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“Wij zijn de golf van Rusland  

die aanspoelt op haar oevers,  

wijdverspreid over de hele wereld.  

Maar onze omzwervingen zijn niet altijd droevig (…)  

en hoewel het soms lijkt dat de wereld niet uit één maar  

verschillende duizenden Ruslanden bestaat,  

soms arm en kwaad geluimd,  

dan weer bekvechtend met elkaar 

 – toch is er iets dat ons verbindt:  

een soort gemeenschappelijk streven, 

een gemeenschappelijke geest  

die de toekomstige historicus  

beter zal kunnen begrijpen en waarderen. 

- Nabokov (V.)1

                                                           
1
 Russisch schrijver. (1899-1977)  

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Russische emigrantengemeenschap. 

PIPES (R.) – Russia under the Bolshevik regime. (1995) p. 124 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Vraagstelling 

De emigratie uit Rusland na de turbulente gebeurtenissen van 1917, was een fenomeen dat 

nooit eerder in de Russische geschiedenis had plaats gevonden. Er waren wel stelselmatig 

kleinere emigrantengroepen die om uiteenlopende redenen het land verlieten, maar zo een 

massale diaspora was uniek voor Rusland.  

Na een aantal omzwervingen vestigden de meeste Russen zich in Europa. Omdat de 

emigratie in zo‟n grote getale plaatsvond, ontstond er een soort van tweede Rusland in het 

buitenland. Dit gegeven werd bovendien nog versterkt door de groepsmentaliteit die er 

heerste onder deze Russen. Desondanks hun verschillen in sociale achtergrond, politieke 

voorkeur en religie, probeerden ze toch wanhopig de eenheid binnen hun gemeenschap te 

bewaren ten aanzien van hun gemeenschappelijke vijand: communistisch Rusland.  

In dit onderzoek wordt de vraag gesteld hoe deze kenmerken van de Russische 

gemeenschap zich vertalen in de Belgische context. Het reilen en zeilen van de Russen in 

België tijdens het interbellum vormt de leidraad van deze thesis. Meer specifiek wordt dit 

gegeven onderzocht aan de hand van een sociologische insteek van Pierre Bourdieu. Het 

sociaal, economisch en cultureel kapitaal dat de emigranten in Rusland bezitten vormt het 

uitgangspunt. Wanneer ze na de turbulente gebeurtenissen van 1917 op de vlucht slaan, 

ontstaat er een plotse breuk in de continuïteit die normaal verwacht wordt in het proces van 

de strijd om kapitaal. De heersende klasse wordt uitgedaagd om de machtsverhoudingen 

tussen de verschillende klassen te blijven legitimeren. Aan de hand van individuele 

vreemdelingendossiers die zich in het rijksarchief te Brussel bevinden, wordt geanalyseerd in 

welke mate de Russen hun kapitaal kunnen behouden na hun aankomst in België. 

Omdat het belangrijk is de velden te duiden waarde Russische vluchtelingen zich begeven, 

wordt in het eerste deel dieper ingegaan op de internationale en nationale achtergrond van 

het vluchtelingenfenomeen. Het handelt over het politieke en economische veld waarde 

vluchtelingen zich bevonden. Deze structuur determineert immers het lot van de Russische 

vluchtelingen tijdens hun emigratie. Maar deze relatie is, zoals eerder aangehaald, 

wederkerig. De Russische vluchtelingen zullen ook een belangrijke rol spelen in het politieke 

proces omdat ze op de voorgrond treden, al dan niet in de vorm van een organisatie, als 

drukkingsgroep.  

Maar eerst wordt in de prelude de Russische situatie vóór de revolutie besproken. . De 

habitus van de elite en de niet-elite is namelijk het resultaat van een langdurige accumulatie 

van sociale condities, opvoeding en klasse gevoel.2 Daarnaast wordt nog kort het verloop 

van de Russische revolutie en de exodus op internationaal vlak geschetst.  

Na deze politieke en historische achtergrond volgt een gedeelte over de feitelijke immigratie 

van de Russische vluchtelingen. In dit gedeelte wordt dieper ingegaan op de 

                                                           
2
 JACOBS (D.) – Het structurisme als synthese van handelings- en systeemstheorie? (1993) p.341 



 

2 
 

beweegredenen van de Russische vluchtelingen om naar België te komen. Die motivatie kan 

worden afgeleid uit het visumdocument dat iedere Russische vluchteling moest invullen. De 

voornaamste redenen waren studies, werk en familiale motieven. Finaal wordt in het laatste 

onderdeel van dit hoofdstuk de Russische vluchtelingenpopulatie uit de steekproef aan een 

demografische analyse onderworpen.  

In het derde onderdeel wordt nagegaan in welke mate de heersende elite zijn status in 

België kon legitimeren. Deze stelling wordt in een vergelijkend perspectief geplaatst met de 

Russische vluchtelingen van gewone komaf. De indelingen van de vluchtelingen in de twee 

grote groepen, namelijk ancienne élite en Russen van gewone komaf is in eerste instantie 

gebaseerd op hun overtuiging over de maatschappelijke rol die ze vervullen. Dit onderzoek 

toont de verschillende paden die de ancienne élite en de menigte bewandelen en in welke 

mate hun kapitaal daartoe bijdraagt. De drie soorten kapitaal van Bourdieu, namelijk 

economisch, cultureel en sociaal kapitaal zullen hier aan bod komen.  

De heterogeniteit van de Russische gemeenschap wordt vertaald in de verschillende soorten 

kapitaal dat ze bezitten. Russische studenten die in België een diploma hoger onderwijs 

proberen te halen, kunnen later dit cultureel kapitaal als een springplank gebruiken in hun 

verder professioneel leven. De vluchtelingen die naar België emigreerden om te komen 

werken, bezitten dan weer een economisch kapitaal. Familiebanden vormen voor de 

vluchtelingen die kunnen terugvallen op kennissen en familie in België een voorbeeld van 

sociaal kapitaal.  

In het laatste onderdeel wordt het kapitaal dat de Russen tijdens het verblijf hadden 

verworven op de proef gesteld in de naturalisatieprocedure. Om succesvol een 

naturalisatieverzoek in te stellen, moesten de Russen over voldoende kapitaal bezitten. In dit 

gedeelte wordt onderzocht welke groep, de elite of de Russen van gewone komaf, het best 

slaagden in deze proef.  

1.1.1. Chronologisch en geografische afbakening 

Het onderwerp is niet enkel thematisch afgebakend, maar wordt ook geografisch en 

chronologisch begrensd. In een eerste fase van dit onderzoek werd het onderwerp 

geografisch beperkt tot vluchtelingen die in de Russische kolonie in Brussel verbleven. Maar 

algauw verhinderde de uitvoerige werkwijze van het prosopografisch onderzoek een enge 

geografische afbakening van het onderwerp.3 Daarom besloot ik om niet enkel de Russische 

vluchtelingenpopulatie in de hoofdstad te onderzoeken, maar tevens de vluchtelingen 

verspreid over het gehele Belgische grondgebied in mijn analyse op te nemen.4 Niet enkel de 

plaats van aankomst moest geografisch worden afgebakend, ook de plaats van herkomst 

moest binnen het onderzoeksveld vallen. De vluchtelingen die in het kader van deze thesis 

werden onderzocht zijn van Russische afkomst. De definiëring van deze Russische 

nationaliteit is echter een problematisch gegeven. Door politieke instabiliteit verschuiven de 

staatsgrenzen voortdurend zodat inwoners van een bepaald gebied van de ene dag op de 

andere onder een andere nationaliteit kunnen vallen. Bovendien willen veel personen op de 

                                                           
3
 De archivering van de individuele vreemdelingendossiers liet niet toe om op nationaliteit te zoeken. Vandaar dat de 

dossiers handmatig moesten uitgeplozen worden op zoek naar Russische vluchtelingen. (Zie 1.2. Onderzoeksstrategie) 
4
 Het onderzoek wees echter uit dat 63.28% van de onderzochte vluchtelingenpopulatie in Brussel heeft vertoefd gedurende 

zijn verblijf in België.  
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vlucht voor het staatsregime in hun vaderland vaak niet geassocieerd worden met hun „oude‟ 

nationaliteit. Staatloze vluchtelingen genoten naast het nationale recht ook nog specifieke 

bescherming onder de vorm van internationale conventies, zoals het Nansenstatuut. Al deze 

problemen zorgden ervoor dat het voor de gemeentelijke beambte vaak niet duidelijk was 

welke nationaliteit de vreemdeling bezat. In het deel 1.3 Onderzoeksproblemen wordt dieper op 

deze nationaliteitsproblematiek ingegaan.  

Naast de geografische afbakening is het tevens noodzakelijk om het onderwerp in tijd te 

omlijnen. Het betreft Russen die gevlucht zijn na de revolutie in 1917 en meestal na een 

aantal omzwervingen dan uiteindelijk België bereiken tijdens het interbellum. Meer specifiek 

selecteerde ik de Russische vluchtelingen die in de loop van het jaar 1923 het Belgische 

grondgebied betreden. De keuze voor het jaar 1923 wordt uitvoeriger beargumenteerd in het 

deel over de onderzoeksstrategie.(Zie 1.2 Onderzoeksstrategie) Eveneens worden de 

problemen die gepaard gingen met de keuze van dit steekproefjaar besproken in het deel 

over de onderzoeksproblemen. (Zie 1.3 Onderzoeksproblemen) 
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1.2. Onderzoeksstrategie 

1.2.1. Literatuuronderzoek 

Een onderzoek over een onderwerp met vreemde oorsprong, brengt automatisch op basis 

van talenkennis een selectie van de beschikbare literatuur en archiefmateriaal met zich mee. 

De onderzoeker is immers afhankelijk van zijn eigen kennisapparaat. Bij gebrek aan kennis 

van de Russische taal, moest ik noodgedwongen een onderzoek voeren vanuit een Belgisch 

perspectief. Zo bezit bijvoorbeeld de bibliotheek van de UGent een uitgebreide collectie 

Russische tijdschriften, met onder meer „Le messager de Bruxelles: hebdomaire russe en 

Belgique‟, maar de Russische taal vormde een obstakel om deze te kunnen gebruiken voor 

dit onderzoek. De catalogus van Ossorgine-Bakounine (T.) over Russische tijdschriften, die 

tijdens de Russische emigratie in Europa werd uitgegeven, zou hoogstwaarschijnlijk een 

dankbaar instrument geweest zijn, ware het niet dat het enkel tijdschriften opsomt die in de 

Russische taal zijn geschreven.5 Deze restrictie wordt ook nog uitgebreid besproken in het 

deel over de theoretische achtergrond die in dit onderzoek gehanteerd werd. (Deel 1.4 

Theoretisch kader) 

Op internationaal vlak zijn er een aantal goede studies verschenen over de Russische 

gemeenschap in het buitenland. De meeste werken handelen over de Russen die na 1917 in 

Frankrijk verbleven. Parijs was, naast Berlijn en Praag, een belangrijk centrum waar de 

Russische elite haar cultuur probeerde te restaureren.  

Williams (R.C.) beschrijft het reilen en zeilen van de Russische vluchtelingen in Duitsland tot 

aan de Tweede Wereldoorlog.6 Ook Schlögel focust zich in zijn boek op de Russische 

emigranten die zich in Duitsland bevinden.7 De geschiedenis van de Russen die na 1917 in 

Frankrijk verbleven wordt zeer volledig omschreven in het werk van Gousseff (C.)8  Maar het 

onderzoek van Gousseff werd vooraf gegaan door Repiton (I.) die in haar verhandeling 

vertrekt vanuit een culturele insteek. Ze baseert haar verhaal over de Russische emigranten 

in Frankrijk op de literatuur die in deze gemeenschap verscheen.9 Johnston (R.H.) schrijft 

dan weer specifiek over het leven van de Russische elite in Parijs.10  

De Russische gemeenschap in Finland wordt beschreven in het werk van Pachmuss. Haar 

verhaal geeft voornamelijk een culturele geschiedenis weer.11 

De geschiedenis van de Russische emigranten in voormalig Tsjechië-Slovakije werd 

uitgebreid omschreven door Chinyaeva (E.). In dit werk wordt, in tegenstelling tot de meeste 

andere internationale werken, veel belang gehecht aan de juiste connotatie van de 

begrippen „emigranten‟ en „vluchtelingen‟.12 

                                                           
5 OSSORGINE-BAKOUNINE (T.) – L’émigration russe en Europe : catalogue collectif des périodiques en langue 

russe 1855-1940. (1976) 
6
 WILLIAMS (R.C) – Culture in exile: Russian emigrés in Germany, 1881 – 1941.( 1972) 

7
 SCHLÖGEL (K.) – Russiche emigration in Deutschland 1918-1941. (1995) 

8
 GOUSSEFF (C.) – L'exil russe : la fabrique du réfugié apatride, 1920-1939. (2008) 

9
 REPITON (I.) – L’opinion française et les émigrés russes. 1920-1939. A travers la literature françaises de l’entre-

deux-guerres. Onuitgegeven verhandeling. (1986) 
10

 JOHNSTON (R.H.) – New Mecca, new Babylon: Paris and the Russian exiles, 1920-1945. (1988) 
11

 PACHMUSS (T.) – A moving river of tears: Russia’s experience in Finland. (1992) 
12

 CHINYAEVA (E.) – Russians outside Russia: the émigré community in Czechoslovakia, 1918-1938. (2001) 
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In tegenstelling tot de andere internationale auteurs beperkt Raeff (M.) zijn verhaal over de 

Russische emigratie niet tot één land, maar schrijft over de Russische emigranten als een 

gemeenschap die zich in het Westen profileert als een nieuw Rusland dat zich buiten haar 

eigen fysieke staatsgrenzen ontwikkelt.13 De insteek van Massip (M.) getuigt ook van enige 

originaliteit. In haar boek hanteert ze de biografische methode om de Russische 

gemeenschap te analyseren. Vertrekkend vanuit de microgeschiedenis, namelijk 

levenswandel van de Rus Alexandre Kasem-Beg, probeert ze de cultuur van de Russische 

emigranten beter te duiden.14 

De studies over de Russische emigratie na de opkomst van het communisme die op 

internationaal niveau zijn verschenen leggen, in tegenstelling tot het Belgisch onderzoek, 

voornamelijk de nadruk op de culturele zijde van het verhaal. 

De Belgische interesse voor de Russische vluchtelingenproblematiek vindt zijn oorsprong in 

het onderzoek naar de filantropische inspanningen van kardinaal Mercier voor de Russische 

vluchtelingen. Het archief van het aartsbisdom van Mechelen herbergt een schat aan 

informatie over dit onderwerp. Onder meer Émond (E.) en Tamigneaux (N.) baseerden hun 

onderzoek hierop.15 Het katholieke verhaal speelt in de meerderheid van de Belgische 

werken een grote rol.  

Naast de Belgische interesse voor de katholieke insteek, is er ook onderzoek verricht naar 

de politieke en culturele achtergrond van de Russische emigratie in België. De aanleiding tot 

de uitbreiding van het onderzoeksveld is de publicatie van de Rus Guédroïtz (A.).16 In 1993 

werd aan de universiteit van Louvain-La-Neuve een licentitiaatsverhandeling geschreven 

over de organisaties van de Russische gemeenschap in België.17  Het verenigingsleven van 

de Russische emigranten werd later nog uitgebreider behandeld in het werk van Coudenys 

en in de verzamelwerken van Waegemans.18  

Vladimir Ronin is de enige huidige onderzoeker van Russische oorsprong in het 

onderzoeksveld. Hij maakt gebruik van zowel de Belgische als de Russische archieven. Zijn 

onderzoek biedt dan ook een breder perspectief aan dat bovendien een genuanceerder 

verhaal vertelt. Helaas is slechts een gedeelte van zijn onderzoek geschreven in het 

                                                           
13

 RAEFF (M.) – Russia abroad: a cultural history of the Russian emigration, 1919-1939. (1990) 
14

 MASSIP (M.) – La vérité est fille du temps. Alexandre Kasem-Beg et l’émigration russe en occident. (1999) 
15

 EMOND (E.) – Les émigrés russe à Namur. (1923-1940). Onuitgegeven Licentitiaatsverhandeling (UCL). 
Louvain-La-Neuve, (1987) 
TAMIGNEAUX (N.) – Le cardinal Mercier et l'Aide belge aux Russes. Onuitgegeven licentitiaatsverhandeling 
(UCL) Louvain-la-Neuve. (1987) 
16

 GUÉDROÏTZ (A.) – Russische emigranten in België in het Interbellum. (1991) 
Deze Rus werd in 1923 in België geboren als kind van Russische ballingen. Later zal hij als tolk een belangrijk tussenpersoon 
worden voor de Belgische zending die op diplomatieke missies gaat in het nieuwe Rusland.  
SOIN (G.) - La mort d'Alexis GuédroÏtz, une voix necessaire qui s'arrete. (1992) 
17

 WENER (J.) – L’immigration russe blanche en Belgique durant l’entre-deux-guerres. Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling (UCL) Louvain-la-Neuve. (1993) 
18

 COUDENYS (W.) – Leven voor de tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België. 
(2004) 
COUDENYS (W.) – Een caleidoscoop des levens. De vele gezichten van de Russische emigratie naar België. 
(2000) 
WAEGEMANS (E.) (red.) – Het land van de blauwe vogel. Russen in België. (1991) 
WAEGEMANS (E.) (red.) – De Russische beer en de Belgische leeuw. Drie eeuwen Russische aanwezigheid in 
België.(2005) 
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Nederlands. Zijn expertise ligt voornamelijk bij de Russische vluchtelingen in Antwerpen en 

zij die hun geluk in de Belgische kolonie zochten.19 

De interesse voor de Russische vluchtelingen leeft ook onder de laatstejaarsstudenten 

wanneer ze een onderwerp kiezen voor hun eindwerk. Studente slavistiek Opreel (I.) schreef 

in 1993 een onderzoek over de Russische witte emigratie verspreid over de 20ste eeuw. 

Desondanks haar kennis van de Russische taal, bleef het slechts bij een inleidend 

onderzoek, omwille van het brede chronologisch perspectief. 20 Het volgend academiejaar 

beperkte Van Aerschot (H.), licentiaatsstudente Geschiedenis aan de VUB, de Russische 

vluchtelingenpopulatie enkel tot de eerste generatie vluchtelingen. Het onderzoek spitst zich 

vooral toe op de organisaties die een rol speelden in het integratieproces van de Russische 

vluchtelingen.21 

Uitgezonderd Van Aerschot vertrok geen enkele Belgische onderzoeker in zijn zoektocht 

naar gegevens over de Russische emigratie in België vanuit de individuele 

vreemdelingendossiers. Nochtans is dit een voor de hand liggende bron die veel informatie 

bevat over de levenswandel van de Russische vluchtelingen in België. Allicht schrok de 

ontoegankelijkheid van deze onderzoeksstrategie de meeste onderzoekers af. Dit 

onderzoek, gebaseerd op de individuele vreemdelingendossiers die bewaard worden in het 

Rijksarchief, volgt de lijn van het internationale onderzoek en biedt hopelijk een nieuwe 

insteek in het onderzoeksveld.  

 

 

 

 

                                                           
19

 RONIN (V.) – Russen in Belgisch-Kongo. (2005)  
RONIN (V.) – Antwerpen en zijn ‘Russen’: onderdanen van de tsaar, 1814-1914. (1993) 
20

 OPREEL (I.) – De geschiedenis van de Russische witte emigratie in België : proeve van een situatieschets van 
de eerste, tweede en derde generatie (1918-1992)- Onuitgegeven licentitiaatsverhandeling UGent. (1993) 
21

 VAN AERSCHOT (H.) – België een nieuwe thuis voor Russische vluchtelingen? Een inleidend onderzoek naar de 
opvang en integratie van de eerste generatie Russische vluchtelingen in België. (1919-1945). – Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling VUB. (1994-1995) 
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1.2.2. Archiefonderzoek 

De voornaamste archiefstukken waarop dit onderzoek gebaseerd is, zijn de individuele 

vreemdelingendossiers die onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie vallen. Het 

ministerie delegeerde op zijn beurt deze problematiek aan de dienst Openbare Veiligheid 

(sûreté publique). Dit archief van het Ministerie van Justitie bevindt zich in het Rijksarchief van 

Brussel. Voor een onderzoek dat vertrekt vanuit een bepaalde nationaliteit was er echter 

geen geschikte inventaris aanwezig. Alle vreemdelingendossiers met een nummer lager als 

1.000.000 zijn geïnventariseerd op microfilms volgens naam.22 De individuele 

vreemdelingendossiers boven dat nummer moeten echter handmatig aangevraagd en 

geselecteerd worden. De dossiers zijn gearchiveerd volgens datum en laten de onderzoeker 

met andere woorden niet toe om enkel op een bepaalde nationaliteit te zoeken.  

Om een accurate weergave te bekomen van de Russische vluchtelingen die tijdens de 

tussenoorlogse periode in België aankwamen, analyseerde ik een honderdtal dozen 

vreemdelingendossiers die volgens het jaartal 1923 gearchiveerd waren in het Rijksarchief in 

Brussel. De Russische emigratie kwam al in 1917 op gang, maar deze vluchtelingen 

migreerden toen voornamelijk naar buurlanden. 23  Na een aantal omzwervingen, 

voornamelijk via Oost-Europa, kwamen de Russische emigranten in België terecht. Slechts 

10% van de Russen uit de steekproef kwam rechtstreeks vanuit Rusland in België aan. 

Bovendien vond de massale emigratie pas na de evacuatie van de legers van generaal 

Wrangel plaats.24 (zie 2.3 De Russische exodus na 1917) 

- Aantal Russische vluchtelingen die in België aankwamen. 25 
 
De motivatie voor de keuze van het jaar 1923 is tevens van kwantitatieve aard. Volgens de 
officiële, Belgische statistieken van 1923 kwamen er in dat jaar 1182 Russische immigranten 

                                                           
22

 CAESTECKER (F.), STRUBBE (F.), TALLIER (P.A.) – De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de 
Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943). p. 12-13 
23

 GOUSSEFF (C.) – L’exile russe: la fabrique du réfugié apatride, 1920-1939.  p.113 
24

 WRANGEL (P.) – Mémoires du générale Wrangel. p.314 
25

 COUDENYS (W.) - Leven voor de tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België. p. 
325 



 

8 
 

aan in België.26 De Russen maakten in totaal 3,4% uit van het aantal vreemdelingen dat in 
1923 aankwam in België. 27  
 
Na de selectie van het jaartal onderzocht ik met behulp van de archivaris, Filip Strubbe, het 

aantal dossiers van het jaar 1923 en hun spreiding. Het archief van de vreemdelingen die in 

1923 op Belgische bodem arriveerden heeft een omvang van 85meter, goed voor zo‟n 

52.660 individuele dossiers. De eerste vreemdeling die in januari van het jaar 1923 

aankwam, situeert zich rond het nummer 1.250.000. Eind december opende de Dienst 

Vreemdelingenzaken het dossier met het nummer 1.300.000. Het volledige archiefbestand 

van het jaar 1923 uitpluizen op zoek naar Russische vreemdelingen bleek algauw een 

titanenwerk, vandaar dat ik besloot dat het nuttiger zou zijn om een steekproef uit te voeren 

die door middel van extrapolatie voor een goede weergave kon zorgen van de Russische 

gemeenschap in België tijdens het interbellum.  

Uit deze hoeveelheid vreemdelingendossiers nam ik 6 verschillende steekproeven, telkens 

verspreid over 10.000 dossiers. Per steekproef analyseerde ik gemiddeld 2 620 dossiers. 

Het eindpunt van de steekproeven was het 2.550ste dossier.28 In totaal zocht ik tussen de 

15.720 vreemdelingendossiers van mijn steekproef naar Russische vluchtelingen. 29  

 

In de tabel wordt aangegeven dat er 121 Russische dossiers werden opgespoord. In totaal 

representeren deze dossiers 128 Russische vreemdelingen.  

Naast deze nogal omslachtige methode kon ik gerichter te werk gaan bij het zoeken naar de 

dossiers van de familieleden van Russische vluchtelingen die al in België verbleven. Hun 

dossiernummer was namelijk te vinden op de voorkant van de kaft van de Russische 

vluchteling die in 1923 aankwam. Deze dossiers waren na aanvraag consulteerbaar aan de 

hand van het nummer van het dossier.  

                                                           
26

 Over het exacte aantal Russische vluchtelingen die een toevluchtsoord zochten in België bestaat veel discussie 
in de literatuur. Volgens DE VELTER (N.) kwamen er in 1923 slechts 10 236 vreemdelingen aan in België, 
waarvan de Russen 8,7% uitmaakten van de gehele vreemdelingenpopulatie.  
DE VELTER (N.) - Het migratieprobleem in België. (onuitgegeven verhandeling Rijksuniversiteit Gent) (1951-
1952) p.67 
27

 Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge. 49, 1923-1924, p. 89. 
28

 De doos van dit dossiers werd telkens helemaal onderzocht, vandaar de kleine discrepantie tussen het aantal dossiers van 

de zes steekproeven. 
29

 Het archief van de individuele vreemdelingendossiers is echter niet volledig. Meermaals ontbraken er nummers tussen de 
vreemdelingendossiers. Naar schatting ontbreekt vanaf 1899 gemiddeld 1 tot 2 dossiers op honderd.  

CAESTECKER (F.), STRUBBE (F.), TALLIER (P.A.) – De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de 
Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943). p. 7 

STEEKPROEF BEGINNUMMER EINDNUMMER MAAND AANTAL DOZEN AANTAL DOSSIERS AANTAL RUSSEN

1 1 250 000 1 252 640 januari- februari 23 2 640 16

2 1 260 000 1 262 580 maart-april-mei 24 2 580 21

3 1 270 000 1 272 580 juni 21 2 580 18

4 1 280 000 1 282 620 juli 28 2 620 24

5 1 290 000 1 292 640 oktober 26 2 640 16

6 1 300 000 1 302 660 november-december 25 2 660 26

TOTAAL 147 15 720 121
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Daarnaast consulteerde ik ook het archief van de vreemdelingenpolitie dat informatie bevatte 

over de Russische politieke vluchtelingen.30 Dit archief bevatte voornamelijk informatie over 

de Belgische implementatie van de internationale verdragen met betrekking tot de 

vluchtelingen. Ook over het Belgisch beleid ten aanzien van de Russische vluchtelingen 

onder de Duitse bezetter werd hier geïnformeerd.  

Er zaten ook een aantal studenten tussen de Russen uit de steekproef. De Russische 

studenten die in Gent studeerden, werden opgespoord in het archief van de Universiteit 

Gent. Hun studieloopbaan werd onderzocht aan de hand van puntenlijsten, 

inschrijvingsregisters en jaarverslagen. 31 

  

                                                           
30

 I  417 Ministerie van Justitie, police des étrangers [1814-1986], 859 Réfugiés  politiques russes, arméniens et 
assimilés. [1920-1947] 
31

 Archief UGent,4A2/4, doos 211, 1923-1924 ; 4A4/3, inschrijvingsregister, 1921-1924, 1924-1929 ; 
Jaarverslagen universiteit academiejaar 1918-1919  tot 1925-1926. 
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1) De bron: individuele vreemdelingendossiers 

Een analyse gebaseerd op slechts één archiefbestand kan vaak leiden tot een zeer 

oppervlakkig en eenzijdig onderzoek. De individuele vreemdelingendossiers zijn echter de 

uitzondering op de regel. Het specifieke van deze bron is net de mogelijkheid om de grenzen 

van de verschillende onderzoeksvelden te overstijgen. Een onderzoek gebaseerd op de 

vreemdelingendossiers, vereist van de vorser zowel een politiek, economisch en sociaal-

maatschappelijk inzicht van de bestudeerde periode. Hierover wordt later nog uitgeweid in 

het gedeelte 1.4 Theoretisch kader. 

Omwille van zijn administratieve aard lijkt een vreemdelingendossier op het eerste zicht een 

zeer uniforme bron. Toch vertoont geen enkel dossier dezelfde inhoud, de 

standaarddocumenten uitgezonderd. De informatie die die laatste bieden, is namelijk 

afhankelijk van de levenswandel van de vreemdeling en de inspanningen van de 

administratie.  

Er zijn meestal twee specifieke documenten waarmee het vreemdelingendossier geopend 

wordt, namelijk het vereiste visum en het inlichtingenbulletin. Wanneer de vreemdeling zich 

op Belgische bodem wou begeven moest hij, in theorie, vanuit het buitenland een visum 

aanvragen voor zijn verblijf.32 Om een visum te bemachtigen was het vereist dat de 

vreemdeling de nodige bestaansmiddelen had. Daarnaast werd er gepolst naar de reden 

voor zijn emigratie. Indien de vreemdeling ook referenties opgaf van familie of kennissen in 

België werden deze personen eerst doorgelicht alvorens het Ministerie van Openbare 

Veiligheid het visum aan de verzoeker verleende.  

Indien in het dossier geen visum aanwezig is, dan begint het dossier normaalgezien met het 

inlichtingenbulletin van de gemeente waar de vreemdeling voor het eerst in aanraking kwam 

met de overheid. Bij aankomst in de gemeente moest de vreemdeling zich laten registreren. 

De gemeenteambtenaar moest voor deze registratie gebruik maken van het 

„inlichtingenbulletin‟ (bulletin de renseignement). (cf. Bijlage I).33 De vreemdeling moest 

voornamelijk informatie verschaffen over zijn burgerlijke staat en eventueel over die van zijn 

gezinsleden. Daarnaast werd ook naar zijn professionele activiteiten en zijn migratiepatroon 

geïnformeerd. Uiteindelijk werd de vreemdeling ingeschreven in het bevolkings- of het 

vreemdelingenregister, afhankelijk van de periode waarin hij in de gemeente arriveerde. Op 

deze manier kon hij een paspoort verwerven. Zo‟n paspoort is echter zeldzaam in het archief 

van de individuele vreemdelingendossiers terug te vinden omdat dit persoonlijk document 

slechts onder uitzonderlijke omstandigheden terug in handen van de overheid kwam, 

bijvoorbeeld wanneer de vreemdeling het land werd uitgezet.  

De gemeentebesturen waren ook verantwoordelijk om elke verandering in de burgerlijke 

staat van de vreemdeling bij te houden. Zo zijn er zowel huwelijks- , geboorte- als 

overlijdensakten terug te vinden in de vreemdelingendossiers. Bovendien was de 

gemeentelijke ambtsdrager ook verplicht om het vertrek van een vreemdeling naar een 

andere gemeente of naar het buitenland te noteren. Indien de vreemdeling geen enkel spoor 

naliet van zijn vertrek, dan werd de vreemdeling na een bepaald verloop van tijd ambtshalve 

geschrapt (rayé d‟office) uit het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

                                                           
32

 JORIS (L.) Wetgeving op de vreemdelingen,1940. p. 676 
33

 CAESTECKER (F.), STRUBBE (F.), TALLIER (P.A.) – De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de 
Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943). p. 8-9 
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Naast de uitvoerende macht kon de vreemdeling ook in aanraking komen met de rechterlijke 

macht. Hiervan zijn er verschillende sporen terug te vinden in de vreemdelingendossiers. Het 

betreft voornamelijk documenten die afkomstig zijn van het Openbaar Ministerie, zoals 

verslagen van de procureur des konings of eindvonnissen. Specifiek voor de periode na de 

Tweede Wereldoorlog zijn de rapporten over collaboratie van de krijgsraad en de 

krijgsauditeur, die de rol van het Openbaar Ministerie vertolkte.34 

Ook de dragers van de openbare macht spelen een rol in de archiefvorming van de 

vreemdelingendossiers. Ze moesten er immers op toezien dat de vreemdeling zich gedroeg 

conform de maatschappelijke en wetgevende normen. Inbreuken op deze 

zorgvuldigheidsnorm werden vertaald in proces-verbalen en politieverslagen die eventueel 

tot een gerechtelijk onderzoek konden leiden. Wanneer het zeer ernstige misdrijven betrof, 

waren er ook artikels uit verschillende kranten aanwezig, die de publieke opinie hierover 

inlichtten. 35  

Wanneer de vreemdeling een aanvraag indiende voor een naturalisatie, werd het 

naturalisatiedossiers meestal toegevoegd aan het vreemdelingendossier36Deze 

naturalisatieakte bevatte onder meer een aantal noodzakelijke administratieve stukken zoals 

uittreksels van burgerlijke stand en het strafregister. Interessant zijn ook de biografische 

nota‟s en aanbevelingen van vooraanstaande personen die de verzoeker aan zijn dossier 

toevoegde om zijn betoog te staven. Af en toe zijn er ook persberichten van de 

naturalisatieaanvraag aanwezig omdat deze bekendmaking verplicht in een regionale krant 

moest gepubliceerd worden. Wanneer de naturalisatie verleend werd, is er ook een excerpt 

uit het Belgisch Staatsblad aanwezig in het vreemdelingendossier. 

Naast naturalisatie kon de vreemdeling ook een aanvraag indienen voor onbepaald verblijf in 

het koninkrijk (séjour illimité). De informatie die de vreemdeling op zijn aanvraag moest 

verschaffen is in overeenstemming met de informatie die de vreemdeling moest verstrekken 

op een visumaanvraag.  

Over de economische situatie van de vreemdeling kan de onderzoeker via verschillende 

documenten uit de vreemdelingendossiers aan informatie geraken. Het meest voor de hand 

liggende document is het bewijs van onvermogen (déclaration d‟indigence), waarbij de 

financiële situatie van de vreemdeling onder de loep werd genomen. Deze inventaris van de 

bestaansmiddelen werd gewoonlijk opgemaakt wanneer de vreemdeling zich een bepaalde 

administratieve procedure niet kon veroorloven of wanneer hij aanspraak wou maken op een 

sociale uitkering. Daarnaast noteerde de gemeenteambtenaar soms bij het beroep het 

salaris van de vreemdeling of werd dit onderzocht in kader van een politieonderzoek. 

                                                           
34

 Art.157 Grondwet 07-02-1831 
VRG-Codex, deel I, Publiekrecht. p. 17-18 
35

 Zie bijvoorbeeld: A.R.A., MvJ, Dienst Vreemdelingenpolitie, OV 1 290 430; OV 1 290 565; OV 1 291 481 
36

 Tussen 1899-1935 zijn de volledige dossiers van de naturalisatieprocedure terug te vinden in de individuele 

vreemdelingendossiers. Voor de periode 1935-1980 is er opnieuw een apart archiefbestand geopend voor de 
naturalisatiedossiers. Wanneer een vreemdelinge in deze periode werd genaturaliseerd werd er bovenaan zijn dossier een  
nummer (numéro d’indigat) door de Dienst Inboorlingschap van het Bestuur wetgeving weergegeven, wat verwijst naar het 
archiefbestand van de naturalisatiedossiers.  
CAESTECKER (F.), STRUBBE (F.), TALLIER (P.A.) – De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de 
Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) (1835-1943). p. 14 
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Het welzijn en de gezondheid van de vreemdeling kan onderzocht worden aan de hand van 

de meldingsplicht van de hospitalen en psychiatrische ziekenhuizen. Ook wanneer de patiënt 

het ziekenhuis verliet of overleed werd dit gemeld aan de dienst Openbare Veiligheid. De 

informatie in deze documenten is echter beperkt. Het betreft enkel de persoonsgegevens en 

de aankomst- en vertrekdatum. 

De brede waaier informatie die de vreemdelingendossiers als bron aanbieden, maakt het 

voor de onderzoeker mogelijk om verschillende aspecten van het leven van een vreemdeling 

te belichten. Zowel zijn sociologische positie in de maatschappij als de wederzijdse houding 

tussen vreemdeling en het staatsapparaat kan onderzocht worden. 

Toch is een analyse van de vreemdelingendossiers op bepaalde punten beperkt. De 

informatie die beschikbaar is in de dossiers is immers afhankelijk van een al dan niet goed 

geolied staatsapparaat dat op zijn beurt grotendeels moet rekenen op het engagement van 

de vreemdeling om bepaalde gebeurtenissen van zijn levenswandel te melden aan de 

overheid. Meermaals eindigt een dossier met het stilzwijgen van de vreemdeling, wat 

natuurlijk een lacune veroorzaakt in de reconstructie van zijn verhaal.  

Daarnaast zorgt het klimaat waarin de vreemdelingendossiers uit de steekproef geopend 

zijn, voor een vertekend beeld. De onrustige jaren van het interbellum zorgen ervoor dat de 

overheid een geagiteerd beleid voert ten aanzien van de vreemdelingen.37 Dit kan het best 

geïllustreerd worden aan de hand van de talrijke interventies van de politieambtenaren.  

In tijden van buitenlandse dreiging werden vreemdelingen nauwlettend in het oog gehouden 

en eventueel omwille van de staatsveiligheid het land uitgezet.38 Voor allerlei soorten kleine 

criminaliteit, zoals kruimeldieven, verbale dreiging, verdachte gedraging, werd er een proces-

verbaal opgesteld door de politie.39 De ijver die het politieapparaat voor de dag legde zorgde 

ervoor dat de criminaliteitsgraad in de Russische gemeenschap in België uitzonderlijk hoog 

was in vergelijking met de Belgische bevolking. Maar liefst 32.8% van de Russische 

vreemdelingen die in 1923 in België arriveerden, kwamen gedurende hun verblijf in 

aanraking met de ordehandhaving.  

Ten slotte zorgt de archivering van de vreemdelingendossiers voor een beperking in het 

onderzoek. De aanwezigheid van archiefmateriaal is namelijk afhankelijk van de selectie van 

de archivaris. Zo zijn er verschillende individuele vreemdelingendossiers verdwenen of 

vernietigd. Met betrekking tot de Russische vluchtelingen, meldde archivaris Filip Strubbe dat 

dossiers zoals die van hoog geplaatste leiders van het witte leger of collaborerende Russen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, vaak opzettelijk verwijderd waren omwille van hun gevoelig 

karakter.40 

  

                                                           
37

 CAESTECKER (F.), REA (A.) – De  Belgische nationaliteitswetgeving gedurende de 20
ste

 eeuw. Een terugkeer 
naar de zelfbewuste natie of het koesteren van wantrouwen? p.12 
38

 CAESTECKER (F.) – Het vreemdelingenbeleid in de tussenoorlogse periode, 1922-1939 in België. p.466 
39

 Deze gebeurtenissen zijn  terug te vinden in respectievelijk : 
A.R.A.,Mvj, Dienst Vreemdelingenpolitie, OV 1 301 098; OV 1 300 515;  OV 1 270 267. 
40

 Zie bijlage II.  



 

13 
 

2) De werkwijze: prosopografische analyse 

Het centrale uitgangspunt van deze studie is het opstellen van een collectieve biografie over 

de Russische vluchtelingenpopulatie. Deze prosopografische methode kan als volgt 

gedefinieerd worden: 

“Prosopography is the inquiry into common characteristics of a Group of historical actors by 

means of a collective study of their lives.” Stone (L.) 41 

De verzameling personen die aan een prosopografische studie wordt onderworpen, moet 

een homogeen kenmerk vertonen. Het is niet noodzakelijk dat de personen bijvoorbeeld door 

interactie, op sociologische vlak met elkaar in verband staan. Vaak is de groep een creatie 

van de onderzoeker, zoals elites of in casu vluchtelingen. Deze groep wordt best geografisch 

en in de tijd afgebakend.42 Vandaar dat ik ervoor koos om enkel de Russische vluchtelingen 

die in jaar 1923 in België aankwamen te analyseren, anders werd het onderzoeksveld te 

breed.43 

Om de grote hoeveelheid gegevens waar de onderzoeker mee wordt geconfronteerd te 

kunnen verwerken, is het noodzakelijk om over een goed databankontwerp te beschikken. 

Enkel op deze manier kunnen de gegevens efficiënt en nuttig ingevoerd worden. Het 

opstellen van een databank over Russische vluchtelingen begint met een 

literatuuronderzoek. Dit is nuttig om bepaalde onderzoeksvragen te formuleren en inzicht te 

krijgen in de bronnen. Aan de hand van deze opgedane kennis is het mogelijk om 

kenmerken te selecteren die de Russische vluchtelingenpopulatie gemeenschappelijk 

hadden en nuttig zijn voor het onderzoek. Op basis van de inhoud van de 

vreemdelingendossiers zocht ik naar collectieve elementen die de Russische vluchtelingen 

te bieden hadden in het kader van een prosopografische studie. Deze data verwerkte ik in 

één algemeen Excel bestand. (zie Bijlage III)  

-Ontwerp prosopografische databank (Keats-Rohan K.S.B) 44 

                                                           
41

 VERBOVEN (K.), CARLIER (M.), DUMOLYN (J.) – A short manuel to the art of prosopography. p. 5 
42

 VERBOVEN (K.), CARLIER (M.), DUMOLYN (J.) – A short manuel to the art of prosopography. p. 21-22 
43

 In het artikel van VERBOVEN werd dan ook benadrukt dat de onderzoeker moet rekening houden met het omvangrijke 

werk dat een prosopografische studie vereist. Een goede planning van het werk  is noodzakelijk om niet in de problemen te 
komen op vlak van tijdsgebrek.  

VERBOVEN (K.), CARLIER (M.), DUMOLYN (J.) – A short manuel to the art of prosopography. p. 16 
44

 VERBOVEN (K.), CARLIER (M.), DUMOLYN (J.) – A short manuel to the art of prosopography. p. 29 
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De gegevens van de Russische vluchtelingen kunnen ondergebracht worden in vijf 

categorieën. De eerste categorie, de persoonsgegevens, bevat de meest volledige 

informatie. Het betreft hier de naam, voornaam, leeftijd evenals het geslacht van de 

vluchteling.  

Daarna voerde ik het migratoire traject in. In eerste plaats betreft het gegevens die het 

mogelijk maken om het verhaal van de buitenlandse migratie op te bouwen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om dit te achterhalen in de vreemdelingendossiers. Het meest 

voor de hand liggende is het beginpunt, namelijk de geboorteplaats (lieu de naissance) van de 

Russische vluchteling. Daarnaast moest een vreemdeling bij aankomst in de gemeente ook 

zijn laatste buitenlandse verblijfplaats (dernière residence à l‟étranger) invullen op het 

gemeentelijk inlichtingenbulletin. Deze twee informatiebronnen zijn echter te beperkt om een 

migratieroute te reconstrueren. Vandaar dat het ook nuttig was om de locatie van het 

huwelijk (lieu de mariage) en indien mogelijk de geboorteplaats van de kinderen van de 

Russische vluchtelingen te noteren, op voorwaarde natuurlijk dat deze gebeurtenissen in het 

buitenland plaatsvonden.  

De binnenlandse migratie is eenvoudiger weer te geven. Het bureaucratisch apparaat kreeg 

op gemeentelijk vlak de taak om de handel en wandel van elke vreemdeling in zijn gemeente 

nauwgezet op te volgen. Het bericht van vertrek of aankomst (avis de départ/arrivée) van een 

vreemdeling zorgde ervoor dat de overheid op de hoogte was van het reilen en zeilen van de 

vreemdeling in het Koninkrijk.  

De derde categorie levert meer informatie over de economische levenswandel van de 

Russische vluchtelingenpopulatie. Er waren meerdere documenten die peilden naar de 

broodwinning van de vreemdeling. Op het klassieke inlichtingenbulletin noteerde de 

gemeentelijke administrateur het beroep van de vreemdeling. Wanneer hij van woonplaats 

veranderde, werd er op het bericht van vertrek of aankomst de professionele activiteit van de 

vreemdeling opgetekend. Op die manier was het mogelijk om de evolutie in het 

beroepsleven van de Russische vluchteling te achterhalen. Naast het metier werd ook af en 

toe het salaris van de vreemdeling genoteerd. (zie supra 1.2.2.1 De bron: individuele 

vreemdelingendossiers) 

De burgerlijke staat wordt behandeld in de vierde categorie. Indien de vluchteling voor zijn 

aankomst al gehuwd was, werd dit samen met de trouwdatum en de huwelijksplaats ingevuld 

op het gemeentelijk inlichtingenbulletin. Echter wanneer een Russische vluchteling besloot in 

België zijn huwelijk te bezegelen, werd er aan het vreemdelingendossier een akte van 

burgerlijke stand toegevoegd door de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Kinderen 

die met hun ouders naar België emigreerden werden, indien minderjarig, samen met hun 

ouders geregistreerd op het inlichtingenbulletin. De gemeentelijke administratie noteerde dan 

hun geboorteplaats en datum waarop ze het levenslicht zagen. Wederom indien er een kind 

van een Russische vluchteling op Belgische bodem ter wereld gebracht werd, voegde de 

gemeentelijke beambte een geboorteakte toe aan het vreemdelingendossier van de 

ouder(s).  

Het laatste onderdeel handelt over de administratieve rompslomp waar de vluchtelingen mee 

geconfronteerd werden. Deze categorie is vooral nuttig om de situatie de iure te vergelijken 

met de werkelijke uitwerking van de regelgeving. In deze reeks zijn zowel de vereiste 

reisdocumenten als aanvragen voor bepaalde administratieve procedures, zoals naturalisatie 
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of toestemming voor onbepaald verblijf, aanwezig. Het proces-verbaal en het eventuele 

gerechtelijk vervolg vallen ook onder deze categorie.  

Elke vluchteling kreeg bovendien, naast het onderbrengen van zijn gegevens in de 

prosopografische databank, een apart Word document met persoonlijke, individuele 

gegevens die niet onder te brengen waren in het Excel bestand. Bijvoorbeeld als het dossier 

meer informatie verschafte over het beroep van de vreemdeling, of het een naturalisatie of 

gerechtelijk dossier bevatte, …  
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1.3. Onderzoeksproblemen  

1.3.1. Selectie Russische vluchtelingen 

Het voornaamste probleem dat ik ben tegengekomen in mijn onderzoek is de toewijzing van 

de Russische nationaliteit. Bepaalt de geboorteplaats van een persoon de nationaliteit of 

eerder de bewuste keuze voor een nationaliteit waarmee een persoon zich naar de 

buitenwereld profileert? Kon er nog überhaupt gesproken worden over een Russische 

nationaliteit na de ineenstorting van het Tsaristisch Russisch rijk? En vallen de staatlozen 

(apatrides) ook onder de categorie van Russische vluchtelingen?  

Voor de meeste vreemdelingen stond hun nationaliteit op de voorkant van de kaft van het 

individuele vreemdelingendossier genoteerd. Indien er expliciet Russisch op de kaft vermeld 

stond, categoriseerde ik deze vreemdeling als Russische vluchteling. Vaak echter stond de 

Russische nationaliteit niet op de voorkant van het dossier geschreven. Hierdoor verliep de 

selectie moeilijker. Ik heb ervoor gekozen om als uitgangspunt de nationaliteitsverklaring te 

nemen. De administratie had deze nationaliteitsproblematiek voorzien want op het 

inlichtingsbulletin moest de vreemdeling tweemaal zijn nationaliteit benoemen. In de eerste 

situatie moest hij zijn vroegere nationaliteit (ancien nationalité). In de regel daaronder werd zijn 

huidige nationaliteit (nationalité actuelle) ingevuld. Deze dubbele nationaliteitsverklaring biedt 

een betere garantie voor een juiste keuze van de Russische vluchtelingen. Zo goed als alle 

Russen vulden zowel voor hun vroegere als hun huidige nationaliteit „Russisch‟ in. Een 

selectie op basis van hun geboorteplaats zou immers teveel inmenging van de onderzoeker 

met zich meebrengen. 

1.3.2. Onderverdeling soort migratie  

In het kader van deze thesis worden de Russische vluchtelingen uit de steekproef tweemaal 

onderverdeeld in verschillende groepen. De eerste keer worden ze verdeeld op basis van de 

motivatie om naar België te emigreren. De meeste Russische vluchtelingen uit de steekproef 

beschikten over een visum dat ze in het buitenland hadden aangevraagd om naar België te 

mogen reizen. De Russen moesten verplicht een reden opgeven voor hun verblijf in België. 

Op basis van dit document konden er een aantal groepen onderscheiden worden die later in 

het gedeelte over de beweegredenen voor de Russische emigratie naar België zullen 

worden besproken. De tweede onderverdeling wordt gemaakt op basis van hun status die ze 

hadden verworven in Rusland. De criteria voor deze onderverdeling worden uitgebreid 

besproken in 4.5.2. Indeling Russische vluchtelingenpopulatie in categorieën.  
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1.3.3. Vluchtelingen, passanten of emigranten? 

Sommige Russische onderdanen uit de steekproef konden bezwaarlijk „vluchteling‟ genoemd 

worden zoals omschreven in het verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot het 

vluchtelingenstatuut.45 Een aantal Russen verbleef slechts kortstondig in België en de 

beweegreden voor hun bezoek kan als toeristisch omschreven worden.46 Anderen hadden 

reeds voor de Russische revolutie van 1917 in België gewoond en keerden in 1923 terug. 

Deze individuen zouden beter de stempel „passant‟ krijgen, maar omdat ze onderdeel 

vormen van de steekproef die gebaseerd is op nationaliteit heb ik er toch voor gekozen om 

ze te gebruiken bij de vluchtelingenpopulatie. Het verhaal van de enkelingen die niet 

hoofdzakelijk onder de noemer „vluchtelingen‟ vallen, komt vooral tot uiting in het gedeelte 

over de redenen van de Russen om naar België te emigreren. 

In de literatuur wordt er voornamelijk gesproken over de „Russische emigratie‟. Volgens de 

definitie van Raeff kunnen emigranten omschreven worden als individuen die in het 

buitenland verblijven en die niet de intentie hebben om ooit nog terug te keren naar hun 

vaderland. Mijn inziens maakt hij de juiste analyse door te stellen dat de Russen in de 

beginjaren van hun exodus als „vluchteling‟ kunnen worden gecategoriseerd omdat ze op de 

vlucht zijn uit vrees voor hun leven. De politieke repressie, hongersnood, onteigening en de 

militaire nederlaag waren de voornaamste redenen voor de Russen om het hazenpad te 

kiezen. Wanneer de Russen zich in het buitenland hebben gesetteld en georganiseerd, 

vallen ze onder de noemer „emigranten‟. De hoop om ooit nog terug te keren naar hun 

geliefde Rusland van weleer, hebben ze laten varen.47  

De Russische populatie uit deze groep [jaar 1923] kan geplaatst worden in de eerste fase 

van de exodus, met andere woorden onder de categorie „vluchtelingen‟. Opvallend is dat de 

Russen die in het buitenland verbleven zichzelf niet als vluchtelingen zagen.48 Het was 

vooral de internationale gemeenschap die hun de stempel „vluchteling‟ gaf. Vandaar dat ik in 

het deel over internationaal en nationaal beleid ten aanzien van de Russen spreek over 

„Russische vluchtelingen‟. Voor het deel over Bourdieu‟s kapitaal lijkt het me meer gepast om 

de term „emigrant‟ te gebruiken. In dit gedeelte wordt het reilen en zeilen van de Russische 

gemeenschap zelf besproken.  
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 “Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de 
bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen 
nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit 
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Indien een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term 
"het land waarvan hij de nationaliteit bezit" elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet 
geacht van de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder geldige 
redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van één van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet 
inroept.” 

Art. 1 A 1-2. Internationaal verdrag betreffende status van vluchtelingen en staatlozen.  
Belgisch staatsblad, 4-10-1953 
46

 A.R.A., MvJ, Dienst Vreemdelingenpolitie, OV 1 290 192 
47

 RAEFF (M.) – Russia abroad: a cultural history of the Russian emigration, 1919-1939. p.16-17 
48

 CHINYAEVA (E.) – Russians outside Russia: the émigré community in Czechoslovakia, 1918-1938. p.27,30 
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1.3.4. Monetaire berekeningen 

In het gedeelte over het economisch kapitaal wordt een analyse gedaan van het vermogen 

dat de vluchtelingen bezaten. Dit onderzoek is gebaseerd op de lonen die de Russische 

vluchtelingen opgaven. Alle uur- en daglonen werd omgezet naar maandlonen zodat het 

salaris van de verschillende vreemdelingen in een vergelijkend perspectief kon worden 

gezet.  

Alle bedragen worden in Belgische frank (BEF) genoteerd. Ik heb er bewust voor gekozen 

om de sommen niet om te zetten naar onze huidige munt omdat het, omwille van de 

wisselende koopkracht, een vertekend beeld zou geven van de financiële omstandigheden 

waarin de Russische vluchtelingen leefden. 

1.3.5. Problematiek jaar van aankomst 
 

Hoewel er voor dit onderzoek enkel dossiers uit het jaar 1923 gebruikt werden, kan de 

aankomstdatum de facto toch verschillen. Zo stelde ik meermaals vast dat de datum waarop 

een Russisch vreemdeling effectief op Belgische bodem arriveerde vaak afweek van het 

vooropgestelde jaar 1923. De individuele vreemdelingendossiers zijn namelijk volgens de 

datum van de opening van het dossier gesorteerd. Het tijdstip van aankomst kan achterhaald 

worden aan de hand van het inlichtingenbulletin. Er werd immers gevraagd achter zowel het 

tijdstip van aankomst in de gemeente als de datum waarop de vreemdeling voor het eerst 

voet op het Belgisch grondgebied zette. 

 

In 78.9% van het aantal dossiers (n=128) vulde de gemeenteambtenaar effectief het jaar 

1923 in als aankomstdatum van de Russische vluchteling. Echter in 16.4% van de dossiers 

vond ik voor het moment dat de vluchteling voor het eerst in België arriveerde een andere 

datum dan 1923. Deze aankomstdata liggen verspreid tussen 1894 en 1951. Met andere 

woorden het jaar 1923 staat voor de datum dat de dossiers werden aangemaakt. De 

chronologische dimensie van dit onderzoek moet dan ook op deze manier worden 

geïnterpreteerd.  

Voor 1923 1923 Na 1923
Aankomst
onbekend

Totaal 5,47% 78,91% 10,94% 4,69%
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1.4. Theoretisch kader  

Een prosopografisch onderzoek haalt verschillende onderwerpen van de theoretische 

geschiedenis aan. Vooraleerst is er de link met de microgeschiedenis. Dit geesteskind van 

Carlo Ginzburg probeert aan de hand van de kleine verhalen de geschiedenis te 

reconstrueren.49 Voor de tijdsgenoot lijken het onbenullige details maar de historicus kan op 

basis van deze gegevens de leefwereld van toen proberen te begrijpen en te analyseren.  

Dit onderzoek naar de Russische vluchtelingenpopulatie in België vertrekt vanuit een 

individueel perspectief. Door de analyse van de individuele levenswandel van de Russische 

vluchtelingen is het mogelijk om dit verschijnsel te plaatsen binnen de samenleving en op 

deze manier de structuren en processen in de maatschappij beter te kunnen begrijpen.50 

Om deze structuren beter te vatten is het noodzakelijk om de verschillende 

onderzoeksdomeinen te overstijgen. Een interdisciplinaire aanpak helpt om de complexe 

relaties tussen het sociale, economische en politieke veld onderling en eveneens in 

perspectief met het individuele luik, beter te begrijpen. Deze methode, die schatplichtig is 

aan de Annales school, is onlosmakelijk verbonden met een prosopografische studie. 

Het vierde luik van dit onderzoek wordt onderbouwd door de theorie van Pierre Bourdieu. 

Deze Franse socioloog maakte vooral furore bij de historici met zijn begrippen zoals veld, 

kapitaal en habitus.51 Kort samengevat bekijkt Bourdieu de samenleving als een strijdveld 

waarbij ieder individu, geleid door zijn habitus, de ongelijke verdeling van het kapitaal 

aanvecht of verdedigt, afhankelijk van de positie waarin het individu zich bevindt. In het 

vierde gedeelte wordt er dieper op deze theorie van Bourdieu ingegaan. (Zie 4.1.1. De theorie 

van Bourdieu: veld, kapitaal en habitus. ) 

Hoewel een prosopografische studie vaak als bandwerk aanzien wordt, probeerde ik er toch 

voor te zorgen dat de Russische vluchtelingen niet vervaagden in anonieme nummers en 

getallen. De uiteenzetting van dit onderzoek is dan ook verweven met de individuele 

verhalen van de Russische vluchtelingen. Ze vormen de leidraad doorheen dit onderzoek en 

worden aangevuld met secundaire literatuur. Van alle Russische vluchtelingen die in de 

uiteenzetting bij naam genoemd worden, is er achteraan een korte biografie terug te vinden.  
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 BOONE (M.) – Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek. p.220 
50

 VERBOVEN (K.), CARLIER (M.), DUMOLYN (J.) – A short manuel to the art of prosopography.  p. 7 
51

 BOONE (M.) – Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek. p.280 
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2. PRELUDE 

 

2.1. Troebele tijden: aan de vooravond van de Russische revolutie 

De neergang van het Tsaristisch regime gooide de eeuwenoude structuren en 

maatschappelijke relaties die in de Russische samenleving waren verankerd, helemaal 

overhoop. In de jaren die op deze Russische revolutie volgden, verloor een groot deel van de 

bevolking door de communistische politiek zijn sociaal en economisch kapitaal. De levensstijl 

van de rijke burgerij werd een taboe onder het communistisch regime en het economisch 

eigendom van de industriële reuzen werd zonder meer genationaliseerd. Ook de Russen van 

gewone komaf werden getroffen door het beleid van de revolutionairen, door onder meer de 

hongersnood die in 1921 plaatsvond.52 Al deze feiten hadden een massale emigratiestroom 

teweeg gebracht in het begin van de jaren „20 van de twintigste eeuw.  

De uiteindelijke machtsovername door de bolsjewieken is slechts een momentopname in 

vergelijking met het proces dat voorafging aan deze gebeurtenis. Met andere woorden de 

Revolutie van 1917 is slechts het culminatiepunt van verschillende historische 

ontwikkelingen.  

Het tsaristisch Rusland ging aan de vooravond van het revolutionaire Rusland reeds enkele 

decennia gebukt onder een politieke en economische crisis. In tegenstelling tot Europa en de 

rest van het Westen zat het Russische rijk op het einde van de 19de eeuw vast in de roestige 

structuur van lijfeigenschap en autocratie. De Russische tsaren waren er rotsvast van 

overtuigd dat de moderniteit onheil zou brengen in hun rijk. Hun reactionaire houding moest 

het Russisch rijk behoeden van enige revolutionaire invloed die de absolute heerschappij 

van de Russische tsaar zou kunnen ondermijnen.53  

Desondanks de reactionaire inspanningen van de laatste twee Russische tsaren slopen de 

westerse ideeën over individuele vrijheid en democratie de Russische samenleving binnen. 

Aleksander II (1855-1881) probeerde een compromis te vinden tussen de eeuwenoude 

normen en waarden van de Russische samenleving en de eis van een aantal hervormingen 

die gebaseerd waren op ideeën afkomstig uit de Verlichting. In een poging te beantwoorden 

aan deze eis naar meer zeggenschap, voerde tsaar Aleksander II het systeem van lokale 

bestuursorganen (zemstvo‟s) in.54  

In 1861 maakte hij een einde aan de lijfeigenschap. Boeren waren niet langer onderhorig 

aan een landeigenaar en konden onafhankelijk aan landbouw doen. Hoewel de 

lijfeigenschap werd afgeschaft, bleek deze hernieuwde vrijheid een loze belofte. Het idee 

achter deze afschaffing was moreel gebaseerd op de verlichte ideeën die lijfeigenschap als 

barbaars bestempelden. Maar de motivatie voor de afschaffing was vooral geïnspireerd op 

de economische plannen van de tsaar. Door het ontstaan van een nieuwe klasse vrije 

boeren ontstond er ook een nieuwe rekruteringspoel voor arbeiders die noodzakelijk waren 

voor de industriële ontwikkeling van Rusland dat zich op dat moment in een embryonale fase 

bevond. De afschaffing schonk de boeren vrijheid maar bracht echter ook hoge belastingen 
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en een herverdeling van de grond met zich mee. Bovendien moesten de boeren een schuld 

afbetalen aan de staat voor het stuk grond dat ze hadden ontvangen, met als gevolg dat de 

meerderheid van de Russische landbouwers amper het hoofd boven water kon houden.55  

Zijn matige hervormingsgezindheid kostte de Russische tsaar uiteindelijk zijn hoofd. Op 1 

maart 1881 kwam hij om het leven bij een bomaanslag.56  Algauw werd de aanslag opgeëist 

door een revolutionaire groepering genaamd „De wil van het volk‟.57 Deze bloedige aanslag 

doet zijn opvolger, Aleksander III besluiten dat het Russische rijk enkel met reactionaire hand 

kan geregeerd worden.58 Door middel van russificatie van het rijk probeerde hij de eenheid te 

bewaren.59 Hij heerste streng over Rusland en duldde geen enkele hervorming. Met de 

moord op zijn vader in het achterhoofd onderdrukte hij elke inbreuk op het reactionair 

gedachtegoed. Zo verbood hij onder meer de zemstvo‟s en schroefde het onderwijsbeleid 

van zijn vader Aleksander II zwaar terug uit vrees voor de ontwikkeling van revolutionaire 

individuen.60 Zijn regeringsperiode wordt gezien als het laatste hoogtepunt van de 

tsaristische alleenheerschappij.61 Helaas zorgde een hardnekkige alcoholverslaving ervoor 

dat hij op 49-jarige leeftijd in 1894 het loodje erbij neerlegde. 

Zijn zoon, Nikolaas II huiverde bij de gedachte dat hij in deze woelige tijden weldra de troon 

zou moeten bestijgen. Zijn jeugdig karakter en zijn onzekerheid over zijn regeervermogen 

maakten van hem een minder geschikte opvolger om het onrustige Russische rijk te leiden.62 

Maar niet enkel zijn inborst speelde hem parten, ook op politiek vlak verkeerde hij in een 

benarde positie. De druk van het familiaal kapitaal om niet enkel te heersen, maar ook te 

regeren in een Rusland waarbij de eis naar meer inspraak en hervorming geuit werd aan de 

hand van een revolutionaire handelswijze.63 Deze eis kwam niet enkel uit de politieke hoek. 

Ook de boeren die probeerden te overleven op het platteland en de onderdrukte arbeiders 

die tijdens de prille industrialisatie werkten, verlangden naar een nieuw regime waarbij hun 

stem gehoord zou worden.64 

Deze strubbelingen culmineerden in de opstand van 1905 die met harde hand werd 

onderdrukt door tsaar Nikolaas II. Toen hij de omvang van het protest inzag, was hij bereid 

om water bij de wijn te doen. De belangrijkste eis van de demonstranten was inspraak in het 

beleid aan de hand van vertegenwoordiging. In 1906 werd er door de tsaar aan deze eis 

voldaan en zag de eerste doema het levenslicht. De liberalen vertegenwoordigden de 

meerderheid en in tegenstelling tot wat de tsaar Nikolaas verwachtte, eiste ze vergaande 

hervormingen op vlak van stemrecht en agrarische politiek. Deze drang naar revolutionaire 

maatregelen stemde Nikolaas II niet tevreden en amper twee maanden na de oprichting 

werd de doema ontbonden.65 In 1907 gaf de tsaar toestemming voor een tweede doema, 

onder leiding  van Peter Stolipin, die bekend stond als de marionet van de tsaar. Dit gegeven 

zinde de steeds sterker wordende linkse oppositiepartij niet. Op advies van Stolipin ontbond 
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de tsaar de tweede doema na amper 6 weken. Door de nieuwe kieswet werd de linkse 

oppositiepartij sterk benadeeld in vertegenwoordiging ten aanzien van de regeringsgezinde 

partijen tijdens de derde doema.66  

De repressie van de revolutionairen, de afkeer van de tsaar voor de doema en de 

verslechterde arbeidsomstandigheden agiteerden de Russische bevolking. Bovendien had 

de tsarencultus van de Romanovs een flinke deuk gekregen door een aantal persoonlijke 

gebeurtenissen die de tsaar behoorlijk wat imagoschade hadden opgeleverd. Zo vervulde de 

vrouw van Nikolaas II, Aleksandra haar rol als tsarina niet met verve. Haar afstandelijkheid, 

die als arrogant overkwam en haar innige vriendschap met de eigenaardige monnik 

Raspoetin, Russisch voor losbandigheid, deed haar populariteit dalen tot onder het 

vriespunt. Bovendien kon ze het moeilijk verkroppen dat de enige troonopvolger die ze 

gebaard had lichamelijk te zwak was om ooit te kunnen regeren.67 

Al deze calamiteiten deden het tsaardom wankelen. Maar toen de Eerste Wereldoorlog 

aanbrak, ging er aanvankelijk een golf van patriottisme door het Russische rijk. De tsaar was 

echter wel van oordeel dat hij in oorlogstijden macht naar zich toe moest trekken om het 

tsarenrijk naar de overwinning te leiden. De relatie tussen de oppositiepartijen en het 

autocratisch regime verzuurde hierdoor helemaal.68 Het gebrek aan gezag en leiding zorgde 

ervoor dat Rusland voornamelijk verliezen leed in de oorlog tegen Duitsland. In de grote 

steden geraakten de gemoederen verhit. Op 8 maart, februari volgens de Gregoriaanse 

kalender, bereikten de opstandigheden een hoogtepunt. Tegen 10 maart was de hoofdstad 

in handen van de bolsjewistische opstandelingen. Een paar dagen later richtte de doema 

onder leiding van Kerenski een Voorlopig Comité op dat de leiding had. Ondertussen werd 

de situatie steeds grilliger en de tsaar en zijn gevolg beseften dat de grond onder hun voeten 

te heet werd en kozen het hazenpad. In een laatste wanhoopspoging probeerde de 

afgetreden tsaar zijn broer Michael aan te stellen als hoofd van een constitutionele 

monarchie. De revolutionaire bolsjewisten weigerden aan deze wens te voldoen en luidden 

een nieuw tijdperk onder het Sovjetregime.69 
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2.2. Russische revolutie 1917 en het uitbreken van de  burgeroorlog 

Vanaf het begin van hun campagne hadden de bolsjewisten twee duidelijke standpunten, 

namelijk een herverdeling van het land en een vredesakkoord met Duitsland.70 Vooral het 

laatste punt deed in de internationale kringen veel stof opwaaien. De vrede van Brest-Litovsk 

was een slag in het gezicht van de geallieerden. De internationale relaties verzuurden en 

zelfs de socialistische partijen uit de geallieerde landen voelden zich verraden.71 Hoewel de 

ondertekening van het vredesakkoord gebiedsverlies van Polen, de Baltische staten en 

Oekraïne voor de Sovjet Unie betekende, zorgde het intern voor rust bij Lenin en zijn 

consortent. Het bood hen tevens de mogelijkheid om zich op de binnenlandse politiek te 

concentreren, want de nakende burgeroorlog zou weldra al hun aandacht opeisen.72                

De machtsovername door de bolsjewisten was namelijk bij verschillende groepen van de 

Russische bevolking in het verkeerde keelgat geschoten. De voornaamste verzetshaarden 

concentreerden zich rondom de aanhangers van de tsaar, de liberalen en de bourgeoisie. 

Bovendien genoot deze oppositie, al dan niet expliciet, de steun van verschillende westerse 

landen. Zo zal Frankrijk de Russische gemeenschap onder leiding van generaal Wrangel in 

1920 erkennen.73  

Als tegenreactie op deze verzetshaarden werd het rode leger in het begin van het jaar 1918 

opgericht, onder leiding van Leon Trotsky. De interne rebellie tegen het communistisch 

systeem mondde uit in een burgeroorlog.74 Het witte leger stond onder leiding van 

verschillende generaals uit het voormalig tsaristisch leger.75 Deze verdeeldheid speelde in 

het nadeel van de verzetsgroepen.  

In 1926 houdt generaal Wrangel een toespraak in Brussel over de burgeroorlog, die hij 

overtuigd „une lutte sans merci contre les oppresseurs du pays‟ noemt.76 Het witte leger was 

niet enkel geografische verspreid, maar ook intern was eenheid ver te zoeken. Degenen die 

meevochten aan de kant van het witte leger waren afkomstig uit alle lagen van de Russische 

bevolking. Ook generaal Wrangel zag dit in, maar aanvankelijk baarde dit hem geen zorgen 

zoals blijkt uit onderstaand citaat.  

„Il y avait là des hommes de toutes classes, de toutes conditions, d‟âges et d‟opinions 

politiques les plus divers. En s‟enrôlant dans les rangs de l‟armée nationale, ils oubliaient 

tout ce qui les séparait politiquement ou socialement. Ils étaient tous unis par un même 

amour fervent de leur Patrie et par un même désir de se sacrifier pour elle.‟77 

Het witte leger teisterde de Sovjet machthebbers langs alle mogelijke kanten. Generaal 

Youdénitch vocht in Noordwest-Rusland om de stad St. Petersburg. In het verre Siberië 
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streed admiraal Koltchak tegen de ondergang van het oude Rusland. Generaal Denikin nam 

ten slotte het Zuiden voor zijn rekening. De troepen in het noorden moesten al gauw 

opgeven en zagen zich genoodzaakt om naar Noorwegen te vluchtten. Hetzelfde lot verging 

het leger onder leiding van admiraal Koltchak in Siberië. De troepen leden zware verliezen 

en uiteindelijk werd de aftocht geblazen. Enkel de militairen onder leiding van generaal 

Denikin bleken succes te boeken en verschansten zich in de Krim, rond Novorosiisk.78 De 

grote meerderheid van de Russische vluchtelingen met een militair verleden die in België 

terecht kwamen, waren afkomstig van deze troepen.  

Het gebrek aan slagkracht was volgens generaal Wrangel niet enkel aan de verdeeldheid te 

wijten, maar ook aan de onervaren leiders. Eveneens speelde de onverschilligheid van de 

lokale bevolking, die volgens hem nog steeds in de waan was van de grootsheid van het 

bolsjewistische regime, een belangrijke rol. Bovendien had het witte leger geen uitgebreid 

arsenaal aan materiaal. Op de koop toe verliep de buitenlandse steun maar met 

mondjesmaat.79 
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2.3. De Russische exodus na 1917 

Nadat de Bolsjewisten aan de macht kwamen, werd de grond voor vele Russen te warm 

onder hun voeten. De eerste groep die het hazenpad koos waren voornamelijk 

functionarissen van het bureaucratisch apparaat onder het tsaristisch regime. Daarnaast 

bestond deze groep ook uit Russen die zich niet konden neerleggen bij de overwinning van 

de communisten. Rond 1918 besloten deze Russen om betere oorden op te zoeken omdat 

hun situatie in Rusland onhoudbaar werd. Al hun bezittingen werden geconfisqueerd door de 

bolsjewisten.80  

Niet enkel de Russen van wie het leven geruïneerd was, sloegen op de vlucht. Er waren ook 

Russische opponenten die uit principe weigerden onder het bolsjewistisch regime te leven of 

die geen toekomst zagen in het nieuwe Rusland. Zo vond er een heuse braindrain plaats van 

de voormalige intelligentsia die onder meer ingenieurs, advocaten, kunstenaars, journalisten 

en leraren telde.81 Maar de Russische exodus bestond niet enkel uit leden van de elite. Deze 

klasse vertegenwoordigde slechts een vierde van de totale migratie.82 Het witte leger was 

namelijk samengesteld uit de Russen van lagere klassen. De vluchtelingen uit het leger 

onder generaal Denikin bestonden voor de grote meerderheid uit boeren en Russen uit de 

arbeidersklasse.83 

In 1920 komt de emigratie op kruissnelheid. Kenmerkend voor het parcours is de keuze die 

de Russische emigranten in eerste instantie maakten voor een buurland.84 Bovendien zijn de 

emigratieroutes die de Russische vluchtelingen volgden afhankelijk van de politieke en 

militaire situatie van de landen waarin ze verblijven. De militaire factor speelde een rol bij de 

keuze van het gastland voor de vluchtelingen die vochten onder de vaandel van het witte 

leger.  

Toen de troepen in het noorden onder leiding van Nikolai Ludenich het onderspit moesten 

delven, vluchtten ze naar Scandinavië, Polen en de Baltische staten. Ongeveer 20% van de 

totale emigrantengemeenschap koos voor deze emigratieroute.85 Polen stond, in 

tegenstelling tot de Scandinavisch landen, bekend om zijn anti-Russische houding. 

Bovendien slabakte de economie in deze landen, wat de kansen op werkgelegenheid 

aanzienlijk verminderde.86 Vera Medvedieff ondervond aan den lijve hoe hard het leven in 

Polen was. Toen ze na de revolutie in Polen terecht kwam, verkeerde ze in armoede. Als 

weduwe van een rijke Russische adellijke man had ze haar kinderen naar België gestuurd 

om daar hun schoolcarrière verder te zetten. Al gauw besloot ze Polen te verlaten en zich bij 

haar kinderen in België te vervoegen.87 Na 1927 hebben de meeste Russische emigranten in 

Polen het voorbeeld van Vera Medvedieff gevolgd, in de hoop betere oorden te vinden.88 
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Nadat het rode leger de haven van Odessa had ingenomen, moest het hele witte leger 

geëvacueerd worden uit de Krim. De helft van de Russische emigranten volgde deze route.89 

Ongeveer 150.000 individuen werden op de boten van de geallieerde troepen naar de 

Bosphorus en omstreken gebracht.90 Deze groep bestond uit 100.000 militairen en 50.000 

burgers. Deze laatste groep bestond op zijn beurt uit 30.000 vrouwen en 7.000 kinderen.91 

Wanneer de boten aankwamen in de Bosphorus werden de geëvacueerden onderverdeeld 

in verschillende vluchtelingenkampen. De meeste vluchtelingen bevonden zich in Gallipoli.92 

Dit vluchtelingenkamp leefde het langst in het collectieve geheugen van de Russische 

gemeenschap. Bijvoorbeeld in 1928 richtte Valentin Kanevsky de „Union des Gallipoliens‟ om 

de oud-strijders uit het bewuste kamp te verenigen.93 

Istanbul en omstreken werden in 1920 overspoeld door Russische vluchtelingen. Zowel de 

Turkse overheid als de internationale gemeenschap begonnen de ernst en omvang van dit 

vluchtelingenprobleem in te zien. Na de Eerste Wereldoorlog hadden de geallieerde troepen 

grote gebieden van het Ottomaanse Rijk, inclusief Istanbul, ingenomen. De laatste sultan 

Mehmet VI had vrede genomen met deze bezetting. Deze beslissing zette kwaad bloed bij 

Mustapha Kemal Ätatürk en hij organiseerde een opstand tegen de geallieerden. In 1922 

won Kemal de strijd en hij knoopte diplomatieke relaties met de USSR aan.94 Op de koop toe 

had hij een ultimatum gesteld voor de Russische vluchtelingen. Ze moesten vóór 1923 

vertrokken zijn of er zouden sancties volgen. Het werd al snel duidelijk dat de situatie van de 

Russen die in de Turkse vluchtelingenkampen verbleven onhoudbaar was.95  

De internationale gemeenschap schoot in actie en voorzag twee oplossingen. De eerste 
oplossing, repatriatie, moesten ze al redelijk snel laten varen.96 De andere optie was een 
transfer van de Russische vluchtelingen uit de Bosphorus, richting Europa.  
(zie kaart bijlage V-VI) 
 
Het toenmalige Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen was bereid om een deel van de 

Russische vluchtelingen op te vangen. Dit land sloot het meest aan bij de Russische cultuur. 

Bovendien stonden de deuren van dit pas opgerichte koninkrijk wagenwijd open voor 

opgeleide arbeiders.97 Maar desondanks de werkgelegenheid konden de meeste Russen die 

er verbleven amper het hoofd boven water houden, omwille van de lage lonen.98  

Ook Tsjecho-Slowakije liet zich van zijn meest gastvrije kant zien. Vele kinderen van de 

emigranten studeerden er aan de Russische scholen. Het verhaal van Olga Tsvetkoff past 

volledig in deze context. Nadat ze met haar familie gevlucht was uit Rusland ging ze 

moederziel alleen geneeskunde studeren in Brno.99 De hoofdstad van Tsjecho-Slowakije 
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groeide uit tot een bloeiende, culturele stad door de aanwezigheid van de Russische 

intellectuelen. 100 

De Russische vluchtelingen die naar Frankrijk waren geëmigreerd hadden meer geluk. Door 
de stagnatie van de bevolkingsgroei waren arbeiders van vreemde oorsprong zeer 
welkom.101 Frankrijk kreeg de meeste Russische emigranten over de vloer. Deze massale 
emigratie zorgde ervoor dat de Franse hoofdstad werd aanzien als het centrum van de 
Russische elite.  

- 102
 

Bulgarije neemt, in verhouding met de nationale rijkdom, veel vluchtelingen op. Maar 

wanneer ze de geloofsbrieven aanvaarden van de diplomatieke gezant van de Sovjet-Unie, 

wordt de opvang bemoeilijkt.103 Vandaar dat er in de jaren ‟30 een daling van het aantal 

Russische vluchtelingen in het land waar te nemen is. 

Geografisch gezien was Duitsland het dichtstbijzijnde West-Europese land dat onderdak kon 

aanbieden aan de Russische vluchtelingen. Omdat de Duitse mark laag stond, was het leven 

in Duitsland bovendien relatief goedkoop.104 Maar de status van Berlijn als uitvalsbasis van 

de Russisch intellectuelen, verbloemt de matige gastvrijheid van Duitsland. Aanvankelijk 

ontvangt het land de meeste vluchtelingen, maar hun aantal slinkt snel.105 De economische 

depressie van 1929 waaide in de jaren „30 over naar Duitsland, waardoor het leven in 
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Duitsland zeer duur werd. Bovendien zorgde het nieuwe politieke beleid ervoor dat de 

Russische emigranten opnieuw op de vlucht moesten slaan.106  

De migratie van de vluchtelingen uit de steekproef vertoont hetzelfde patroon. De populariteit 
van Frankrijk is groot bij deze vluchtelingen, maar liefst één op vijf verbleef in Frankrijk 
voordat hij of zij naar België emigreerde. De migratieroute via Turkije wordt door zo een 16% 
van de Russische vluchtelingen in België gevolgd. Daarnaast zijn er ook veel vluchtelingen 
afkomstig uit Oost-Europa, voornamelijk uit Bulgarije. (Zie kaart bijlage VII)  
 
Ieder land ging op zijn eigen manier om met de vluchtelingenstroom. Sommige landen 

hadden een gesloten houding en besteedden zo weinig mogelijk aandacht aan de situatie 

van de Russische vluchtelingen, zoals Polen en Duitsland. Andere landen toonden zich dan 

weer van hun meest gastvrije kant, uiteraard niet zonder dubbele agenda. Zoals eerder 

aangehaald, werd de toevloed van al dan niet opgeleide arbeiders ten zeerste 

geapprecieerd.  

 Ook België kreeg te maken met een toestroom van Russische vluchtelingen. In deel 3.3 

wordt het beleid dat België voerde ten aanzien van de Russische vluchtelingen opgevolgd. 

(3.3 Belgisch vluchtelingenbeleid) Daarnaast wordt in deel vier de culturele inbedding van de 

Russen in België besproken. 

De Russische exodus was een druk besproken onderwerp in internationale, politieke 

kringen. Voor het eerst in de geschiedenis had Europa te kampen met een aanhoudende 

vluchtelingenstroom. Bovendien zorgde de staatloosheid van deze vluchtelingen voor chaos. 

Het initiatief van de internationale gemeenschap resulteert in verschillende maatregelen die 

in het volgende deel uitgebreid behandeld zullen worden.  
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3. VLUCHTELINGENBELEID TIJDENS HET INTERBELLUM: 

EEN TRANSNATIONALE KWESTIE 

 

3.1. Ontstaan categorie vluchteling 

Sinds de Conventie van Génève in 1951 is het statuut vluchteling duidelijk omschreven door 

de lidstaten van de Verenigde Naties in het „Internationaal verdrag betreffende status van 

vluchtelingen‟. Volgens de definitie die in het verdrag van 1951 wordt gegeven, moet een 

vluchteling aan bepaalde voorwaarden voldoen om van de rechtsbescherming van een 

lidstaat te kunnen genieten. Zo moet er bij een vluchteling een gegronde vrees bestaan voor 

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale 

groep of zijn politieke overtuiging. Daarnaast moet deze persoon zich buiten het land 

bevinden waarvan hij de nationaliteit bezit en kan hij de bescherming van dat land niet 

inroepen of wil hij dat niet, omwille van bovengenoemde vrees. Indien een persoon staatloos 

is, krijgt hij het statuut vluchteling op voorwaarde dat hij niet meer in het land verblijft waar hij 

vroeger zijn gewone verblijfplaats had en hij daar niet meer kan of wil terugkeren uit vrees 

voor vervolging op basis van voorgenoemde redenen.107 Het VN statuut van vluchteling werd 

ook erkend aan de personen die reeds voor de inwerkingtreding van het verdrag van 1951 

de status als vluchteling hadden.108 Wanneer een vreemdeling voldoet aan deze 

voorwaarden valt hij onder het internationaal statuut vluchteling en kan hij genieten van 

bepaalde rechten. Zowel zijn juridisch statuut als zijn economische situatie en welzijn is 

vervat in een aantal basisrechten waarvan een vluchteling kan genieten. 

Dit verdrag is echter een cumulatie van verschillende voorafgaande initiatieven om de 

vluchtelingenproblematiek aan te pakken. Het de iure ontstaan van de categorie vluchteling 

is dus een recent gegeven. De vluchtelingenproblematiek is echter  geen fenomeen dat zich 

exclusief in de twintigste eeuw afspeelt. De facto zijn vluchtelingen van alle tijden, maar vaak 

was er geen maatschappelijk onderscheid met de andere vreemdelingen die zich in de 

migrantenstroom bevonden. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam deze specifieke soort 

vreemdelingen meer op het voorplan. Na het uitbreken van de Oktoberrevolutie in 1917 

kreeg Europa te maken met een massale toestroom van de Russische en Armeense 

vluchtelingen. Voor het eerst beseffen de regeringen dat er voor deze categorie 

vreemdelingen een andere regelgeving noodzakelijk is, buiten het gewone migratiebeleid. 

Het wordt al snel duidelijk dat dit probleem zich niet enkel situeert op nationaal vlak, maar 

dat een internationale samenwerking onontbeerlijk is voor een efficiënte uitwerking van een 

vluchtelingenbeleid.109 
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3.2. Internationaal bekommernis om de Russische vluchtelingen 

 

3.2.1. Vluchtelingen treden op het voorplan 

De oprichting van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen in 1921 was het eerste 

internationale initiatief ter bescherming van de vluchtelingen.110  Als Hoog Commissaris voor 

de Vluchtelingen werd de Noor Fridjtof Nansen aangesteld in 1921. De voormalige 

poolreiziger had reeds ervaring door zijn bijdrage bij de opvang van krijgsgevangen. De taak 

die hem werd opgedragen was drieledig. Het eerste luik was wettelijke bescherming bieden 

aan de staatloze, Russische vluchtelingen.  

    -Fridtjof Nansen (links) op poolexpeditie met collega Johansen in 1895.
111 

Als tweede taak moest Nansen de transfer van de vluchtelingen in de bosphorus regelen. Hij 

moest onderhandelen met mogelijke ontvangstlanden en de gehele operatie coördineren. 

Bovendien moest hij de gastlanden waar nodig bijstaan in hun ontvangst van de Russische 

vluchtelingen. 112 

Door zijn kennis en ervaring met de vluchtelingenproblematiek had Fidjtof Nansen meteen 

het vertrouwen van de internationale hulporganisaties en regeringen, noodzakelijk voor zijn 

aanstelling door de voorzitter van de Algemene Raad, voor zich gewonnen.113 Bij zijn 

benoeming was de hulp van de Volkenbond in de vluchtelingenkwestie broodnodig, want de 

private fondsen die zich bekommerden om het lot van de Russische vluchtelingen, zoals het 

Amerikaanse Rode Kruis raakten stilaan uitgeput. Maar de benoeming van Nansen was niet 

alleen welkom op financieel vlak, ook op organisatorisch vlak was een centraal 

gecoördineerd beleid noodzakelijk.114  

Onder de leiding van F. Nansen werden in 1922 en 1924 overeenkomsten uitgewerkt in de 

schoot van de Volkenbond om het probleem van de Russische vluchtelingen aan te 

pakken.115 De denationalisering en de daarmee gepaarde staatloosheid, was een belangrijk 

punt op de agenda van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen. Maar de meest dringende 
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kwestie waren de duizenden vluchtelingen die in Constantinopel gestrand waren, na de 

evacuatie van het leger van Wrangel door de geallieerden. De transfer van deze 

vreemdelingen naar West-Europese landen liep niet van een leien dakje. Oorspronkelijk had 

Nansen, samen met de internationale gemeenschap, een repatriatie van de Russische 

vluchtelingen in gedachten.116 Maar dit idee zorgde voor conflicten tussen de vluchtelingen 

en de gastlanden. De eerstgenoemden wouden enkel terugkeren wanneer het oude Rusland 

terug gerestaureerd was, met andere woorden van zodra de communisten verjaagd waren. 

De ontvangstlanden op hun beurt verkeerden in de jaren ‟30 in een economische crisis en 

zagen de Russische vluchtelingen het liefst terug verdwijnen.117 In 1922 werden uiteindelijk 

6.000 Russische vluchtelingen vanuit Griekenland en Bulgarije terug naar hun land 

gerepatrieerd.118 

Het idee van repatriatie moest Nansen echter in de winter van 1924 laten varen, omdat het 

onmogelijk was dit plan te verwezenlijken.119 Hoewel in de prille jaren van het ontstaan van 

de Sovjet-Unie Russische emigranten nog werden aangemoedigd door de Sovjet overheid 

om terug te keren door middel van een amnestieregeling, sloot de Sovjet-Unie haar grenzen 

voor de emigranten in 1923.120 Later riskeerden Russische vluchtelingen die wilden 

terugkeerden naar hun land, tijdens de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, zelfs de 

doodstraf volgens artikel 71 van de Sovjet strafwetgeving.121   

De vooroordelen en de onwetendheid over de Russische vluchtelingen zorgden ervoor dat er 

maar weinig landen bereid bleken, volgens een rondvraag van Fridtjof Nansen, om de 

Russische emigranten te verwelkomen.122 Maar het tij veranderde echter wanneer de privé-

initiatieven in de verschillende Westerse landen het heft in eigen handen namen en de 

overheid aanspoorden om hulp en een nieuwe thuishaven aan de Russische vluchtelingen te 

bieden. Daarnaast speelde het Internationaal Arbeidsbureau ook een grote, diplomatieke rol.  

In 1924 was de omvang van het vluchtelingenprobleem zo buiten proportie, dat het duidelijk 

werd dat het tijdelijk opgerichte Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen de organisatie 

voor het welzijn van de vluchtelingen niet kon bolwerken. Fridtjof Nansen drong bij de 

Algemene Raad aan om zijn bevoegdheid over te dragen aan de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO).123 De vluchtelingenkwestie werd binnen de Internationale 

Arbeidsorganisatie aan het Internationaal Arbeidsbureau gedelegeerd. Het Internationaal 

Arbeidsbureau is het secretariaat van de Internationale Arbeidsorganisatie dat in 1919 werd 

opgericht.  

Op verzoek van de geallieerden werd reeds in 1920 in Constantinopel het „Bureau 

d‟information et d‟enregistrement des réfugiés‟ opgericht. Dit administratief orgaan 

registreerde alle Russische vluchtelingen en regelden de transfer naar Europa. Het 
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Internationaal Arbeidsbureau stemde zijn beleid af op de cijfers van deze registratie.124 De 

migratie naar West-Europa van de Russische emigranten werd afgestemd op het vraag- en 

aanbodprincipe dat de arbeidsmarkt beheerste.125 De interventie van het Internationaal 

Arbeidsbureau was noodzakelijk om de landen te overtuigen om potentiële, buitenlandse 

arbeidskrachten aan te werven. De oogst was echter mager. Niet enkel het aantal landen dat 

bereid was Russische arbeidskrachten te werk te stellen bleek schaars te zijn, op de koop 

toe stelden de overheden ook nog eens extra selectievoorwaarden. Zo maakten 

alleenstaande mannen meer kans om te immigreren naar het Westen dan gezinnen.126 In 

1927 werd, naar aanleiding van de beslissing van de Algemene Raad van de Volkenbond, 

de vluchtelingenkwestie terug onder de bevoegdheid van het Hoog-Commissariaat voor de 

Vluchtelingen geplaatst.127 

Nu de opvang van de Russische vluchtelingen op diplomatiek vlak geregeld was, stond het 

Nansen Bureau voor een administratieve uitdaging. Door het staatloze statuut van de 

vluchtelingen, konden deze zich ongemogelijk over de staatsgrenzen heen verplaatsen. 

Bovendien waren ze als staatlozen een makkelijke prooi voor het staatsapparaat omdat ze 

geen enkele bescherming genoten.  

Door de invoering van twee decreten in 1921 werden de Russische vluchtelingen bij het 

verlaten van het land het burgerschap ontnomen.128 Voorafgaand aan dit decreet had het 

Sovjetregime een amnestieregeling uitgewerkt voor alle Russische onderdanen die in het 

buitenland verbleven, inclusief de soldaten van het Witte Leger.  

Dit clement beleid was slechts een schijnmanoeuvre om het verzet tegen het communisme 

te verzwakken aan de hand van de verdeel-en-heers-tactiek.129 Zo is er onder meer het 

tragische voorbeeld bekend van generaal Broesilov, die naam en faam verwierf als 

krijgsbevelhebber tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de machtsovername van de 

Bolsjewisten, weigerde Broesilov zich aan de kant van de Witten te scharen, dit tot grote 

ontsteltenis van de Russische bevolking die hem als een reliek van de glorieuze tijden voor 

1917 aanzagen. Maar tegelijkertijd was zijn standpunt eerder ambigu, want hij beschouwde 

het bolsjewisme als een „tijdelijke ziekte‟.130 Zijn infiltratie in het Rode Leger had louter tot 

doel het beleid in een meer patriottische richting te sturen. Toen de militaire top hem op de 

hoogte bracht over het feit dat een deel van de officieren van het Witte leger na de evacuatie 

Rusland niet wouden verlaten, ging hij er mee akkoord dat er onder zijn naam een pamflet 

over een amnestieregeling verspreid werd onder deze officieren. Als tegenprestatie werd aan 

Broesilov de leiding over deze officieren beloofd. Het Rode Leger hield zijn belofte echter 

niet en alle officieren die waren ingegaan op deze amnestieregeling werden van het leven 

beroofd.131 
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Een jaar na de nederlaag van Wrangel in het Zuiden, werd er een regeling ingevoerd die de 

denationalisering van bepaalde categorieën Russen voorop stelde. Elke Russische 

onderdaan die gedurende een termijn van 5 jaar buiten het Russisch grondgebied verbleef 

en het had nagelaten om zich voor juni 1922 in het bezit te stellen van een Sovjet paspoort 

of weigerde een nationaliteitscertificaat aan te vragen via Sovjet vertegenwoordigers, werd 

gedenationaliseerd. Bovendien werd elke persoon die zonder toestemming van Sovjet 

autoriteiten het Russisch rijk vrijwillig had verlaten naar aanleiding van de revolutie van 1917 

de nationaliteit ontnomen. Ook de militairen die tegen de Sovjet-Unie hadden gestreden, 

verloren hun Russische nationaliteit. Later werden deze decreten nog aangevuld met de wet 

van 1924, 1930 en 1931, met als resultaat dat de meerderheid van de Russische 

vluchtelingenpopulatie hun nationaliteit verloor.132 

Bij gebrek aan staatsdocumenten was het emigreren naar betere oorden zo goed als een 

onmogelijke opgave omdat ze gegijzeld werden door de bureaucratie. In 1922 kwamen de 

16 deelnemende landen tot een akkoord om deze kwestie op te lossen.133 De oplossing was 

een apart, internationaal geldend identiteitsdocument. Individuen die geen aanspraak meer 

konden maken op de bescherming van het consulaat van Rusland, konden een Nansen 

statuut verkrijgen.134 Dit konden zowel vluchtelingen zijn met een Russische nationaliteit of 

vluchtelingen die deze nationaliteit verloren hadden en nog geen andere nationaliteit hadden 

aangenomen.135 

Een dienstorder van het Ministerie van Justitie omschrijft, naar aanleiding van het akkoord 

van 1926, een Russisch vluchteling als volgt: 

” Elke persoon van Russischen oorsprong die niet of niet meer onder de bescherming staat 

van de regering van de Sovjet-Unie en die geene andere nationaliteit verkregen heeft.”136 

Het Nansengetuigschrift was een reisdocument dat de vluchteling toeliet om naar of door 

een land te reizen en was slechts voor één jaar geldig. 137 Zo vraagt Chouzou Michel in 1928 

zijn Nansenpaspoort aan omdat hij zich voor zijn werk vaak naar het buitenland moest 

begeven. Michel werkte namelijk voor de Astoria Club als chauffeur van een autobus. Deze 

gokvereniging hield vaak activiteiten in de buurlanden van België en Michel kon enkel de 

Belgische grens oversteken aan de hand van een Nansenpaspoort.138 

Als belangrijke nuance werd er aan toegevoegd dat dit document geen recht op verblijf gaf. 

Het bevestigde slechts de staatloosheid van de vluchteling. De belangrijkste consequentie 

die hieruit voortvloeide was dat een Nansenpaspoort geen direct recht van terugkeer inhield 
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naar het land waar de vluchteling het document had verkregen.139 De Belgische overheid 

benadrukte dat het document in geen geval als officieel document kon dienen, dat vereist 

was bij de aankomst in België. Een aparte vergunning, verleend door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken bleef noodzakelijk voor vluchtelingen die hun leven wilden heropstarten 

in België.140 Onder de Russische vluchtelingen werd het Nansenpaspoort dan ook 

schertsend als het „Nonsens-paspoort‟ omschreven. In totaal werden er amper 155.000 

Nansenpaspoorten uitgereikt door de 31 deelnemende landen. 141 

De overeenkomst van 1926 werkte de vorige akkoorden 

verder uit. Vernieuwend was het systeem van een 

geldelijke bijdrage die de Russische vluchtelingen 

moesten leveren voor hun Nansenpaspoort. In 1922 

stelden de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen voor om 

de afgifte van de Nansen documenten kosteloos te 

regelen, tenzij het anders bepaald werd door de wet.142 

Vermits een akkoord tussen verschillende landen niet 

bindend is omdat het slechts aanbevelingen betreft, was 

de uitvoering van dit voorstel zeer discretionair per land. 

Vandaar dat het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen 

in 1926 het voorstel lanceerde om een vast tarief te 

vragen voor het verlenen van een Nansenstatuut. Het bedrag van 5 goudfranken moest 

enkel door vluchtelingen die voldoende inkomsten genoten, betaald worden. In de meeste 

landen was de overheid verantwoordelijk voor de inning van de betalingen, maar in Syrië, 

Bulgarije, Oostenrijk en Joegoslavië kweet de Nansen vertegenwoordiger zich van deze 

taak. 

Met de ontvangsten van de Nansenzegel werd de hulp aan Russische vluchtelingen, die 

geen enkele bestaansmiddelen meer bezaten, bekostigd. Dit systeem van zelfhulp moest de 

kas van het Hoog-Commissariaat spijzen en weerspiegelde de solidariteit die er heerste 

onder de vluchtelingen. In realiteit gebruikten de landen deze inkomsten om hun uitgaven 

met betrekking tot de dienstverlening voor de Nansen vluchtelingen te kunnen dekken.143 

Inkomsten Nansenzegels. (Zwitserse Frank) 
144 

Hoewel aan de Russische vluchtelingen met de introductie van het Nansen paspoort geen 

integraal verblijfsrecht werd toegekend door de Volkenbond, konden de Russische 

                                                           
139

 Art. 3 - Overeenkomst van 5 juli 1922 getekend te Génève betreffende de aflevering van identiteitsbewijzen 
voor Russische vluchtelingen.   
Belgisch Staatsblad, 12-07-1929 
 Art. 2-3 - Belgische wet van 27juni betreffende het internationaal statuut van deze vluchtelingen.1933 
 POMBA- Status der vreemdeling. P.21 
140

 OPREEL (I.) – De geschiedenis van de Russische ‘witte’ emigratie in Be. p.25 
141

 In verhouding tot het aantal Russen, namelijk 2.000.000, lag dit aantal aan de lage kant.  
CHINYAEVA (E.) – Russians outside Russia: the émigré community in Czechoslovakia, 1918-1938. p.76-77 
142

 Belgisch Staatsblad, 12-07-1929 
143

 SIMPSON (J.H.) – The refugee problem. p.205 
144

 SIMPSON (J.H.) – The refugee problem.  p.206 

 1932 1933 1934 1935 1936 TOTAAL 

België 5.420 4.525 4.147,75 4.006,75 5.088,75 23.188,25 

Frankrijk 18.135 14.375 74.511,70 280.216,50 197.413,60 584.651,80 



 

35 
 

vluchtelingen toch genieten van bepaalde voordelen. Deze voordelen werden vooral 

gegarandeerd vanaf het verdrag van Génève (1951) in verband met het internationaal 

statuut van de Vluchtelingen. Russische emigranten in het bezit van een Nansen statuut 

konden niet uit het land worden gezet of worden gerepatrieerd naar het land van 

oorsprong.(cf. infra )145 Volgens het rapport van J.H. Simpson zijn er in België slechts 

zeldzamen gevallen bekend van vluchtelingen die in bezit waren van het Nansen statuut, 

maar toch het land zijn uitgezet.146 De verwerving van het Nansen certificaat was dan ook 

uiterst noodzakelijk voor de Russische vluchtelingen.  

In zekere zin heeft het Nansen statuut de problematische houding van de Russische 

vluchtelingen ten opzichte van naturalisering in de landen opgelost. Om in het gastland ten 

volle van de burgerrechten te kunnen genieten, was een naturalisatie noodzakelijk. Maar dit 

druiste echter in tegen het nostalgisch vastklampen aan het karakter van de 

prerevolutionaire Russische samenleving. Het Nansen statuut bood een compromis aan de 

vluchtelingen die weigerden naar Rusland terug te keren, maar ook niet erg happig waren 

om de nationaliteit van het gastland aan te nemen.147 Op economisch vlak was de keuze 

voor een Nansenpaspoort ook meer verantwoord, omdat de kostprijs beduidend lager lag 

dan een naturalisatie in België.148 Het statuut als staatloze bood hen de minimale 

bescherming als vluchteling, maar dwong hen niet om afstand te doen van de Russische 

cultuur.149   

Hoewel deze regeling juridisch gezien zeer voordelig lijkt voor de vluchtelingen, was er in de 

praktijk terughoudendheid om deze categorie vluchtelingen enige prioriteit te geven in de 

administratieve rompslomp. Russische uitwijkelingen in het bezit van een Nansen document 

werden tijdens hun emigratie naar het Westen vaak aan een langdurig en vijandig onderzoek 

onderworpen en moesten lange wachttijden ondergaan wanneer ze zich aanboden voor 

werk.150 

Bovendien bracht het Nansen statuut enkel soelaas op bureaucratisch vlak. Juridisch gezien 

was de situatie van de Russische vluchtelingen zeer chaotisch. Er heerste onduidelijkheid 

over de mogelijkheid van de Russische emigranten om beroep te kunnen doen op bepaalde 

rechten en op welke rechtsgrond ze dan hun belangen dan konden verdedigen. Het 

staatloze karakter van de Russische vluchtelingen verhinderde hen om te kunnen genieten 

van de rechten en plichten waarover een burger beschikte. De Russische kwestie ligt aan de 

basis van de jurisprudentie met betrekking tot de vluchtelingen.151   

De Volkenbond boog zich over deze problematiek tijdens de conferentie van 1928 in 

Génève. Het beleid dat door de gastlanden moest gehanteerd worden, was verschillend voor 

de landen die de Sovjet-Unie al erkend hadden en zij die dat nog niet gedaan hadden. In de 

landen die de Sovjet-Unie al erkend hadden, vielen de Russische vluchtelingen onder het 
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nationale recht van het land waarin ze verbleven. Staten zoals België die in 1928 de Sovjet-

Unie niet erkend hadden, pasten het oude Tsaristisch recht toe op de Russische 

vluchtelingen152 Wederom werden deze voorstellen vastgelegd in een overeenkomst die 

geen directe werking heeft in het nationale recht en dus niet bindend is voor de 

deelnemende partijen. Vluchtelingen werden in België bijvoorbeeld op gelijke voet behandeld 

als vreemdelingen op vlak van uitwijzing.153 

Hierdoor bleef het statuut van de vluchtelingen zeer precair en afhankelijk van het land 

waarin ze verbleven. De behoefte aan een bindende regelgeving met betrekking tot de 

vluchtelingen was dan ook groot.154 In 1933 werden er voor het eerst stappen ondernomen 

om de rechten van de vluchtelingen te verankeren in een verdrag. In eerste instantie werd de 

toestand van de vluchteling verder uitgewerkt op administratief en juridisch vlak. De 

belangrijkste vernieuwing was de vermelding van het non-refoulement beginsel. Artikel 3, lid 

2 van het verdrag luidt als volgt: “Elk der Hooge Verdragsluitende Partijen… zij verbindt zich 

in elk geval de vluchtelingen niet terug te drijven op de grenzen van herkomst.” Bovendien 

konden vluchtelingen die het land werden uitgezet omwille van de nationale veiligheid of 

openbare orde deze beslissing aanvechten omdat ze niet over de nodige documenten 

beschikten om zich naar een ander land te begeven.155 De discussie over de rechtsgrond 

voor de juridische situatie van de Russische vluchtelingen werd geregeld in het voordeel van 

het privaatrecht van de woonplaats of, bij gebrek daaraan, hun verblijfplaats. De rechten die 

een vluchteling had, krachtens het oude recht, waren enkel subsidiair.156 

Hoofdstuk IV van het verdrag behandelt de arbeidsvoorwaarden van de vluchtelingen in de 

lidstaten. In eerste instantie geldt voor de vluchtelingen dezelfde arbeidswetgeving als voor 

de vreemdelingen. Maar deze wetgeving wordt echter opgeheven voor vluchtelingen die aan 

een van de volgende voorwaarden voldeden. 

- Tenminste 3 jaar in het land verbleven hebben  

- Als echtgenoot een persoon hebben die de nationaliteit van het land van verblijf bezit  

- Een of meer kinderen hebben die de nationaliteit van het land van verblijf bezitten  

- Oud-strijder van den wereldoorlog zijn.157 
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De volgende hoofdstukken behandelen de sociale voorzieningen zoals 

werkloosheidsuitkeringen, onderwijs enz.158 Daarnaast mocht de lidstaat ook geen hogere 

belastingen opleggen voor vluchtelingen dan de onderdanen zouden moeten dragen. Als 

laatste recht kon de vluchteling aanspraak maken op alle rechten die een vreemdeling zou 

bezitten in het gastland. De vluchteling wordt dus met andere woorden vrijgesteld van de 

voorwaarde van reciprociteit.159 

De inhoud van het verdrag stelt een homogeen, protectionistisch beleid voor ten opzichte 

van de vluchtelingen. In de realiteit echter hadden de lidstaten de mogelijkheid om te allen 

tijde voorbehouden te maken op bepaalde artikelen in het verdrag.160 Vooral met betrekking 

tot het beginsel van de wederkerigheid en de arbeidsregeling werd er door de lidstaten 

meermaals een voorbehoud gemaakt. 161 

Na de Tweede Wereldoorlog herrees de Verenigde Naties uit de ruïne van de Volkenbond. 

De massale verspreiding van oorlogsvluchtelingen over de hele wereld, zorgde ervoor dat de 

lidstaten de hoofden bij elkaar steken om een vluchtelingenverdrag uit te vaardigen dat meer 

slagkracht heeft dan het verdrag van 1933. Het verdrag van 1951 wordt specifiek ontworpen 

voor de vluchtelingen van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Later, in 1976 zal het verdrag 

zowel geografisch als chronologisch worden uitgebreid.162 
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3.2.2. Internationale privé-organisaties ten behoeve van de Russische vluchtelingen 

Kenmerkend voor een hulporganisatie is dat ze kort op de bal speelt en dat de hulp die 

aangeboden wordt afhankelijk is van de situatie waarin de behoeftigen zich bevinden. In de 

casus van de Russische vluchtelingen was er in de beginjaren vooral nood aan een orgaan 

dat een soort van eerstelijnsbijstand verleende. Hieronder wordt de voorziening van voedsel, 

kledij en medicijnen verstaan. Een voorbeeld van zo een organisatie is het Zemgor 

Comité.163  

Deze organisatie vloeide voort uit de zemstvo‟s, die op het einde van de negentiende eeuw 

als toemaatje werden opgericht door tsaar Aleksander II. (zie 2.1 Troebele tijden: aan de 

vooravond van de Russische revolutie.) Tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde dit 

overkoepelend orgaan voor humanitaire hulp aan de troepen. Na de revolutie van 1917 werd 

deze reliek van het tsarendom afgeschaft. Maar de voorzitter Maklakov (V.A.) gaf niet op en 

richtte de organisatie opnieuw op, ditmaal vanuit de Franse hoofdstad. De Zemgor 

organisatie bood vooral hulp aan de vluchtelingen die zich in de kampen rond Constantinopel 

bevonden.164 

Een tweede belangrijke speler op het internationaal humanitair veld is het Russisch Rode 

Kruis. Vóór de revolutie genoot het Russisch Rode Kruis veel aanzien van de Tsaristische 

regering en was het een bijzonder rijke organisatie.165 Na de machtsovername door de 

Bolsjewisten werd de werking van de organisatie in 1918 verboden. De directeur van het 

Rode Kruis bleef echter niet bij de pakken zitten en verhuisde de organisatie naar Kiev om 

het Witte leger te steunen. Een jaar later werd het Russische Rode Kruis in Constantinopel 

gestationeerd.166 Deze instelling hield zich voornamelijk bezig met medische dienstverlening 

en gezondheidszorg aan Russische vluchtelingen.167 Het belang van deze organisatie mag 

niet onderschat worden. De hulp die het Russisch Rode Kruis bood aan de vluchtelingen 

deed de Belgische overheid in eerste instantie nog twijfelen of de Belgische bijdrage wel 

noodzakelijk was.168  

Daarnaast vervulde het Russisch Rode Kruis vaak de functie van een 

onderhandelingspartner tussen de Russische vluchtelingen en België. Vanuit verschillende 

vestigingen, verspreid over heel Europa negotieerde het Russisch Rode Kruis met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken om Russische vluchtelingen aan een Belgisch visum te 

helpen. Zo verbleef de familie Sachovsky in 1923 in Helsingfors (Finland) en verkreeg via het 

Russisch Rode Kruis een visum om zich in België te vestigen.169 De 26-jarige Petoukhoff 

Constantin kon zich in 1923 met zijn moeder die reeds in België woonde herenigen dankzij 

het visum dat voor hem geregeld was door Russisch Rode Kruis, dat werkzaam was in 

Constantinopel.170 Ook vanuit Sofia opereerde het Russisch Rode Kruis om de belangen van 

de Russische vluchtelingen te behartigen. Znamensky Vlademir was een voormalig 

Russische officier, die door het uitbreken van de burgeroorlog zich genoodzaakt zag om zijn 
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studies te onderbreken. Door de interventie van het Russisch Rode Kruis kon Znamensky 

Vlademir in 1923 naar België komen om zijn ingenieursdiploma toch nog te behalen.171 

Naarmate de Russische vluchtelingen zich meer verspreidden in West-Europa werden er 

organisaties opgericht die zich richtten op bepaalde groepen in de vluchtelingenpopulatie.  

Zo had een aanzienlijk deel van de Russische vluchtelingenpopulatie een militair verleden. 

Volgens Gousseff (C.) had één derde van het totaal aantal gevluchte Russische personen 

geparticipeerd aan de burgeroorlog of meegevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van 

deze groep militairen had 70% gestreden in de strijd tegen de Bolsjewisten. 172 

In 1920 werden de legertroepen die onder leiding stonden van generaal Wrangel uit de Krim 

geëvacueerd.173 Het gevolg van Wrangel omvatte in totaal ruim 150.000 individuen. Van 

deze groep hadden er 70 000 een militaire functie.174 Na een aantal omzwervingen via de 

Bosphorus vestigde Wrangel zich samen met het Witte Leger in voormalig Joegoslavië.175 

Hoewel de nederlaag een zware domper was voor het Witte Leger, vond Wrangel het 

belangrijk dat zijn troepen, desondanks hun verspreiding over geheel Europa, toch nog een 

groot samenhorigheidsgevoel hadden. Bovendien zag generaal Wrangel de evacuatie naar 

Constantinopel en omstreken van het witte leger slechts als een intermezzo om te 

recupereren. In zijn ogen was de gewapende strijd tegen het bolsjewisme nog niet gedaan.  

Om die redenen stichtte hij in 1924 de „Russische Al-Militaire Unie‟ (ROVS), die de 

anticommunistische officieren en soldaten verenigde. Op deze manier kon volgens hem het 

witte leger elk moment terug worden samengesteld om ten strijde te trekken. Militairen die 

verspreid waren over het hele Europese continent beschouwden het als een erezaak om lid 

te zijn van de Russische Al-Militaire Unie. Later zal deze organisatie vooral dienst doen als 

een soort mutualiteit die haar leden bijstaat in moeilijkere tijden. 176 

Na zijn overlijden in 1928 werd generaal Wrangel opgevolgd door Kutepov, die op zijn beurt 

werd opgevolgd door generaal Jevgeni Miller in 1930. Miller had echter een kortstondige 

carrière als leider van de Russische Al-Militaire Unie, want in 1937 werd hij vermoedelijk 

ontvoerd door de geheime politie van de Sovjet Unie (NKVD). In de wandelgangen werd er 

gespeculeerd over de betrokkenheid van een zekere generaal Skoblin.177 De Belgische 

overheid had dit individu al eerder als mogelijke bedreiging voor de staatsveiligheid 

geclassificeerd aan de hand van een apart vreemdelingendossier op zijn naam, dat 

preventief werd geopend in 1923.178 

 
Na de ontvoering van generaal Miller werd hij vervangen door generaal Aleksej 

Archangelski. Bij deze voorzitterswissel verhuisde de Russische Al-Militaire Unie zijn 

hoofdkwartier naar Brussel. Archangelski zou tot 1957 aan het hoofd staan van de ROVS.179 
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Na de Tweede Wereldoorlog werd de Unie ontbonden, maar leefde impliciet voort in de 

Russische Nationale Vereniging tot 1989.180  

De ROVS was niet de enige organisatie met een militaire achterban. De Federatie voor 

Russische Oorlogsinvaliden en Gewonden in het Buitenland was een internationale, 

overkoepelende organisatie waarvan de hoofdzetel zich ook in Parijs bevond. Deze 

organisatie, die in 1920 gesticht werd in Constantinopel, bekommerde zich om de personen 

die tijdens de burgeroorlog invalide waren geworden. De werking van de federatie verschilde 

per land. De Belgische onderafdeling spendeerde maandelijks 7.500 frank ter ondersteuning 

van de Russische oorlogsinvaliden. Daarnaast voorzag het ook een aparte regeling voor de 

behandeling in het ziekenhuis. 181 

Naast de oud-strijders groepering, waren er ook verschillende internationale organisaties die 

zich om het lot van de Russische studenten bekommerden. Het initiatief van deze 

organisaties kwam meestal niet vanuit de Russische emigrantengemeenschap zelf. De 

bekendste organisatie is het „Patronage de la Jeunesse Universitaire à l‟étranger‟. Deze 

internationale vereniging had verschillenden onderafdelingen verspreid over Europa. 

Bovendien overkoepelt ze alle andere nationale organisaties die zich inzetten voor 

Russische studenten. De organisatie sensibiliseerde voornamelijk overheden en scholen 

voor de opvang van de studenten. 182 
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3.3. Belgisch vluchtelingenbeleid  

3.3.1. Belgisch publiekrechtelijk beleid 

Tijdens het interbellum werd de subcategorie „vluchteling‟ zeer eng ingevuld door het 

Belgische vreemdelingenbeleid. Als basis gebruikte de overheid een begripsbepaling die 

afkomstig was uit de negentiende eeuw. Vluchtelingen kregen enkel asiel wanneer zij om 

politieke redenen het grondgebied moesten verlaten. Deze opvatting werd door de jaren 

heen gematigd of verstrengd, afhankelijk van de politieke partij die aan de macht was. Maar 

over het algemeen werd een vreemdeling in de regel beschouwd als vluchteling wanneer hij 

onder deze negentiende-eeuwse definitie viel.183  

Een Russische vluchteling die tijdens het interbellum in België aankwam had echter een 

ander verhaal. Dit was een nieuw type vluchtelingen, waarmee de Belgische overheid 

aanvankelijk geen raad wist. Het was duidelijk dat door een staatkundige omwenteling in 

Rusland verscheidene Russen moesten emigreren.  

De noodzaak om naast de vreemdelingen, vluchtelingen als een volwaardige aparte 

categorie te beschouwen, kwam voor het eerst op de Belgische, politieke agenda na de 

Eerste Wereldoorlog.184 Volgens het grondwettelijk beginsel had iedere vreemdeling die zich 

op het Belgisch grondgebied bevond recht op bescherming van persoon en goederen. Op 

het eerste gezicht getuigt deze rechtsgrond van een zeer gastvrij vreemdelingenbeleid, maar 

op het einde van het interbellum werd de draagwijdte van dit wetsartikel beperkt door de 

wetgever. Artikel 128 van de Belgische grondwet bevatte vanaf 1933 echter ook twee 

belangrijke uitzonderingen.185 Wanneer een vreemdeling misbruik maakte van de gastvrijheid 

en bescherming, verloor hij de rechten die verleend werden in het grondwettelijk artikel met 

betrekking tot de vreemdelingen. Bovendien had de wetgevende macht de mogelijkheid om 

excepties op de toepassing van dit artikel te formuleren.186 

De belangrijkste wetgeving die in deze context door het rechtswezen werd ontwikkeld, was 

de verplichte vergunning die de vreemdelingen nodig hadden om in het Belgisch Koninkrijk 

te mogen verblijven.187 De vreemdeling moest deze tijdelijke verblijfsvergunning op gepaste 

tijdstippen laten vernieuwen. Dit document gaf de vreemdeling recht op een verblijf van 

minimum 6 maanden tot 2 jaar. De Minister van Justitie kon op deze manier op eender welk 

moment over het lot van de vreemdeling beslissen. Wanneer een vreemdeling gedurende 10 

jaar legaal op Belgisch grondgebied verbleef, kon hij aanspraak maken op een permanente 

verblijfsvergunning.188 

Voor 1924 ondervonden vluchtelingen weinig problemen om een vergunning voor een verblijf 

in België te bemachtigen. Daarna echter rees er protest op vanuit verschillende hoeken van 
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de samenleving. Onder meer de arbeiderssyndicaten klaagden over de hoeveelheid 

goedkope arbeidskrachten die zich aanboden op de markt.189 

Wanneer België tijdens het interbellum voor het eerst woerd geconfronteerd met een 

vluchtelinge toestroom, konden deze vluchtelingen ipso facto geen aanspraak maken op een 

mogelijk verblijf in België omdat hun staatloosheid hen in de meeste gevallen belette om een 

verblijfsvergunning aan te vragen alvorens ze in België aankwamen.190  

Na de ondertekening van het verdrag van Génève(1933) genieten de vluchtelingen van een 

aparte behandeling, naast het vreemdelingenbeleid. Het verdrag van 1933 bood aan de 

vluchtelingen meer rechten dan enkel de mogelijkheid om doorheen Europa te kunnen 

reizen, zoals het Nansenpaspoort voorop stelde. Vluchtelingen konden op basis van het 

verdrag ook aanspraak maken op arbeids- en sociale rechten. Dit gold echter niet voor de 

vluchtelingen die op Belgische bodem verbleven, want België had namelijk een voorbehoud 

gemaakt op artikelen 9 en 10.191 Het betreft hier de verdragsartikelen over de sociale bijstand 

die verleend wordt door het land van verblijf aan hulpbehoevende vluchtelingen, zoals 

werklozen, zwangere vrouwen, bejaarden, enz.192  Meer specifiek aanvaardde België niet dat 

vluchtelingen aanspraak konden maken op een werkloosheidsuitkering.193 

Pas later, met de ratificatie van het vluchtelingenverdrag van 1951, kregen vluchtelingen in 

België toegang tot de sociale zekerheid. Uit de vreemdelingendossiers blijkt ook dat de 

vluchtelingen pas vanaf de jaren ‟50 gebruik maakten van de sociale bijstand in België. De 

Russische vluchtelinge Andrault de Dsuy Anna kwam op 36jarige leeftijd alleen aan in België 

op verzoek van senator Wittemans, lid van de Theosofische gemeenschap in Ukkel. 194 

Nadat de leefgemeenschap halverwege de 20ste eeuw werd opgedoekt, belandde Anna op 

de rand van de samenleving. In 1957 rapporteerde de politie over de miserabele 

leefomstandigheden van de Russische vluchtelinge. Naar aanleiding van dit rapport werd ze 

vanaf 1961 financieel bijgestaan door de sociale bijstand (assistance publique) Ze ontving dan 

729fr. per maand. 195  

De bevoegdheid over de Russische vluchtelingen was vanaf het ontstaan van de 

vluchtelingenproblematiek verspreid over verschillende instellingen. In hoofdzaak was de 

dienst Vreemdelingenzaken, onder leiding van het Ministerie van Justitie verantwoordelijk. 

Daarnaast was er ook een diplomatieke instelling die geleid werd door de voormalige consul 

van het oude, Russisch rijk: Dmitri Nelidov.196 De Belgische overheid had blijkbaar geen 

bezwaar tegen het voortbestaan van het oude Russische consulaat want de regering kende 
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de consul een lening toe om de Russische diplomatieke dienst in België draaiende te 

houden. Het uitblijven van de erkenning van de Sovjet-Unie door België verraadt impliciet de 

positie van België ten aanzien van het Sovjetregime. Deze positie werd voornamelijk 

ingenomen vanuit opportunistisch standpunt. Met de Russische vertegenwoordiging had 

België namelijk een instelling die hulp bood aan de Russische vluchtelingen.197 

Omdat België tot aan 1935 de Sovjet-Unie nog niet erkend had, werd deze diplomatieke 

Russische instelling officieus erkend door de overheid. De organisatie regelde voornamelijk 

zaken op burgerlijk vlak zoals het uitvaardigen van huwelijksakten. Het steunde daarvoor op 

het Tsaristisch recht. Na de erkenning in 1935 vielen de vluchtelingen juridisch gezien onder 

het Belgisch privaatrecht. 198  

In 1926 besliste de regering om de werken van Nelidov stop te zetten omdat ze niet meer 

nuttig geacht werden. Op dat moment waren de taken van de Russische legatie reeds 

uitgehold. De bevoegdheid over de uitkering van de paspoorten werd, na de ondertekening 

van de Nansen overeenkomst in 1925, overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 199 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken droeg deze bevoegdheid op zijn beurt over aan de 

vertegenwoordiger van het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen. Naar aanleiding van de 

schikking van 1928 hadden Frankrijk en België een intergouvernementeel initiatief 

ondernomen om de vertegenwoordiging van het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen in 

eigen land te verzekeren. De bevoegdheid over de vluchtelingen, onder meer met betrekking 

op de afgifte van identiteitsdocumenten en het vluchtelingenstatuut, werd door de overheid 

aan deze vertegenwoordiger gedelegeerd.200 

Naast dit internationaal orgaan, was er ook een nationale instelling bevoegd voor de 

vluchtelingen. Naast beslissingen over het verblijfsrecht en de toegang tot winstgevende 

activiteiten, was de „Commissie voor Vreemdelingen‟ vanaf 1933 ook verantwoordelijk voor 

het toekennen van het statuut vluchteling.201 Aanvankelijk was deze commissie opgericht om 

de vluchtelingen uit Duitsland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog op te 

vangen.202 Maar drie jaar later werd deze commissie permanent ingericht om 

vluchtelingenstatuten uit te keren en om zich te bekommeren om vluchtelingen die een 

uitwijzingsbevel hadden gekregen.203 (zie bijlage VIII) 

Wanneer een vluchteling tijdens de jaren ‟30 in België aankwam moest hij een enquête over 

de redenen waarom hij zijn land moest verlaten invullen op de gemeente. Wanneer er twijfel 

was over de reële drijfveren van de vluchteling, werd zijn dossier doorverwezen naar de 

eerder vernoemde Commissie voor Vreemdelingen die zich dan over deze kwestie boog. 
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Deze beroepsmogelijkheid was ontworpen om de staatloze vluchtelingen te beschermen 

tegen landuitzetting.204 

Deze interdepartementale beroepscommissie behartigde enkel de belangen van 

vluchtelingen. Wanneer een vluchteling werd uitgewezen, kon hij met zijn zaak naar de 

appelrechter trekken. Het beroep was enkel ontvankelijk indien de vluchteling die een 

uitzettingsbevel had ontvangen kon aantonen dat hij niet de toestemming had gekregen om 

naar een ander land te emigreren. In dit geval kon de interdepartementale commissie 

oordelen dat het onmogelijk was om het uitzettingsbevel te gehoorzamen. Dit hield de 

Belgische overheid echter niet tegen om andere maatregelen tegen de vluchteling te nemen, 

zoals een gevangenisopname.205  

Ondertussen diende zich een opvolger aan voor de instelling van Nelidov. Het „Bureau voor 

Russische vluchtelingen‟ (Office des Réfugiés russes) werd door Vandervelde opgericht in 

1927, met aan het hoofd Boutkevitch.206 In eerste instantie vertegenwoordigde dit bureau de 

belangen van de Russische vluchtelingen in België. Boutkevitch verstrekte vooral papieren 

met betrekking tot de burgerlijke stand van de Russische vluchtelingen.207 Omdat de 

diplomatieke relaties met Rusland verbroken waren, stond het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken in voor de kosten van de legatie, op voorwaarde dat Boutkevitch enkel documenten 

verstrekte aan de onderdanen van het oude Rusland die geen lid waren van de Sovjet-Unie. 
208 

De documenten die door deze instelling werden uitgevaardigd, moesten door de 

afgevaardigde van het Hoog Commissariaat worden goedgekeurd. Na de erkenning van de 

Sovjet-Unie in 1935 werden de diplomatieke relaties terug aangeknoopt. Jevgenij 

Vladimirovic Rubinin overhandigde op 28 september zijn geloofsbrieven aan de Belgische 

koning Leopold III.209 Het werk van het „Bureau voor Russische vluchtelingen‟ werd 

voortgezet, maar enkel om niet-consulaire belangen van de Russen te behartigen.210 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd na de 

capitulatie in 1941 een nieuwe regeling 

uitgevaardigd voor de organisatie die rechten van 

de Russische vluchtelingen moest waarborgen. De 

bezetter richtte het „Comité voor Russische 

Wederzijdse Hulp in België‟ (Russischen 

Selbshilfeausschuss in Belgien) op in 1941, onder 

leiding van Georg Woyciechowski. Hoewel de 

doelstellingen van het comité parallel liepen met 

die van het voormalig Bureau voor Russische 

vluchtelingen, had de oprichting van deze nieuwe, 
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organisatorische structuur 2 belangrijke implicaties voor de Russische vluchtelingen. De 

eerste consequentie had betrekking op de vluchtelingenstatus. De afgevaardigde van het 

Nansenbureau was niet meer finaal verantwoordelijk voor de toekenning van het 

vreemdelingenstatuut. Deze taak viel onder de bevoegdheid van het comité dat iedere 

Russische emigrant die aan de normen van een vluchteling voldeed, voorzag van een 

nationaliteitscertificaat (volkstumbescheinigung).   

Dit hield in dat iedere Russische vluchteling, inclusief degene die voor deze maatregel al het 

vluchtelingenstatuut bezat, opnieuw een aanvraag moesten indienen om dit certificaat te 

kunnen verkrijgen dat hun status als Russisch vluchteling bevestigde.   

In de vreemdelingendossiers is deze beleidsmaatregel duidelijk terug te vinden. Tijdens de 

bezettingsjaren moesten alle Russische vluchtelingen die zich in België bevonden, zich 

aanmelden bij het Comité. Vreemdelingen die voor de oorlog als Russisch vluchteling 

stonden ingeschreven, konden tijdens de oorlog plots als „vaderlandsloos met Russische 

herkomst‟ (apatride d‟origine russe) in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn. Maar 

indien ze in het bezit waren van een nationaliteitscertificaat, dat enkel door het Comité 

afgeleverd kon worden, stonden ze geregistreerd als „Russisch vluchteling‟ en genoten ze 

een minimale bescherming.  

De installatie van de Duitse bezetter had als tweede consequentie voor de Russische 

vluchtelingen dat ze het land niet mochten verlaten.211 

De groep Russische emigranten die het grootste nadeel ondervond van deze maatregel 

waren de Joodse vluchtelingen.212 De antisemitische politiek van de Duitse bezetter vond 

ook zijn weerklank in het vluchtelingenbeleid. Russische vluchtelingen, die Joods waren, 

werd het nationaliteitscertificaat dat noodzakelijk was voor een minimale garantie op 

bescherming, administratief geweigerd. Op deze manier waren ze een makkelijke prooi voor 

de Duitsers.  

Van de Russische populatie, afkomstig uit de steekproef, waren er met zekerheid vier 

Russen die door de Duitse bezetter gedeporteerd werden naar concentratiekampen, omwille 

van hun Joodse religie. In de vreemdelingendossiers maakt de gemeenteambtenaar na het 

einde van de Tweede Wereldoorlog een „bericht van vertrek‟ op met als bestemming 

„onbekend‟. Aan de hand van het overlijdensbericht was het eenvoudiger af te leiden of de 

vluchteling gedeporteerd was omdat er onzekerheid heerste over de plaats en de datum van 

overlijden van de vluchtelingen. Vaak vulde de gemeenteambtenaar „overleden op 

onbekende plaats‟ in of hij vermeldde letterlijk dat de vluchtelingen tijdens de woelige 

oorlogsjaren slachtoffer waren van deportatie door de Duitsers.  

In de steekproef is er slechts sprake van vier gedeporteerde Russische families, maar er kan 

met zekerheid gezegd worden dat dit een onderschatting is. Over de Joodse Russen die de 

concentratiekampen overleefden of waarvan de verdwijning niet geregistreerd werd, zwijgen 

de vreemdelingendossiers. Bovendien kwamen deze deportaties in de vluchtelingendossiers 

slechts ter sprake omdat de vier Russische vluchtelingen in kwestie opvallende slachtoffers 

waren van de antisemitische politiek van het Naziregime.  
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Twee van hen, Kadinsky Naïm en Chor Alexandre, waren vooraanstaande diamantairs en 

zaten er warmpjes bij. Kadinsky Naïm stierf echter voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog in 1938, maar zijn vrouw werd in 1943 gedeporteerd.213  De andere 

diamanthandelaar, Chor Alexandre werd samen met zijn vrouw en hun 2 kinderen in 1942 

naar een concentratiekamp gedeporteerd en zijn daar overleden.214  

De derde Jood van Russische afkomst, Livszick Nuchim was een ingenieur en verdiende 

gemakkelijk 5.000 frank per maand. 215 Samen met zijn vrouw en hun 2 kinderen Marie en 

Lucienne, werd hij weggevoerd naar een kamp in Duitsland. Het vierde slachtoffer, 

Perlmutter Binem was een mijningenieur die op professioneel vlak furore maakte in de 

mijnindustrie in Congo tijdens de jaren dertig. Hij stond echter ook bekend om zijn 

antinazistische inborst en was lid van een vereniging voor Joden. Een rapport uit 1946 stelt 

dat hij eerst naar een kamp in Mechelen werd gedeporteerd en daarna tussen 1943-1945 

overleden is op een onbekende plaats. 216 Opvallend is dat drie van de vier gedeporteerden 

in 1923 oorspronkelijk als student naar België kwamen.  

Bovendien zijn deze vier vreemdelingendossiers een mooi voorbeeld van het tabula rasa 

beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Russische vluchtelingen. Zowel 

Binem als Alexandre beschikten in de jaren dertig over een Nansenpaspoort. Ze dienden 

beiden tijdens het begin van de oorlog een aanvraag in voor een nationaliteitscertificaat 

(volkstumbescheinigung), dat hun status als vreemdeling zou herbevestigden. Dit document 

werd hen echter geweigerd door het Comité voor Russische Wederzijdse Hulp in België. 

Zonder een vluchtelingenstatuut waren de Joodse Russen een vogel voor de kat. Zelfs voor 

Nuchim, die in 1937 met succes een procedure had ingesteld voor een gewone naturalisatie, 

kende de Duitse bezetter geen genade. Tijdens de oorlog stond er op zijn identiteitspapieren 

als nationaliteit niet Belg, maar Jood. Deze Russische vluchtelingen werden dus voor een 

tweede maal vaderlandsloos in hun leven.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd op initiatief van de Verenigde Naties een nieuwe 

conventie uitgewerkt die zich bekommerde om het lot van de vluchtelingen die tijdens de 

oorlog massaal betere oorden opzochten. De conventie van Génève in 1951 werd in 1953 

geïmplementeerd in de Belgische wetgeving. (zie bijlage IX) Voortaan was niet meer de 

nationale uitvoerende macht bevoegd voor het verlenen van het vluchtelingenstatuut, maar 

een internationaal orgaan dat onder de bevoegdheid stond van de Verenigde Naties. Deze 

Hoge Commissaris van de Verenigde Naties oordeelde soeverein over het lot van de 

vluchtelingen.217 

Naar aanleiding van de economische crisis werd het onthaal van de vluchtelingen in vraag 

gesteld. In de publieke opinie viel de uitbreiding van de categorie vluchteling niet in goede 

aarde. Aanvankelijk konden enkel vreemdelingen die om politieke redenen hun land waren 

ontvlucht, het statuut van vluchteling verwerven. Maar naarmate de maatschappij 

evolueerde, werden ook economische vluchtelingen als vluchtelingen sensu lato beschouwd.  
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De wet 1987 maakte een einde aan het automatisch toegangsrecht voor vluchtelingen.218 

Hiervoor kreeg een vreemdeling, na een melding van zijn aanwezigheid in het 

vreemdelingenregister, een verblijfsrecht toegekend voor 6 maanden, dat kon vernieuwd 

worden.219 Nu konden vluchtelingen (of beter asielzoekers, volgens het hedendaagse, 

maatschappelijk jargon) enkel een voorlopig toegangsrecht krijgen, in afwachting tot hun 

asielaanvraag ontvankelijk was verklaard door het „Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen‟. Deze dienst stond onder het gezag van het Ministerie van 

Justitie. Beroep tegen een beslissing van het „Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen‟ was mogelijk bij de Bestendige Deputatie (nu: Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen).220 

In vergelijking met het interbellum zijn de huidige vluchtelingen veel minder beschermd en is 
de procedure om in het land te mogen verblijven veel strenger.  
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3.1.1. Nationaal privé-initiatief 

De exodus uit Rusland na de omwenteling van 1917 had weinig mensen in die tijd onberoerd 

gelaten. Zowel op initiatief van de Russische emigranten zelf als dat van buitenstaanders 

werden er allerlei hulporganisaties opgericht met hoofdzakelijk één doel, namelijk hulp 

bieden bij de zoektocht naar een nieuwe thuis. Deze doelstelling werd zeer breed opgevat. 

Sommige Russische organisaties waren opgericht om krampachtig vast te houden aan het 

Oude Rusland van weleer. Zo werd de „Cercle l‟ancienne Moscou‟ in 1929 opgericht.221 Het 

comité voorzag activiteiten en voedsel voor de leden. „ s Middags en ‟s avonds waren 

maaltijden te verkrijgen voor 12frank. De uitbater Alexandre Ryndin gaf toe dat de prijzen wat 

aan de hoge kant waren, maar anders zouden er volgens hem teveel Russen naar zijn 

etablissement komen. 222 

Andere verenigingen waren specifiek voor een bepaalde categorie Russische vluchtelingen 

uit de grond gestampt, zoals bijvoorbeeld het initiatief van kardinaal Mercier voor de 

Russische studenten of de organisatie die uitkeringen voorzag voor invalide soldaten van de 

burgeroorlog.  

Desalniettemin zou het opnoemen van alle organisatie vele pagina‟s in beslag nemen. Hier 

wordt echter enkel aandacht besteed aan de hulpinitiatieven die vernoemd worden door de 

Russische vluchtelingen van de steekproef en relevant zijn voor de opbouw van het verhaal. 

Ze worden verder nog uitgebreid besproken in het gedeelte over het reilen en zeilen van de 

Russische gemeenschap in België. (Zie 4. Russische vluchtelingen in België) Bovendien 

bestaat er reeds voldoende literatuur over dit filantropisch aspect van de Russische 

emigratie.223  

Aanvankelijk reageerde de Belgische staat zeer terughoudend op voorstellen uit 

internationale kringen om Russische vluchtelingen op te vangen. Als motivatie voor hun 

negatief antwoord gaven ze de slechte toestand waarin België zich bevond na de Eerste 

Wereldoorlog. De weigering van de Belgische regering om deel te nemen aan een congres 

over de Russische vluchteling, op initiatief van de Volkenbond, illustreerde de desinteresse 

van België ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek. 224 

Maar het stilzitten van de overheid wakkerde het filantropische privé-initiatief aan. 

Organisaties schoten als paddenstoelen uit de grond. Deze initiatieven hadden allemaal een 

specifieke doelgroep voor ogen. In eerste instantie waren er organisaties die opgericht waren 

om hulp te bieden aan Russische kinderen. Onder meer „Union Internationale de Secours 

aux Enfants‟, „Oevre Nationale de l‟Enfance‟ (beiden onder leiding van A. Depage) en 

„Comité de patronage des Enfants Russes en Belgique‟ behoorden tot deze sectie. 225 
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Daarnaast waren er ook kleinschaligere initiatieven, zoals een tehuis in Brussel voor 

Russische weeskinderen dat medegefinancierd werd door het Nansen Bureau. 226 

Onder invloed van internationaal initiatief van de organisatie „Fondation Universitaire‟ werden 

er ook organisaties gesticht die het lot van de Russische studenten behartigden. Naar 

Belgische traditie waren deze initiatieven verspreid over een Katholieke en eerder vrijzinnige 

zuil. Het „Patronage Belge de la Jeunesse Universitaire Russes à l‟étranger‟ bood steun aan 

Russische studenten in België. De katholieke zuil had de naam “Aide aux Belge Russe” (na 

1932 „Foyer Universitaire Slave‟) en het „Comité d‟Assistance aux étudiants Russes‟ 

vertegenwoordigde de vrijzinnige zuil. 227  

Naast deze twee grote doelgroepen waren er nog kleinere, specifieke organisaties die hulp 

boden aan de Russische vluchtelingen. Zo was er de organisatie „Entr‟aide des Mères 

belges aux Mères russes‟, die zich focuste op vrouwen afkomstig uit de Russische adel. 228  

Niet enkel op humanitair vlak werd er hulp geboden, ook de Belgische industrie investeerde 

in de ontvangst van de Russische emigranten. De drijfveren voor deze hulp waren niet 

filantropische geïnspireerd, maar eerder opportunistisch getint. De Belgische economie had 

namelijk een groot marktaandeel in het voormalig tsaristisch Rusland. België investeerde 

voornamelijk in de mijnen, metaalbewerking, chemische fabrieken, elektriciteitscentrales, 

glasproductie- en afwerking. In bepaalde steden waren de tramlijnen zelfs van Belgische 

makelij.229 De Russische revolutie van 1917 betekende voor hen dan ook een enorm 

inkomensverlies, want het nieuwe bewind was gericht tegen de privatisering van de 

Russische markt. Omwille van het verlies dat de Belgische industriëlen hierdoor leden, werd 

er een drukkingsgroep opgericht om hun belangen te verdedigen bij de Belgische staat. Dit 

„Comité ter Verdediging van de Belgische belangen in Rusland‟ (Comité des défense des 

intérêts Belges en Russie) onder leiding van dhr. Witmeur, lobbyde bij de overheid 

voornamelijk over de erkenning van Rusland. Zolang hun schulden niet werden terugbetaald 

door de Sovjet-Unie, boycotte de Belgische industrie de erkenning van het Sovjetregime.230 

Al deze humanitaire organisaties zorgden ervoor dat de Russische vluchtelingen hun weg 

vonden in België. In het volgend deel wordt dieper op de levenswandel van de Russische 

emigranten ingegaan. 
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4. RUSSISCHE VLUCHTELINGEN IN BELGIË 

 

4.1. De Russische vluchtelingenpopulatie: diversiteit versus homogeniteit 

Toen de Russische vluchtelingen na een aantal omzwervingen tijdens het interbellum in 

België aankwamen, was het niet de eerste keer dat het Belgisch Koninkrijk in aanraking 

kwam met emigranten van Russische afkomst. Reeds in de 19de eeuw arriveerden er 

emigranten uit Rusland, die buiten het Tsaristisch rijk activiteiten ontwikkelden om de 

politieke strijd die weldra in Rusland zou uitbarsten voor te bereiden. Deze emigranten die op 

het einde van de negentiende eeuw in Europa aankwamen, bestonden voornamelijk uit 

intellectuelen, populisten en marxisten. 

Naast deze politieke emigranten ontstond er in de jaren ‟80 van de negentiende eeuw ook 

een vluchtelingenstroom, die uit vrees voor vervolging op religieuze basis, het Russisch rijk 

ontvluchtte. Het waren voornamelijk Joodse Russen die, omwille van de religieuze 

intolerantie in hun land, emigreerden. Deze vluchtelingen lieten al hun hebben en houden 

achter in Rusland en waren vastberaden nooit meer terug te keren, in tegenstelling tot de 

meeste politieke emigranten die in het begin van de 20ste eeuw wel terugkeerden om hun 

politieke strijd in Rusland verder te zetten, met als culminatiepunt de Russische Revolutie.231 

De Russische emigratie na 1917 is uniek in zijn geschiedenis omwille van de hoop die de 

meerderheid van de vluchtelingen heel lang koesterde om ooit te kunnen terugkeren naar 

hun land.232 Desondanks de invoering van het decreet van 1921, dat alle Russische 

emigranten denationaliseerde bij het verlaten van het Russisch grondgebied, bleven de 

Russische vluchtelingen nostalgisch geloven in een wederopbouw van het oude Rusland.233  

Dit denkbeeld zorgde voor een ogenschijnlijke homogeniteit bij de Russische 

vluchtelingenpopulatie. Het uitte zich onder meer in het ontstaan van verschillende 

Russische kolonies in België, waarbij het behoud van de Russische cultuur en gewoontes 

een mode de vie was. Vooral de Brusselse gemeenschap stond bekend om het fanatiek 

willen conserveren van de Russische levensstijl van het Tsaristisch regime.234 De heimwee 

naar hun geliefde Rusland was een gemeenschappelijke factor die alle Russische 

emigranten, ongeacht sociale achtergrond, verbond. 235 

Naarmate de Russen zich meer organiseerden, kwamen er botsende opinies aan de 

oppervlakte die de homogeniteit ondermijnden. Er waren twee grote twistpunten. Het eerste 

handelde over de verschillende politieke strekkingen onder de Russische emigranten. 

Niettegenstaande ze één gemeenschappelijke politieke vijand hadden, namelijk het 

bolsjewisme, deelden ze toch niet hetzelfde politieke standpunt. Er waren onder meer de 

linksen die hoopten dat het communisme zou evolueren naar een gematigde sociale 
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democratie. Lijnrecht daartegenover stonden de extreemrechtse reactionairen die 

verlangden naar een restauratie van het tsarendom.  

De Russische orthodoxe kerk vormde de tweede twistappel. De Russische gelovigen waren 

het niet eens over wie de spirituele leider moest zijn van de Russische kerk. De meningen 

waren verdeeld tussen de patriarch van Moskou of de synode van de bisschoppen in 

Servië.236  

Op het eerste gezicht lijkt de Russische postrevolutionaire emigratie politiek getint. De 

staatkundige omwenteling die Rusland onderging, deed de gehele maatschappij op haar 

grondvesten daveren. Russische vluchtelingen die uit verschillende politieke verzetshaarden 

tegen het nieuwe bewind kwamen, emigreerden uit vrees voor repressies. Maar voor de 

meerderheid van de Russische vluchtelingen betekende de installatie van het communistisch 

regime een verminderde garantie op bestaanszekerheid. Het motief om het land te verlaten 

was in hun geval dan ook voornamelijk van economische aard. 237  

Wanneer deze stelling vergeleken wordt met de prosopografische bevindingen uit de 

steekproef van dit onderzoek, zijn vergelijkende conclusies vast te stellen. Wanneer een 

vreemdeling aankwam in België werd er door de overheid geïnformeerd of de emigrant uit 

politieke overwegingen gevlucht was. Opvallend is dat slechts 11 Russen uit de steekproef 

positief antwoordden op de vraag van de gemeenteambtenaar om als politiek vluchteling 

geregistreerd te worden. 238  

De postrevolutionaire emigranten kunnen moeilijk in categorieën ondergebracht worden. 

Deze emigratiestroom had immers een heterogeen karakter. Zo waren er vluchtelingen die 

door omstandigheden in het buitenland beland waren, zoals de soldaten van het witte leger. 

Deze verzameling emigranten stond echter diametraal tegenover de vluchtelingen die 

bewust Rusland hadden verlaten na de installatie van het nieuwe, communistische regime 

zoals de vluchtelingen met een adellijke titel.239  

Het militaire karakter van de Russische emigrantenpopulatie in Europa heeft alles te maken 

met de evacuatie van het witte leger door de geallieerde troepen. Wanneer de anti-

bolsjewisten in de Krim in het nauw werden gedreven door het rode leger, snelden de 

geallieerden troepen te hulp met hun zeevloot. Samen met het witte leger vluchtten ook vele 

burgers die de rode terreur vreesden.240 Het is dus niet volledig correct te stellen dat de 

Russische vluchtelingen enkel uit militairen en bourgeoisie bestonden 

De manier waarop de Russische emigrantengemeenschap zich profileerde, strookte niet met 

de werkelijkheid. De gemeenschap werd, desondanks hun profilering als homogene groep, 

verdeeld door eerder aangehaalde interne strubbelingen. Bovendien is het concept van de 
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„verbeelde gemeenschap‟ van Anderson (B.) van toepassing op de Russische 

emigrantengemeenschap. In een verbeelde gemeenschap is het mogelijk dat leden elkaar 

niet kennen, laat staan elkaar ooit ontmoet hebben. Toch leeft er in deze gemeenschap een 

gemeenschappelijk gedachtegoed dat hun mentaliteit bepaalt.241 Het oude Rusland, dat in de 

herinneringen van de Russische emigranten leeft, verbindt de gehele gemeenschap en doet 

hen geloven in een samenhorigheid. In de mémoires van een emigrant wordt de Russische 

gemeenschap treffend omschreven:  

“To be a citizen of Russia Abroad no papers were required. Emigrés carried their Russia with 

them. “  242 

Over het exacte aantal Russische emigranten is veel discussie in de literatuur. Afhankelijk 

van de intentie van de auteur zullen de cijfers eerder aan de hoge of aan de lage kant liggen. 

Zo rapporteert het Rode Kruis over bijna twee miljoen vluchtelingen met de bedoeling de 

steunfondsen aan te zetten om hulp te bieden aan de Russische vluchtelingen. 

Bovendien zijn er weinig bronnen beschikbaar die een accurate telling van de vluchtelingen 

weergeven. Ten tijde van de exodus werden er aan de landsgrenzen weinig documenten 

bijgehouden over het aantal Russische vluchtelingen. Het chaotische karakter van de 

gebeurtenissen verhinderde de hulporganisaties om een goed geolied administratief 

apparaat neer te poten.243  In 1920 werd het „Centraal Informatie Bureau‟ opgericht in 

Constantinopel, onder leiding van gravin Tatiana Bobrinskaia. Dit bureau probeerde de 

Russische emigratiebewegingen statistisch te onderzoeken. Maar helaas werd deze instantie 

in 1921 al opgedoekt.  

Daarnaast  waren de tellingen afkomstig uit ontvangstlanden zoals Bulgarije of Polen niet 

nauwkeurig omdat hier sprake was van een constante toestroom van Russische 

vluchtelingen.244  

 

Toch kunnen er enkele zeer algemene feiten over deze emigratie na de Russische Revolutie 

in 1917 worden opgesomd. John Hope Simpson analyseerde in 1939 de Russische 

vluchtelingenpopulatie en verdeelde de emigranten in zeven categorieën.245  De eerste groep 

bestond uit politieke emigranten. Deze waren zowel politici afkomstig uit het regime onder de 
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Russische tsaren als politici die in de Voorlopige Regering zetelden, zoals onder meer de 

Mensjewieken, in 1917. Daarnaast behoorden vluchtelingen uit de industriële en financiële 

wereld ook tot deze groep.  

De tweede categorie bestond uit militaire emigranten. De soldaten van het Witte Leger 

vormden de grootste groep in deze categorie. Daarnaast behoorden de soldaten en 

officiëren van het Imperiaal Russisch Leger die anticommunistisch gezind waren, eveneens 

tot deze verzameling militairen.  

Burgers die door de omwenteling van 1917 hun economische positie in de samenleving 

zienderogen achteruit zien gaan, behoorden tot de derde verzameling, namelijk die van 

economische vluchtelingen. Het ging voornamelijk over Russen uit de middenklasse en 

boeren. De installatie van het nieuwe regime in Rusland ging gepaard met het verlies van 

staten die in de periferie van het rijk lagen. Deze staten eisten de onafhankelijkheid op en 

verdreven alle voormalige, Russische gezaghebbers in de openbare en militaire structuren. 

Deze emigranten vertegenwoordigden de vierde groep volgens de analyse van J.H. 

Simpson. De Russische individuen die in deze nieuwe, onafhankelijke staten leefden, 

verloren hun oorspronkelijke nationaliteit. Onder meer in Polen en de Baltische staten 

konden deze personen de nieuwe nationaliteit aannemen, maar velen deden dit echter niet 

en werden staatloos.  

De voormalige Russische individuen met het problematisch statuut als apatride vormden de 

vijfde groep. De voorlaatste groep bestond vervolgens uit Joodse vluchtelingen van 

Russische afkomst. Dit was echter geen nieuw fenomeen in het Westen, maar het probleem 

werd pertinenter wanneer de burgeroorlog uitbrak. Velen emigreerden naar West-Europa 

met het doel om overzees betere oorden op te zoeken in Amerika. De laatste categorie 

bestond tenslotte uit verschillende subgroepen. Zowel zeemannen, matrozen als boeren die 

op de vlucht waren voor de hongersnood, maakten deel uit van deze zevende groep 

emigranten. Naast deze zeven categorieën voegde Simpson er ook nog de Russische 

emigranten aan toe die al in het buitenland verbleven vóór de revolutie, maar in de 

onmogelijkheid verkeerden, gezien het gewijzigd politiek klimaat in Rusland, om terug te 

keren. Dit waren onder meer Russische krijgsgevangenen en Sovjetburgers onder auspiciën 

van de USSR die verspreid waren over heel Europa. 246 
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4.2. België: het beloofde land? 

De meeste Russen die na de Revolutie van 1917 op de vlucht sloegen, belandden niet 

rechtstreeks in België. Slechts 10% van de Russische vluchtelingen uit de steekproef 

kwamen vanuit hun geboorteplaats in Rusland zonder omzwervingen in België aan. (zie 

bijlage VII) De meeste Russische vluchtelingen volgden de bekende vluchtelingenroutes 

zoals die in de prelude besproken werden. De omstandigheden van de grote 

vluchtelingenkampen waarin ze verbleven, waren erbarmelijk en bovendien waren ze slechts 

opgericht als tijdelijke opvangplaats. In Constantinopel bijvoorbeeld drong het nieuwe regime 

onder Mustapha Kemal zich op in 1920.247 Hij eiste het vertrek van alle Russische 

vluchtelingen die op het Turks territorium verbleven. Bij de erkenning van de Sovjet-Unie 

door Kemal in 1922, verbleven er nog 30.000 Russische vluchtelingen in de 

vluchtelingenkampen in en rondom de Turkse hoofdstad.248  

Door het tijdelijk aspect van de vluchtelingenkampen moesten de Russische vluchtelingen 

noodgedwongen andere oorden opzoeken. De vluchtelingen die naar West-Europa trokken, 

kwamen voornamelijk in Frankrijk, Duitsland en Tsjecho-Slowakije terecht. In totaal 

emigreerden ongeveer 718.000 Russische vluchtelingen naar West- en Oost-Europa. 

In 1923 stond België op de zesde plaats van alle landen die Russische vluchtelingen 

opvingen.249 Het kleine landje aan de Noordzee had verschillende troeven voor de Russen. 

Vooreerst speelt de haven van Antwerpen een belangrijke rol als transitplaats. Verschillende 

Russen hoopten hun geluk overzees te zoeken. Vijf Russen uit de steekproef grepen hun 

kans en staken via België de Atlantische oceaan over naar onder meer Argentinië, Canada 

en Chili.250 Wanneer in 1922 de Verenigde Staten een immigratiestop invoerden, moesten de 

Russische vluchtelingen noodgedwongen op het Europees continent blijven.251 

 Niet enkel was de haven een uitvalsbasis voor de „american dream‟, vele Russen trachtten 

ook hun geluk te zoeken in koloniale gebieden op het Afrikaans continent. Een nieuw leven 

in de Belgische kolonie bood voor veel Russen een oplossing om te ontsnappen aan de 

problemen waarmee ze in België te kampen hadden. Zo mochten Russen bepaalde 

beroepen niet uitoefenen in België of kregen ze weinig kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog bood de kolonie ook een veilige thuishaven aan, ver weg van de 

repressies en verstrengde maatregelen die toen in België werden opgelegd ten aanzien van 

de Russische vluchtelingen. De aantrekkelijkheid van België kan ook gezocht worden in de 

historische relatie tussen België en Rusland. Na de revolutie van 1830 in België vroeg 

Willem I de Russische Tsaar Nikolaas I om hulp om de gemoederen te bedaren. Tsaar 

Nikolaas I ging akkoord, maar de Poolse Opstand stak hier echter een stokje voor.252 Hoewel 

de Russen eerst gekant waren tegen een onafhankelijk België, veranderden ze het geweer 

van schouder toen bekend werd dat Leopold van Saxen-Coburg kandidaat was om de 

nieuwe koning van het Belgenland te worden. Leopold genoot namelijk de status van 
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beroemd officier in Rusland. Maar omwille van diplomatieke strubbelingen erkende tsaar 

Nikolaas I België pas drieëntwintig jaar na de onafhankelijkheidsverklaring. 253  

Bovendien werd het Belgisch koningshuis verheerlijkt tot surrogaat-tsaristendom. De 

Russische vluchtelingen die nostalgisch hunkerden naar de prerevolutionaire periode vonden 

troost en herkenning in de Belgische monarchie.254  De leden van het Belgisch koningshuis 

steunden ook talrijke initiatieven die de belangen van de Russische vluchtelingen in België 

behartigden. Zo stond het “Comité de secours aux populations civiles de la Russie” onder 

het patronaat van koningin Elisabeth, de echtgenote van Albert I.255 

Niet enkel het koningshuis liet zich van haar meest barmhartige kant zien, ook de katholieke 

kerk in België was een van de eerste in België die zich om het lot van de Russische 

vluchtelingen bekommerde. Het steunfonds onder het patronaat van kardinaal Mercier was 

niet enkel gebaseerd op humanitaire overwegingen. Deze liefdadigheidsinstelling paste 

perfect in het oecumenisch plaatje dat Mercier in gedachten had. Door hulp te bieden aan de 

Russische vluchtelingen, kwam hij op een goed blaadje te staan bij de orthodoxe kerk.256 

Hoewel niet elk katholiek initiatief dat zich inzette voor de opvang van de Russische 

vluchtelingen waardevrij was, hebben de meeste Russische vluchtelingen niets dan lof voor 

de Mechelse prelaat.  

Al deze informatie over België moet bij de Russische vluchtelingen als muziek in de oren 

geklonken hebben. Maar op vlak van juridische rechten en minimale bescherming voor 

vluchtelingen, hinkte België achterop ten opzichte van de andere Europese ontvangstlanden. 

Kenmerkend is de vertraging waarmee België de internationale conventies ondertekende. 

Hoewel de Volkenbond in 1922 al een akkoord had bereikt omtrent het Nansenstatuut dat 

aan Russische vluchtelingen zou verleend worden, voert België dit akkoord pas uit in 1925. 
257 

De meeste Russische vluchtelingen kwamen eerder door een samenloop van 

omstandigheden dan door een welbewuste keuze in België terecht. Bijvoorbeeld wanneer 

hun familieleden al in België verbleven of wanneer ze collectief gerekruteerd werden voor de 

Belgische arbeidsmarkt. Uit de steekproef kwamen drie redenen naar voren, die in het 

volgende gedeelte uitgebreid worden besproken.  

 

 

 

                                                           
253

 OPREEL (I.) – De geschiedenis van de Russische ‘witte’ emigratie in België. p.16 
254

 COUDENYS (W.) – Leven voor de tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België. 
P.10 
255

 Ibidem, p.43 
256

 Ibidem, p.65 
257

 LEENDERS (M.) – Ongenode gasten: van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938. p.203 



 

56 
 

4.3. Beweegredenen voor de Russische emigratie naar België 

Wanneer de Russische vluchtelingen zich naar België wensten te begeven, moesten ze 

verplicht beschikken over een visumdocument. Bij de aanvraag voor een Belgisch visum 

moesten de Russische vreemdelingen een reden opgeven waarom ze naar België wouden 

migreren. Deze reden nam ik als grondslag voor de indeling in de verschillende categorieën 

migratie.  

Russische vluchtelingen met familieleden in België hadden een sociaal voordeel. In eerste 

instantie konden de Russische vluchtelingen hier profijt uit halen wanneer ze de aanvraag 

voor hun Belgisch visum indienden. Wanneer een vluchteling op zijn aanvraag vermeldde 

dat hij kennissen of familieleden had in België, die de opvang konden garanderen, had hij 

meer kans dat de Belgische overheid hem het visum verleende. Ook op financieel vlak 

boden familiale banden bepaalde voordelen. Zo konden deze vluchtelingen hun familieleden 

in België aanspreken wanneer ze krap bij kas zaten. Bovendien waren ze verzekerd van 

onderdak wanneer ze voor het eerst in België aankwamen. Daarnaast waren deze 

familieleden ook een morele steun en toeverlaat.  

De tweede categorie vluchtelingen die naar België kwamen waren de arbeidsvluchtelingen. 

De benaming is misschien wat ongelukkig, want ze emigreerden in eerste instantie omdat ze 

op de vlucht waren voor het communistisch regime en niet omdat ze naarstig op zoek waren 

naar werk. Deze term moet gezien worden in het licht van het kapitaal dat ze bezaten. Hun 

arbeidscapaciteit is het enige wat deze Russische vluchtelingen te bieden hadden bij hun 

aankomst in België in 1923. 

Daarnaast kwamen er ook verschillende Russische studenten naar België. Door de hulp van 

internationale en Belgische initiatieven kregen deze studenten de kans om een intellectueel 

kapitaal op te bouwen. Uiteraard was dit afhankelijk van de studieprestaties van de 

Russische studenten in kwestie. Een diploma hoger onderwijs bood in ieder geval een 

breder spectrum aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt van het ontvangstland. 

Hieronder worden deze drie voornaamste beweegredenen voor de emigratie van de 

Russische vluchtelingen naar België, namelijk familiale, economische en educatieve 

redenen, verder behandeld. 
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4.3.1. Volgmigranten  

Wanneer de diplomatieke dienst in het buitenland aan een Russische verzoeker vroeg 

waarom hij een visum voor België wou hebben, antwoordde 18 % van de Russische 

vluchtelingenuit de steekproef dat ze om familiale redenen naar België wouden emigreren. 

De meerderheid van deze familieleden die reeds in België verbleven, was eveneens uit 

schrik voor revolutionaire represailles gevlucht uit Rusland.  

De familiebanden waren zeer heterogeen. De meeste Russische vluchtelingen kozen voor 

België omdat hun kinderen hier leefden. Van alle familieherenigingen bedraagt dit aantal 

35%. Zo reisde Jean Sachovsky zijn kinderen achterna, die al in 1924 in België aangekomen 

waren om hier te komen studeren.258  

Ook de jood Abraham Strelzoff had zijn kinderen naar België gestuurd om te studeren. Uit 

vrees voor represailles omwille van hun Joodse religie, vluchtten Abraham Strelzoff en zijn 

gezin in 1921 uit Rusland. Na veel omzwervingen vestigden ze zich uiteindelijk in Haïfa, 

Palestina. In de hoop dat de kinderen een betere toekomst zouden kunnen genieten, werden 

Joseph, Samuel en Lubow vervolgens naar West-Europa gestuurd. De twee jongens 

emigreerden zo op respectievelijk 21-jarige en 19-jarige leeftijd naar België en studeerden 

aan de universiteit van Luik. In 1924 studeerde Joseph af als ingenieur en Samuel ontving 

zijn diploma chemie in 1925. Gedurende hun studietijd in België kwam hun vader Abraham 

meerdere malen op bezoek. Wanneer hij in 1927 eindelijk toelating kreeg om zich definitief in 

België te vestigen, overleed hij. Moeder en dochter Lubow verhuisden naar Berlijn. Na een 

mislukt huwelijk van Lubow emigreerden ze in 1933 naar België, op de vlucht voor het 

regime van Hitler. Maar ook in België werd hen geen veilige thuishaven aangeboden, want in 

1941 heeft moeder Rosalie België verlaten naar een onbekende bestemming, wat doet 

vermoeden dat ze een slachtoffer was van de Duitse antisemitische politiek. 259 

In 1921 arriveerden de kinderen van Sophie Peresleny in België. De twee zonen van Sophie 

werden na de politieke omwenteling in Rusland verplicht om het land onmiddellijk te verlaten. 

Na een carrière als kolonel bij het witte leger vluchtte de oudste zoon, Alexandre op 55-jarige 
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leeftijd naar België, waar hij werkte als chemicus. Een jaar later kwam ook de tweede zoon 

Eugène, een voormalig luitenant, samen met zijn vrouw Nathalie Speyer naar België. 

Uiteindelijk emigreerden hun moeder en zussen Elisabeth en Marie in 1923 naar België.260 

Een volgend voorbeeld is dat van pianoleraar Alexeïeff Alexandre. In 1932 wensten hij en 

zijn vrouw Marie hun enig kind te bezoeken in België. Hun zoon Boris had een diploma 

handelswetenschappen op zak en werkte bij de „Société anonyme Electro-Brust‟. Het 

maandelijks loon van 1500 frank van Boris moest het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

overtuigen dat hij over de nodige middelen beschikte om zijn ouders te onderhouden tijdens 

hun verblijf in België en dat er dus geen bezwaren waren om Alexeïeff Alexandre een visum 

voor België te verlenen. 261 

De Russische weduwe Medvedieff Vera was van adellijke afkomst en arriveerde in 1923 in 

België om haar twee oudste kinderen voor het eerst te bezoeken. Die waren vanuit hun thuis 

Tiflis naar België gevlucht. Eenmaal aangekomen op Belgische bodem werden ze 

opgevangen in het St. Georges internaat in Namen. Het middelste kind, Ratislaw 

Balbachevsky, zou later afstuderen als ingenieur aan de Rijksuniversiteit Gent. Vera zelf zou 

later nog meerdere malen op bezoek komen vanuit Warschau en Rome, waar ze verbleef in 

een vluchtelingenkamp. Uiteindelijke verleende de Belgische overheid haar in 1945, op 

verzoek van haar kinderen en het Comité de la Croix Rouge Russe, een definitief 

verblijfsrecht. 262 

De omgekeerde situatie kwam ook frequent voor bij de Russische vluchtelingen, namelijk 

kinderen die zich bij hun ouders wilden vervoegen in België. Zo wilde de 42-jarige Ivanenko 

Michel bij zijn moeder Nathalie Kathoff in Ukkel gaan wonen. Michel was al zeven jaar 

invalide en hoopte als schoonbroer van generaal Wrangel snel een permanente 

verblijfsvergunning te krijgen. In 1923 kreeg Michel Ivanenko dan ook effectief de 

toestemming om zich bij zijn moeder in Ukkel te herenigen.263  

Dat familiebanden van kapitaal belang waren, zal later nog blijken uit de analyse van het 

sociaal kapitaal van de Russische vluchtelingen. (Zie 4.6 Sociaal kapitaal) 
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4.3.2. Arbeidsmotieven 

Naast intellectuele ambities en familiale banden kwam de meerderheid van de vluchtelingen 

naar België in die hoop er werk te kunnen vinden. De Belgische wetgeving met betrekking tot 

buitenlandse werkkrachten was afhankelijk van het vraag en aanbod principe van de 

arbeidsmarkt. Het middenveld had een grote invloed op het aantal vreemdelingen dat werd 

toegelaten op de Belgische arbeidsmarkt. Vakbonden weerden vreemde arbeid wanneer 

bleek dat er voor de Belgische werknemers een arbeidsschaarste heerste.  

Meestal hadden de Russische vluchtelingen geen werkcontract voor ze in België 

aankwamen. In zeldzame gevallen konden Russische vluchtelingen een aanbevelingsbrief 

van hun toekomstige Belgische werkgever voorleggen. Op deze manier maakten ze meer 

kans op een visum, omdat ze konden aantonen dat ze over werk zouden beschikken bij hun 

aankomst in België en niet ten laste van de Belgische staat zouden zijn. Zo kon Boris 

Kousine aan het Belgisch consulaat in Sofia een aanbevelingsbrief voorleggen van de 

Waalse industriereus „Société anonyme des Laminoirs de la Croyère‟. Het consulaat twijfelde 

niet en verleende Boris Kousine een visum om in België te gaan werken.264  

Maar deze methode werkte niet altijd. Wanneer Stéphanoff Alexandre in 1923 bij de 

aanvraag van zijn visum refereerde naar zijn Belgische connectie, meneer Heymann, kwam 

hij terug van een kale reis. Na een controle van deze connectie door de dienst Openbare 

Veiligheid, bleek dat meneer Heymann, een doctor in de rechten, nog nooit van Alexandre 

had gehoord en hem dus zeker niet aan werk zou helpen. Het consulaat in Zagreb weigerde 

dan ook een visum aan Alexandre te verlenen.265 

Slechts uitzonderlijk werden Russische vluchtelingen collectief gerekruteerd om 

arbeidstekorten in bepaalde sectoren op te vullen. Zo werden op het einde van het jaar 1923 

veel jonge Russische vluchtelingen uit Bulgarije gerekruteerd om in België te komen werken. 

Omdat Bulgarije overrompeld werd door Russische vluchtelingen, was de Bulgaarse 

arbeidsmarkt snel verzadigd. Vele Russische vluchtelingen klaagden dan ook bij het 

Belgische consulaat dat het onmogelijk was om in Bulgarije werk te vinden.266 De 

steenkoolmijn Forte Taile had een tekort aan goedkope arbeidskrachten. Het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken regelde het nodige papierwerk en midden november kwamen de 

Russische snaken via Bulgarije in Montigny-le-Tilleul aan. Een jaar later werkten de meeste 

Russen van de groep bij de wapenfabrikant FN Herstal. Gemiddeld verdienden deze 

Russische arbeidskrachten 24 frank per dag. 267 
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Naast de Russische arbeidskrachten waren er ook 

een aantal zelfstandigen die naar België kwamen om 

zaken te doen. Meestal kregen zij een visum voor 

slechts een aantal dagen. Zo kreeg Swerdloff Joseph 

een visum voor 15 dagen om zijn handelscontacten 

in België te bezoeken. Joseph was een Russisch 

vertegenwoordiger die gespecialiseerd was in de 

handel van linnengoed. Hij werkte voor de 

Nederlandse fabriek NV Spinstoffenhandel „Textiel‟ 

in Rotterdam. Later, wanneer dit bedrijf failliet ging in 

1928, legde Joseph zich toe op de vlashandel. 268 

Ook Kuhlin Vladimir hoopte zijn expertise in de 

vlashandel in de jaren ‟30 naar België uit te breiden. 

Hij opereerde vanuit de hoofdzetel van zijn firma in La Madeleine, Frankrijk. Toen hij zijn 

visumaanvraag aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtte, deed hij zijn idee uit de 

doeken om een Belgische vlasfabriek op te richten. Hoewel het Ministerie aanvankelijk 

twijfelde of het wel verantwoord was om in tijden van economische crisis een buitenlandse 

concurrent op de Belgische vlasmarkt te introduceren, verleende het toch een visum voor 15 

dagen aan de vlashandelaar Vladimir. Tot 1938 zou hij vlas invoeren in België, dat afkomstig 

was uit Riga.269 
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4.3.3. Educatieve redenen  

Toen de revolutie in 1917 uitbrak, moesten veel jongeren noodgedwongen hun studies 

onderbreken. De studenten die zich engageerden in het vrijwilligersleger dat vocht tegen de 

bolsjewistische machtsovername, zwierven door het krijgsgebeuren jaren rond. Wanneer het 

witte leger uiteindelijk in 1920 capituleerde, zagen vele van deze jonge militairen een tweede 

kans om hun opleiding, weliswaar in het buitenland, te voltooien.270  

Het verhaal van Pakhomoff Constantin past in dit plaatje. Als officier van het Witte Leger 

moest hij onvermijdelijk zijn studiecarrière stopzetten. Toen hij, na de evacuatie van het witte 

leger, in de vluchtelingenkampen rond Constantinopel verbleef, kon hij via de Bijzondere 

Belgische Zending een vergunning voor ongelimiteerd verblijf verkrijgen in België. Bovendien 

werd hij aanvaard als beursstudent bij het fonds van Mercier. Aan de hand van deze 

mogelijkheden zou Constantin uiteindelijk toch nog een diploma behalen. 271 

Een aantal ontvangstlanden stelden zich zeer genereus op tegenover Russische studenten. 

Zowel het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen als Tsjecho-Slowakije waren bereid 

om Russische studenten te ontvangen, om het aantal hooggeschoolden in hun land op te 

krikken.272 De landen in de Balkan aanvaardden ongeveer 2 000 Russische studenten.273 

Tsjecho-Slowakije schreef zo 3 000 studenten van Russische afkomst in.274 Ook België 

droeg zijn steentje bij. Meer bepaald de Belgisch kerk sloofde zich vanaf 1921  uit om de 

jonge Russische vluchtelingen in België te laten studeren.275 In het gedeelte over cultureel 

kapitaal wordt dieper ingegaan op de situatie van de Russische studenten in België. (Zie 4.6 

Cultureel kapitaal) 
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4.4. Demografische analyse van de Russische vluchtelingenpopulatie 

(steekproef) 

Vooraleer dieper in te gaan op het onderzoek naar kapitaal, wordt er kort een demografisch 

beeld geschetst van de Russische vluchtelingen die in het jaar 1923 aankwamen in België. 

Om een accuraat beeld te kunnen weergeven van de Russische vluchtelingenpopulatie, 

werd een grote steekproef uitgevoerd op de vluchtelingendossiers van het jaar 1923. In 

totaal werden 128 Russische vluchtelingen geselecteerd voor de steekproef.  

Het eerste wat meteen opvalt aan dit bevolkingshistogram is de disproportionele verdeling 

van de leeftijdscategorieën. Dit model wijkt af van het klassieke voorbeeld van een 

bevolkingspiramide. Kenmerkend voor de Russische emigrantenpopulatie is de afwezigheid 

van kinderen. Dit gegeven kan verklaard worden aan de hand van het huwelijkspatroon dat 

later besproken wordt.276 

 

De heterogeniteit en de meerderjarigheid van de vluchtelingen zorgt ervoor dat dit 

bevolkingshistogram een atypische vorm heeft. Zo waren er aanzienlijk meer jonge mannen 

tussen 20 en30 jaar aangekomen dan vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie. Dit valt onder 

meer te verklaren door de grote groep Russische soldaten die vanuit Constantinopel naar 

België waren geëmigreerd. De gemiddelde leeftijd van de Russische vluchtelingen uit de 

steekproef was 32 jaar. Dit cijfer leunt dicht aan bij de gemiddelde leeftijd van de Russische 

vluchtelingen die in Frankrijk verbleven, namelijk 30,5 jaar. 277 

Professor Ivantsov onderzocht in 1921 de Joegoslavische vluchtelingenpopulatie uit 

Rusland. Volgens zijn onderzoek behoorde 66% van de Russische vluchtelingen tot de 

leeftijdscategorie 19-45 jaar. Dit was naar zijn mening een buitengewoon groot aandeel.278  

Van de vluchtelingenpopulatie uit de steekproef behoorde maar liefst 80% tot deze categorie.  

                                                           
276

 RAEFF (M.) – Russia abroad: a cultural history of the Russian emigration, 1919-1939. p. 25 
277

 GOUSSEFF (C.) – L’exile russe. p.187 
278

 SIMPSON (J.H.) – The refugee problem. p.85 

30% 20% 10% 0% 10% 20% 30%

<15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
60-64
65-69

Bevolkingshistogram 
Russische vluchtelingenpopulatie in België 

[1923] 

Vrouwen

Mannen



 

63 
 

Wanneer deze resultaten vergeleken worden met de bevindingen van Van Aerschot over de 

Russische vluchtelingenpopulatie in Antwerpen, komen we tot dezelfde constatering. De 

leeftijdscategorie 20-30 was ook het sterkst vertegenwoordigd in de havenstad.279  

De afwezigheid van Russische vluchtelingen op middelbare leeftijd moet worden begrepen in 

de context van de exodus. Toen de Russen na de revolutionaire omwenteling op de vlucht 

sloegen, werden ze tijdens hun tocht vaak op de hielen gezeten door het rode leger. 

Bovendien heerste er onder de vluchtelingen allerlei epidemieën die de kans op overleven 

aanzienlijk verkleinden voor de oudere mensen.280 Opvallend in de analyse van deze 

bevolkingslaag, is ook het groot aandeel oudere vrouwen. Zoals in het stuk over de 

burgerlijke staat besproken zal worden, zijn dit voornamelijk weduwen die hun echtgenoot in 

de troebele revolutionaire jaren zijn verloren. Algemeen kan dus gesteld worden dat de 

Russische vluchtelingenpopulatie in België voornamelijk uit een jonge bevolking bestond.  

Wanneer we kijken naar de geslachtsverdeling valt de overduidelijke vertegenwoordiging van 

de mannelijke vluchtelingen op. Maar liefst 80% van de Russische vluchtelingen uit de 

steekproef behoorde tot het mannelijk geslacht.  

Volgens de bevindingen van M. Bredekin steeg de Russische mannelijke populatie in 

Bulgarije na de evacuatie van het witte leger in de Krim. In 1921 was er nog sprake van 

53.7% mannen, terwijl hun aantal in 1922 opliep tot 85.4%.281  

Het algemene onderzoek over de Russische vluchtelingen in 1939 stelt dat het aandeel 

Russische mannen 69% bedroeg.282 Het onderzoek van Coudenys volgt dezelfde trend met 

betrekking tot de geslachtsverdeling. Op het einde van de grote toestroom in de jaren ‟20 

blijft het aandeel mannen constant.  

Jaar Mannen Vrouwen 
1920 60% 40% 

1930 58% 42% 

-283 
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Informatie over leeftijd en geslacht kunnen ook gecombineerd worden met de gegevens over 

de burgerlijke staat van de Russische vluchtelingen. De meeste Russische vluchtelingen 

waren bij hun aankomst in België getrouwd, namelijk zo een 619%. Dit cijfer is opvallend 

hoog in vergelijking met andere onderzoeken naar de Russische vluchtelingen. Van Aerschot 

spreekt over 34.9% procent Russische vluchtelingen die gehuwd waren bij hun aankomst in 

Antwerpen.284 Ook Simpson stelt dat ongeveer 70% van de mannelijke vluchtelingen 

alleenstaand was bij aankomst. Bij de vluchtelingenpopulatie uit de steekproef bedraagt dit 

slechts 31% van de mannen. Volgens Simpson zijn ook de meeste vrouwen getrouwd. Uit de 

steekproef had slechts 42% van de vrouwen eeuwige trouw gezworen.285  

 

Logischerwijs staan ook de cijfers over de alleenstaanden in contrast met de bevindingen 

van andere onderzoeken over de Russische vluchtelingen. In totaal had 27.8% van de 

Russische vluchtelingen nog geen partner. Bij de vluchtelingen in Antwerpen lag dit cijfer 

hoger, namelijk zo een 52%.286 

Dit huwelijkspatroon is opvallend in vergelijking met de typische achtergrond van de 

Russische emigranten, die stereotiep worden voorgesteld als alleenstaande mannen tussen 

achttien en veertig jaar. De belabberde economische toestand waarin de meeste 

vluchtelingen zich bevonden was de voornaamste reden om niet te vroeg in het 

huwelijksbootje te treden. Bovendien prefereerden de meeste Russen iemand met dezelfde 

afkomst. In een vreemd land was het niet eenvoudig om zo‟n partner te vinden, wat de 

kansen op een huwelijk natuurlijk deed dalen. Huwen met een inheemse partner bleek ook 

niet tot de meest courante mogelijkheden te behoren, omdat deze personen natuurlijk ook 
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niet stonden te springen om met een buitenlandse partner te huwen die amper 

bestaanszekerheid kon bieden.287 

Hoewel de leeftijd van de Russische vluchtelingen gemiddeld 32 jaar was, had er toch zo 

een 6.3% van de gehele vluchtelingengroep zijn of haar partner verloren door overlijden. Van 

alle vluchtelingen uit het onderzoek van Van Aerschot was er 10.5% weduwe of weduwnaar 

bij aankomst.288 Alle vluchtelingen die verweduwd waren, zijn vrouwen op leeftijd. Van alle 

Russische vrouwen uit de steekproef was 33% weduwe. De gemiddelde leeftijd van de 

weduwen was 50 jaar.  

 

Een groot aantal individuen uit een populatie waarvan de partner reeds overleden is, valt te 

verklaren door uitzonderlijke omstandigheden die de normale bevolkingspatronen verstoren. 

Zo zal de burgeroorlog en de daaruit voortvloeiende vlucht vele levens geëist hebben in de 

vluchtelingenpopulatie.  

Deze reden verklaart ook het aantal echtscheidingen. Uit de steekproef blijkt dat 4% 

gescheiden is. Vooral bij de oudere vluchtelingen, tussen de 30-50 jaar, is   het aantal 

echtscheidingen opvallend hoog. Van de vrouwen was 13% gescheiden. Slechts 2% van de 

huwelijken van de mannelijke vluchtelingen van de vluchtelingenpopulatie uit de steekproef 

liep spaak. Gousseff komt in haar onderzoek tot gelijkaardige bevindingen, namelijk dat er 

meer vrouwen dan mannen gescheiden waren.289 

 Uit het onderzoek van Van Aerschot blijkt dat slechts 2.6% van de Russische vluchtelingen 

in Antwerpen gescheiden waren.290 Simpson stelde dat het aantal echtscheidingen onder de 

Russische vluchtelingen driedubbel zo hoog lag als bij de normale Russische bevolking.291  
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Uit onderstaande grafiek is de verdeling van de burgerlijke staat bij aankomst duidelijk te 

zien. Het aantal Russische vluchtelingen die in het huwelijksbootje zijn gestapt blijft vanaf de 

leeftijd van 20 jaar constant.   
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4.5. De Russische levenswandel in België: een vergelijkend perspectief 

tussen Russische elite en de Russen van gewone komaf. 

4.5.1. De theorie van Bourdieu: veld, kapitaal en habitus 

Wanneer een vluchteling in een vreemd land aankomt, wordt er vaak vanuit gegaan dat deze 

persoon zijn leven weer helemaal opnieuw moet opbouwen, vanaf nul beginnend. Volgens 

de these van Bourdieu moeten deze vluchtelingen vanuit een ander sociologisch perspectief 

benaderd worden. Tijdens hun leven in Rusland hadden de vluchtelingen namelijk een 

kapitaal opgebouwd dat, afhankelijk van hoe succesvol ze daar waren, bepaalde tot welke 

klasse ze behoorden. Wanneer ze na 1917 op de vlucht sloegen voor het regime van de 

bolsjewisten, moesten ze alles achterlaten. Met dit alles wordt niet enkel hun vermogen 

bedoeld, maar ook hun sociale netwerken waar ze op konden terugvallen. In dit gedeelte 

wordt nagegaan in welke mate er een continuïteit was tussen het kapitaal dat de Russische 

vluchtelingen in Rusland hadden en dat wat ze in België hebben kunnen behouden of 

eventueel verwerven.  

Deze onderzoeksthese is schatplichtig aan de theorie van Pierre Bourdieu. In sociologische 

kringen werd hij aanzien als een pionier omdat hij voor het eerst het dilemma in de 

sociologische kringen tussen de zelfdeterminatie van de mens en het structureel kader 

waarin deze gevangen zit, samensmolt in één theorie. Door de introductie van de begrippen 

„veld‟, „habitus‟ en „kapitaal‟ probeerde hij deze twee, op het eerste gezicht tegenstrijdige 

sociologische stromingen, te fuseren. Hieronder volgt een beknopte uitleg over de 

sociologische theorie van Bourdieu. Daarna wordt Bourdieu ‟s these in het kader van de 

Russische vluchtelingen toegepast en verder uitgewerkt.  

De leefwereld waarin personen zich bevinden wordt door Bourdieu omschreven als een 

„veld‟. Socioloog Dick Pels definieert het begrip veld als volgt: 

„Een veld is een netwerk of configuratie van objectieve relaties tussen objectief gedefinieerde 

posities die dwang uitoefenen op de actoren die deze posities bekleden.‟292 

Het veld wordt gekenmerkt door een constante strijd waarin de actoren zich bevinden. De 

inzet van deze strijd is het verwerven van de winstmaximalisatie die de actoren uit de inzet 

van hun kapitaal kunnen halen. Op deze manier is het veld voortdurend onderhevig aan 

verandering van zijn eigen grenzen en structuur.  

De factor die dit veld beïnvloedt is de „habitus‟. Volgens Bourdieu kan de habitus het best 

worden omschreven als “een systeem van disposities verworven in een impliciet of expliciet 

leerproces dat functioneert als een systeem van generatieve schema‟s”. 293 Of duidelijker 

uitgedrukt; de „instituering van het sociale, het gevoel voor spel‟.294  Het individu handelt 

intuïtief omdat hij geleid wordt door zijn predispositie. De manier waarop een individu de 

wereld waarneemt en beoordeelt, wordt als het ware met de paplepel meegeven. In eerste 

instantie wordt de habitus verworven door de opvoeding in een bepaalde familie. Op 

secundair niveau wordt de habitus medegevormd door de educatie die een actor geniet en 
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door zijn professionele levenswandel.295 Op deze manier wordt de habitus ook beïnvloed 

door het veld waarin de actor zich bevindt. Bijvoorbeeld de opleidingsmogelijkheden van een 

individu zijn afhankelijk van het milieu waarin hij zich bevindt.  

Maar de habitus kan eveneens het veld beïnvloeden. Het handelen van een actor op het veld 

is afhankelijk van de dispositie of de habitus van dat individu. Want i zoals socioloog Jacobs 

beweert: „elk veld is een markt, waarin het succes van iemand voornamelijk bepaald wordt 

door de mogelijkheden meegeven door de habitus van die persoon.‟ 296 Zo ontstaat er een 

wisselwerking tussen veld en habitus die Bourdieu de ontologische medeplichtigheid van de 

habitus met het veld noemt.297  Met de eigen woorden van het Bourdieu wordt het als volgt 

uitgelegd: 

„ (…) de tweezijdige relatie tussen habitus en veld, waarin het veld als gestructureerde ruimte 

de habitus structureert, terwijl de habitus op haar beurt de waarneming van het veld 

structureert.‟ 298 

Het derde begrip dat Bourdieu introduceert is het „kapitaal‟ dat een actor kan inzetten in de 

strijd om legitimiteit en maximale winstrealisatie in het veld.  

Bourdieu onderscheidt drie mogelijke soorten kapitaal die een individu kan verwerven, 

namelijk economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Economisch kapitaal is gebaseerd op het 

inkomen van een persoon.299  

Cultureel kapitaal daarentegen kan slechts in beperkte omstandigheden omgezet worden in 

geld. Individuen met een diploma bezitten cultureel kapitaal.300  Dit kapitaal kan in drie 

verschillende vormen voorkomen. In eerste instantie is er het cultureel kapitaal in 

belichaamde staat. Het gaat hier om een persoonlijke investering van een individu aan 

zichzelf. De vaardigheden die een individu bezit verpersoonlijkt het cultureel kapitaal in 

belichaamde staat.301 Het tweede gedaante van cultureel kapitaal is in geobjectiveerde staat. 

Het gaat hier letterlijk over cultuurgoederen zoals kunst, boeken en machines die de basis 

vormen van een bepaalde theorie of idee.302  De laatste categorie is de belangrijkste vorm 

van cultureel kapitaal voor dit onderzoek. Het cultureel kapitaal in zijn geïnstitutionaliseerde 

staat komt naar voren in de vorm van diploma‟s en titels. Volgens Bourdieu heeft dit kapitaal 

als grote voordeel dat de capaciteiten van de houder ervan erkend en beschermd worden.  

„Het diploma institueert een wezenlijk verschil tussen de statutair erkende en beschermde 

competentie en het gewone culturele kapitaal dat voortdurend gehouden is zichzelf waar te 

maken.‟ 303 

Bovendien kan dit kapitaal omgezet worden in economisch kapitaal. De investeringen die 

een individu doet op intellectueel vlak hebben voornamelijk tot doel omgezet te worden in 
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economisch kapitaal. Wanneer iemand aan een opleiding begint, doet hij dit met in het 

achterhoofd de mogelijke economische voordelen die hij hier later uit kan halen.304 

Naast economisch en cultureel kapitaal kan een individu ook sociaal kapitaal verwerven. Hier 

ligt vooral de nadruk op de sociale netwerken die een persoon heeft opgebouwd. Dit kan 

verschillende vormen aannemen. Soms delen bepaalde personen een gemeenschappelijke 

naam, bijvoorbeeld families. Andere groepen hebben dan weer een gezamenlijke 

geïnstitutionaliseerde titel, zoals de adel. Het aandeel van dit sociale kapitaal is afhankelijk 

van de omvang van het netwerk en het persoonlijk kapitaal (economisch, cultureel of 

symbolisch) dat elk lid van dat netwerk bezit. 305 

Als buitenbeentje vermeldt hij tenslotte nog het symbolische kapitaal. Dit soort kapitaal wordt 

vergeleken met prestige of het aanzien dat een individu bezit. Een persoon kan enkel 

symbolisch kapitaal bezitten wanneer andere erkennen dat zijn economisch, sociaal of 

cultureel kapitaal legitiem aan hem toebehoort.306  

De theorie van Bourdieu kan tenslotte als volgt worden samengevat in enkele woorden: 

Het sociale kortom als een arena, als een strijdperk waarbinnen goeddeels onbewust wordt 

gebakkeleid om economisch en, vooral, symbolisch kapitaal of aanzien.307 
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4.5.2. Indeling categorieën Russische vluchtelingen  

Het uitgangspunt van dit onderzoek is een vergelijkende analyse op twee niveaus. In eerste 

instantie wordt het kapitaal dat de Russische vluchtelingen bezitten in hun vaderland 

vergeleken met dat wat ze kunnen behouden of verwerven in België. Daarnaast wordt de 

Russische vluchtelingenpopulatie in twee groepen opgedeeld, namelijk elite en Russische 

vluchtelingen van gewone komaf. De levensloop in België van deze groepen wordt dan ook 

nog eens onderling met elkaar vergeleken. Slaagt de elite erin om haar machtspositie te 

behouden of kunnen de Russen van gewone afkomst zich beter aanpassen aan het leven in 

België?  

De indeling van de Russische vluchtelingenpopulatie uit de steekproef volgens status, had 

het volgende resultaat.(zie tabel)  

  

ELITE NIET-ELITE ONBEKEND TOTAAL 

75 38 15 128 
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1) Ancienne élite: status als overlevingsstrategie 

Van de 128 Russische vluchtelingen bleek dat er 75 tot de ancienne élite behoorden. In 

eerste instantie was deze verdeling gebaseerd op de titel die de Russische vluchtelingen 

hadden. Aan de hand van de publicatie van het “Russische Historisch-Genealogische 

Genootschap in België” kon worden nagegaan of de titel die de Russische vluchtelingen 

opgaven, effectief vermeld werd in het verzamelwerk over de Russische adel in België.  

NAAM DOSSIERNNUMMER VERMELD in BOEK Titel in dossier 

Michaïloff Aglaya 1 251 246 Ja Barones 

Hélène Toumansky 1 251 925 Ja Gravin 

Mouravieff Nicolas 1 260 073 Ja Zoon graaf 

Mouravieff Alexis 1 260 074 Ja Zoon graaf 

Amiradjibi Hélène 1 261 898 nee Prinses 

Tatitscheff Vladimir 1 272 539 Ja Graaf 

Melikoff Marie 1 281 074 Ja Prinses 

Chérémetieff Boris 1 290 192 Ja graaf 

 

De familienaam van de Russische vluchtelingen Hélène Amiradjibi wordt niet in de 

genealogische lijst vermeld omdat ze tijdens haar vlucht naar Georgië haar meisjesnaam 

had aangenomen. De achternaam van haar echtgenoot, prins Michael Tsouloukidze maakte 

haar te verdacht voor de Sovjet overheden.308 Daarnaast was er nog een Russische 

vluchteling, Boris Skossyreff die bij zijn aankomst in België aangaf de adellijke titel „baron‟ te 

bezitten, maar zijn achternaam wordt echter niet vermeld in het boek van de Russische 

genealogen. 309  

Naast deze zeven vluchtelingen, waren er nog vier vluchtelingen waarvan de achternaam 

wel in de lijst van het Russische Historisch-Genealogische Genootschap in België 

voorkwam, maar waarvan er in de dossiers geen enkel spoor van een adellijke titel was. 

Deze personen behoorden echter wel tot de elite, maar op basis van andere criteria die later 

besproken zullen worden.  
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Naast het criterium van adellijke titel, worden ook de Russische vluchtelingen die tijdens de 

burgeroorlog of tijdens de Eerste Wereldoorlog tot de militaire top behoorden, tot de 

elitegroep gerekend. Onder meer vluchtelingen met de titel kapitein, kolonel en generaal 

maakten deel uit van deze militaire elite.  

Tot de ancienne élite behoren ook de Russische vluchtelingen die in België komen studeren 

voor een diploma hoger onderwijs. Russische jongeren die in het Rusland van weleer hun 

middelbare opleiding konden voltooien, waren afkomstig uit de gegoede klasse. Ook ouders 

die hun kinderen in België lieten studeren, behoren tot de elite omdat ze de middelen hadden 

om hun kinderen een degelijke basis secundaire studies te laten genieten.  

Het vermogen en het beroep dat de vluchtelingen in Rusland hadden vormt het voorlaatste 

criterium voor de elitegroep. Niet enkel de adellijke stand was het slachtoffer van de 

communistische represailles. Met de komst van de industriële revolutie in Rusland, was er 

een nieuwe, rijke klasse industriëlen ontstaan. Na de communistische staatsgreep werden 

deze grote bedrijven echter genationaliseerd. Zo stond de Russische zakenman Gourary 

Manuel vóór de revolutie aan het hoofd van een winstgevende steenkoolmijn, maar werd zijn 

industrieel bezit na de revolutie geconfisqueerd door de Sovjet overheid. 310 Wanneer hij in 

België op de koop toe ook nog eens beticht werd van spionage voor het bolsjewistische 

kamp, schrijft Manuel een emotioneel relaas aan de dienst Openbare Veiligheid over zijn 

persoonlijke ervaringen met de repressie onder het communistisch regime.  

« Mais je tiens et je demande pardon de vous déranger, Monsieur le Directeur, au nom de la 

vérité protester avec la plus grande énergie contre le classement comme bolchevik agent de 

Moscou. (…) Or les bolcheviks ont dévalisé ma famille. La labeur dilligente [diligente, sic] de 

quatre générations des bourgeois, qui présente ma famille, était nationalisé, exproprié, 

détruit et plusieurs membres de ma famille –frère, beau-frère, neveux étaient massacrés 

dans leurs maisons, qui prouvent qu‟ils sont innocents car ils étaient massacrés, même sans 

semulacre [simulacre, sic] de l‟appareil révolutionnaire. J‟ai perdu la fortune de neuf millions 

des roubles(…).Or, moi, l‟agent de Moscou – c‟est très fort. » 311 

Wanneer Russische vluchtelingen als beroep „rentenier‟ opgaven, duidt dit op een aanzienlijk 

kapitaal dat ze reeds in Rusland hadden verworven.312 Ook de diamanthandelaars behoren 

tot de elite.313  Daarnaast gaven leden van de elite een beroep op waarvoor ze universitaire 

studies hadden gevolgd. Zoals eerder aangegeven duidt deze toegang tot hoger onderwijs 

op een rijke afkomst. Het gaat hier voornamelijk om het beroep ingenieur, dokter en 
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advocaat.314 Ook voormalige staatslieden worden tot de adel gerekend. Zo was Boldareff 

Artème een voormalig lid van de staatsraad in Rusland.315 

Naast deze professionele criteria worden ook culturele hoogvliegers tot de elite gerekend. Zo 

werd de carrière van de ballerina en choreografe Julia Jacouwleff nieuw leven ingeblazen 

toen ze bij het gezelschap van de muntschouwburg in Brussel aan de slag kon.316 Naast de 

dans waren er ook twee Russische vluchtelingen die op muzikaal vlak uitblonken. Georges 

Basilewsky was een muziekcomponist die enkele optredens in België en in Frankrijk wist te 

versieren.317 De 51-jarige Alexander Alexeïeff kwam in 1923 op bezoek bij zijn zoon Boris die 

commerciële en financiële wetenschappen studeerde in België. Zijn beroep, pianoleraar, en 

de mogelijkheid die hij aan zijn zoon kon bieden om verder te studeren, kwalificeert hem als 

elite. 318 
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2) Opgaan in de massa of zich differentiëren? De Russen van gewone komaf. 

Na de selectie van de Russische elite, werden de overige dossiers geanalyseerd op hun 

status. Voor de selectie van de Russen van gewone komaf werden er een aantal criteria 

gehanteerd.  

De militairen zonder hoge rang behoren tot de klasse van gewone komaf. Want iemand die 

zich als vrijwilliger of soldaat engageert in het leven, is vaak niet afkomstig uit hoge klasse en 

draagt al zeker geen adellijke titel. Al de Russische vluchtelingen die bij aankomst aangaven 

dat ze als soldaat, meestal in het leger van generaal Wrangel en Denikine, hebben 

meegevochten tijdens de burgeroorlog, behoren tot groep van gewone komaf. Ongeveer 

vijftig procent uit deze groep had een militair verleden.  

De andere helft werd geselecteerd op basis van hun beroep of hun gebrek aan vermogen. 

Zo oefenden de Russische vluchtelingen uit deze groep bijvoorbeeld het beroep timmerman, 

meubelmaker, dienstmeid of matroos uit. De meeste vluchtelingen van gewone komaf 

voerden in Rusland handarbeid uit en waren ongeschoold. In het jaar van de Revolutie was 

ruw geschat ongeveer 30% van de Russische bevolking analfabeet.319 Bij gebrek aan 

middelen en andere prioriteiten was het voor deze groep moeilijk om een diploma secundair 

te halen. Bij hun aankomst in België zal dan ook geen enkel lid uit deze groep studies hoger 

onderwijs aanvangen.  
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4.6. SOCIAAL KAPITAAL 

Wanneer de Russen op vlucht sloegen voor het communistisch regime in 1917 moesten ze 

niet enkel al hun bezit achterlaten, maar ook hun volledige leefwereld. Gezinnen werden 

voor jaren of soms zelfs voorgoed uit elkaar gerukt. Vele ouders zagen hun kinderen 

vertrekken als vrijwilliger bij het Russisch leger of stuurden hun kinderen weg uit Rusland 

omdat het onrustige klimaat er te gevaarlijk werd. 

In dit gedeelte wordt eerst het gebruik van sociaal kapitaal door de Ancienne élite en de 

Russische ex-militairen besproken. Deze twee groeperingen bouwden na hun aankomst 

sociaal kapitaal op door zich te verenigen en zich naar de buitenwereld toe als groep te laten 

gelden. Daarna wordt het sociaal kapitaal in het algemeen besproken waarbij de verschillen 

tussen de Russen van gewone komaf en de Russische elite worden aangehaald.  

4.6.1. Adellijke titels: internationale weerklank? 

Het stereotype beeld van vluchtelingen, namelijk voetvolk dat plotseling al hun hebben en 

houden heeft moeten achterlaten, strookt niet met het profiel van de Russische 

vluchtelingen. De aanwezigheid van de Russische bourgeoisie vormt een uniek kenmerk van 

deze vluchtelingenstroom. Dit waren personen die onder het tsaristisch regime hoge functies 

bekleedden of in de hogere klasse vertoefden.320 Door de politieke omwentelingen van 1917 

werd deze groep in de nieuwe Russische maatschappij tot nummer één staatsvijand 

gebombardeerd. Het communistisch regime nam verschillende maatregelen om het leven 

van de Russische elite zo goed als onmogelijk te maken. Zo werden kinderen van de rijkere 

klasse stelselmatig geweigerd aan de Russische universiteiten.321 Vele kinderen werden dan 

ook naar het buitenland gestuurd om daar te gaan studeren. De zoon van graaf Tatistscheff 

had net zijn secundaire studies voltooid toen de Russische revolutie uitbrak. Als 19-jarige 

werd Vladimir opgedragen zijn studieloopbaan in West-Europa verder te zetten, omdat zijn 

vader het onrustige klimaat in Rusland onveilig vond.322  

In vergelijking met Russen van gewone komaf genoot de voormalige Russische elite wel 

bepaalde voordelen tijdens haaremigratie. Een adellijke titel was een groot voordeel bij de 

aanvraag van een visum.323 Een visum werd sneller verleend door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken aan Russische vluchtelingen die zeker niet ten laste zouden zijn van de 

Belgische staat. (zie verder 4.6.3 De ongelijke verdeling van het sociaal kapitaal) 

Tussen de Russische vluchtelingen uit de steekproef zitten ook een aantal leden van de 

ancienne élite die onder de categorie „passanten‟ kunnen worden onder gebracht. Het 

snoepreisje van graaf Boris Chérémetieff en Artème Boldareff is het voorbeeld bij uitstek. 

Beide vooraanstaande heren kregen zonder veel moeite een visum om een aantal dagen in 

België te vertoeven. Deze fervente hondenliefhebbers maakten van de gelegenheid gebruik 

om naar een hondenshow in Gent te gaan en een aantal windhondenfokkerijen te 

bezoeken.324  
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Vaak werd deze rijkere klasse ook geholpen door organisaties in België of door kennissen 

met een bepaalde status die reeds in België verbleven. Zo werd door de tussenkomst van de 

organisatie “Entr‟aide des mères belges aux mères russes” het Ministerie van Buitenlandse 

zaken ervan overtuigd dat barones Aglaya Michaïloff over de nodige bestaansmiddelen 

beschikte.325 Het belang van zulke aanbevelingsbrieven voor Russische vluchtelingen die 

zich in België wensten te vestigen mag niet onderschat worden.326 Want zolang er immers 

geen officiële diplomatieke relaties met de Sovjet-Unie waren aangeknoopt, profileerde deze 

elite zich als een surrogaat diplomatieke dienst die over het lot van de Russische 

vluchtelingen besliste en waar de Belgische overheid dankbaar beroep op deed.327 

Russen van adellijke komaf waren ook aangetrokken tot België omwille van de Belgische 

hoofdstad. Brussel stond bekend als het epicentrum van de voormalige Russische hogere 

klasse in België. Zestig procent van de ancienne élite uit het onderzoek vertoefde in de 

Belgische hoofdstad gedurende haar verblijf. Vooral in de jaren vóór de erkenning van de 

Sovjet-Unie, had deze elite een ware machtsbasis opgebouwd. Onder meer het „Comité du 

club Russe de Bruxelles‟ werd er opgericht om de samenhang van de Russische 

gemeenschap in Brussel te versterken.328 
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4.6.2. Een internationaal bolwerk gestoeld op nostalgie: Russische ex-militairen  

Tijdens de Russische burgeroorlog tussen de bolsjewisten en het Witte Leger werd de 

gehele mannelijke bevolking in Rusland betrokken bij de strijd. Nadat het witte leger werd 

verslagen in 1920 geraakten vele soldaten verzeild in West-Europa. Kenmerkend voor deze 

witte migratie is dat de vluchters voornamelijk alleenstaande mannen waren. Bovendien was 

het voor deze groep onmogelijk om terug te keren naar Rusland omdat ze volgens de Sovjet 

strafwetgeving de doodstraf riskeerden wanneer ze zich op Sovjet grondgebied zouden 

begeven.329  

Vele soldaten van het witte leger hadden ook een afkeer voor hun vaderland dat in de 

handen van de Sovjetleiders was gevallen. In 1935 schreef Pierre Morland in alle wanhoop 

een brief naar de Belgische koning met het verzoek om een definitief verblijfsrecht. Hij 

spuugt zijn ongenoegen uit over het bolsjewistisch regime, in de mate dat het natuurlijk 

beleefd blijft in een brief geadresseerd aan Zijne Majesteit.  

« Si je reviendrais, je serais condamné à vivre dans la misère physique et la décadence 

morale. Je ne peux pas retourner de crainte des rigueurs des régimes politiques. »330 

Enkel de oud-strijders met een hoge militaire rang komen in aanmerking voor de ancienne 

élite. Het ging vaak om kolonels of generaals van het contrarevolutionaire leger. Ze 

distantieerden zich bewust van de andere vluchtelingen door zich te profileren als 

emigranten die het Westen wouden behoeden voor het communistisch regime.331 

Kenmerkend voor deze groep is hun reactionaire drang om het oude Rusland te bewaren. 

Dit gedrag ging gepaard met de hoop die ze koesterden om na de omverwerping van het 

communistisch regime het voormalige Rusland te restaureren. In afwachting richtten ze 

verschillende verenigingen op die op allerlei manieren krampachtig vasthielden aan de oude 

gewoontes en gebruiken van het prerevolutionaire Rusland.  

Al gauw na de aankomst van de eerste Russen in België verenigden de oud-strijders zich 

door de „Mutualiteit van Russisch leger- en marineofficieren, oud-strijders in België‟ op te 

richten. In 1924 veranderde deze organisatie onder leiding van Chaperon du Larrêt in de 

„Unie van de Russische officieren (oud-strijders)‟. 332 

 Wanneer generaal Wrangel in 1924 op internationaal niveau de „Russische Al-Militaire Unie‟ 

(ROVS) opricht, is zijn missie de contrarevolutionaire krachten in het Westen te bundelen als 

tegengewicht voor de invloed van het communistisch Rusland. (zie hoger 3.1.1.Internationale 

privé-organisaties ten behoeve van de Russische vluchtelingen.)In datzelfde jaar stelt hij tot zijn 

ongenoegen vast dat er in België geen enkele eendracht heerst tussen de oud-strijders. 

Daarom geeft hij aan Boris Gartman de bevoegdheid om een Belgische onderafdeling van 
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het ROVS op te richten. De facto kwam het er op neer dat Boris Gartman de leiding over de 

„Unie van Russische officieren (oud-strijders)‟ op zich nam. 333 

Voor vele Russische topmilitairen in België symboliseerde generaal Wrangel ook het oude 

Rusland van weleer. In 1923 kwam de neef van Wrangel, Ivanenko Michel aan in België. De 

man was echter al jaren invalide en werd verzorgd door zijn moeder Kathoff Nathalie.334 

Deze vrouw was tevens de schoonmoeder van generaal Wrangel. 

Tijdens het verblijf van Pierre en Olga Wrangel in Servië, nam Nathalie 

ook de zorg van hun kinderen, die vanaf 1922 school liepen in België, op 

zich.335 Hélène, Pierre, Nathalie en Alexis verbleven gedurende de jaren 

„20 bij hun oma in Ukkel.336 

In 1925 kwam generaal Wrangel samen met zijn rechterhand 

Kotliarewsky Nicolas, officieel om familiale redenen, naar België.337 

Wanneer hij op het einde van zijn leven in Brussel verbleef, ervaarden 

vele Russische vluchtelingen de Brusselse kolonie als een ersatz-

Rusland.338 Hoe geliefd hij ook was bij zijn achterban, voor velen was hij 

echter een omstreden contrarevolutionair figuur. Wrangels vurige 

pleidooien om de strijd aan te gaan met het revolutionaire bewind in 

Rusland, botsten op de plannen van de socialistische Minister van 

Buitenlandse Zaken Vandervelde. Tijdens het verblijf van Wrangel in 

België probeerde minister Vandervelde tevergeefs de Belgische 

erkenning van de USSR op de politieke agenda te krijgen. Hij kreeg 

echter te kampen met veel tegenwind vanuit verschillende hoeken. 

Vanzelfsprekend oefenden de Russische ex-militairen via hun vereniging druk uit op de 

Belgische regering om de erkenning van de USSR te verhinderen. Daarnaast weigerden de 

Belgische industriële middens, die na de revolutie veel investeringen in Rusland verloren 

hadden, zich neer te leggen bij de schuldenregeling die naar voren werd geschoven in het 

voorstel van Vandervelde. 339 

Wanneer generaal Wrangel in het voorjaar van 1928 echter ernstig ziek werd, werd 

gespeculeerd over een mogelijke vergiftiging. Maar na onderzoek bleek dat hij aan een acute 

aanval van tuberculose leed.340 Wanneer hij in 1928 op 55-jarige leeftijd overleed betekende 

dit voor vele Russen het einde van de hoop die ze koesterden om ooit nog te kunnen 

terugkeren naar het Rusland dat ze kenden van vóór de revolutionaire tijden. Zijn begrafenis 

stond symbool voor het einde van het prerevolutionaire Rusland. 
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4.6.3. De ongelijke verdeling van het sociaal kapitaal 

Bij hun aankomst in België lijkt het alsof de meerderheid van de Russische vluchtelingen al 

hun sociaal kapitaal had verloren. Sociale netwerken van weleer waren verbroken en ze 

kwamen in een volledig onbekende omgeving aan. Toch moet dit genuanceerd worden. Er 

zijn bepaalde Russische vluchtelingen die niet al hun sociaal kapitaal verloren hadden. Er 

waren namelijk verschillenden mogelijkheden om het verloren sociaal kapitaal te 

recupereren. Onder meer familiebanden, netwerken en huwelijksintegratie worden in dit 

gedeelte besproken.  

Het belang van persoonlijke contacten mag niet onderschat worden. Zowel contacten binnen 

de Russische gemeenschap als connecties met de Belgische bevolking hadden voordelen. 

Deze relaties konden onder meer voor werkgelegenheid, handelsmogelijkheden en hulp met 

administratieve poespas zorgen.341 Connecties met mensen die in België verbleven bleken in 

het begin vooral nuttig te zijn voor het regelen van een visum voor België. Meer specifiek 

opende een adellijke titel deuren die voor het gewone volk gesloten bleven.342 Zo werd 

voormalig ingenieur Jean Sachovsky door maar liefst drie verschillende organisaties 

geholpen bij zijn visumaanvraag. Zowel het „Croix rouge Russe, Patronage Belge de la 

Jeunesse universitaire Russe à l‟étranger‟ als het „Entr‟aide des mère belges aux mères 

Russes‟ stonden klaar om hem en zijn gezin aan de nodige papieren te helpen.343 Voormalig 

marine officier Alexis Gorodetzki kon zelfs volksvertegenwoordiger Van den Corput voor zijn 

kar spannen om een gunst in verband met zijn verblijfsvergunning te vragen aan de minister 

van Buitenlandse Zaken Jaspar.344  

De Russische elite deed niet enkel beroep op Belgische connecties. De elite zorgde 

onderling ook voor hulp bij administratieve kwesties. Wanneer Marie Bozenko haar 

muziekstudies verder wenst te zetten in België, helpt de vrouw van kolonel Ouchakoff haar 

aan een visum.345 Deze organisatie had een netwerk uitgebouwd dat voornamelijk bestond 

uit Russen met patriottische neiging naar het voormalige Rusland.346 

Maar de meest voor de hand liggende link met België waren de familiale banden. Meestal 

was dit ook de reden waarom deze vluchtelingen uiteindelijk na hun emigratietraject in België 

verzeild geraakten. De meeste Russische vluchtelingen verenigden zich met hun kinderen 

die reeds in België verbleven. Deze kinderen hadden vaak in België gestudeerd en konden 

op die manier putten uit hun cultureel kapitaal. In de meeste gevallen werden de ouders door 

hun kinderen in onderhoud voorzien. (Zie deel over 4.1.1.Volgmigranten) 

Deze familieleden waren belangrijk sociaal kapitaal omdat de Russische vluchtelingen uit de 

steekproef op hun familieleden konden rekenen bij hun aankomst in België. Zo hadden ze 

meteen een plaats waar ze tijdelijk onderdak kregen en eventueel ook financieel gesteund 

werden. Bovendien voelden deze Russische vluchtelingen zich bij hun familie in België niet 

volledig ontheemd na hun aankomst in België. Onder Russische vluchtelingen die zich in de 
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kampen rond Constantinopel bevonden, behoorden degene die connecties in West-Europa 

hadden tot de eerste golf van vluchtelingen uit de kampen die emigreerden naar betere 

oorden.347  

Ongeveer één vierde van de Russische emigranten uit de steekproef die familiale relaties 

hadden in België waren Russen van gewone komaf. De andere Russen die zich met hun 

familie verenigde in België waren Russische emigranten met een elitaire achtergrond. Dit 

voordeel bood hen aanzienlijk meer sociaal kapitaal dan de Russen van gewone komaf.  

Naast familie als sociale meerwaarde, voelde de elite zich ook meteen thuis in België. De 

structuur van de Belgische staat sprak de Russische elite meteen aan. Het koningshuis deed 

hun mijmeren naar de vervlogen tijden onder het bewind van de tsaar.348 Algauw richtte de 

Russische adel in België een vereniging op om hun belangen te behartigen. De “Unie van 

Russische edelen” werd in 1925 opgericht. Als relict van de voormalige tsaristische cultuur 

probeerden deze Russen met een elitaire achtergrond hun identiteit zoveel mogelijk te 

conserveren.  

Kenmerkend voor deze gemeenschap is het belang dat de Russische adel aan hun 

genealogie hechtte. In tijden van identiteitsverlies door de denationaliseringswetten die 

uitgevaardigd werden door de Sovjet-Unie, was de Russische adel op haar hoede voor 

oplichters.349 Bij gebrek aan identiteitspapieren probeerden sommige sluwe vluchtelingen 

een adellijke titel aan te nemen bij hun aankomst in België.350 Om dit fenomeen in te dijken 

werd in 1932 het „Russische Historisch-Genealogische Genootschap in België‟ opgericht 

door graaf Pjotr Apraxine.351 Aan de hand van een genealogische bibliotheek reconstrueren 

ze de verwantschappen tussen de verschillende Russische families in België. Op deze 

manier konden ze de charlatans met een valse identiteit eruit plukken. In 1946 werd er een 

heraldisch verzamelwerk uitgegeven over alle  Russische adellijke families die  in België 

verbleven. 352 

De Russische elite had in België een bolwerk opgericht van organisaties die gestoeld waren 

op gemeenschappelijke sociale achtergrond en solidariteit. Allerlei verenigingen werden 

opgericht om de identiteit van het oude Rusland te bewaren. Bijvoorbeeld „Cercle de 

l‟ancienne Moskou‟ was een mannengroep die geregeld samenkwam in een café in 

Brussel.353 

Aan de hand van de individuele vreemdelingendossiers is het moeilijk te achterhalen of de 

Russische adel goede banden had met de Belgische bevolking. De enige restanten van dit 

contact zijn terug te vinden in de aanbevelingsbrieven die bepaalde Belgen schreven om een 

Russische emigrant te helpen met een bepaald administratieve dossiers. Wanneer Max 
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Morducovitch dreigde uit het land te worden gezet, sprong zijn vriend Paul Ramlot in de bres 

voor hem. 354 

Maar er zijn wel sporen terug te vinden over situaties waarin het botste met de Belgische 

bevolking. Zo zorgde de aanwezigheid van bepaalde Russische individuen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog voor, en dit is op zijn zachtst uitgedrukt, frustraties bij de Belgische 

bevolking. Sommige Russische emigranten gingen zo ver in hun antibolsjewistische houding 

dat ze openlijk de Duitse bezetter steunden. De kinderen van Jean Sachovsky hadden zich 

uit wrok tegen het communisme aangesloten bij het Waals Legioen onder leiding van Léon 

Dégrelle. Na de oorlog ondergingen ze noodgedwongen de consequenties van hun 

engagement en in 1950 verdween de familie uit België zonder een spoor na te laten. 355 

Russische collaborateurs in België werden na de oorlog zonder pardon terug naar de Sovjet-

Unie gerepatrieerd.356 

Niet enkel collaboratie was minder tactisch gebruik van sociaal kapitaal. Zo waren er ook 

Russische emigranten die zich op het criminele pad begaven. Hoewel Nicolas Gorin 

waardevol cultureel kapitaal aan het cultiveren was aan de universiteit van Luik, lag hij 

overhoop met zijn professor Bertrand over een beurs waar Nicolas recht op zou hebben. 

Wanneer professor Bertrand hem deze beurs weigerde, ging Nicolas door het lint en vuurde 

uit wraak en plein public twee geweerschoten. De professor overleefde de aanval niet. 

Nicolas werd als gevaar voor de maatschappij bestempeld en twee jaar later aan de grens 

van Roemenië gezet.357 

De enige indicator van sociaal verkeer tussen de Belgische bevolking en de Russische 

emigrantengemeenschap is de keuze van de huwelijkspartner door de Russische 

vluchtelingen.  
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Contact met de Belgen was niet enkel voor de adellijke kringen weggelegd. Ook de Russen 

van gewone komaf mengden zich onder de Belgische populatie. Ruim 27% van de 

Russische vluchtelingenpopulatie uit de steekproef was bij aankomst alleenstaand. Na hun 

aankomst huwden de meeste Russen in België. Van de 128 Russische vluchtelingen trad er 

29 procent na 1923 in België of in Congo in het huwelijksbootje.  

Een huwelijk met een Belgische partner wijst op een duidelijk integratievermogen. Uit 

onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van de Russische vrijgezellen tijdens zijn verblijf in 

België met een Belgische partner in het huwelijk trad. Dit is opmerkelijk voor een 

gemeenschap die hardnekkig probeerde vast te houden aan de Russische waarden. 

 In Frankrijk lagen deze cijfers veel lager. Slechts één Rus op vier koos hier voor een Franse 

huwelijkspartner. De helft van de Russische vluchtelingen in Frankrijk trouwde met een 

partner van Russische origine. Naast een inheemse of een Russische wederhelft traden de 

meeste Russen in het huwelijksbootje met een partner die afkomstig was uit landen met een 

gelijkaardige cultuur, zoals de Baltische staten of Polen.  

 Rusland Land van verblijf Polen Overige landen 

België 28% 49% 9% 14% 

Frankrijk 52% 25% 10% 13% 
358 

Huwen met een Belgische partner bood een belangrijk voordeel op vlak van de naturalisatie. 

De vereiste verblijfsduur was soepeler voor vreemdelingen die met een Belgische partner 

waren gehuwd.359 De meeste gemengde huwelijken waren een succes. Slechts vier 

huwelijksbanden sneuvelden.  
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Wanneer we kijken naar de sociale achtergrond van de Russische vluchtelingen met een 

Belgische partner, is het opvallend dat de Russische elite met ongeveer 70% de bovenhand 

had. Dit huwelijkspatroon geeft aan dat er veel sociale mobiliteit heerste tussen de 

Russische elite en de Belgische bevolking. Wat meteen ook een opmerkelijk gegeven is voor 

een gemeenschap die zich wanhopig vastklampt aan de eigen Russische identiteit.  

 

Een verklaring hiervoor kan gezocht worden bij de studentengroep die deel uitmaakte van 

deze elite. Nadat ze in de Belgische universiteitssteden in contact kwam met Belgische 

medestudenten, koos ruim de helft van deze Russische studenten voor een Belgische 

partner.  

Hoewel de Russische gemeenschap haar contact met de Sovjet-Unie verbroken had, 

werden de banden met het vaderland niet helemaal doorgeknipt. Sommige Russische 

emigranten onderhielden nog steeds contact met hun familieleden en vrienden die in de 

Sovjet-Unie verbleven. Soms was er ook sprake van een geldtransfer door contacten in 

Rusland naar België. In de meeste gevallen ging het, zoals bij Binem Perlmutter, om ouders 

die hun kinderen die in België studeerden financieel onderhielden. De ouders van Binem 

stuurden maandelijks 1000 frank op naar hun kinderen die in Luik studeerden.360 

Er werd niet enkel met kennissen in Rusland contact onderhouden. Russische emigranten 

die in de landen rondom België verbleven kregen op regelmatige tijdstippen iets te horen van 

hun familie die naar België geëmigreerd was.  

Voor verder onderzoek naar sociaal kapitaal is het interessant om na te gaan of de kinderen, 

geboren in België; van de eerst generatie Russische vluchtelingen die in België aankwamen 

eveneens hetzelfde kapitaal zouden bezitten. Met andere woorden onderzoeken of ze de 

habitus van hun ouders overerven of net meer geïntegreerde paden bewandelen.  
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4.7. Positie op de arbeidsmarkt: ECONOMISCH KAPITAAL 

Volgens de uitwerking van het begrip „economisch kapitaal‟ van Bourdieu, houdt dit het 

vermogen in dat iemand bezit. Dit kan in de vorm van geld, materiële zaken of goederen 

zijn.361 Het economisch kapitaal dat de meeste vluchtelingen in Rusland bezitten, staat in 

schril contrast met wat ze bij hun in aankomst in België bezitten. Toen ze op de vlucht 

sloegen voor het Rode leger, moesten ze vaak al hun hebben en houden achterlaten. 

Bovendien werd er, naar aanleiding van de communistische politiek, veel bezit 

geconfisqueerd. Zo werd al eerder het voorbeeld aangehaald van de zakenman Manuel 

Gourary die in prerevolutionaire tijden een steenkoolmijn bezat, maar die op een 

gewelddadige manier genationaliseerd werd door de overheid van de Sovjet-Unie.362  

Bovendien is het voor de Russische vluchtelingen een uitdaging om hun kennis en hun 

beroepskwaliteiten om te buigen naar de normen van de Belgische markt. Niet elk beroep 

bezat deze flexibiliteit. Gediplomeerden uit de Russische elite ondervonden hiervan het 

grootste nadeel. Het grote aandeel cultureel kapitaal dat ze in Rusland genoten aan de hand 

van hun universitair diploma, werd bij aankomst in België waardeloos. In sommige gevallen 

was het niet toegelaten om met een Russisch diploma een beroep uit te oefenen in België. 

Zo mochten emigranten met een Russisch diploma geneeskunde geen dokter zijn in België.  

Bijvoorbeeld in Rusland kwam Hélène Mitarevsky niets tekort. Ze was getrouwd met een 

man van adel en had een diploma als docent in talen. Door de revolutie moest ze echter 

haar man achterlaten en op de vlucht slaan voor het Sovjetregime. Wanneer ze in 1923 in 

België aankwam, ging ze noodgedwongen aan de slag als kamermeisje in een hotel in Luik 

tegen een schamel loon van 200frank per maand. Met haar diploma taleninstructrice kon ze 

immers in België niet aan de slag.363 Dezelfde verhaallijn geldt voor het geval van Jean 

Sachovsky. Hoewel hij een certificaat kon voorleggen van het feit dat hij in Rusland een 

ervaren technicus geweest was, meer bepaald burgerlijk ingenieur, kreeg hij enkel werk 

aangeboden als schilder.364 

Wanneer de emigranten in België een nieuw leven proberen uit te bouwen, zijn er weinigen 

die kunnen teren op het economisch kapitaal dat ze in Rusland bezaten. De strijd om het 

economische kapitaal barst dus in België na aankomst in alle hevigheid los. Interessant om 

te onderzoeken in deze context is of de leden van de voormalige elite uit Rusland al dan niet 

een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt in vergelijking met de Russische vluchtelingen 

van gewone komaf. 

In 1926 waren er 1130 Russen tewerkgesteld op de Belgische arbeidsmarkt. Dit was 

ongeveer 3.2% van de vreemdelingen die in België werkten.365  Toen de Russische 

vluchtelingen in 1923 zich positioneerden op de Belgische arbeidsmarkt, hanteerde de 

Belgische overheid een relatief open beleid ten aanzien van arbeidsmigranten.366 De rode 
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draad doorheen het arbeidsmigratiebeleid van België is de onderdanigheid van dit beleid aan 

het marktprincipe van vraag en aanbod.  

Tijdens de gouden jaren ‟20 floreerde de zware industrie en was er een grote vraag naar 

arbeidskrachten. Vooral de mijnindustrie had behoefte aan buitenlandse werklieden omdat er 

nog maar weinig Belgische werknemers bereid waren om het zware en gevaarlijke werk in 

de mijn uit te voeren.367 De enige belemmering voor de arbeidsmigranten na de Eerste 

Wereldoorlog was de invoering van het verplichte visum en paspoort. Maar dit systeem was 

vooral nadelig voor onderdanen van voormalige vijandige gebieden.368  

Bovendien werd het systeem van collectieve aanwerving van arbeidsmigranten ingevoerd, 

waarbij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich bereidwillig opstelde. De onderliggende 

reden voor dit open (arbeids)migratiebeleid is het aantal arbeidskrachten dat in België op pijl 

moest blijven.369  

Vooral de Waalse industrie had te kampen met een hardnekkig arbeiderstekort. In het begin 

van de jaren ‟20 was er nog sprake van een spontane arbeidsmigratie. Vaak kwamen deze 

migranten illegaal aan in België, maar de Belgische overheid, uiteraard voorstander van een 

welvarende economie, kneep in dit geval een oogje toe.370 Hoewel de toenmalige Minister 

van Buitenlandse Zaken Henri Jaspar bezwaar had tegen mogelijke politieke dissidenten 

tussen de vreemdelingen, zoals communisten, werd het immigratiebeleid van de jaren ‟20 

gedomineerd door economische belangen.371 

De concurrentie van de goedkope buitenlandse arbeiders zette kwaad bloed bij het Belgisch 

middenveld tijdens de crisis van de jaren ‟30. Voortaan mochten vreemdelingen enkel 

werken in de sectoren waar een tekort aan Belgische arbeiders was vastgesteld, zoals in de 

mijnsector.372 De protectionistische maatregelen die de Belgische staat nam, waren nadelig 

voor de buitenlandse werkkrachten uit verschillende sectoren. In eerste instantie werd de 

toegang tot de Belgische arbeidsmarkt beperkt door de invoering van de arbeidsvergunning. 

Hiervoor was een dubbele toelating vereist en gold deze vergunning slechts voor de 

betrekking die de vreemdeling op het ogenblik van de aanvraag had. Bovendien was de 

arbeidsvergunning ook gelimiteerd in tijd. Ze was slechts twee jaar geldig.373 

 Een jaar eerder werd ook al de leurderskaart ingevoerd voor verkopers van vreemde 

origine.374  Aanvankelijk golden deze restrictieve maatregelen ook voor de vluchtelingen, 

vermits ze tijdens het eerste decennium van het interbellum gewoon als „vreemdeling‟ 

werden beschouwd. Onder invloed van het Nansenbureau en de internationale conventies, 

naar initiatief van de Verenigde Naties, werden de vluchtelingen als aparte categorie 
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behandeld in het arbeidsmigratiebeleid. Maar dit onderscheid was pas geleidelijk 

waarneembaar.  

Door het toedoen van de economische crisis werd het beleid ten aanzien van de 

vreemdelingen die op Belgische bodem verbleven steeds restrictiever. Vandaar dat  de 

Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Hymans het noodzakelijk vond om een 

onderscheid te maken tussen enerzijds de vreemdelingen en anderzijds de vluchtelingen. 

Deze differentiatie was volgens hem noodzakelijk omdat bijvoorbeeld in het geval van de 

Russische vluchtelingen er geen bilateraal verdrag mogelijk was tussen Rusland en België 

ter bescherming van deze individuen. Met het oog op de nakende ondertekening van het 

internationaal verdrag te Génève ter bescherming van onder meer de Russische 

vluchtelingen, stelde minister Hymans voor om deze aparte bescherming voor vluchtelingen 

ook integraal in België te garanderen. Maar minister Hymans stond echter alleen in zijn 

overtuiging. De meerderheid van de Belgische regering was gekant tegen dit nogal kostelijk 

beleid dat in tijden van besparingen nogal hypocriet zou overkomen.  

Bovendien zou dit een toestroom teweeg brengen van Russische vluchtelingen die in andere 

landen verbleven waar een minder gunstig regime gold ten aanzien van vluchtelingen. De 

oppositie haalde uiteindelijk zijn slag thuis en op de conventie van Génève maakt de 

Belgische staat een voorbehoud op de artikelen met betrekking tot de uitwijzing van 

vluchtelingen en de sociale bijstand.375 Hoewel de Belgische regering aanvankelijk niet 

volledig achter de conventie van Génève stond, kregen de vluchtelingen gedurende de 

economische depressie van de jaren ‟30 toch meer krediet. Wanneer er 

besparingsmaatregelen werden genomen, in de vorm van ontslagen, waren de 

vreemdelingen zo goed als zeker altijd de dupe. Maar stilaan groeide het besef dat de 

vluchtelingen moesten worden uitgesloten van deze discriminerende behandeling, omdat 

hun verblijf in België in de meerderheid van de gevallen definitief zou zijn.376  

Deze mentaliteitsverandering zorgde ervoor dat Russen niet onder de strikte toepassing van 

de wet 1936 vielen. Die stelde een verplichte arbeidsvergunning voor werknemers van 

vreemde origine die in België wensten te werken voorop. Het volstond voor de Russische 

vluchtelingen dat ze zich gedurende vijf jaar op Belgische bodem bevonden.377 Sporen van 

deze wet zijn maar beperkt terug te vinden in de levenswandel van de Russische 

vluchtelingen uit te steekproef. Onder meer Jean Kontchicoff ontving een werkvergunning 

om te kunnen werken bij de “S.A. des charbonnages réunis Charleroi”.378 

Vooral het laatste is relevant voor de positie van de Russische vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt. De sociale bijstand (assistance publique) was aanvankelijk maar in beperkte 

mate toegankelijk voor de Russische vluchtelingen. Na de ratificatie van het VN 

vluchtelingenverdrag in 1951 konden de Russische vluchtelingen aanspraak maken op de 

sociale bijstand. De hulpbehoevenden uit de steekproef dienden dan ook vooral in de tweede 

helft van de twintigste eeuw een aanvraag in voor sociale steun. Een spoor van sociale hulp 

werd slechts in twee vreemdelingendossiers teruggevonden. Opmerkelijk is wel dat deze 
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twee Russische vluchtelingen tot de voormalige elite behoorden.379 Michel Soubotine 

verzekerde de Belgische delegatie in Constantinopel dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikte. Maar door een samenloop van omstandigheden, waaronder 

veel politionele boetes en een gevangenisstraf, bleef er van het vermogen van de Rus niet 

veel meer over. Na langdurige werkloosheid, kreeg Michel in 1954 300 frank per week van 

de sociale bijstand.380  

Een bijzondere vorm van bijstand die de Russen genoten in België, was de invalide uitkering 

voor oorlogsveteranen. In 1931 bevonden zich 6.082 invaliden in de Russische 

emigrantengemeenschap in Europa.381 De meeste Russische vluchtelingen die een beroep 

op de invalide uitkering deden, waren Russen van gewone komaf. De bijstand werd verleend 

in de vorm van een invalidenstatuut en een kortingskaart voor de Belgische spoorwegen. Dit 

initiatief werd tijdens de jaren „30 geïntroduceerd. Russische vluchtelingen met een 

invalidenstatuut werkten voornamelijk als arbeiders tegen een gemiddeld loon van 715 frank 

per maand. Dit loon lag, ondanks hun invaliditeit, nauwelijks onder het gemiddeld loon dat 

een gewone Russische arbeider uit de steekproef gemiddeld verdiende per maand, namelijk 

718 frank per maand. Bovendien kon de status als invalide ook voor een exceptie van het 

registratierecht bij naturalisatie zorgen.382 
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Uit onderstaande grafiek blijkt al meteen in welke beroepscategorieën de elite dominant was 

op de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen ging het om een beroep waarvoor een 

universitaire opleiding vereist was. Uit de steekproef hadden enkel Russische vluchtelingen 

uit de voormalige elite een universitair diploma. Ook de Russische studenten die aan de 

Belgische universiteiten studeerden, behoorden tot de elitegroep. Logischerwijs dat de elite 

dan ook dominant was in de beroepen die hogere studies vereisten, zoals dokter, 

werktuigkundige, zakenmannen, ingenieurs, chemicus. Dit onderscheid is duidelijk te zien bij 

het grote aandeel van de elite bij de intellectuele beroepen dat in contrast staat met de 

vertegenwoordiging van de Russen van gewone komaf in de arbeiderscategorie.  

Deze toegang tot hoger onderwijs gaf de Russische elite een aanzienlijk voordeel ten 

opzichte van de Russische vluchtelingen van gewone komaf. Maar zoals hierboven al werd 

uitgelegd, was dat voordeel van een universitair diploma relatief. Want bijvoorbeeld voor een 

emigrant met een Russisch doktersdiploma, was het niet mogelijk om aan de slag te gaan in 

België.383 

 

Van de hele Russische elite uit de steekproef was 5.2% tewerkgesteld als chemicus. Van 

deze groep hadden er 3 hun diploma chemie aan een Belgische universiteit behaald.384 Deze 

chemici maakten 3,1% van de totale werkende Russische vluchtelingen uit de steekproef. Dit 

cijfer ligt eerder aan de lage kant in vergelijking met de bevindingen van Van Aerschot. 

Volgens de industriële telling van 1926 was 5.6% van de vreemdelingen die in de sector 

chemie werkt, Russisch.  Een betrekking als chemicus heeft hen geen windeieren gelegd. Er 

was slechts een voorbeeld bekend van het salaris van een Russisch chemicus met een 

verleden als vluchteling. De chemicus Vladimir Baydak verdiende namelijk 1110 frank per 

maand. 385 
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Ook het onderwijs was uitsluitend een elitaire aangelegenheid. De meeste onderwijzers uit 

de vluchtelingenpopulatie waren mannelijk. Paul Basaroff was verantwoordelijk voor de 

educatie van de kinderen uit de Russische kolonie. Na een jaar gaf hij er echter de brui aan 

en vertrok naar Parijs.386 Serge Avsitidisky werkte eerst een tijdje als bediende bij de 

Koninklijke bibliotheek, maar zijn verleden als statisticus zorgde ervoor dat hij als professor 

wiskunde aan de slag kon.387 De enige vrouwelijke leerkracht was Anna Andrault de Dsuy 

die les gaf in „Société Monada‟, een theosofische gemeenschap in Ukkel. 388 De taal vormde 

vaak een obstakel in de keuze voor het onderwijs, maar daar had Alexandre Alexeïeff als 

pianoleraar geen last van .389 Er waren ook twee Russische vluchtelingen die samen met een 

veertigtal kinderen uit Constantinopel naar België waren gekomen in 1923. In Namen werd 

er een onderwijsinstelling opgericht die verantwoordelijk was voor de educatie van deze 

Russische kinderen. Dit „College St. Georges‟ werd in Namen gevestigd en er werkten 

uitsluitend Russische leerkrachten. Zo werkte Vladimir Baydak enkele jaren als opzichter in 

dit college.390 

 

De Russische vluchtelingen waren ook vertegenwoordigd in de wereld van de couture en 

textielnijverheid. De meerderheid van deze individuen waren afkomstig uit de elite. Deze 

sector was niet nationaal gebonden. Vooral met Frankrijk onderhielden de eigenaars van een 

couturezaak belangrijke handelscontacten. Het Russisch modegevoel was zelfs tijdens het 

interbellum een ware hype in de hoofdstad van Parijs. 
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Een cynische Franse historicus maakte de volgende opmerking over de Russische rage: 

“Ils voulurent visiter des expositions d‟art russes, trouver des magasins vendant des produits 

russes, s‟habiller dans les maisons de couture russes, fumer des cigarettes au goût russe. “ 
391 

De Russische vluchtelingen die in België in de textielsector werkten, waren voornamelijk 

tewerkgesteld als naaisters of als wasvrouwen. Er was slechts één Russisch vluchtelinge die 

eigenares was van een couturezaak. Hélène Stolnikoff had een zaak in Brussel, met een 

uitgebreid cliënteel in zowel binnen- als buitenland. Ze reisde ook vaak naar Frankrijk om 

daar haar stoffen aan te kopen. 392 De aantrekkelijkheid van de couturewereld kan verklaard 

worden door het sterk hiërarchisch karakter waarmee het gekenmerkt wordt. De Russische 

elite stond aan de leiding van een couturezaak en had verschillende naaisters onder zich 

werken. Deze situatie doet sterk denken aan de sociale hiërarchie van het Rusland van 

weleer. Bovendien bood het culturele aanzien dat deze couturezaken genoten, troost voor 

hun gedeukte zelfbeeld nadat ze na de revolutie persona non grata waren verklaard.393 

De sector bij uitstek waar de Russische elite heerste, was de diamantsector. Drie Joodse 

vluchtelingen die afkomstig waren uit Rusland werkten als diamantair in België.394 Het 

vermogen dat zij als lid van de elitaire gemeenschap in Rusland bezaten, konden ze in 

België investeren in de diamantsector. Het kloppend hart van de diamanthandel, Antwerpen, 

vormde de uitvalsbasis van deze diamantairs. De sector stond bekend om haar sterk 

familiaal karakter. Zo kon bijvoorbeeld Efraïm Granowsky bij zijn aankomst in België bij zijn 

schoonbroer Radbill gaan werken in de diamanthandel.395 Maar de Russische diamantairs 

belandden niet altijd in de diamantsector door familiebanden. Chor Alexandre studeerde 

eerst handels- en commerciële wetenschappen aan de universiteit van Luik en is daarna de 

diamanthandel ingerold.396 

Het beeld van de hoge Russische militair van het Witte leger die als taxichauffeur in een 

vreemd land helemaal onderaan in de maatschappelijke pikorde stond, lijkt te stroken met de 

werkelijkheid. Uit de steekproef blijkt dat de meeste Russische taxichauffeurs afkomstig 

waren uit de elitegroep. De bekendheid van dit cliché valt volgens Gousseff in eerste 

instantie te verklaren door de visibiliteit van het beroep. Tijdens de taxirit kwam de bevolking 

spontaan in contact met de Russische chauffeur. Hoewel in het geval van Frankrijk de 

Russen pas de tweede grootste groep vormden na de Italianen, waren de Russische 

taxichauffeurs voornamelijk werkzaam in de hoofdstad. Ruim 80% van de autochauffeurs uit 

de steekproef bood zijn diensten aan in Brussel.397 

Door het leven gaan als taxichauffeur was voor de voormalige militairen een aantrekkelijker 

alternatief dan in de fabriek te gaan werken. Hoewel ze onder een baas werkten, beschikten 
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taxichauffeurs toch in zeker mate over beperkte autonomie. Omdat ze voortdurend op de 

baan waren, ontsnapten ze aan het gevoel voortdurend onder controle te staan van een 

baas. Bovendien verdienden de Russische taxichauffeurs in Frankrijk volgens Gousseff 

dubbel zoveel als een fabrieksarbeider.398 In België geldt dit argument niet. Het loon van een 

taxichauffeur lag lager dan dat van een arbeider. Taxichauffeurs uit de steekproef 

verdienden gemiddeld 519 frank per maand, terwijl het salaris van de arbeiders 748 frank per 

maand bedroeg. Daarnaast vereiste het beroep geen zware fysieke inspanning.399 

Naar aanleiding van het Franse voorbeeld organiseerden de Russische taxichauffeurs zich in 

een beroepsvereniging. De „Union des chauffeurs russes‟ werd in 1926 gecreëerd in 

Frankrijk naar aanleiding van een cafébezoek van tien Russische taxichauffeurs uit de 

Franse hoofdstad. Al snel groeide de organisatie uit tot een vereniging die 200 leden telde. 

Naast rijlessen organiseerde ze ook Engelse taallessen voor de taxichauffeurs die zich 

wilden bijscholen. Bovendien beschikte de vereniging ook over een systeem van mutualiteit. 
400 Analoog aan de Frans vereniging, richtte Doubensky (N.) de „Union des chauffeurs russes 

en Belgique‟ op.401 

 

De beroepscategorie waarin de meeste Russen van gewone komaf vertegenwoordigd 

waren, zijn de arbeiders. Bijna de helft van de niet-elitaire Russen was arbeider van beroep. 

De arbeidersstiel vereiste namelijk geen voorafgaande opleiding. De Russische 

vluchtelingen konden, mits ze in het bezit waren van de vereiste arbeidsvergunning, na hun 

aankomst in België  zonder al te veel problemen aan de slag. Indien zich werkgelegenheid 

aanbood, gebeurde dit hoofdzakelijk in de zware industriesector, zoals de steenkoolmijnen 
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en de metaalindustrie. Deze trend zette zich voort tot 1958, vanaf dat jaar daalde het aantal 

vreemdelingen in deze sector.402 

Hoewel de Russische elite slechts één vierde uitmaakte van de totale arbeidersgroep, was 

dit beroep toch het op twee na het populairste beroep onder de voormalige Russische elite. 

Dit kan onder meer verklaard worden door de situatie waarin de Russische studenten zich bij 

hun aankomst in België bevonden. Sommigen onder hen kregen een beurs, maar de meeste 

Russische studenten uit de steekproef moesten zelf instaan voor de kosten van hun studie. 

Vandaar dat ze op elk vrij moment dat ze bezaten een cent probeerden bij te verdienen.403 

Deze casussen tonen aan dat het belang van cultureel kapitaal niet onderschat mag worden. 

Als student sloofden deze Russische vluchtelingen zich uit tegen een karig loon, maar 

eenmaal ze in het bezit waren van een universitair diploma verdienden sommigen onder hun 

astronomisch hoge bedragen.  

De mijnwerkers vormden de grootste groep in de arbeiderscategorie, namelijk zo‟n 33%. In 

de meeste gevallen was mijnwerker het eerste beroep dat deze Russen uitvoerden na hun 

aankomst in België. In 1923 was 10% van de werkkrachten die in de steenkoolmijnen tewerk 

waren gesteld afkomstig uit het buitenland.404 

De mijnsector was zeer populair bij de vreemdelingen die in België verbleven. In 1937 

werkten er 18.731 vreemdelingen in de mijnen. Het aandeel vreemdelingen in de mijnsector 

bedroeg toen nog 13%. Ruim 10 jaar later zal de helft van de mijnwerkers in België van 

vreemde origine zijn.405 Vanaf het eerste decennium van de 20ste eeuw slonk het aantal 

Belgische mijnwerkers. Kinderen van mijnwerkers hadden meer kansen op een opleiding 

door de opmars van het beroepsonderwijs en er boden zich andere grote industriereuzen 

aan waardoor ze als fabrieksarbeider konden gaan werken.406 Bovendien had het beroep z‟n 

aantrekkelijkheid verloren bij de Belgische werklieden. Er waren bijzondere veiligheidsrisico‟s 

aan verbonden die niet gerepresenteerd werden door de lonen en de mijnwerkers stonden 

onderaan de sociale ladder.407 

Het gebrek aan Belgische werkkrachten in de mijn zorgde ervoor dat er arbeiders uit het 

buitenland moesten worden aangeworven. Soms gebeurde dit op aansporen van de 

steenkoolmijnen op collectieve basis. Begin jaren ‟20 steeg de invloed van de mijnsector op 

het arbeidsmigratiebeleid.408 Zo worden er op het einde van het jaar 1923 een aantal jonge 

Russische snaken die na hun vlucht in Bulgarije gestrand zijn, collectief gerekruteerd. Onder 

invloed van de steenkoolmijn Forte Taille in Montigny-le-Tilleul gaf het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken hun zonder al te veel problemen een visum en een 

arbeidsvergunning.409  
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Vooral het politiek veilige karakter van de Russische vluchtelingen sprak de werkgevers uit 

de mijnindustrie aan. Maar hun status als vluchteling deed de discussie oplaaien in de 

Belgische regering. Het aanwerven van buitenlandse werkkrachten had een uitsluitend 

tijdelijk karakter, maar wanneer de vluchtelingen tijdens het interbellum in België aankwamen 

hadden ze de intentie om er te blijven. Vandaar dat de Belgische vertegenwoordiging in het 

buitenland expliciet moest vermelden aan de vluchtelingen dat ze een visum konden krijgen, 

op voorwaarde dat ze in de Belgische mijnen zouden werken. In 1926 werd er door het 

Internationale Arbeidsbureau een regeling voorgesteld voor de transferkosten van de 

Russische vluchtelingen, waarbij de mijnindustrie een deel van de reiskosten moest dragen 

indien de vluchteling niet langer dan 6 maanden in België werkte.410 De meerderheid van de 

mijnwerkers uit de steekproef oefende dit beroep slechts kortstondig uit. Meestal gingen ze 

na hun betrekking in de mijn werken als arbeider in een fabriek (indien ze geen hoger 

diploma hadden behaald). 

Kenmerkend voor deze gerekruteerde kompels is hun jonge leeftijd.411 Gemiddeld waren de 

Russische mijnwerkers die werden gerekruteerd uit Bulgarije 28 jaar. Vrouw en kinderen 

kwamen meestal later naar België, van zodra de kostverdiener een beetje geld aan de kant 

kon zetten. Zo schrijft de Rus Nicolas Kleczkowska in 1923 naar zijn vrouw dat hij met zijn 

loon van 25 frank per dag wat geld op een Russische rekening zette. Hij vertelde over de 

kantine waar hij dan nog voorlopig verbleef tegen 8 frank per dag, maar dat hij weldra een 

residentie zou gaan zoeken voor haar en hun kinderen, zodat ze naar België konden 

overkomen.412 

De Russische vluchtelingen uit de steekproef die in 1923 in de mijn van Montigny-le-Tilleul 

kwamen werken, waren allemaal alleenstaanden. Typerend voor de buitenlandse 

mijnwerkers is dat ze een voorkeur hadden voor een partner uit eigen land en dan nog het 

liefst uit de regio waar ze woonden.413 De gerekruteerde kompels uit de steekproef 

beantwoorden aan dit patroon.  

Wanneer de werkloosheid onder de Belgische bevolking een ongezien hoogtepunt bereikt 

had, vaardigde Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg Delattre, onder druk van de 

vakbondslieden die verantwoordelijk waren voor de mijnsector, een ministerieel decreet uit 

om deze hardnekkige werkloosheid aan te pakken. De bazen van de mijnindustrie moesten 

een aanzienlijk deel van hun buitenlandse werknemers ontslaan ten voordele van de 

Belgische arbeiders. In 1930 werkten er 29.940 mijnwerkers van vreemde origine in de 

Belgische mijnindustrie. Vijf jaar later daalde dit aantal met maar liefst 35%.414 

 Het decreet stuitte op protest bij de andere regeringslieden, want de ontslagen buitenlandse 

werkkrachten zouden op kosten van de Belgische staat moeten gerepatrieerd worden. Nog 

voor de intrekking van dit besluit werd er beslist dat bepaalde nationaliteiten bescherming 

genoten omwille van de bilaterale verdragen die de Belgische overheid had gesloten. Deze 

discriminatoire maatregel zou de relatie met deze landen, zoals Frankrijk en Italië niet 

bevorderen. Maar de belangrijkste uitzondering, in de context van dit onderzoek, werd 
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gemaakt voor de Russische vluchtelingen. 415  Hun statuut als staatloze vreemdeling zorgde 

ervoor dat ze in eerste instantie mochten worden ontslagen omdat ze niet terug naar hun 

land konden worden gerepatrieerd. 416 

Het stereotype van de Russische emigrant die het in het  buitenland op professioneel vlak 

ver schopt, is de ingenieur. De aantrekkelijkheid van dit beroep valt te verklaren aan de hand 

van de gunstige toekomstperspectieven dat het biedt. In de Russische 

emigrantengemeenschap werden wetenschappelijke studierichtingen ook aangeraden aan 

de jongeren. Uit ervaring wisten de ouderen dat een wetenschappelijk diploma de sleutel tot 

succes was.417 Bovendien vormde de universele taal van de wetenschap geen linguïstiek 

obstakel voor de Russische vluchtelingen die in België kwamen studeren aan de 

ingenieursfaculteiten. Vanwege de universitaire opleiding die vereist was voor het beroep 

ingenieur, waren alle ingenieurs uit de steekproef afkomstig uit de elite. Ongeveer veertien 

procent van de elite was werkzaam als ingenieur.  

Alle Russische ingenieurs uit de steekproef die in België of in de kolonie waren 

tewerkgesteld hadden hun diploma behaald aan een Belgische universiteit. Hoewel een 

buitenlands diploma ingenieur geldig was in België, was er geen enkele vluchteling met zo‟n 

diploma tewerkgesteld als ingenieur in België. In deze sector woog het oude cultureel 

kapitaal van de voormalige elite blijkbaar niet door.  

Er waren verschillende afstudeerrichtingen binnen de ingenieurswetenschappen. De meeste 

Russische ingenieurs uit de steekproef studeerden af als burgerlijk ingenieur. Een kleine 

minderheid behaalde het diploma landbouwingenieur of ingenieur-elektriciteit.  

Het parcours van de Russische ingenieurs spreekt in vele gevallen tot de verbeelding. 

Gemiddeld verdiende de ingenieurs uit de steekproef 4.380 frank per maand. Ter vergelijking 

een mijnwerker moest het stellen met een schamele 635 frank per maand. Naast de hoge 

lonen, genoot een ingenieur ook veel aanzien. Dit speelde onder meer een rol bij het 

toekennen van de naturalisatie. Van alle genaturaliseerde Russen uit de steekproef, had 

29% het beroep ingenieur. Van de Russische emigranten die een grote naturalisatie 

toegewezen kregen, was zelfs drie op vier ingenieur.  

Zowel in het binnen- als in het buitenland konden ze aan de slag. Drie van de elf Russische 

ingenieurs konden in de Belgische kolonie gaan werken. Ongeveer 5.3% van de Russische 

populatie uit de steekproef ging zijn geluk in Congo zoeken. Over de gehele periode van 

1870-1960 emigreerden er ongeveer 700 mensen van Russische afkomst naar de Belgische 

kolonie.  

Deze Russische emigratie naar Afrika was geen nieuw gegeven, maar bereikte vooral een 

hoogtepunt na 1920 toen er door de burgeroorlog duizenden Russen naar België waren 

gevlucht.418 Het aantal Russen in Congo was afhankelijk van de Belgische economische 

conjunctuur. Wanneer er op de Belgische arbeidsmarkt minder te rapen viel, steeg het aantal 
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Russen dat naar Congo emigreerde.419 De Russen uit de steekproef bevonden zich vooral in 

het begin van de jaren ‟30 in Congo. Ze verbleven er maximum een vijftal jaar.  

-420 

De grootste drijfveer om te kiezen voor een koloniaal leven was de brede waaier aan 

professionele mogelijkheden die Congo te bieden had. Analoog aan de „the american dream‟ 

hoopten de Russen dat een betrekking in de kolonie vele deuren voor hun zou openen, die in 

België voornamelijk gesloten bleven. De hoge lonen van de Russische vluchtelingen spraken 

tot de verbeelding. Als ingenieur in de Belgische kolonie had Flavian Koulagenko een 

betrekking bij „La compagnie générale des mines‟. Hij verdiende gemakkelijk 12.000 frank 

per maand.421 

Naast hoge lonen speelde ook de sociale rehabilitatie voor de Russische vluchtelingen een 

belangrijke rol. Het cliché dat de voormalige Russische baron in België als taxichauffeur 

moest gaan werken, gold in Congo niet. Hun blanke status zorgde ervoor dat ze automatisch 

tot de gegoede klasse behoorden in Congo. De relatie met de inheemse bevolking vertoonde 

zelfs enkele parallellen met het oude tsaristisch Rusland. De voormalige Russische 

grootgrondbezitters konden in de Belgische kolonie weer genieten van dezelfde status en 

macht. In deze zin werd Congo dan door de Russen beschouwd als een soort kopie van hun 

geliefde, tsaristisch Rusland.422 In tegenstelling tot de situatie in België kon de voormalige 

elite in deze koloniale omgeving relatief eenvoudig het symbolische kapitaal verwerven dat 

ze na de revolutie waren kwijt gespeeld.  

Bovendien was de verre reis voor de Russische vluchtelingen verwaarloosbaar. Hun 

ontheemde karakter zorgde ervoor dat ze zich zonder al teveel moeite aanpasten aan de 

nieuwe omgeving. Om een uitgeweken Rus te citeren:  

„Les Russes ont découvert, eux aussi, la route du Congo. Quand on leur dit “c‟est loin”, 

 il demandent, désabusés, “loin de quoi?” „ 423 

De kolonie had niet enkel hoge lonen en sociale erkenning te bieden. Russen die een 

diploma bezaten dat een professionele carrière in België onmogelijk maakte, zoals een 
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1904 23 
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diploma geneeskunde, kregen in Congo de beroepskansen die hun diploma verdiende. 

Omwille van een gebrek aan geneesheren in Congo, was de regelgeving in verband met 

diploma‟s minder streng dan in België. Na de revolutie studeerden er ook Russische 

studenten voor een diploma geneeskunde aan de Belgische onderwijsinstellingen. Maar de 

Belgische wetgeving bleef genadeloos. Enkel Belgen mochten het beroep van geneesheer 

uitoefenen. In de emigrantenpopulatie uit de steekproef bevonden zich geen dokters die naar 

de Belgische kolonie emigreerden. Het waren voornamelijk ingenieurs en zakenmannen die 

een koloniale loopbaan ambieerden. Van de zes Russische vluchtelingen die naar Congo 

emigreerden, waren er 5 afkomstig uit de voormalige Russische elite.  

Voor een reis naar Congo moesten de Russische vluchtelingen solliciteren voor een visum 

bij het Ministerie van Koloniën. Het sociaal kapitaal speelde in deze context een belangrijke 

rol. Een visumaanvraag had de meeste kans op slagen wanneer een Russische emigrant 

zijn dossier kon staven met aanbevelingen van vooraanstaande personen uit de 

bedrijfswereld of zelfs uit het katholieke milieu.424   Uit de steekproef blijkt dat de Russen 

vooral een beroep deden op een goed woordje van hun toekomstige werkgever in Congo.   

De voornaamste beroepssectoren waar Russische emigranten in Congo waren 

tewerkgesteld, was de verzorgingssector, de industrie en de landbouwsector. Hierboven 

werd het aandeel Russische dokters in de kolonie al verklaard. De aantrekkelijkheid van de 

industriële sector moet in het licht van de gloriejaren van de industriële sector in Congo 

geplaatst worden. Tijdens de jaren ‟20 was er een grote industriële bedrijvigheid in de 

Belgische kolonie. De mijnsector floreerde en de koloniale infrastructuur, zoals een 

spoorwegennetwerk, werd aan de hand van Belgische knowhow en kapitaal uitgebouwd. In 

de Russische gemeenschap was er sprake van een soort van lokale braindrain naar Congo. 

Onder meer ingenieurs en technici gingen werken bij de „Compagnie des chemins de fer dus 

Bas-Congo au Katanga„ en in de verschillende mijnsectoren.  

De Russen konden niet enkel in de witte sector en bij de grote industriereuzen aan de slag, 

maar waren ook vertegenwoordigd in de agrarische industrie.425 Zo was Brouhn Grégoire als 

directeur-generaal aangesteld van de „Société anonyme d‟agriculture et des plantations au 

Congo‟.426 Maar niet elke Rus volgde hetzelfde succesvolle professionele parcours. Alexis 

Gorodetzki was een Rus van gewone komaf die op een koffieplantage werkte als boer.427 

Naast deze beroepssectoren waren er ook enkelen die tijdens hun koloniaal avontuur als 

zelfstandige probeerden geld binnen te rijgen. De meeste van deze ondernemers waren voor 

de Eerste Wereldoorlog in Congo verzeild geraakt. Meestal waren ze vanuit Engeland naar 

de Belgische kolonie geëmigreerd, meer specifieker rond de regio van Katanga. 428  De 

meest bekende en succesvolle ondernemers waren de Joodse broers Simon en Arnold 

Barman. In 1909 hadden ze een klein handeltje opgestart in kleding en sterke drank. 

Wanneer ze voldoende geldmiddelen hadden verzameld, verhuisden ze hun activiteiten naar 

Stanleystad. Met hun ondernemingstalent richtten ze er een hotel op en verschillende 
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winkels. Hun bekendheid als gewiekste zakenmannen nam na de Eerste Wereldoorlog 

aanzienlijke proporties aan.429  

Op 39-jairge leeftijd emigreerde Simon Barman in 1923 vanuit Congo naar België. Hij 

vestigde zich in Linkebeek en stond al gauw bekend als een zeer gulle, royale man die 

regelmatig grote recepties gaf op zijn landgoed.430  

 

 

- Villa van Simon Barman in Linkebeek. 431 

Bij aankomst bleek dat hij onder een valse naam door het leven ging. Het Slavisch karakter 

van zijn echte naam, Zymal Tsyrinksi, vormde volgens hem een belemmering in de 

bedrijfswereld. De Belgische overheid kneep een oogje toe en liet Tsyrinksi door het leven 

gaan als Barman, zonder beticht te worden van naamvervalsing.432 Op deze manier 

probeerde Zymal te breken met de habitus die zijn doen en laten domineerde en wou zich 

met een tabula rasa op het industriële veld manoeuvreren.  

Hoewel hij onder zijn nieuwe naam veel economische successen heeft verwezenlijkt, komt 

hij op een intrieste  manier aan zijn einde. In 1930 bericht de krant „L‟indépendance‟ over de 

moord op baron Barman in een villa. (zie bijlage X)  
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De ondernemingszin lag bij de elite hoger dan bij de Russen van gewone komaf. Hoewel er 

verschillende onderwijsinstellingen handels- en commerciële wetenschappen aanboden, 

bleek een diploma niet noodzakelijk om een carrière als succesvol zakenman uit te bouwen. 

Van de Russische zakenmannen die tot de elite behoorden en dus toegang hadden tot hoger 

onderwijs in België, bleek dat slechts 53.8% over een diploma handels- en commerciële 

wetenschappen beschikte. Dit beroep zou dus hypothetisch gezien ook tot de mogelijkheden 

van de niet-elitaire Russische vluchtelingen behoren. Maar uit het onderzoek blijkt dat er 

slechts één Russische vluchteling was van gewone komaf die als handelaar door het leven 

ging.433 Dit gegeven is te wijten aan het vermogen dat een zakenman nodig heeft om zijn 

zaak op te starten. Vandaar dat het beroep ook het populairst is bij de elite, want zo een 

16.9% van de elitaire Russische vluchtelingen behoorde tot het handelscircuit.  

Ook op Belgisch niveau vierden de Russen in de handelssector hoogtij. Van alle 

vreemdelingen die in het jaar 1930 op Belgische bodem verblijven, domineren de Russen in 

de handelssector.  

LAND Landbouw Vissector Industrie Handel 
Vrije 

beroepen 
Dienstensector 

Beroep 
onbepaald 

USSR 0.65 - 53.90 27.15 12.25 4.94 1.11 

Frankrijk 3.29 0.04 46.95 21.77 18.84 7.24 1.87 

Polen 0.31 - 76.12 19.97 2.97 3.47 0.56 

Duitsland 3.03 0.01 42.73 18.22 17.86 16.62 1.53 

GB 2.78 0.04 36.60 26.66 17.55 13.90 2.47 

Nederland 9.80 0.07 48.68 21.42 10.41 8.53 1.09 

Joegoslavië 0.09 - 93.86 3.82 0.50 1.33 0.40 

Tsjecho-
Slowakije 

0.17 - 87.99 5.70 1.05 4.87 0.22 

-Verdeling vreemdelingen per nationaliteit en per beroepssector in België. (%) [1930] 
434 
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4.8. CULTUREEL KAPITAAL: studenten: hoop voor de toekomst? 

Voor dit onderzoek werd enkel het geïnstitutionaliseerde cultureel kapitaal onderzocht.(zie 

hoger 4.5.1. 

De theorie van Bourdieu: veld, kapitaal en habitus)  Met name de diploma‟s die de Russische 

vluchtelingen bezaten of hadden verworven in België. Na de emigratie stonden de Russen 

voor een dilemma: hun kinderen onderrichten in Russische instellingen of naar school laten 

gaan in de Westerse onderwijsinstellingen? De meeste Russen kozen voor de tweede 

optie.435 

Na de revolutie moesten veel gevestigde waarden uit de Russische samenleving het land 

ontvluchtten omdat het leven hen onmogelijk gemaakt werd door de nieuwe machthebbers. 

Oude gezaghebbers, rijke industriëlen en hoge militaire officieren moesten plaats ruimen 

voor de leden van het nieuwe regime. Het conservatisme dat deze “oude rotten” voor de dag 

legden uitte zich onder meer in het belang dat gehecht werd aan de studies van hun 

kinderen en de Russische jeugd in het algemeen die geëmigreerd was uit Rusland. Het lot 

van de onzekere toekomst van Rusland lag immers in hun handen. De Russische 

gemeenschap die zich in het buitenland had gevormd, vond het dan ook noodzakelijk dat 

deze jongeren een degelijke opleiding konden genieten.  

Niet enkel de witte emigranten hechtten een groot belang aan de educatie van de jonge, 

gevluchte Russen. Ook het Westen vertoonde een opvallende behulpzaamheid bij het 

verwezenlijken van de toegang tot een opleiding aan de Westerse opleidingscentra. Deze 

hulp werd echter niet enkel uit humanitair oogpunt aangeboden. De Westerse investeringen 

en de bereidwilligheid om Russische studenten op te vangen in hun instituten, getuigden van 

een dubbele agenda. Op deze manier verzekerde het Westen zich immers van een bepaalde 

intellectuele invloed in het Rusland, dat na de val van het communistisch regime, 

heropgebouwd zou worden door Westers opgeleide individuen.436 

De Russische emigranten waren gemiddeld veel hoger opgeleid dan de gemiddelde Rus in 

prerevolutionaire tijden in Rusland. Algemeen kon gesteld worden dat zo goed als elke 

meerderjarige Russische emigrant basisonderwijs gevolgd had. Ongeveer twee derde van 

de emigrantengemeenschap had een diploma middelbaar onderwijs op zak en één op zeven 

had gestudeerd aan een universitaire instelling.437  Van alle Russen uit de steekproef had 

slechts 5% een universitair diploma. 438 

De Russische aanwezigheid tijdens het interbellum in het Belgisch hoger onderwijs was 

geen unicum in de geschiedenis. Aan het begin van de twintigste eeuw was er sprake van 

een grote toename van Russische studenten aan de Europese universiteiten. Russische 

studenten emigreerden toen richting Europa naar aanleiding van de revolutionaire jaren 

1904-1905. De protesten van de Russische studentenbewegingen hadden tot soepelere 

uitwisselingsmaatregelen voor studenten die aan een buitenlandse universiteit wensten te 

studeren, geleid. Bovendien gold er in Rusland een numerus clausus voor het aantal 
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studenten aan de universiteit, waardoor de kansen op een hoger diploma beperkt werden.439 

Tussen 1906-1910 waren er maar liefst 3.838 Russische studenten ingeschreven aan de 

Belgische universiteiten. In deze periode was 62 procent van alle buitenlanders die in België 

studeerden van Russische of Oost-Europese afkomst.440 

Tijdens het interbellum steeg dit aandeel Russische en Oost-Europese studenten tot 67% 

van alle buitenlandse studenten.441 Naar aanleiding van de machtswissel werden er in 

Rusland verschillende universiteiten gesloten. Sinds het academiejaar 1920-1921 werden 36 

van de 139 scholen die hoger onderwijs aanboden gesloten. Bovendien voerde de 

communistische overheid een selectie in, waarbij de jongeren uit de hogere klassen 

systematisch werden uitgesloten.442 Zo konden de zonen van graaf Nicolas Mouravieff en 

barones Von Gersfeld niet meer van kwalitatief onderwijs genieten na de Revolutie. De 

ouders namen de moedige beslissing om hun zonen naar België te sturen, in de hoop dat ze 

daar betere kansen zouden krijgen op onderwijs.443 

De woelige jaren rond de revolutie zorgden ervoor dat jonge, al dan niet toekomstige, 

studenten keuzes moeten maken. De Russische studenten uit de steekproef hebben elk een 

unieke historie en redenen waarom zij hun studies niet konden aanvangen of voltooien. De 

voornaamste reden was hun plotse rekrutering als soldaat. Toen Wereldoorlog I uitbrak 

werden de studenten gerekruteerd door het Tsaristisch leger.444 Ten tijde van de Eerste 

Wereldoorlog genoten de Russische studenten nog het privilege om hun verplichte, militaire 

carrière uit te stellen tot na de voltooiing van hun studies. Echter, tijdens de onstuimige jaren 

van de burgeroorlog moesten de Russische jongeren hun studieloopbaan noodgedwongen 

onderbreken omdat zij, afhankelijk van hun politieke oriëntatie, ingelijfd werden bij het Rode 

of het Witte Leger. 445  

Zo besloot de 18-jarige Constantin Robrecheff zich, na het uitbreken van de revolutie, 

vrijwillig aan te sluiten bij het Witte Leger onder leiding van generaal Denikine. Tijdens de 

militaire veldtochten werd Constantin echter besmet met tyfus. Wanneer het leger van 

Denikine zich noodgedwongen moest terugtrekken, belande Robrecheff ernstig ziek in Varna 

(Bulgarije). Via de Belgische vertegenwoordiger in Varna, kon hij een visum en een beurs 

bemachtigen om zijn studies in België alsnog te voltooien. Uiteindelijk zal hij in Gembloux 

afstuderen als landbouwingenieur.446  

Ook Grégoire Brouhns sloot zich na 1917 aan bij het Witte Leger onder leiding van generaal 

Wrangel. Nadat de aftocht in 1920 werd geblazen verkaste Grégoire zich eerst naar Gallipoli 

en vervolgens naar Constantinopel. Als 24-jarige kerel kreeg hij in 1923 de kans om in 

Leuven de studies van landbouwingenieur aan te vatten. Drie jaar later studeerde hij af en in 

1927 kreeg hij een baan aangeboden in Nederlands-Indië. Bij zijn terugkomst in België kon 

hij meteen aan de slag in de Belgische kolonie. Grégoire maakte een glanscarrière met 
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onder meer een betrekking als hoofd van de „Societé anonyme d‟agriculture et des 

plantations au Congo‟. 447  

Van alle Russische studenten uit de steekproef bleek 33,3% een militair verleden te hebben. 

Dit cijfer komt overeen met de vaststelling van Gousseff over de Russische 

vluchtelingenpopulatie in Frankrijk. Ongeveer één derde van de Russische mannen die naar 

Frankrijk emigreerden hadden een militair verleden.448 

Voor de Russische studentenpopulatie stonden niet enkel militaire ambities hun carrière in 

de weg. Sommige studenten waren uit Rusland gevlucht omdat hun verblijf in Rusland 

onmogelijk werd gemaakt door het nieuwe regime. Wanneer vreemdelingen zich bij 

aankomst in België lieten registreren op de gemeente, moesten ze altijd antwoorden op de 

vraag of ze politiek vluchteling waren of niet. Maar liefst 21,2% van de Russische studenten 

uit de steekproef beantwoordde deze vraag affirmatief. 

In tegenstelling tot het engagement van Constantin en Grégoire kiest Pierre Toutkovsky na 

de Revolutie het hazenpad. Hij werd als jonge snaak tot tweemaal toe door de Bolsjewisten 

in de gevangenis gestoken en weigerde zijn burgerplicht te vervullen bij het Rode Leger. Nog 

voor hij de reglementaire leeftijd voor de militaire rekrutering had bereikt, vluchtte Pierre naar 

Constantinopel. Na twee maanden lang aandringen, kreeg hij een visum en de toelating om 

te studeren aan de Rijksuniversiteit Gent als werktuigkundig  ingenieur.449 

Ook Olga Tsvetkoff vluchtte samen met haar familie weg uit Rusland. Olga probeerde in 

Brno (Tsjecho-Slowakije) haar studies geneeskunde te voltooien, maar de barre 

omstandigheden maakten haar moeder Anastasia, die reeds in België verbleef met haar 

andere dochter Élena en Vladimir, ongerust. Op vraag van haar moeder verleende kardinaal 

Mercier een beurs aan Olga om haar studies geneeskunde in Leuven verder te zetten.450 

Hoewel in de tussenoorlogse periode de studentenmigratie naar België aan banden werd 

gelegd door protectionistische maatregelen, werd er, voornamelijk op initiatief van kardinaal 

Mercier, een aantal uitzondering gemaakt voor de Russische vluchtelingen.451 Vooral op vlak 

van beurzen hadden de Russische studenten een streepje voor. Maar over de grote lijn 

waren de Russische studenten ook het slachtoffer van het strenge immigratiebeleid tijdens 

het interbellum. Zo konden vreemdelingen slechts na tien jaar onafgebroken verblijf in België 

een beter statuut verkrijgen. Zolang ze geen tien jaar in België verbleven, moesten ze om de 

6 maanden naar de administratie om hun verblijfsvergunning te verlengen. Bovendien werd 

de studententijd niet meegerekend bij de termijn van de verblijfsvoorwaarde. 452 Kortom het 

werd de Russische studenten niet bepaald gemakkelijk gemaakt toen ze aankwamen in 

België.  
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Van de gehele populatie uit de steekproef, was één op vier naar België gekomen om er te 

studeren. Volgens een officieel rapport van het „Comité national russe‟ kwamen er in 1923 

honderddertig studenten aan in België.453 Van deze groep zijn 34 Russische jongeren 

gedetecteerd door de steekproef. Deze groep bestond uit een overgrote meerderheid 

mannen. Slechts 15% van de Russische studenten waren vrouwen. De gemiddelde leeftijd 

van de Russische studenten uit de steekproef schommelt rond de 22 jaar. De vier 

minderjarige studenten, zijn Russische jongeren die hun secundaire studies in België 

volgden. 

 

Het 15-jarig Russisch meisje Cathérine Sachovsky verenigde zich in november 1924 met 

haar broers Nicolas en Pierre die zich sinds oktober in België bevonden. Met de hulp van het 

„Comité Entr‟aide des mères aux belges aux mères russes‟  werd Cathérine ingeschreven in 

het Institut d‟éducation familiale de Marche-les-Dames.454 Marie Kamarovksy daarentegen 

ging als 14-jarige school naar de Dames de l'instruction chretienne in Luik.455 De twee 

overige minderjarige Russische scholieren waren de zonen van graaf Nicolas Mouravieff en 

barones Von Gersfeld. Beide ouders resideerden nog in Rusland, maar stuurden 

maandelijks 500 frank op naar België om de studie van Nicolas en Alexis aan de technische 

school in Luik te betalen.456  

De Russische studenten die in België wensten verder te studeren, moesten over de nodige 

intellectuele bagage beschikken, want studeren in een vreemde taal en vaak sociaal 

geïsoleerd van familie en vrienden, vergde een zware inspanning. Uit cijfers bleek dat 

gemiddeld één derde van de vluchtelingen die uit de grote Russische steden kwamen, 

Engels of Duits sprak. Deze cijfers lagen echter veel lager bij vluchtelingen met een 

landelijke achtergrond.457 De oude garde van de Russische vluchtelingen sprak nog een 

aardig mondje Frans, maar de jonge studenten beheersten deze taal veel minder.458 

Desondanks deze linguïstische hindernis, blijken de slaagcijfers van de Russen in alle 

Belgische onderwijsinstellingen hoog te liggen. Als er al sprake is van onvoldoendes, dan is 
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dit volgens professor Van der Essen van de Leuvense universiteit te wijten aan de mindere 

gezondheid van bepaalde Russische studenten.459 

Naast de taalkwestie en de sociale isolatie, stonden de studenten ook onder druk om zelf 

hun studies te financieren. Professor Van de Essen schetst de financiële en materiële 

situatie van de Russische studenten in Leuven.  

“Les étudiants résidant déjà à Louvain et ceux venus de Constantinople et d‟ailleurs 

manquaient de tout: habillement, objets de toilette, objets classique, livres, instruments de 

laboratoire, argent de poche pour leurs petites dépenses, tout devait leur être procuré.” 460 

Veel Russische studenten klusten daarom naast hun studies, voornamelijk tijdens de 

vakantieperiodes, nog bij in de steenkoolmijn of in de fabriek om de eindjes aan elkaar te 

kunnen knopen. Zo werkte Michel Chouzou in de steenkoolmijn van Bois d‟Avroy tijdens zijn 

vakantie om een centje bij te verdienen.461  Vladimir Koulikoff was, naast student, arbeider in 

de suikerfabriek van Gembloux.462 Ook Adrien Oustimovitch probeerde wat geld te verdienen 

tijdens zijn studentenjaren. Hij werkte in Seraing-sur-Meuse als loonarbeider in een 

fabriek.463 Deze bijverdiensten dienden niet enkel om hun eigen uitgaven te financieren, 

maar ook om af een toe een som geld naar hun familie te sturen. 464 

Deze financiële druk en maatschappelijke desoriëntatie waren een zware last voor de 

Russische studenten. Bovendien werden ze door de oudere generatie Russische 

bannelingen aanzien als de toekomstige initiatiefnemers van het nieuwe Rusland. Al deze 

druk woog op de schouders van de jonge, Russische studenten. 

Gelukkig waren er in België verschillende initiatieven om de studievoortgang van de 

Russische studenten aan de Belgische onderwijsinstellingen te bevorderen. Aanvankelijk 

reageerde de Belgische regering zeer terughoudend op de vraag van internationale 

hulporganisaties om Russische studenten in België op te vangen. Als argument werd er 

gewezen op de belabberde economische toestand waarin België zich bevond als gevolg van 

de Eerste Wereldoorlog. Het werven van fondsen door de overheid in zo‟n klimaat werd dan 

ook als een te vermijden probleem naar voren geschoven.465 Het stilzitten van de overheid 

staat in schril contrast met de succesvolle ontwikkeling van het privé-initiatief ten behoeve 

van de Russische vluchtelingen. 

De meeste hulporganisaties voor Russische studenten zijn opgericht analoog aan het Franse 

initiatief. Voorbeeld bij uitstek is de vereniging onder hoede van Mercier. In Frankrijk had de 

jezuïet Michel d‟Herbigny een humanitair netwerk uitgebouwd dat gestoeld was op katholieke 

idealen. De organisatie „les amitiés franco-russes‟ werd in 1921 opgericht en ontfermde zich 
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over het lot van de Russische emigranten.466 De organisatie had twee doelstellingen. In 

eerste instantie moest het de publieke opinie en de overheden sensibiliseren om opvang 

voor de Russische studenten te voorzien. Daarnaast stonden ze de Russen bij in de 

opvoeding van hun kinderen. 467 

Maar achter de filantropische inborst van Michel d‟Herbigny school ook een proselitisch 

kantje. Door hulp te bieden aan de Russen, hoopte hij op religieus vlakterrein te winnen bij 

de Russische emigranten, dit ten nadele van de orthodoxe kerk.468 Dit beleid stond echter 

lijnrecht tegenover de oecumenische gedachte die kardinaal Mercier koesterde. 

Uiteindelijk werd in 1921 onder het patronaat van kardinaal Mercier de organisatie „Aide 

Belge aux Russes‟ opgericht.469 De feitelijke leiding over het steunfonds lag in handen van 

de gebroeders Derselle. Aanvankelijk hield deze organisatie zich voornamelijk bezig met het 

lot van de Russische studenten. Ze zochten naar potentiële kandidaten in de Balkan en 

regelde voor hen de vereiste reisdocumenten. In het oprichtingsjaar werden negen studenten 

geselecteerd voor een opleiding aan de KULeuven. Het jaar daarop in 1922 studeerden 14 

Russische jongeren uit Constantinopel aan de universiteit van Leuven. Eénmaal de 

studenten in België waren aangekomen, werd hun onderdak en een beurs aangeboden.  

Gemiddeld bedroeg een beurs van het „Aide Belge aux Russes‟ 3000 à 5000 frank voor een 

periode van tien maanden.470 Zowel hun huurkosten, verwarming, voedsel, boeken, kledij en 

toiletgerief moesten met dit bedrag betaald worden. Enkel het inschrijvingsgeld moesten ze 

niet zelf betalen. Dit werd gedekt door de organisatie.471 

Academiejaar Aantal studenten ABR 

1921- 1922 42 

1922- 1923 81 

1923-1924 105 

1924-1925 115 

- 472 
In totaal konden 130 studenten in de periode 1921-1925 aan een universitaire opleiding 

beginnen met de hulp van het ABR (Aide Belge aux Russes).473 Ongeveer twee derde van de 

beursgerechtigde studenten volgde een opleiding aan de universiteit in Leuven. De overige 

studenten studeerden in Luik, Gent of Gembloux.474 Van alle Russische studenten uit de 

steekproef is er van zeven studenten bekend dat ze een beurs ontvingen van Mercier via de 

broers Derselle.  
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Na de dood van kardinaal Mercier in 1926 werd de organisatie van het katholieke hulpcomité 

overgedragen aan de jezuïeten. De „Aide Belge aux Russes‟ zou voortaan voortleven onder 

de organisatie van de „Foyer Universitaire Slave‟. 475 

De hulp aan de Russische studenten kwam niet enkel uit katholieke hoek. Wederom naar 

aanleiding van een Frans voorbeeld wordt in 1923 een neutraal steuncomité opgericht om de 

belangen van de Russische studenten in België te behartigen.476 De voorzitter van het 

Franse „Comité central de Patronage de la Jeunesse universitaire russe à l‟Etranger‟ Michail 

Fodorov polste eerst bij prelaat Mercier voor een eventuele uitbreiding van zijn steunfonds 

„Aide Belge aux Russes‟.477 Aangezien dit comité reeds krap bij kas zat, was Mercier niet 

gewonnen voor het voorstel van Fodorov. 478  

Vervolgens richtte Fodorov zich tot de bestuurder van de „Universitaire Stichting‟ (Fondation 

Universitaire) Emile Francqui. Dit was een overkoepelende organisatie die het 

wetenschappelijk onderzoek in België moest bevorderen en een open leeromgeving moest 

creëren voor studenten.479 Francqui aanvaardde het Belgische voorzitterschap en ging 

meteen aan de slag om fondsen te verzamelen. Meteen schaarde de Belgische 

bedrijfswereld, die werd vertegenwoordigd door het „Comité de Défense des Intérêts belges 

en Russie‟, zich achter het initiatief van Francqui.  

Academiejaar Aantal studenten Pb de la Jeunesse 

1923-1924 88 

1924-1925 106 

1925-1926 89 

1927-1928 48 

-480 
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Uniek voor deze organisatie is de deelname van alle vier de Belgische universiteiten en een 

aantal hogescholen. Elke onderwijsinstelling had een onderafdeling dat het beleid 

coördineerde. De beurzen werden verdeeld over de verschillende instituten. Voor het 

academiejaar 1923-1924 werd de volgende verdeling toegepast.  

Onderwijsinstelling Aantal beursstudenten 1923-1924 

Universiteit Brussel 9 

Rijksuniversiteit Gent 7 

Universiteit Luik 27 

Katholieke Universiteit Leuven 9 

Agronomisch instituut Gembloux 11 

Hoger Handelsgesticht Antwerpen 1 

Ecole des sucreries de Waremme 2 

Ecole technique de Liège 1 

Institut polytechnique de Glons-Liège 10 

TOTAAL 77 

-481 

De meerderheid van de beurzen ging naar de universiteit van Luik. De meeste Russische 

studenten uit de steekproef studeerden ook in deze stad. De keuze voor Luik valt te 

verantwoorden door de verschillende onderwijsinstellingen die zich toen in Luik bevonden. 

Onder meer het polytechnisch instituut, de technische school en de universiteit bevonden 

zich daar. Deze instellingen van hoger onderwijs boden een brede waaier aan 

wetenschappelijke richtingen aan, die zoals verder nog wordt aangehaald, populair waren bij 

de Russische studentenbevolking.  
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Daarnaast was Leuven ook een voor de hand liggende keuze, omdat het „Aide Belge aux 

Russe‟ vanuit deze stad opereerde. Het overgrote deel van de steden die populair waren bij 

de Russische studenten waren Franstalig. Vermits de Russen toch enig Frans beheersten, 

kozen ze vanzelfsprekend voor onderwijsinstellingen die opleidingen in deze taal aanboden. 

Het belang dat Russische studenten hechtten aan Franstalig onderwijs, werd ook duidelijk na 

de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent in 1930. Zowel het aantal buitenlandse 

studenten als het aantal Russische studenten daalde na 1930.483 

De Russische studenten werden niet enkel geholpen door Belgische initiatieven, ook vanuit 

de eigen gemeenschap ontstonden verschillende hulpfondsen. Een voorbeeld is de „Union 

Royale des russes diplômés des hautes études en Belgique‟, dat in 1926 opgericht werd. 

Naast het verlenen van beurzen, zorgde de organisatie ook voor het contact tussen de 

verschillende leden en de uitwisseling van informatie. In de periode 1926-1940 beschikte de 

vereniging over een bedrag van 185 000 frank. Met deze som onderhield ze 81 Russische 

studenten, waarvan er op het einde van de rit 46 studenten een hoger diploma haalden.484 

De behulpzaamheid was echter niet van lange duur. Wanneer de economische depressie 

genadeloos toesloeg, slonk de uitkering van de beurzen drastisch. In Frankrijk werd de 

geldkraan voor de Russische studenten toegedraaid in 1932. Andere landen aanvaardden 

geen nieuwe beursstudenten meer. Door de verlegging van prioriteiten door de crisis, sprong 

het Nansen fonds bij om bepaalde fondsen van geld te voorzien.485 

Van de beursgerechtigde studenten werd verwacht dat ze een grote studie-ijver voor de dag 

legden. Wanneer het fonds van kardinaal Mercier in 1923 de Russische ingenieursstudent 

Alexis Poutchkoff een beurs toekende, bleek hij niet meteen een haantje de voorste te zijn. 

Zijn studiegewoontes waren geen exempla voor de andere Russische studenten en hij miste 

regelmatig lessen.486 Dit gedrag ontging ook het uitvoerend comité van het „Patronage Belge 

de la Jeunesse Universitaire Russe à l‟Etranger‟ niet. Naar aanleiding van de brief van de 

minister van Buitenlandse Zaken Hymans, die stelde dat de Russische beursstudenten een 
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onberispelijk studiegedrag moesten vertonen, besliste het uitvoerend comité om maatregelen 

te nemen tegen Alexis.487 Wanneer ze in 1925 dreigden zijn statuut als beursstudent af te 

nemen, herpakte Alexis zich en hernam hij zijn studietraject als modelstudent. Maar zijn 

studiecarrière was echter van korte duur, want in datzelfde jaar werd hij om onbekende 

redenen het land uitgezet.488 

In totaal konden acht studenten uit de steekproef genieten van een beurs. Zeven 

beursstudenten ontvingen een som via het hulpcomité van Mercier en één Russische 

student werd maandelijks gesponsord ten belope van 300 frank door het „Patronage belge 

de la Jeunesse universitaire russe à l‟étranger‟.489 Volgens de cijfers van het „Patronage 

belge‟ was België een koploper in Europa op vlak van Russische beursstudenten. Maar liefst 

61% van de Russische studenten in België konden rekenen op een beurs. België moest 

enkel Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië voor laten in de rangschikking.490  In totaal hadden 

7084 Russische emigranten hun diploma behaald in Europa door middel van een 

studietoelage.491 

De Russische studenten waren over het algemeen vrij om hun studiekeuze zelf te bepalen. 
492 De beursstudenten die financieel werden bijgestaan door de organisatie „Aide belge aux 

Russes‟ mochten zowel de instelling als de studierichting zelf bepalen. Enkel een artistieke 

studie behoorde niet tot de keuzemogelijkheden.493 De studenten die daarentegen een beurs 

kregen van de Belgische afdeling van het „Comité Central de Patronage de la Jeunesse 

Universitair Russe à l‟Étranger‟ moesten bij voorkeur een studie kiezen binnen de 

doelstellingen van de organisatie. De organisatie selecteerde vooral ingenieurs- en 

handelsstudenten.494 In werkelijkheid koos de meerderheid van de Russische studenten voor 

een wetenschappelijk georiënteerde studierichting. Vooral exacte en toegepaste 

wetenschappen waren populair bij de Russen.495 Maar liefst 95% van de kinderen van 

Russische vluchtelingen koos voor een wetenschappelijke georiënteerde opleiding.496 Deze 

studies boden namelijk het beste perspectief voor de toekomst, wanneer ze een beroep 

zouden uitoefenen. Russische ingenieurs en technici waren erg in trek op Belgische en 

koloniale arbeidsmarkt. Russische vluchtelingen stimuleerden hun kinderen om een 

wetenschappelijke opleiding te kiezen. 

Een Russische student die echter als geneesheer afgestudeerd was, kon dit beroep niet 

uitoefenen in België.497 Hoewel Olga Tsvetkoff in de jaren ‟20 haar diploma geneeskunde 
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had behaald, was ze tijdens haar leven in België werkloos en leefde ze van het inkomen van 

haar man. In 1958 overleed Olga in armzalige omstandigheden.498 

De Russische studenten uit de steeproef vertonen hetzelfde patroon in de keuze van hun 

studie. Het cliché van de Russische ingenieur, wordt bevestigd door de gegevens van de 

Russische vluchtelingen. Maar liefst 48.3% kiest voor een ingenieursopleiding.  

 

De populariteit van deze studierichting kan ook geïllustreerd worden aan de hand van de 

cijfers van de vrouwelijke, Russische studenten. Uit de statistieken van de Rijksuniversiteit 

Gent blijkt dat tussen 1905-1927 in totaal vijf Russische vrouwen aan de faculteit toegepaste 

wetenschappen studeerden.  

In vergelijking met de buurlanden, ligt het percentage Russische studenten dat voor een 

hogere technische opleiding koos, beduidend hoger. In tegenstelling tot 86% van de 

Russische studenten in België, volgden slechts 50% van de Russen een technische 

opleiding in Frankrijk. In Duitsland was 60% van de Russische studenten ingeschreven voor 

een technische studierichting.499 

Opmerkelijk is dat alle Russische studenten uit de steekproef die een universitaire opleiding 

tot ingenieur aanvatten ook in dat opzet slagen. Sommigen onder hen slaagden zelfs met 
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onderscheiding en verdienden een vermelding in het jaarverslag van de universiteit.500  Na 

hun studententijd oefenden ze allemaal hun beroep als ingenieur uit. De Russische 

ingenieursstudenten zaten er na hun studies dan ook warmpjes bij. Gemiddeld verdiende 

een Rus met een ingenieursdiploma volgens de steekproef 4.483 frank per maand. Deze 

hoge lonen stonden in scherp contrast met de lonen die ze in hun studententijd verdienden, 

namelijk gemiddeld 18 frank per dag.  

Sommige Russische ingenieurs gingen, zoals eerder besproken, hun fortuin ook zoeken in 

de Belgische kolonie. Perlmutter Binem was in 1930 aangenomen als mijningenieur in het 

„Syndicat minier africain‟ in Kivu. 501 Een honderdtal kilometer ten westen van Binem 

Perlmutter werkte de voormalige ingenieursstudent Flavian Koulagenko. Hij werkte van 1928 

tot1930 bij „La Compagnie Générale des mines‟ in Stanleyville. Zijn salaris bedroeg maar 

liefst 12 000 frank per maand.502 De landbouwingenieur Grégoire Brouhns deed eerst 

ervaring op in Maleisië, Nederlands-Indië bij het bedrijf „Plantations Noem-Bing‟. In 1931 

vroeg Grégoire een visum aan voor Congo om te kunnen werken bij de „Société Anonyme 

d‟agriculture et des plantations au Congo‟. Na enkele jaren in het bedrijf te hebben 

meegedraaid, schopte Grégoire het in 1946 tot directeur-generaal. Wanneer hij in 1947 

definitief in België wenste te verblijven, diende hij een naturalisatieaanvraag in. Dankzij het 

gelobby van zijn bedrijf en zijn statuut als Ridder van de Kroonorde (Chevalier de l‟ordre de la 

couronne) kreeg hij in 1949 de grote naturalisatie toegekend.503  

De professionele levenswandel van Vladimir Demkoff vertoont een gelijkaardig patroon. Als 

29-jarige ingenieur vertrok Vladimir in 1927 naar Congo. Hij bouwde er een carrière uit in de 

mijnindustrie, meer bepaald bij de „Union Minière du Haut Katanga‟. Wanneer hij later 

terugkeerde naar België kon hij zonder al te veel problemen aan een grote naturalisatie 

geraken.504  

Het Congo-avontuur liep echter niet voor iedereen zo goed af. De student polytechniek 

Pierre Ptschelnikoff trad na zijn studies in de voetsporen van zijn vader en ging in Congo 

werken. In 1931 moest hij echter noodgedwongen terugkeren omwille van 

gezondheidsproblemen. Hij leed aan hoge koorts en dysenterie, een typische tropische 

ziekte. Tijdens zijn verblijf in België verloor Pierre zijn baan door langdurige ziekte en 

belandde hij in het criminele milieu. 505 

Handelswetenschappen was, na de ingenieursrichting, de tweede populairste studiekeuze 

onder Russische studenten uit de steekproef. Twintig procent koos voor een commerciële 

studie. Net zoals de Russische ingenieursstudenten slaagden ook alle handelsingenieurs op 

het einde van hun studiecarrière. Uiteindelijk bleek ook deze studie de Russen geen 

windeieren te leggen. Het voorbeeld bij uitstek is dat van Isenwold d‟Itschenko. Na zijn 

studies aan het Hoger Handelsgesticht in Antwerpen, die hij met hulp van een beurs van 

Mercier begonnen was, schopte hij het tien jaar later tot directeur van een Brusselse bank. 

Hij verdiende jaarlijks een astronomisch hoog bedrag van 150 000 frank. 506 Een andere 
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alumnus van het Hoger Handelsgesticht in Antwerpen werkte later bij „La Societe Anonyme 

Philps Radio Belge‟. Zijn wedde bedroeg 45 000 frank per jaar. 507 

Naast ingenieursstudies en handelswetenschappen waren de technische wetenschappen 

ook in trek bij de Russische studenten uit de steekproef. De studiecarrière van deze 

studenten verliep echter niet van een leien dakje. Zoals hoger al vermeld werd Poutchkoff 

Alexis door het uitvoerend comité van het „Patronage Belge de la Jeunesse universitaire 

Russe à l‟étranger‟ op de vingers getikt voor zijn onaanvaardbaar studiegedrag in 1923. 

Twee jaar later werd hij uit het land uitgezet.508  

De Russen studeerden niet enkel aan de Belgische universiteiten. Er waren ook 

minderjarigen die in België naar de secundaire of lagere school gingen. De meeste gingen 

naar Belgische scholen, maar enkelen hadden de kans om naar een Russische school in 

België te gaan. Het bekendste voorbeeld van zo‟n school is het St.Georges Instituut in 

Namen. Toen de Franse priester Louis Baille tijdens zijn verblijf in Constantinopel de 

minderjarige kinderen in de vluchtelingenkampen opmerkte, besloot hij er iets aan te doen. 

Met beperkte middelen voorzag hij de Russische kinderen van onderwijs. In 1923 werd deze 

school naar België gehaald onder het patronaat van kardinaal Mercier. Het Sint-Georges 

instituut werd gevestigd in een oud schoolgebouw in Namen en bestond voornamelijk uit 

Russische leerkrachten.509 In maart 1923 kwamen 48 kinderen aan, samen met een vijftal 

leraren.510 In de vreemdelingendossiers zijn sporen terug te vinden van de ouders die samen 

met hun kinderen naar het Sint-Georges instituut in België kwamen. De meeste ouders 

werkten een drietal jaar als opzichter in de school en zochten daarna ander werk.511 

Uiteindelijk zal het Sint-Georges instituut tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 

Russische kinderen van onderwijs voorzien. Na 1940 verhuist de school naar Parijs.512 
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4.9. Het belang van kapitaal in de Belgische samenleving op de proef 
gesteld: de naturalisatie 

 
De ultieme vorm van culminatie van kapitaal is naturalisatie.513 Deze burgerlijke wederzijdse 

relatie tussen staat en onderdaan bevestigt zo immers het vermogen aan sociaal, 

economisch en cultureel kapitaal dat de voormalige vreemdeling bezit.  

In België konden vreemdelingen een aanvraag indienen voor twee verschillende soorten 

naturalisaties. Een gewone naturalisatie verleende de vreemdeling geen politieke rechten, 

maar hij was wel beschermd tegen administratieve maatregelen zoals uitzetting. De 

staatsnaturalisatie of de grote naturalisatie gaf de nieuwe Belg politieke rechten, zoals onder 

meer stemrecht.514 

 

In totaal werd bijna 20% van de Russische emigrantengemeenschap uit de steekproef 

genaturaliseerd. De meeste Russen  kozen voor een gewone naturalisatie. Echter 14% van 

de aanvragen werden ingetrokken bij gebrek aan financiële middelen (zoals het geval was bij 

Jean Kalagous) of omdat er niet aan de criteria werd voldaan. 515 Toch stelde de overheid 

zich af en toe clement op door de verschuldigde registratierechten achterwege te laten. Toen 

Dimitri Nomicosoff in 1930 zijn naturalisatieaanvraag indiende, verzocht hij de overheid om 

een gratis naturalisatie omdat hij zich dit met een schamel loon als taxichauffeur niet kon 

verloven.516 In 1932 probeert Jean Beregovoy hetzelfde te bekomen. Hij verdiende als 

arbeider 13 100 frank per jaar, maar zeulde een enorme schuldenberg mee. De overheid 

zwichtte echter niet voor zijn verhaal want het registratierecht werd pas kwijtgescholden 

wanneer een individu minder als 12 000 frank per jaar verdiende.517 

Het aantal grote naturalisaties lijkt laag, maar dit moet gezien worden in de visie van het 

parlement omtrent de nationaliteitstoekenning. Een staatsnaturalisatie werd enkel verleend 

aan de vreemdelingen die het verdienden, omwille van hun bijzondere bijdragen aan het 

Belgisch koninkrijk.518  Om deze verdiensten te kunnen bewijzen werden er vaak persoonlijke 

aanbevelingsbrieven van vooraanstaande personen bij het naturalisatiedossier gevoegd. 

Bijvoorbeeld de „Société anonyme d‟agriculture et des plantations au Congo‟ lobbyde bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken om de landbouwingenieur Grégoire Brouhns een grote 

naturalisatie toe te kennen. Bovendien had zijn succesvolle carrière in de Belgische kolonie 
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ervoor gezorgd dat hij tot de ridderlijke kroonorde kon toetreden.519 Al deze factoren zorgden 

ervoor dat Grégoire een grote naturalisatie toegekend kreeg.  

Al de aanvragen uit de steekproef waren afkomstig van Russische mannen. Voor de gehele 

vreemdelingenpopulatie kan gesteld worden dat zowel voor staats- als gewone naturalisaties 

de aanvragen voor ruim 80% uit mannen bestonden.520 Hierbij moet wel gezegd worden dat 

vrouw en kinderen ook mee genaturaliseerd konden worden.521 

Toch was naturalisatie geen populair gegeven onder de Russische 

emigrantengemeenschap. Ten eerste omdat het enige inspanning vereiste van de emigrant. 

Om een naturalisatieaanvraag te staven, moest de kandidaat verschillenden officiële 

documenten verzamelen. Om te beginnen moest de aanvrager een geboorteakte kunnen 

voorleggen.522 En hier knelde het schoentje al voor de Russische vluchtelingen. Door de 

afwezigheid van diplomatieke relaties was de Sovjet-Unie niet erg happig om deze 

documenten te verstrekken. Bovendien liet de Sovjetwet niet toe om de Russische identiteit 

te behouden wanneer een emigrant een andere identiteit had aangenomen.523 De overheid 

kneep hier een oogje toe en verklaarde de dossiers van de Russische emigranten zonder de 

vereiste geboorteakte toch ontvankelijk. Het ontbreken van dit document was nooit de 

grondslag voor een weigering van een Russisch kandidaat.  

Waar de bevoegde instantie voor naturalisatie wel veel belang aan hechtte, was een 

uittreksel van het strafblad. In de visie van de Belgische wetgevers was een naturalisatie 

immers een gunst en geen verworven recht. Door het discretionaire karakter van de 

naturalisatieprocedure, kon de overheid veel gewicht toekennen aan een blanco strafblad. 

Een kandidaat moest een onberispelijk gedrag vertonen. Wanneer hij geen leeg strafblad 

kon voorleggen, daalden zijn kansen op een naturalisatie drastisch. Bovendien werd de 

procureur des konings op onderzoek gestuurd om een verslag te geven van het gedrag van 

de verzoeker. Dit kon resulteren in een certificaat van goed gedrag en zeden.524 

Daarnaast moest er bij het dossier, indien de kandidaat getrouwd was of kinderen had, 

respectievelijk een huwelijksakte en een geboorteakte worden gevoegd. Ook was er een 

officiële verklaring nodig dat de aanvrager de verschuldigde registratierechten zou betalen. 
525 In casu was dit, volgens de wet 1926, 500 frank voor een gewone naturalisatie.526  

Om niet tweemaal aan de dienstplicht te worden onderworpen, werd er bij de aanvraag ook 

een bewijs van militaire dienstplicht gevoegd. Wederom zorgde deze vereiste voor 

problemen. Zo klaagde Alexis Tchernosvitoff over de Russische instanties die moeilijk deden 

over zijn verzoek om een geboorteakte en een bewijs van zijn militaire dienst.527 Ook in deze 

kwestie stelde de overheid zich begripvol op.  
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Een aanvrager moest aan drie eisen voldoen om als kandidaat te worden beschouwd. Ten 

eerste moest de aanvrager afstand doen van zijn eigen nationaliteit. Vreemdelingen die 

afkomstig waren van landen waar onderdanen een tweede nationaliteit konden bezitten, 

werden stelselmatig geweigerd.  

Het tweede criterium waaraan de aanvrager moest voldoen, was de leeftijdsgrens. De 

leeftijdsvoorwaarde was afhankelijk van het jaar waarin de verzoeker zijn aanvraag indiende. 

In 1922 moest de kandidaat voor een staatsnaturalisatie minstens 25 jaar oud zijn en voor 

een gewone naturalisatie 22 jaar.528 Later werd de leeftijdsgrens voor een grote naturalisatie 

opgetrokken tot 30 jaar.529 De gemiddelde leeftijd waarop de Russische emigranten 

genaturaliseerd werden was 45 jaar, waarbij de jongste 27 was en de oudste 72 jaar. Dit is 

vrij oud in vergelijking met de gemiddelde leeftijd van al de vreemdelingen die een aanvraag 

indienen voor een gewone naturalisatie, namelijk tussen de 30 en de40 jaar.530 

Als laatste voorwaarde moest de kandidaat zijn verblijfsduur in België kunnen aantonen. 

Hiervoor werden uittreksels uit, afhankelijk van de periode waarin de vreemdeling zijn 

verzoek indiende, het vreemdelingen- of bevolkingsregister gebruikt.  

Het laatste document dat nog bij het naturalisatiedossier gevoegd moest worden was een 

biografische noot over de levenswandel van de aanvrager.531 Dit was eigenlijk het document 

waarin de aanvrager de kans kreeg om zijn zaak te verdedigen en zijn levensverhaal toe te 

lichten. Omwille van het willekeurige karakter van de naturalisatieprocedures kon de 

aanvrager zijn dossiers extra staven met redenen waarom hij zijn vaderland had moeten 

verlaten, waarom hij voor België koos, enz. Vaak was dit een emotioneel relaas over de 

emigratie. 

Een vreemdeling die een naturalisatie wenste, moest zijn verzoek kenbaar maken in een 

regionale krant. Door de publicatieplicht konden mensen die eventueel bezwaar hadden 

tegen het naturalisatieaanvraag van de vreemdelingen, zich kenbaar maken. (zie bijlage XI) 

De soepelheid waarmee er met de Russische dossiers werd omgegaan, kan verklaard 

worden door het zeggenschap dat het parlement had over de naturalisaties. Het parlement 

had namelijk het laatste woord over het dossier en kon zelfs een aanvraag goedkeuren, 

zonder dat dit aan de voorwaarden voldeed.532 Maar er moet in het achterhoofd gehouden 

worden dat het de Minister van Justitie was die bepaalde op basis van de hierboven 

opgesomde objectieve criteria of de dossiers al dan niet voor een stemming naar het 

parlement werden doorgestuurd.533 

Tussen naturalisatieaanvraag en de uiteindelijke toekenning van de naturalisatie konden 

ettelijke jaren zitten. Uit de steekproef van De Meester bleek dat een gemiddelde 

naturalisatieprocedure kon oplopen tot twee à drie jaar.534 Uit de eigen steekproef blijkt dat 
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een procedure ingesteld door de Russische emigranten gemiddeld twee jaar duurde. Maar 

de procedure kon soms uitlopen tot zes jaar.  

Bovendien kostte een naturalisatieprocedure ook een flinke duit.535 De wet van 1922 stelde 

dat een gewone naturalisatie 500 frank kostte. Een vreemdeling die een staatsnaturalisatie 

wenste moest 1000 frank neertellen.536  

Een naturalisatie hield een vergaand engagement in tussen de overheid en de aanvrager. 

De vreemdeling moest zich exclusief binden aan de staat, hij mocht met andere woorden 

geen tweede nationaliteit bezitten.537 Dit vormde natuurlijk geen obstakel voor de Russische 

vluchtelingen, want de overgrote meerderheid stond ingeschreven in de registers als 

„staatloos‟ of „apatride‟.  

Toch was een genaturaliseerde Russische vluchteling een taboe onder de 

emigrantengemeenschap. De voornaamste reden hiervoor was het morele bezwaar dat de 

Russische emigrantengemeenschap had bij een naturalisatie. De hoop die ze koesterden om 

ooit nog te kunnen terugkeren naar hun geliefde Rusland, verhinderde hen om zich als 

burger van hun gastland te laten bureaucratiseren.538 Hun afkeer voor alles wat naar 

assimilatie rook moet begrepen worden in de context van een sterk genationaliseerde 

gemeenschap. Naturalisatie werd als verraad aanschouwd.  

Sommigen lieten zich louter om formele redenen naturaliseren, maar logischerwijs viel dit 

niet in goede aarde bij de overheid.539 Een naturalisatie verlenen aan een vreemdeling werd 

immers als een gunst aanzien. De overheid kon de naturalisatieaanvraag autonoom toestaan 

of weigeren. Hoewel er een aantal criteria wettelijk verankerd waren, lag het lot van de 

vreemdeling volledig in de discretionaire handen van de overheid.540 

Opvallend is dat de meerderheid (52%) van de Russische vluchtelingen die zich lieten 

naturaliseren, een Belgische partner bleek te hebben.541 Dit gegeven wijst op een vergaande 

integratie in de samenleving. Niet alleen waren de voorwaarden voor deze vreemdelingen 

met een Belgische partner soepeler, impliciet kreeg hun naturalisatieaanvraag ook meer 

gewicht. Dit is duidelijk af te leiden uit de stemprocedures in het parlement. Kandidaten met 

een Belgische partner verworven over het algemeen meer stemmen in het parlement. 

Bovendien werd hun verzoek om naturalisatie minder vaak afgewezen.542 
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Niet enkel een Belgische partner had invloed op het stemgedrag, ook kinderen die op 

Belgische bodem waren geboren speelden een rol.543 Van alle genaturaliseerde Russen had 

de helft op het moment van hun aanvraag kinderen. Ongeveer 44% daarvan was op 

Belgische of Congolese bodem geboren. Degene die een grote naturalisatie hadden 

verkregen hadden allemaal één of meerdere kinderen die in België of in de Belgische kolonie 

geboren waren. Er kan dus wel geconcludeerd worden dat dit een belangrijke factor was die 

meespeelde in de naturalisatieprocedures. 

Tijdens de jaren ‟20 werden de criteria voor een vreemdeling die met een Belgische partner 

getrouwd was, soepeler. Er was niet langer vereist dat deze vreemdeling 10 jaar in België 

woonde, maar 5 jaar volstond nu om zijn aanvraag ontvankelijk te verklaren.544  

Zoals eerder aangegeven was ruim de helft van de genaturaliseerde Russen gehuwd met 

een Belgische partner, wat het stijgende aantal naturalisaties vanaf de jaren ‟20 kan 

verklaren. De daling van de staatsnaturalisaties kan deels verklaard worden door de 

stijgende kosten. In 1926 werd namelijk de prijs van grote naturalisatie opgetrokken tot 2000 

frank.545 

Wat ook meteen opvalt aan deze grafiek is het hoge aantal naturalisaties die werden 

toegekend aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Uit de steekproef van De 

Meester zijn dezelfde bevindingen af te leiden.546 Deze periode wordt nochtans gekenmerkt 

door een restrictiever beleid ten aanzien van de vreemdelingen die op Belgische bodem 

verbleven. Zo werden vreemdelingen niet langer na 4 maanden verblijf in het Belgisch 

Koninkrijk automatisch ingeschreven in het bevolkingsregister. Vanaf 1933 werd er een apart 
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vreemdelingenregister bijgehouden.547 De staatsnaturalisaties zijn slachtoffer van het 

restrictieve beleid tijdens het interbellum. Na de Eerste Wereldoorlog profileerde de natie 

zich meer en meer als exclusief en probeerde de ongewenste individuen, meestal 

oorlogsvijanden, te verwijderen uit de natie.  

De invoering van het vreemdelingenregister had als consequentie dat de vreemdelingen 

minder beschermd waren tegen maatregelen zoals terugwijzing. Dit kan deels verklaren 

waarom zoveel Russische vluchtelingen plots het geweer van schouder veranderden en zich 

lieten naturaliseren. Een andere mogelijke verklaring is wederom de kostprijs. In het eerste 

deel van de jaren ‟30 lagen de kosten voor een naturalisatie bijzonder laag in vergelijking 

met de vorige jaren.548 

Na de Tweede Wereldoorlog werd er in 1952 een nieuwe vreemdelingenwet ingevoerd. 

Hoewel deze wet voortbouwde op het restrictieve beleid dat sinds 1939 de toon zette, sloot 

de wet de vluchtelingen uit van de maatregelen die uit deze wet voortvloeiden. Het dalende 

aantal naturalisaties kan voor een deel hieraan te wijten zijn, maar de voornaamste oorzaak 

moet gezocht worden in het aantal Russen dat nog na de Tweede Wereldoorlog in België 

verbleef. De Duitse bezetting had namelijk ook vergaande consequenties voor de Russen 

die in België verbleven. Zo waren bijvoorbeeld de Joodse emigranten van Russische afkomst 

het slachtoffer van deportaties. Een aantal Russen hadden zich ook laten verleiden om de 

kant van de vijand te kiezen en waren dus na de bevrijding niet meer welkom in België. En 

natuurlijk bevonden zich onder de gesneuvelden ook Russische emigranten. Na de Tweede 

Wereldoorlog verbleef nog amper de helft van de Russen uit de steekproef in België.  
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Toch blijkt dat het economisch kapitaal niet de voornaamste doorslag gaf. Het sociaal 

kapitaal speelde de belangrijkste rol in de naturalisatieprocedure. Het vreemdelingenprofiel 

dat de meeste slaagkansen had om naturalisatie te krijgen, was een vreemdeling die 

gehuwd was met een Belgische partner en liefst nog kinderen had die in België waren 

geboren. 549  

 

Aangezien 69% van de Russen die een Belgische man of vrouw hadden, afkomstig waren uit 

de elite, maakte deze groep ook het meeste kans op een naturalisatie. Ruim de helft van de 

gewoon genaturaliseerde Russen uit de steekproef behoorden tot de elite.  
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5. BESLUIT 

Tijdens het interbellum ontstond er, na de Russische revolutie, een tweede Rusland in het 

buitenland. Verschillende emigratieroutes werden gevolgd naar het Westen en naar het 

Oosten. De „landverlaters‟ waren een bont allegaartje van leden van het onttroonde 

tsarendom tot eenvoudige soldaten die meevochten in het witte verzetsleger. Desondanks 

hun sociale, religieuze en politieke verschillen werden ze verbonden door een 

gemeenschappelijke mentaliteit, namelijk het nostalgisch vastklampen aan het oude Rusland 

van weleer. Deze Russische vluchtelingen ageerden op verschillende velden in Europa en in 

casu België.  

Om te beginnen veroorzaakte de politieke omwenteling van 1917 in Rusland een 

vluchtelingenstroom die ongezien was in Europa. De internationale politieke zat met de 

handen in het haar toen deze Russische vluchtelingen de Europese landen binnen sijpelden. 

Aanvankelijk vormde hun staatloze statuut het grootste probleem. In 1921 had de Sovjet-

Unie zo goed als alle emigranten hun nationaliteit ontnomen. Hierdoor ontaarde de 

aanwezigheid van de Russen op Europese bodem in een administratieve nachtmerrie. Op 

initiatief van de Volkenbond werd het Nansenpaspoort uitgevaardigd, waarmee een Russisch 

vluchteling zich kon verplaatsen binnen Europa. Maar in realiteit zette dit paspoort geen 

zoden aan de dijk.  

Daarnaast rees er zowel op internationaal als nationaal vlak stemmen op om vluchtelingen 

als een aparte categorie naast de vreemdelingen te beschouwen. Tot dan werden 

vreemdelingen en vluchtelingen op dezelfde voet behandeld. De conventie van 1933 was 

een goede stap in de richting, maar door het niet-bindend karakter en de mogelijkheid tot 

voorbehouden, viel de uitwerking ervan in het water. Maar België bleef niet met de pakken 

zitten en richtte in 1936 de Commissie voor vreemdelingen op, die bevoegd was voor onder 

meer vluchtelingenstatuten uitreiken. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd alles wat zorgvuldig was opgebouwd voor de 

vluchtelingen met de grond gelijk gemaakt. Het vijandige klimaat veroorzaakte een 

xenofobisch en protectionistisch vreemdelingenbeleid over geheel Europa. Nadat België 

door Duitsland bezet werd, lag het lot van de Russische vluchtelingen in handen van een 

vreemde overheerser die niet meteen bekend om zijn tolerant vreemdelingenbeleid. In 1941 

werd het „Comité voor Russische Wederzijdse Hulp in België‟ (Russischen Selbshilfeausschuss 

in Belgien) opgericht dat bevoegd was voor de controle van de Russische vluchtelingen in 

België. Aan de hand van nationaliteitscertificaten (volkstumbescheinigung) bepaalden ze wie 

als „Russisch vluchteling‟ mocht beschouwd worden en wie als staatloos (apatride) door het 

leven moest. Vanzelfsprekend waren deze staatlozen minder beschermd tegen de grillen 

van de Duitse bezetter.  

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er uit de vredes euforie de Verenigde Naties. 

Onmiddellijk werden de onderhandelingen gestart om een nieuw vluchtelingenverdrag uit te 

werken, ditmaal met interne werking voor de lidstaten. Het verdrag van 1951 bood 

vluchtelingen een minimale juridische en socio-economische bescherming. Echter de 

mogelijkheid tot voorbehouden was nog steeds aanwezig, waar de lidstaten dan ook gretig 

gebruikt van maakten.  
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Het was in deze politieke en juridische context dat de Russische vluchtelingen zich na 1917 

bevonden. Verspreid over het hele continent bouwden ze een gemeenschap uit aan de hand 

van verschillende verenigingen en culturele centra, zoals Berlijn, Praag en Parijs.   

In 1923 kwamen zo‟n 1182 Russische vluchtelingen in België terecht. Het kleine 

monarchistisch Belgenland werd als een surrogaat tsaristisch Rusland beschouwd. 

Bovendien werden er verschillende filantropische organisaties uit de grond gestampt die de 

Russische vluchtelingen hulp aanboden. Zo was er bijvoorbeeld het katholieke initiatief onder 

leiding van kardinaal Mercier dat aanvankelijk alleen in de bres sprong voor Russische 

studenten, maar later zijn hulpinitiatief uitbreidde naar andere leden van de Russische 

vluchtelingenpopulatie.  

Maar hoe aanlokkelijk er in de emigrantenmiddens ook over België werd gepraat, degene die 

effectief naar België emigreerden hadden zo hun eigen motieven. In eerste instantie kozen 

de Russische vluchtelingen voor België omdat hun kennissen, familieleden, vrienden hier 

reeds verbleven. Hun aanwezigheid bood de vluchteling voordelen op vlak van 

administratieve procedures, financiële situaties en morele steun.  

Daarnaast kwamen de Russische vluchtelingen ook naar België om er te komen werken. 

Onder meer de mijnsector kreunde onder de hoge werkloosheidcijfers in de jaren ‟20. 

Buitenlandse potentiële arbeiders waren dan ook meer als welkom. Als derde reden gaven 

de Russische vluchtelingen op hun visum voor België een educatieve reden op. Ruim 20% 

van de Russen uit de steekproef gaf aan in België te willen komen studeren.  

Na hun aankomst in België werd het startschot gegeven om sociaal, economisch en cultureel 

kapitaal te verwerven. In deze strijd was de overgrote meerderheid van de Russen 

afhankelijk van het kapitaal dat ze in Rusland reeds bezaten. De elite heerste duidelijk in het 

verwerven van kapitaal. Hun sociale predispositie en economisch vermogen gaf hen 

aanzienlijk meer voordelen dan de Russen van gewone komaf.  

Zo bezaten Russen, afkomstig uit de elite, meer sociaal kapitaal omdat ze bijvoorbeeld meer 

kans maakten op een Belgische huwelijkspartner. Een gegeven dat op zijn beurt weer een 

belangrijke rol speelde bij de naturalisatieprocedures. Daarnaast had de ancienne élite een 

sterk netwerk uitgebouwd van relaties en contacten dat vooral van belang was bij 

administratieve procedures zoals een visumaanvraag.  

Het cultureel kapitaal was uitsluitend weggelegd voor leden van de Russische elite. De 

mogelijkheid om te kunnen studeren was enkel weggelegd voor de ancienne élite. Met de 

financiële hulp van hun ouders of van een beurs, studeerden de meerderheid voor een 

wetenschappelijk beroep. De ingenieursrichting spande de kroon onder de Russische 

studenten. 

Ook op vlak van economisch kapitaal had de elite een streepje voor. Door hun mogelijkheid 

om in België te studeren, hadden ze toegang tot vooraanstaande beroepen zoals ingenieur. 

Opvallend is wel dat tijdens de beginjaren van hun verblijf in België het economisch kapitaal 

redelijk gelijk is verdeeld onder de Russische emigranten. Zelfs degene die later als 

ingenieur een waanzinnig hoog loon binnenrijven, beginnen onderaan de arbeidsmarkt als 

arbeiders in een fabriek of mijn. Een tweede patroon dat naar voren komt is de 

vertegenwoordiging van de elite in de transportsector. De overgrote meerderheid van de 
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taxichauffeurs was afkomstig uit de Russische elite. Dit fenomeen kan verklaard worden door 

de autonomie en de lage werklast die het beroep te bieden heeft.  

Voor een aantal Russen was België slechts een tussenstop om te studeren of om 

economisch kapitaal te verwerven. Een voorbeeld hiervan is het succes van de 

emigratieroute naar Congo. In de Belgische kolonie genoten de Russen terug de status die 

ze hadden verworven in Rusland. Als succesvol industrieel of landeigenaar hadden ze veel 

aanzien. Bovendien hadden ze meer beroepskansen in Congo en waren de lonen aanzienlijk 

hoger. Vele Russen probeerden hun geluk dan ook hier te zoeken.  

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hadden de meeste Russen de hoop om ooit 

nog te kunnen terugkeren naar het Rusland van weleer, laten varen. Deze 

mentaliteitsverandering was ook zichtbaar in het integratieproces vanaf toen zichtbaar werd. 

De Russen beseften dat ze definitief in het buitenland moesten verblijven. De ultieme test 

van hun kapitaalverwerving was de naturalisatieprocedure. Tussen de aanvraag en de 

uiteindelijke toekenning van de naturalisatie konden soms ettelijke jaren zitten. Bovendien 

was een naturalisatieprocedure zeer duur. Enkel de Russen die een degelijk beroep 

uitoefenden, meestal voorafgegaan door een degelijke opleiding, konden een naturalisatie 

veroorloven. Sociaal kapitaal dat vooral doorwoog in de procedure was een Belgische 

partner en/of contacten die het dossier extra konden staven. Om een succesvolle aanvraag 

in te dienen moest een Rus dus over zowel economisch, sociaal als cultureel kapitaal 

beschikken. Uit onderzoek bleek dat voornamelijk de elite het succesvolst was in de 

naturalisatieprocedures.  

Hoewel het lijkt alsof de Russen na de emigratie samen vanaf nul moesten beginnen, blijft de 

sociale achtergrond ook in het buitenland intact. Desondanks de inspanningen van 

verschillende organisaties om de homogeniteit onder de emigrantengemeenschap te 

bewaren, was er duidelijk een sociale stratificatie tussen de „voormalige‟ elite en de Russen 

van gewone komaf in België.  
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6. NAWOORD 

Zoals aangegeven in het literatuuronderzoek is er over de Russische emigratie op 

internationaal niveau al voldoende literatuur verschenen. In België zijn er echter nog enkele 

mogelijke onderzoek pistes die verder kunnen worden onderzocht. Tijdens het schrijven van 

mijn thesis kwam ik bijkomeden thema‟s tegen die interessant waren voor onderzoek, maar 

waar ik omwille van de beperkte tijdspanne van een thesisjaar, helaas geen aandacht aan 

kon besteden. Zo intrigeerde de rol van het “Comité voor Russische Wederzijdse Hulp in 

België” (Russischen Selbshilfeausschuss in Belgien) me. Het uitdelen van de 

nationaliteitscertificaten (volkstumbescheinigung) komt zeer discretionair over. Nochtans was 

dit document voor de Russische vluchtelingen van levensbelang. Het lijkt me interessant om 

na te gaan op welke basis van welke factoren deze instelling de nationaliteitscertificaten 

verleende of weigerde. 

Daarnaast kan er rond het thema van Bourdieu ook nog meer gewerkt worden. Voor de 

prerevolutionaire periode is de these van Bourdieu minder uitgewerkt. Om tot een 

volwaardige vergelijking te komen, zou het kapitaal dat de Russische vluchtelingen in 

bezaten toen ze nog in hun vaderland verbleven onderzocht moeten worden. Dit was 

namelijk niet altijd even eenvoudig te achterhalen op basis van de individuele 

vreemdelingendossiers.  

Maar niet enkel de situatie van de Russische vluchtelingen voor de revolutie is interessant. 

Ook het verdere verloop van het leven van hun kinderen in België kan interessant zijn. 

Hangen de kinderen vast aan het kapitaal van hun ouders of kunnen ze autonoom van hun 

habitus handelen? Een indicator van het antwoord op deze onderzoeksvraag moet gezocht 

worden in het opleidingsniveau van de Russische kinderen. Met een diploma op zak stijgen 

de kansen op een rooskleurige toekomst.  
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BIOGRAFIEËN 

 

OV 1 250 561 

NAAM Gorodetzki Alexis 

Als 39-jarige jongeman komt Alexis Gorodetzki vanuit Bulgarije naar België om zijn broer 

Georges te vergezellen, die in Leuven studeert. Als voormalig officier van de Russische 

vloot, moest hij na de nederlaag van het witte leger vluchtten. Hij zou graag in België willen 

blijven tot de rust terug gekeerd is in Rusland. Enkele jaren na zijn aankomst komt ook zijn 

vrouw Nina. In 1932 wordt hun zoon Michel geboren. Alexis zal hier voornamelijk werken als 

autochauffeur. In de jaren ‟30 krijgt hij de mogelijkheid om in de Belgische kolonie te gaan 

werken op een plantage. Uiteindelijk zal hij in 1956 een gewone naturalisatie toegekend 

krijgen.  

OV 1 250 974 

NAAM Sachovsky Jean 

Na de Russische revolutie is voormalig ingenieur Jean Sachovsky met zijn gezin uit Rusland 

gevlucht. Via de noordelijke vluchtroute komen ze terecht in Finland. In de jaren ‟20 besluit 

Jean dat zijn vier kinderen een opleiding in België moeten volgen. Via het Russisch Rode 

Kruis regelt hij een verblijfsvergunning voor Nicolas, Pierre en Catherine. Door de 

inspanningen van het Patronage Belge de la Jeunesse Universitaire Russe à l‟étranger 

kunnen de kinderen studeren in België. In 1924 komt hij samen met zijn vrouw Barbe Manoff 

naar België. De studiecarrière van Nicolas en Pierre blijkt niet zo een groot succes te zijn en 

ze zijn verplicht een baantje te zoeken als chauffeur en leverancier. In hun vrije tijd gaat al 

hun energie naar de scoutsgroep voor Russische jongens die ze hebben opgericht. De 

familie Sachovksy heeft het niet breed, maar vertoeven wel in de hoge, sociale kringen. Jean 

is zelfs voorzitter van de vereniging „Association patriotiques Russes, section Belge‟.  

Maar tijdens de oorlog loopt het mis. De vrouw des huizes was er namelijk rotsvast van 

overtuigd dat de Duitsers de plak moesten zwaaien. Ook de kinderen engageerden zich voor 

de bezetter. De twee oudste zonen hadden zich ingeschreven bij het Waalse legioen en 

vochten met Duitsers tegen de Sovjet-Unie. Hun deelname aan deze collaborerende 

activiteiten had naar eigen zeggen enkel tot doel de Sovjet te verslaan. Na het einde van de 

oorlog brengt de politie verslag uit over hun activiteiten tijdens de oorlog, maar voor ze 

gepakt kunnen worden, verdwijnt de familie met de noorderzon.  
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OV 1 251 099 

NAAM Robrecheff Constantin 

Als oud-soldaat van het leger van Wrangel was hij na de evacuatie in Bulgarije verzeild 

geraakt. Hij had zich op 18jarige leeftijd ingeschreven in het vrijwilligersleger dat tegen de 

Bolsjewisten vocht. Maar tijdens de terugtocht van het leger krijgt hij echter tyfus. Uiteindelijk 

komt hij in een kamp in Varna terecht, waar hij terug op krachten kan komen. Als 24-jarige 

dient Constantin in 1923 een verzoek in naar zijn nonkel Arthur Leny die in België verblijft, te 

mogen gaan. Eenmaal aangekomen in België mag hij als beursstudent gaan studeren aan 

het agrarisch instituut van Gembloux. Uiteindelijk zal hij als landbouwingenieur afstuderen. In 

1930 vindt hij het huwelijksgeluk bij zijn Belgische vrouw Josine Elisabeth Herminie 

Jernander. Twee jaar later zal er een dochter voortkomen uit dit huwelijk. Zijn baan als 

ingenieur legt hem geen windeieren, want in 1931 is hij financieel in staat om een aanvraag 

in te dienen voor een staatsnaturalisatie, die hij twee jaar later uiteindelijk ook zal krijgen.  

OV 1 251 246 

NAAM Michaïloff Aglaya 

Tijdens de tsaristische jaren behoorde barones Aglaya tot de high society van Rusland. Maar 

na de bolsjewistische revolutie maakt bruusk een einde aan haar leven in een ivoren toren. 

Noodgedwongen moet ze op de vlucht slaan. Vanuit Constantinopel onderhandelt de 

organisatie “Entr‟aide des mères belges aux mères russes” voor een visum naar België. Er 

wordt Buitenlandse Zaken verzekerd dat deze barones voldoende bestaansmiddelen heeft 

en ten laste van niemand zal zijn. Begin 1923 komt ze aan in België en gaat in Gent aan de 

slag als bediende in de cinema „Carillon‟. Haar echtgenoot Arthur Kenig komt in de zomer 

ook naar België. Maar het huwelijk botert echter niet meer zo goed en hun wegen scheiden. 

In 1925 overlijdt Aglaya.  

OV 1 251 335 

NAAM Tchernosvitoff Alexis 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt Alexis als krijgsgevangene genomen door de Duitsers. 

Via Frankrijk belandt hij uiteindelijk in België. Wanneer hij in 1923 probeert terug te keren 

naar Rusland, stelt hij vast dat de nieuwe heersers hem niet zo gunstig gezind zijn. 

Noodgedwongen keert hij terug naar Lessines. Op relationeel vlak heeft hij echter meer 

geluk. In 1926 huwt hij met de Belgische Marie-Antoinette. Dit huwelijk motiveert hem om 

een naturalisatieaanvraag in te dienen. In 1933 mag hij zich officieel genaturaliseerd 

noemen. Hij blijft in België tot aan zijn overlijden in 1971. 
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OV 1 251 342 

NAAM Petoukhoff Constantin 

Na het uitbreken van de Russische revolutie, wordt de familie Petoukhoff met de dood 

bedreigd. De vader van Constantin wordt opgepakt en gefusilleerd. Uit wraak voor de moord 

op zijn vader sluit Constantin zich aan bij het witte leger. 

Wanneer Constantin als voormalig officier in de regio rond Constantinopel belandt, probeert 

hij via het Russisch Rode Kruis een visum voor België te verkrijgen. Maar deze poging is 

tevergeefs. Een jaar later probeert hij het opnieuw, maar deze keer via „L‟aide belge aux 

Russes‟. Uiteindelijk krijgt hij de toelating om zich te verenigen met zijn broer en moeder die 

reeds in Luik verblijven. Hij werkt hier voornamelijk als fabrieksarbeider.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog frequenteert hij met de rexisten en tijdens de bevrijding 

gedraagt hij zich erg vijandig ten aanzien van de Engelsen. In 1956 verklaart hij dat hij 

vrijwillig naar Rusland zal terugkeren. Uiteindelijk zal hij in juli op een schip dat koers zet 

richting Rusland. 

OV 1 229 457 Adèle Marseille (moeder) 
OV 1 179 646 Georges Petouhkhoff (broer) 
 

OV 1 251 794 

NAAM Morland Pierre 

Pierre vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog mee aan de zijde van het Russisch leger, maar 

werd krijgsgevangene genomen door het Duitse leger tot aan de wapenstilstand. Hij kan 

echter niet terugkeren naar Rusland omdat hij vreest voor represailles. Bovendien verhindert 

zijn gezondheid hem om terug te keren. Hij lijdt namelijk aan een dubbele longontsteking en 

is een diabetespatiënt. Wanneer hij in 1923 aankomt in België met zijn familie, gaat hij aan 

de slag als schrijnwerker. In 1954 overlijdt hij.  

OV 1 251 925 

NAAM Mitarevsky (Toumansky) Hélène 

In Rusland behoorde Hélène als professor taalkunde tot de intelligentsia. Maar wanneer het 

communistisch regime zich in Rusland installeert, vlucht ze met haar 3 kinderen naar het 

buitenland. De weduwe werkt na haar aankomst in België als werkster in het hotel 

“L‟universe” in Luik. Na de Tweede Wereldoorlog overlijdt ze in Luik.  
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OV 1 252 073 

NAAM Szeftel Isaac-Arthur 

Op de vlucht voor de verplichte militaire dienst bij het rode leger, vraagt Arthur in 1923 een 

visum aan voor België vanuit Polen. Hij zou graag zijn studies verderzetten in België. Zijn 

verblijfsvergunning wordt goedgekeurd en hij studeert aan het Hoger Handelsgesticht in 

Antwerpen. In 1932 stapt hij in het huwelijksbootje met de Belgische Flora Salomée 

Weissbrot. Als handelsvertegenwoordiger bij de „Société anonyme Philips Radio belge‟ 

verdient hij een aardig loon van 45.000 frank per jaar. Dit loon stelt hem in staat om in 1935 

succesvol een naturalisatieprocedure te doorlopen.  

OV 1 260 018 

NAAM Chouzou Michel 

Als 25-jarige verblijft Michel in Duitsland, maar hij zou graag zijn studies als mecanicien 

verderzetten in België. In 1923 wordt hij aan een doorgangsbewijs geholpen door de 

„Organisation pour la sauvegarde des intérêts des réfugiés russes en Allemagne‟. Om zijn 

studies te kunnen financieren werkt Michel ook in de steenkoolmijn. Uiteindelijk zal hij 

werken als chauffeur-mecanicien bij de „Astoria club‟ in Luik. Deze gokvereniging bezoekt 

verschillende gok clubs, zowel in het binnenland als over de grenzen heen. Maar hier knelt 

het schoentje voor Michel. Zijn status als staatloos vluchteling verhindert hem om over de 

grenzen heen te reizen. Uiteindelijk zal een Nansenpaspoort dit akkefietje verhelpen. In 1931 

huwt hij met Nelly Marie Joséphine Gillet. Samen krijgen ze een dochter, Tatjana.  

Wanneer de oorlog uitbreekt in België, geraakt Michel verzeild in een Duits bedrijf en moet 

hij als tolk bij de organisatie TODT aan het Duitse front. Dit was een Duitse 

bouwmaatschappij die aan het nieuwe Duitsland moesten bouwen, bijvoorbeeld door de 

bouw van een uitgebreid wegennetwerk. Na de oorlog wordt hij ondervraagd door de 

krijgsraad naar zijn dienstjaren bij de Duitsers. Aanvankelijk bleek hij te werken in de mijn, 

maar wanneer deze failliet ging hij aan de slag bij FN Herstal. Toen de oorlog losbarstte 

moest hij wapens en munitie maken. Maar hij weigerde dit vertrok daarop naar Frankrijk om 

er te werken als chauffeur. Wanneer het bedrijf waar hij werkt overgenomen werd door de 

Duitse bezetter, moest hij noodgedwongen werken als tolk. Hij sprak maar liefst 8 talen. 

Uiteindelijk wordt hij vrijgesproken door het krijgsauditoraat. In 1977 sterft hij in St. Pieters 

Woluwe.  
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OV 1 260 073 

NAAM Mouravieff Nicolas 

Nicolas was de zoon van graaf Mouravieff en barones Von Gersfeld uit St. Petersburg. Na 

het uitbreken van de revolutie besloten zijn ouders dat het veiliger was om in België te gaan 

studeren. In 1923 studeert hij voor werktuigkundig ingenieur aan de Technische School te 

Luik. Zijn ouders sturen hem maandelijks 500 frank op. Na zijn studies gaat hij aan de slag 

als vliegtuigtechnieker. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog stapt hij in het 

huwelijksbootje met Dorie Elisabeth Frederika Blockx. In 1963 wordt hem een gewone 

naturalisatie toegekend.  

OV 1 260 074 

NAAM Mouravieff Alexis 

Alexis was de tweede zoon van graaf Mouravieff en barones Von Gersfeld. Ook hij werd 

eveneens uit veiligheidsoverwegingen naar België gestudeerd. Hier behaalt hij zijn diploma 

landbouwingenieur. Op relationeel vlak heeft hij echter minder geluk. Zijn huwelijk met de 

Russische Marie Kamarovksy strandt na ongeveer 20 jaar huwelijk. Hij hertrouwd met de 

Belgische Diana Vandewynckele en adopteert haar kinderen. In 1985 blaast hij zijn laatste 

adem uit in Namen.  

OV 1 260 079 

NAAM Toutkovsky Pierre 

Toen Pierre 14 jaar oud was, installeerden de bolsjewisten het communistisch regime. Toen 

hij voor een tweede maal in de gevangenis was gestoken, besloot hij dat de maat vol was. 

Bovendien wou hij Rusland verlaten voor hij de leeftijd had bereikt waarop hij verplicht bij het 

bolsjewistisch leger moest vechten. Na een aantal omzwervingen, onder meer via 

Constantinopel, belandde hij in 1923 in België. Hij ging er voor ingenieur mecanicien 

studeren aan de toenmalige rijksuniversiteit Gent. In 1931 beloofde hij eeuwige trouw aan 

Blanche Fridlender. Twee jaar later wil hij een verzoek indienen voor een grote naturalisatie, 

maar dit wordt geweigerd omdat hij niet aan de 15jarige verblijfsvereiste voldoet. Uiteindelijk 

zal hij een gewone naturalisatie toegekend krijgen. Vanaf 1974 geniet hij van zijn oude dag 

in de Franse hoofdstad. 
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OV 1 260 377 

NAAM Pakhomoff Constantin 

Tijdens de burgeroorlog vocht Constantin als officier aan de zijde van het witte leger. Na de 

capitulatie van het witte leger, komt hij in Constantinopel terecht. Van daaruit krijgt hij via de 

Bijzondere Belgische Zending een document voor ongelimiteerd verblijf in België. Bovendien 

krijgt hij een beurs van 250 frank per maand van kardinaal Mercier. Hij studeert voor 

chemicus aan het polytechnisch instituut van Luik. In oktober 1937 ontvangt hij een 

uitzettingsbevel, maar hij had blijkbaar een maand eerder de Belgische bodem verlaten om 

in een Frans fabriek te werken. Daarna zal hij nog slechts sporadisch in België vertoeven, 

voornamelijk om zijn zus te bezoeken.  

OV 1 261 206 

NAAM Brouhns Grégoire 

Grégoire engageerde zich als soldaat bij het leger van Denikine en Wrangel tijdens de 

Russische burgeroorlog. Na de evacuatie door de geallieerden kwam hij in het 

vluchtelingenkamp Gallipoli in Constantinopel terecht. Wanneer hij in België terecht komt, 

studeert hij tussen 1923-1926 voor landbouwingenieur in Leuven. Na zijn diploma-uitreiking 

kan hij meteen aan de slag bij in Nederlands Indië. Wanneer hij in 1931 terug in België komt, 

krijgt hij een andere job aangeboden, deze keer in Belgisch Congo. Daar huwt hij in 1937 

met Adelaïde Poncelet. Samen krijgen ze vier kinderen, Michel, André, Guy en Grégoire.  

De zaken gaan Grégoire voor de wind, want in 1946 wordt hij gepromoveerd als directeur-

generaal van het bedrijf „Société anonyme d‟agriculture et des plantations au Congo‟. Na de 

Tweede Wereldoorlog lobbyt de Belgische bedrijfswereld voor een staatsnaturalisatie voor 

Grégoire, omwille van zijn economische verdiensten voor België. Hij werd zelfs opgenomen 

in een ridderlijke kroonorde. Uiteindelijk mag Grégoire zich in 1949 Belgisch staatsburger 

noemen.  
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OV 1 261 413 

NAAM Basilewsky Georges 

In 1923 bevindt de muziekcomponist Georges Basilewsky zich in Frankrijk, maar hij zou 

graag bij zijn kinderen Alexis, Pierre en Georges willen wonen in België.  

Gedurende zijn verblijf in België begeeft hij zich regelmatig naar het buitenland. Als muzikant 

moest hij namelijk een aantal optredens in onder meer Frankrijk bezorgen. Later zal hij 

vooral zijn vrouw vergezellen die op zakenreis is om stoffen in te slaan voor haar haute 

couture zaak. Wanneer zijn vrouw overlijdt in 1947 en hun zaak failliet gaat, vertrekt Georges 

naar Argentinië. In 1965 probeert Pierre voor zijn vader een reisvergunning te regelen zodat 

Georges zijn laatste dagen in België bij zijn kinderen kan doorbrengen. Als curator in het 

museum van Tervuren, stelt Pierre dat hij zal instaan voor de schuldenberg van zijn vader. 

Uiteindelijk wordt er een visum uitgereikt en kan Georges terug naar België komen. 

OV 1 261 414 moeder (dossier niet aanwezig) 

OV 1 261 591 

NAAM Morducovitch Max 

Max was tijdens de Russische burgeroorlog een van de verantwoordelijke voor de Russische 

vloot in Shangai. Wanneer hij na de Russische nederlaag in Frankrijk belandt, bezoekt hij in 

de jaren ‟20 een aantal keer de Belgische kust met zijn Poolse vrouw, Sophie Mess. Als 

rentenier verdient hij maandelijks zo een 10.000 frank aan rente. Na 1939 is hij niet meer in 

België geweest. 

OV 1 261 627 

NAAM Gourary Manuel 

In de jaren voor de Russische revolutie stond Manuel aan het hoofd van een zeer 

succesvolle steenkoolmijn. Maar na 1917 werd niet enkel zijn bezit geconfisqueerd door de 

communisten, maar tevens ook een aantal van zijn familieleden vermoord. Uit schrik voor 

zijn eigen leven, slaat hij op de vlucht. Na eerst een aantal jaren in Parijs te hebben 

gewoond, vraagt hij 1923 een visum aan voor België. Zijn kinderen, die in Frankrijk geboren 

werden, gaan naar school in Huy.  In België werkt hij als handelsvertegenwoordiger voor de 

Antwerpse firma Boirts&Co. In 1924 besluit de familie Gourary terug te vertrekken naar 

Rusland. Maar in Berlijn beslist zijn vrouw Elisabeth om rechtsomkeer te maken en met de 

kinderen terug naar België te komen. Manuel reist alleen verder naar Rusland.  
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OV 1 261 898 

NAAM Amiradjibi Hélène 

In 1888 wordt Hélène geboren als prinses uit een adellijke familie. Op 22-jarige leeftijd huwt 

ze met prins Michael Tsouloukidze. Na de Russische revolutie moet Hélène vluchtten voor 

de Bolsjewisten die het gemunt hebben op de gegoede klasse. Omdat ze met de naam van 

haar echtgenoot teveel in de kijker zou lopen, neemt ze haar meisjesnaam aan. Via 

Constantinopel komt ze in Parijs aan. Uiteindelijk komt ze in 1923 naar België met haar zoon 

Constantin. Ze vindt hier werk als serveerster. In 1954 krijgt ze een uitzettingsbevel. Maar 

aan de hand van de financiële steun van de echtgenoot van haar zus, neemt ze een 

advocaat onder de arm om het uitzettingsbevel aan te vechten. Uiteindelijk wordt het bevel 

ingetrokken en mag Hélène in België blijven. Twee jaar later wordt ze erg ziek. Haar 

behandelende arts stelt vast dat de oorzaak van haar ziekte bij de schildklier moet worden 

gezocht en raadt haar aan om naar Spanje te gaan voor een gespecialiseerde behandeling. 

In 1959 keert ze terug naar Elsene, maar verder is er van haar geen enkel spoor meer.  

OV 1 262 189 

NAAM Pevtschin Nissem 

Pevtschin Nissem zou graag naar België willen komen omdat zijn moeder en zijn vader 

reeds in België verblijven. Zijn familie staat bekend om hun lange traditie als 

diamantbewerkers. Ook Nissem zal als diamantbewerker in België aan de slag gaan. In 1923 

huwt hij in Antwerpen met de Belgische Simonne Edyle Germaine Ghislaine Eloin. Hun 

huwelijk blijft kinderloos. In 1925 wordt hij gesignaleerd in Elsene, maar daarna loopt het 

spoor dood.  

OV 574 294 Kovler Sophie (moeder) 
OV 574 402 Pevtschin Raphaël (broer) 
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OV 1 262 199 

NAAM Oustimovitch Adrien 

Als Russisch soldaat bij het witte leger, belandt Adrien in het vluchtelingen Gallipoli. Maar het 

geluk staat aan zijn zijde, want de gebroeders Derselle zijn bereid om hem als student te 

aanvaarden en de nodige reisdocumenten voor hem te regelen. Zijn broer Cyrill studeert 

reeds in Leuven. Adrien studeert voor ingenieur en klust tijdens zijn vakantiedagen bij in een 

fabriek in Seraing sur Meuse. In 1927 behaalt hij finaal zijn diploma ingenieur. Twee jaar 

later werkt hij als chemicus in een suikerfabriek. In zijn vrije tijd vertoeft hij in het café van de 

„Cercle de l‟ancienne Moscou‟. Na de Tweede Wereldoorlog huwt hij met de Russische Irene 

Kaminsky. Tijdens de jaren ‟50 worden er 3 kinderen uit hun huwelijk geboren. In de jaren 

‟80 emigreert het gezin naar Canada.  

OV 1 262 275 

NAAM Jacouwleff Julia 

De danseres Julia Jacouwleff komt in 1923, op de vlucht voor het bolsjewistisch regime, in 

Constantinopel terecht. Ze maakt van de chaos van het hele gebeuren gebruik en probeert 

onder de valse naam „Claiborne‟ naar België te komen. Eenmaal in België aankomen, wordt 

ze al snel ontmaskerd, maar desalniettemin krijgt ze de toestemming om 3 maanden in 

België te verblijven. Door haar werk als danseres in de muntschouwburg van Brussel, kan ze 

een definitieve verblijfsvergunning bemachtigen. In 1932 scheidt ze van haar man Guermans 

Serge. Drie jaar later vestigt ze zich in Parijs.  

OV  1 262 281 

NAAM Kuhlin Vladimir 

Op 28-jarige leeftijd vraagt Vladimir vanuit Berlijn een visum aan voor België. De redenen 

voor zijn reis zijn zakelijke getint. Later zal hij vanuit Frankrijk opnieuw een verzoek voor een 

visum indienen, wederom om zakelijke redenen. Als handelaar in vlas ambieert hij de 

oprichting van een vlasbedrijf in België. Tijdens zijn verblijf in België gaat hij op prospectie. In 

1935 vraagt hij opnieuw in dezelfde omstandigheden een visum aan voor België. Tot 1938 

importeert hij vlas in België, dat afkomstig is uit Riga. Uiteindelijk zal hij in 1954 naar Chili 

vertrekken.  
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OV 1 262 544 

NAAM Baydak Vladimir 

Vladimir Baydak komt in de context van het Sint-Georges instituut naar België. (Zie 4.8 

Cultureel kapitaal) Drie jaar later werkt hij als arbeider in een bedrijf dat buizen fabriceert. In 

datzelfde jaar scheidt hij van zijn eerste vrouw Nina Wilner, die afkomstig was uit Rusland. In 

1935 belooft hij opnieuw eeuwige trouw, deze keer aan Marie Elisabeth Paquay, een 

Belgische vrouw. Samen krijgen ze twee zonen, Georges en Nicolas.  

Vladimir blijkt een manusje van alles te zijn, want gedurende zijn verblijf in België werkte hij 

zowel als laborant als meubelmaker. In 1953 overlijdt hij op 66-jarige leeftijd.  

OV 1 270 248 

NAAM Peresleny Sophie 

De kinderen van Sophie waren reeds eerder naar België gekomen. Op 68-jarige leeftijd komt 

de weduwe uiteindelijk ook naar België omdat ze niet in Rusland wil leven onder het 

communistisch regime. Haar kinderen, Alexandre, Elisabeth, Marie en Eugène vangen haar 

op. In 1937 blaast ze haar laatste adem uit in Elsene.  

OV 1 181 699 Drachousseff Alexandre (zoon) 
OV 1 242 511 Drachousseff Eugène (zoon) 
OV 1 289 841 Drachousseff Elisabeth (dochter) 
OV 1 289 842 Drachousseff Marie (dochter) 

 

OV 1 270 267 

NAAM Avsitidisky Serge 

De echtgenoot van Fziekanovitch Hélène komt in 1923 aan in België. Als voormalig advocaat 

verdiende Serge in Rusland veel geld, maar in België werkt hij achtereenvolgens in de 

Koninklijke bibliotheek en in het onderwijs als wiskunde leerkracht. Maar toch verdient hij in 

de beginjaren van zijn verblijf niet voldoende. Zo kan hij zich amper een identiteitskaart 

veroorloven. Tegen 1938 heeft Serge wel genoeg gespaard om vlot de een 

naturalisatieprocedure te doorlopen. Nadat hij een gewone naturalisatie verworven had, loopt 

het spoor in het dossier dood.  
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OV 1 270 529 

NAAM Evlanoff Jean 

Als vrijwilliger in het leger van Denikine en Wrangel belandt Jean in de hoofdstad van 

Bulgarije. In 1923 vraagt hij vanuit Sofia een visum omdat hij graag naar zijn broer in België 

wil gaan. Zijn broer Michel schrijft een brief naar het consulaat in Sofia om de administratie te 

overtuigen. Hij haalt onder meer het feit dat zijn broer met het Russisch leger tegen 

Duitsland heeft gevochten aan. In 1925 krijgt Jean dan uiteindelijk zijn verblijfsdocumenten. 

In datzelfde jaar werkt hij in een steenkoolmijn in Angleur. Tien jaar later wordt zijn huwelijk 

met Marie Bernadine Louise Coomans bezegeld. In 1935 wordt hun kind Serge geboren, 

maar hij wordt amper 1 jaar oud. In 1973 overlijdt Jean in Grivegnée.  

OV 1 286 535 Evlanoff Michel (broer) 
OV 1 402 535 Ilya Bezrodny (schoonbroer) 

 

OV 1 270 555 

NAAM Tsvetkoff Olga 

Na de Russische revolutie vlucht de gehele familieTsvetkoff naar het buitenland. De meeste 

leden van de familie komen in België terecht, maar de dochter Olga blijft in Tsjechië-

Slovakije om geneeskunde te studeren. Moederziel alleen probeert Olga haar studies zo 

succesvol mogelijk aan te pakken, maar de slechte omgeving maken het haar niet 

eenvoudig. Na enkele jaren vinden de ouders en de broer van Olga dat het welletjes is 

geweest en overhalen haar en de Belgische autoriteiten om naar België te komen. In 1926 

ontvangt ze de toestemming om in België te komen studeren, bovenop een beurs van 

Mercier. Vier jaar later huwt ze met Basile Tikounoff. Hoewel Olga een doktersdiploma heeft, 

kan ze dit beroep niet uit oefenen in België. In 1958 sterft ze.  

OV 1 231 240 Popoff Anastacia (moeder) 
OV 1 260 952 Tsvetkoff Vladimir (broer) 
OV 1 186 135 Tsvetkoff Marie (zus) 
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OV 1 270 656 

NAAM Ptschelnikoff Pierre 

Op 20-jarige leeftijd wordt Pierre, omwille van zijn engagement als officier bij de marine van 

het witte leger, uit het land gezet. Wanneer hij in Praag belandt, heeft hij het geluk dat de 

organisatie van Mercier zich over zijn lot bekommerd. Door deze hulp kan hij in Leuven 

polytechniek gaan studeren. Na het behalen van zijn diploma, emigreert hij in de jaren ‟30 

naar Congo. Maar hij moet noodgedwongen terugkeren door ziekte. Terug in België huwt hij 

met Elisbeht Alexina. Ze krijgen 2 kinderen, André en Pierre. Hij zal nog een tijdje bij de 

organisatie “Comité d‟entr‟aide” werken, waar hij verantwoordelijk is voor het uitkeren van 

leningen aan werklozen. Daarna verdient hij zijn centen als boekhouder. In 1964 blaast hij 

zijn laatste adem uit.  

OV 1 271 253 

NAAM Ivanenko Michel 

Michel, de schoonbroer van generaal Wrangel, komt samen met zijn moeder Nathalie Kathof 

in 1923 aan in Brussel. Hij is reeds enkele jaren ernstig ziek en woont samen met zijn 

moeder die hem voorziet in onderhoud. Zijn moeder zorgt ook voor de kinderen van de 

generaal, die naar school gaan in België. Wanneer barones Olga Wrangel in 1936 in België, 

zorgt ze eveneens voor haar invalide broer. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 

sterft Michel.  

OV 1 268 884 Kathoff Nathalie (moeder) 
OV 1 314 848 Ivanenko Olga (zus) 
OV 1 314 484 Wrangel Pierre (schoonbroer) 
 

OV 1 271 342 

NAAM Chor Alexandre 

Als jonge snaak kan Alexandre zich niet verzoenen met het nieuwe regime en besluit de 

wapens op te nemen tegen de bolsjewisten. Maar na de nederlaag van het witte leger komt 

hij in Praag terecht. In 1924 krijgt hij de kans om naar België te komen en 

handelswetenschappen te studeren aan de universiteit van Luik. Een jaar later trouwt hij met 

de Belgische Fanny Schor. Nadat hij zijn diploma behaald heeft, werkt hij als 

diamanthandelaar in Antwerpen. In de jaren ‟30 wordt het gezin van Alexandre uitgebreid 

met  2 kinderen, Eugénie en Alfred. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog slaat het noodlot 

toe. Het comité voor Russische wederzijdse hulp in België weigert hem een 

nationaliteitscertificaat toe te kennen door zijn Joodse religie. In 1942 pakt de Duitse bezetter 

de familie Chor op en deporteert hen naar een onbekende plaats.  
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OV 1 272 395 

NAAM Kocheleff Boris 

De moeder van Boris, die al in België verblijft, probeert in 1923 een visum te regelen voor 

haar zoon, die door zijn engagement in het witte leger in Oost-Europa is verzeild geraakt. In 

datzelfde jaar krijgt Boris de toestemming om naar België te komen en 

handelswetenschappen te studeren aan de katholieke universiteit van Leuven. Nadat hij zijn 

studies met succes heeft beëindigd, gaat hij aan de slag als bankbediende. In 1931 start hij 

een procedure om een gewone naturalisatie te bekomen. Maar in 1932 krijgt hij de kans om 

te gaan werken in Zuid-Afrika. Op het Afrikaans continent vindt hij niet enkel werk, maar ook 

een vrouw, namelijk Chaperon Marie. In 1933 bezegelen ze hun liefde met een huwelijk. Het 

Door zijn verblijf in Zuid-Afrika wordt zijn naturalisatiedossier geannuleerd.  

OV 1 272 539 

NAAM Tatistscheff Vladimir 

In 1923 vraagt graaf Vladimir vanuit Londen een visum aan om in België te komen studeren. 

In datzelfde jaar huwt hij met Simonne Dolez. Twee jaar later ziet hun dochter Alberte het 

levenslicht. In 1931 wordt hij in Génève gearresteerd voor oplichterij. Meer informatie over de 

levensloop van Vladimir is er niet geweten. 

OV 1 280 046 

NAAM Popoff Vladimir 

Voor de revolutie werkte Vladimir op het ministerie van cultuur, maar nadat de bolsjewisten 

de macht hadden overgenomen vlucht hij naar Siberië. In het begin van de jaren twintig 

geraakt Vladimir door de burgeroorlog verzeild in Servië. Van daaruit vraagt hij een visum 

aan om in België te komen studeren en werken. Eenmaal in België vangt hij 

ingenieursstudies aan, maar door zijn slepende ziekte, gaan zijn studies traag vooruit. 

Wanneer hij zich verloofd met een Belgische, besluit hij in 1929 om een aanvraag in te 

dienen voor een gewone naturalisatie. In zijn professionele loopbaan werkt hij zowel als 

elektricien als verpleger. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt kan hij zijn sympathie 

voor de Duitse bezetter niet onder stoelen of banken steken. In 1942 wordt hij lid van de 

rexisten, maar verlaat deze groep een jaar later. Na de oorlog schenkt de krijgsraad hem 

genade voor zijn vermeende banden met de bezetter. Uiteindelijk zal hij in 1962 overlijden in 

Elsene.  
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OV 1 280 064 

NAAM Skossyreff Boris 

De internationaal gezochte oplichter en spion Boris Skossyreff is een voormalig kapitein van 

de tsaristische generale staf. Voor zijn aankomst in België verblijft hij in Duitsland en 

Nederland. Uit het politieverslag blijkt dat Boris als spion in Duitsland heeft geopereerd in 

dienst van de Engelse regering. Hiervoor werd hij 3 jaar opgesloten in de Duitse gevangenis, 

wegens hoogverraad. Wanneer hij in Nederland terecht komt, maakt hij een hoop schulden.  

Uiteindelijk komt hij in 1923 aan in België, maar zijn verblijf is slechts van korte duur. In 

datzelfde jaar vlucht hij naar Bazel.  

OV 1 280 279 

NAAM Swerdloff Joseph 

Joseph vertoefde reeds in 1905 op Belgische bodem, maar is na het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog terug naar Rusland gevlucht. Voor de Russische revolutie was Joseph 

directeur van een gymnasium. Tijdens de jaren onder het communistisch regime waren zijn 

beide ouders overleden en al zijn bezit vernietigd. Hij besluit daarom om terug naar Europa 

te komen, meer bepaald naar Nederland. Hij werkt er als handelsvertegenwoordiger voor 

een stoffenfabrikant. Voor zijn werk moet hij regelmatig naar België om de handelscontacten 

te onderhouden en stoffen te kopen. Uiteindelijk wordt hij in 1924 als vaste 

vertegenwoordiger in Gent geplaatst. Twee jaar later dient hij een aanvraag in voor een 

gewone naturalisatie. In 1930 wordt zijn naam in het staatsblad gepubliceerd onder de 

rubriek „naturalisaties‟. 

OV 1 280 515 

NAAM Kontchicoff Jean 

In 1923 geraakt Jean, na de turbulente gebeurtenissen van 1917, in België verzeild. Hij werkt 

hier voornamelijk als mijnwerker. In 1933 wordt hij nog in Charleroi gesignaleerd, maar over 

het verdere verloop van zijn leven is er geen informatie meer te vinden in het 

vreemdelingendossier.  
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OV 1 280 612 

NAAM Kousine Boris 

Boris komt, als invalide door de burgeroorlog, aan in België in 1923 Zijn nonkel Wagner 

verbleef reeds in België. Hij werkt er bij de „Société anonyme des laminoirs de la Croyère‟. In 

1948 stelt hij zich kandidaat voor een gewone naturalisatie. Vier jaar later wordt deze 

procedure succesvol afgerond.  

OV 1 280 641 

NAAM Koulikoff Vladimir 

Vladimir wordt in 1923 opgepakt door de politie voor landloperij. Hij wordt in de gevangenis 

van Vorst geplaatst. Uiteindelijk wordt hij aan de Duitse grens gezet. In 1925 dient hij een 

aanvraag in voor een verblijf in België omdat hij er wenst te studeren in Gembloux. In 1933 

laat hij zich in het echt verbinden met Duitse Madeleine Von Krackewitz door een Brusselse 

ambtenaar van burgerlijke stand. Een jaar later wordt hun zoon Nicolas geboren, maar hij 

overlijdt voor zijn eerste levensjaar. Hij wordt het laatste gesignaleerd in de omgeving van 

Sint-Jans Molenbeek in 1949. 

OV 1 281 497 

NAAM Elfinoff Jean 

In de woelige jaren van de burgeroorlog belandt Jean uiteindelijk na veel omzwervingen in 

Tunesië. In de hoop beter werk te vinden dient Jean in 1923 een aanvraag in voor een visum 

met als bestemming België. Deze wordt hem toegekend. In België werkt hij voornamelijk als 

arbeider in de mijn. Maar in 1925 wordt hij opgepakt voor landloperij en aan de Duitse grens 

gezet. Het jaar daarop wordt hij opnieuw gesignaleerd op het Belgisch grondgebied. Rond 

1934 wordt er opnieuw een uitzettingsbevel uitgevaardigd, maar ditmaal op basis van een 

burgerlijke aanklacht. Maar gelukkig voor Jean wordt deze klacht op tijd ingetrokken en kan 

hij in België blijven. In 1937 luidden de huwelijksklokken in Brussel voor de trouw van 

Eugénie Focant en Jean. Wanneer hij later op oude leeftijd is, wordt hij ernstig ziek. 

Uiteindelijk zal hij in 1973 in Elsene overlijden.  
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OV 1 281 680 

NAAM Kleczkowska Nicolas 

Op 38-jarige leeftijd komt Nicolas aan in België. Zijn vrouw en kinderen verblijven op dat 

moment nog in Polen. Nicolas werkt in een steenkoolmijn en probeert iedere maand wat geld 

opzij te zetten, zodat zijn vrouw en kind naar België kunnen komen. Nadat de familie 

verenigd is, dient Nicolas een aanvraag in voor een gewone naturalisatie. In 1946 wordt 

deze naturalisatie hem toegekend. Twintig jaar later wordt Nicolas weduwnaar. 

OV 1 281 749 

NAAM Basaroff Paul 

Als oud-kolonel van het Russisch leger komt Paul Basaroff in Constantinopel terecht. Daar 

krijgt hij de taak om de kinderen in de vluchtelingenkampen te onderwijzen. In 1923 komt hij 

op 52-jarige leeftijd naar België. Zijn vrouw verblijft op dat moment met de kinderen in Parijs. 

In 1924 vertrekt hij eveneens naar Parijs.  

OV 1 281 988 

NAAM Koulagenko Flavian 

Flavian Koulagenko vraagt vanuit Belgrado een visum aan voor België. Via het Russisch 

Rode Kruis krijgt hij de mogelijkheid om te studeren voor ingenieur. Van zodra hij 

afgestudeerd is vertrekt hij naar Congo om te werken bij „La compagnie générale des mines‟. 

In de Belgische kolonie leert hij zijn vrouw Tatiana Vorontzow kennen. In 1931 trouwen ze in 

Elsene. Twee jaar later wordt hun zoon Alexandre geboren in Stanleyville. Wanneer hij op 

het einde van de jaren ‟30 terug in België is, dient hij een aanvraag in voor een naturalisatie. 

In datzelfde jaar wordt hem een gewone naturalisatie toegekend.  

OV  1 282 196 

NAAM Magnidoff Alexandre 

De internationaal gezochte crimineel Alexandre Magnidoff komt onder een valse naam naar 

België. In 1923 wordt hij in de gevangenis van Vorst gestoken, nadat hij werd opgepakt voor 

diefstal. Uiteindelijk wordt er een uitzettingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Eind 1923 wordt 

hij aan de Duitse grens gezet. Later, in 1925 wordt hij opnieuw in Praag gearresteerd. 
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OV 1 282 228 

NAAM Kloboukoff Jean 

Voormalig soldaat van het witte leger Jean Kloboukoff kan via zijn broer Paul in 1923 een 

visum bemachtigen voor België. In 1924 werkt hij voor de „Société belge radio-électrique‟. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij het geluk dat hij een nationaliteitscertificaat kan 

verwerven. In 1949 houdt hij het in België voor bekeken en vertrekt naar Argentinië.  

OV 1 282 367 

NAAM Stéphanoff Alexandre 

Dokter Alexander Stéphanoff onderneemt in 1923 vanuit Zagreb een poging om een 

verblijfsvergunning voor België te regelen. Maar omdat deze poging tevergeefs blijkt, regelt 

hij in 1950 een reisdocument voor Nederland. Daar woont hij in een tehuis voor 

ontvreemden. Een jaar later bezoekt hij gedurende 15 dagen zijn nichtje Srelova in België. 

OV 1 282 437 

NAAM Alexeïeff Alexandre 

Pianoleraar Alexeïeff Alexandre komt samen met zijn vrouw en zoon Boris in 1928 aan in 

Elsene. Ze zijn naar België gekomen zodat hun zoon Boris hier kan studeren. Deze twintiger 

studeert voor een diploma handels- en financiële wetenschappen. In 1933 overlijdt 

Alexandre in Sint-Josse-ten-Noode. 

OV 1 290 192 

NAAM Chérémetieff Boris / Boldareff Artéme 

Deze twee mannen op leeftijd komen om toeristische redenen naar België in 1923. Beide zijn 

afkomstig uit zeer gegoede families. Tijdens hun visite in België bezoeken ze voornamelijk 

hondenshows die gespecialiseerd zijn in windhonden. Na een 15tal dagen in België gaan ze 

terug naar Rusland. 
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OV 1 290 430 

NAAM Gorin Nicolas 

Nicolas Gorin komt na de nederlaag van het witte leger naar Luik in 1923 om er 

wetenschappen te studeren. Wanneer hij in 1929 geen beurs meer krijgt, slaan zijn stoppen 

door. In een vlaag van woede zoekt hij zijn professor Bertrand op en schiet hem neer. 

Nicolas wordt ingerekend door de politie en naar het asielcentrum in Doornik afgevoerd. In 

1931 werd hij veroordeeld tot landuitzetting. Uiteindelijk wordt hij in datzelfde jaar aan de 

grens van Roemenië gezet. 

OV 1 290 439 

NAAM Bozenko Marie 

Musicus Marie Bozenko regelt via de vrouw van kolonel Ouchakoff een visum voor België 

tijdens haar verblijf in Bulgarije. Na de wereldoorlog kan ze aan de slag bij het Rode Kruis. In 

1971 overlijdt ze in Elsene.  

OV 1 290 565 

NAAM Samsonovitch David 

David Samsonovitch smokkelt onder het alias Leon Friedman verdovende middelen. Zijn 

twee kinderen met zijn Zuid-Afrikaanse vrouw Eugénie Weinstein werden in Berlijn geboren. 

In 1925 wordt zijn opium voorraad ontdekt in Nederland. De Belgische overheid vaardigt 

meteen een uitzettingsbevel tegen hem uit. 

OV 1 290 574 

NAAM Perlmutter Binem 

Tijdens zijn verblijf in Wenen huwt Binem de Letse Grunja Schicharewitsch. In 1923 vangt 

Binem Perlmutter zijn studies als ingenieur aan. Zijn ouders sturen hem en zijn vrouw Grunja 

maandelijks 1.000 frank op. Wanneer hij in 1929 afstudeert als mijningenieur, vertrekt hij 

naar Congo. In 1938 is hij terug in België en start hij een echtscheidingsprocedure. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog behoort Binem, als Jood, tot de ongelukkigen die geen 

nationaliteitscertificaat hebben verkregen van het Comité voor Wederzijdse Russische hulp 

in België. Zijn antinazistische activiteiten bij de Vereniging van Joden brengen hem in het 

vizier van de Duitse bezetter. Door de antisemitische politiek wordt hij naar Mechelen 

gedeporteerd. Uiteindelijk sterft hij op een onbekende plaats tussen 1943-1945. 
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OV 1 290 719 

NAAM Strelzoff Abraham 

Uit vrees voor represailles vlucht Abraham Strelzoff na de Russische revolutie naar 

Palestina. Daar besluit hij dat zijn kinderen veel meer kans hebben op een betere toekomst 

als hij ze naar Europa stuurt. Uiteindelijk voegt hij de daad bij het woord en zendt zijn 

kinderen Joseph en Samuel naar België en zijn dochter Lubow naar Berlijn om te studeren. 

In 1923 emigreert hij samen met zijn vrouw Rosalie naar België om dichter bij zijn kinderen 

te wonen. Vier jaar na zijn aankomst overlijdt hij. Zijn vrouw verlaat België aan de vooravond 

van de Tweede Wereldoorlog omdat België te onveilig werd voor Joden. 

OV 1 166 246 Strelzoff Joseph (zoon) 
OV 1 148 645 Strelzoff Samuel (zoon) 
OV 1 328 601 Strelzoff Lubow (dochter) 
 

OV 1 291 376 

NAAM Bautaroff Davidoff Sophie 

Sophie Bautaroff Davidoff heeft zich na de revolutie in Berlijn gevestigd. In 1923 bezoekt ze 

een vijftiental dagen haar ouders in België. Tien jaar later komt ze nog tweemaal op vakantie 

in de Belgische Ardennen.  

OV 1 366 341 Davidoff Olga (dochter) 
OV 1 262 551 Davidoff Nicolas (zoon) 
OV 1 664 858 Davidoff Julie (dochter) 
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OV 1 291 481 

NAAM Barman Simon Daniel 

In 1909 hadden ze een klein handeltje opgestart in kleding en sterke drank. Wanneer ze 

voldoende geldmiddelen hadden verzameld, verhuisden ze hun activiteiten naar Stanleystad. 

Met hun ondernemingstalent richtten ze een hotel op en verschillende winkels. Hun 

bekendheid als gewiekste zakenmannen nam na de Eerste Wereldoorlog aanzienlijke 

proporties aan. In 1921 huwt hij in Stanleyville met Regine Moppes. Op 39-jairge leeftijd 

emigreerde Simon Barman in 1923 vanuit Congo naar België. In 1924 mag hij zich na een 

succesvolle naturalisatieprocedure, officieel Belgisch staatsburger noemen. Hij vestigt zich in 

Linkebeek en staat al gauw bekend als een zeer gulle, royale man die regelmatig grote 

recepties geeft op zijn landgoed.  

Bij aankomst blijkt dat hij onder een valse naam door het leven ging. Het Slavisch karakter 

van zijn echte naam, Zymal Tsyrinksi, vormde volgens hem een belemmering in de 

bedrijfswereld. De Belgische overheid knijpt een oogje toe en laat Tsyrinksi door het leven 

gaan als Barman, zonder beticht te worden van naamvervalsing. Op deze manier probeerde 

Zymal te breken met de habitus die zijn doen en laten domineerde en wil met een tabula 

rasa op het industriële veld manoeuvreren.  

Hoewel hij onder zijn nieuwe naam veel economische successen heeft verwezenlijkt, komt 

hij op een intrieste manier aan zijn einde. In 1930 bericht de krant „L‟indépendance‟ over de 

moord op baron Barman in een villa.  

OV 1 291 516 

NAAM d’Istchenko Isenwolod 

In 1923 komt Isenwolod d‟Istchenko in Antwerpen studeren aan het Hoger Handelsgesticht. 

Hoewel hij een beurs van Mercier ontvangt, klust hij op zijn vrije dagen nog bij als kassier of 

bibliothecaris. Na het behalen van zijn handelsdiploma krijgt hij een hoge functie 

aangeboden bij een bank in Brussel. Maar desondanks zijn goede baan kan hij niet van het 

criminele pad blijven. Hij wordt meermaals veroordeeld maar kan altijd zijn straf reduceren 

door zijn relaties met vooraanstaande personen. Na de Tweede Wereldoorlog huwt hij 

Joséphine Delhoune. In datzelfde jaar wordt Joséphine al weduwe, want in 1946 overlijdt 

Isenwolod.  
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OV 1 291 989 

NAAM Granowsky Efraïm 

Na de revolutie emigreerde Efraïm naar Riga. Van daaruit regelt hij via zijn schoonbroer 

Radbill die in België verblijft, reisdocumenten om naar België te reizen. Bij zijn aankomst kan 

Efraïm als diamantair aan de slag bij zijn schoonbroer. In 1938 overlijdt zijn vrouw Mirra in 

Leuven. In 1942 wordt hij, zonder een spoor na te laten, ambtshalve geschrapt uit het 

vreemdelingenregister.  

OV 1 300 098 

NAAM Nomicosoff Dimitri 

Als veteraan van de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 engageert Dimitri zich in 1920 

opnieuw in het leger, dit keer aan de zijde van generaal Wrangel. Wanneer hij naar 

Constantinopel geëvacueerd wordt, blijft hij niet met de pakken zitten en gaat aan de slag als 

mecanicien. Dimitri geraakt  in 1923 aan verblijfsdocument voor België via het „Comité 

d‟entr‟aide russe en Belgique‟. Hij kan in Antwerpen meteen aan de slag als persoonlijke 

taxichauffeur van barones Osy de Zeegwaert. In 1930 dient hij een aanvraag in voor een 

naturalisatie. Twee jaar later krijgt hij de gewone naturalisatie toegekend.  

OV 1 300 147 

NAAM Soubotine Michel 

In 1923 ontvangt Michel Soubotine als voormalig officier in de Russische marine, een 

verblijfsvergunning om zich vanuit Constantinopel naar België te begeven. De vrouw en 

moeder van Michel reizen met hem mee. In 1937 komt hij in de financiële problemen. Door 

zijn werkloosheid en de vele politionele boetes leeft het gezin op de armoedegrens.  
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OV 1 300 199 

NAAM Livszick Nuchim 

Op 21-jarige leeftijd komt Nuchim met zijn vrouw Asia Zmoydska naar België om 

ingenieursstudie aan te vatten aan de Rijksuniversiteit Gent. Tijdens zijn studententijd zit hij 

op kot in de Metdepenningenstraat in Gent. In het academiejaar 1926-1927 studeert hij met 

onderscheiding af als burgerlijk ingenieur. Zijn naam wordt zelfs vermeld in het jaarverslag 

van de universiteit. In 1924 wordt zijn dochter Marie geboren in Gent. Zes jaar later krijgen 

Asia en Nuchim een zoontje, Lucien. In de jaren ‟30 dient Nuchim een naturalisatieaanvraag 

in. Vanaf 1937 gaat hij daar het leven als genaturaliseerd vreemdeling. Tijdens de Tweede 

Oorlog speelt zijn joodse religie hem parten, want hij wordt gedeporteerd naar een 

concentratiekamp. Na de oorlog bericht de overheid over zijn overlijden op onbekende 

plaats.  

OV 1 300 515 

NAAM Praschker Benjamin 

De 24-jarige Benjamin komt in 1923 in de Waalse gemeente Jumet aan. In 1930 huwt hij met 

de Poolse Idessa Kurchenzweig. Acht jaar later dient hij succesvol een naturalisatieaanvraag 

in.  

OV 1 300 580 

NAAM Klimasevic Arkady 

Tijdens de burgeroorlog geraakt Arkady gewond, waardoor hij voor 25% invalide is. In 1923 

komt hij in België studeren aan de universiteit van Luik. Hij ontvangt een beurs van het 

„Patronage belge de la Jeunesse universitaire‟ van zo een 300 frank per maand. Na zijn 

studies kan hij aan de slag als ingenieur-elektricien. Aan de vooravond van Wereldoorlog II 

huwt hij met de Russische Olga Illarionovna Dyrda-Louchkinoff. In 1969 overlijdt hij in 

Grivegnée.  

 

 

 

 

 



 

157 
 

OV 1 301 017 

NAAM De Dsuy Andrault 

De Russische vluchtelinge Andrault de Dsuy Anna komt op 36jarige leeftijd alleen aan in 

België op verzoek van senator Wittemans, lid van de Theosofische gemeenschap in Ukkel. 

Ze werkt er als leerkracht in de Société Monada.   Nadat de leefgemeenschap halverwege 

de 20ste eeuw werd opgedoekt, belandt Anna op de rand van de samenleving. In 1957 

rapporteert de politie over de miserabele leefomstandigheden van de Russische 

vluchtelinge. Naar aanleiding van dit rapport wordt ze vanaf 1961 financieel bijgestaan door 

de sociale bijstand (assistance publique) Ze ontvangt dan 729fr. per maand. In 1970 overlijdt 

ze in Genval.  

OV 1 301 209 

NAAM Bonkreeff Jean 

Voormalig soldaat van het witte leger, geraakt tijdens de burgeroorlog ernstig gewond. Als 

invalide komt hij in 1923 naar België om te werken bij de steenkoolmijn Forte Taille. Zijn 

vrouw Xenia en hun drie kinderen verblijven nog in Rusland. Een jaar later werkt hij bij de 

wapenfabriek FN Herstal. Op het einde van Wereldoorlog II is er geen informatie meer 

beschikbaar over de levenswandel van Jean. In 1945 werd hij ambtshalve geschrapt.  

OV 1 301 211 

NAAM Beregovoy Jean 

Jean wordt in 1923 vanuit Sofia gerekruteerd om in de Belgische steenkoolmijn Forte Taille 

te komen. Na 1 jaar houdt hij het voor bekeken en gaat hij aan de slag bij FN Herstal. In 

datzelfde jaar stapt hij met de Russische Lydie Minenko in het huwelijksbootje. Samen 

krijgen ze in 1929 een dochter, Lydie. In 1932 vraagt hij een gewone naturalisatie aan. Op 

dat moment werkt hij als arbeider bij de fabriek „Société anonyme des tubes flémalle‟. In 

1935 krijgt hij een gewone naturalisatie toegewezen.  
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OV 1 301 214 

NAAM Kalagous Jean 

In 1924 komt Jean via Duitsland in België aan. Hij kan meteen aan de slag in de mijn van 

Kosalles. Na een aantal jaren wordt hij lid van de Luikse artiestengroep „Atlanta‟. Samen 

schuimen ze verschillende cafés af. Met de opbrengst van zijn optredens koopt hij een 

camionette waarmee hij als zelfstandige een verhuisdienst opstart. Na Wereldoorlog II wordt 

hij beschuldigd van collaboratie. Tijdens de bezetting had hij zijn voorkeur voor de Duitse 

bezetter niet onder stoelen of banken gestoken. Bovendien was de man van zijn concubine 

Dombadze vrijwillig in Duitsland gaan werken. In 1945 werd hij vrijgelaten uit de gevangenis 

in Nijvel. Hij specialiseert zich in de handel van konijnenvellen. Op het einde van de jaren ‟40 

dient hij een naturalisatieaanvraag in, maar moet zijn verzoek intrekken omwille van 

geldgebrek. In 1960 overlijdt hij in Elsene.  

OV 1 301 266 

NAAM Kanevsky Valentin 

Als oud-strijder van het witte leger onder generaal Denikine komt Valentin via Sofia in 1923 

naar België. In 1929 wordt zijn huwelijk met de Russische Marie Westerling bezegeld. Hun 

huwelijk blijft kinderloos. Tijdens de jaren ‟30 werkt hij als mecanicien in een garage. In de 

omgeving staat hij bekend omwille van zijn anticommunistisch gedachtengoed. Als 

vicevoorzitter van de „Union des Gallipoliens‟ behartigt hij de belangen van de voormalige 

soldaten uit het vluchtelingenkamp in Gallipoli. In 1947 stelt hij zich kandidaat voor een 

gewone naturalisatie, maar zijn aanvraag wordt geweigerd om onbekende redenen. Begin 

jaren ‟50 overlijdt hij in Elsene. 

OV 1 301 353 

NAAM Gondkoff Constantin 

Tijdens de burgeroorlog had Constantin zich geëngageerd bij het witte leger. Nadat het witte 

leger finaal verslagen wordt, belandt hij de hoofdstad van Bulgarije. In 1923 komt hij naar 

België om te werken in de steenkoolmijn Forte Taile. Na een jaar wordt hij aangeworven 

door de wapenfabrikant FN Herstal. In 1925 huwt hij met de Belgische Marie Thys. 

Constantin adopteert Louis, de zoon van Marie. Hij overlijdt in 1949 in Luik.  
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OV 1 301 372 

NAAM Koroleff Georges 

Op 34-jarige leeftijd komt voormalig soldaat van het leger onder leiding van generaal 

Wrangel, naar België vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij werkt er gedurende een jaar 

in de steenkoolmijn Forte Taile. In 1925 gaat hij werken bij FN Herstal. In de jaren ‟30 wordt 

het huwelijk tussen Georges en Taisjia Snarskis bezegeld door een Luikse ambtenaar van 

burgerlijke stand. In 1966 overlijdt hij in Luik.  

OV 1 301 490 

NAAM Tierestchenko Paul 

In 1923 wordt Paul door de Belgische steenkoolmijn Forte Taile gerekruteerd vanuit Sofia. 

De voormalige soldaat huwt in 1925 met Elisabeth Boutenko, een vrouw van Russische 

oorsprong. Jarenlang zet hij elke maand een kleine geldsom aan de kant op de rekening van 

zijn vrouw. Maar in 1934 ontvangt Paul een brief waarin staat dat zijn vrouw hem verlaat. 

Ten einde raad schrijft hij naar de directeur van Openbare Veiligheid zijn hele relaas over de 

gemeenschappelijke rekening waar nu geen van beide partners nog aan kan. Op het einde 

van de wereldoorlog woont hij met zijn nieuwe vrouw en hun kind in Frankrijk. Hij vraagt nog 

een aantal keer een visum aan voor België om hier een aantal zaakjes te regelen, maar in 

1958 wordt hij definitief ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister.  

OV 1 301 514 

NAAM Dessiatoff Maxime 

In 1920 verlaat Maxime Rusland met het Witte leger. Na de evacuatie verblijft hij eerst in 

Constantinopel en daarna in Bulgarije. Daar wordt hij geselecteerd om in de Belgische 

steenkoolmijn Forte Taile te komen werken. Later werkt hij als arbeider in de fabrieken van 

Cockerill. In 1934 start hij een naturalisatieprocedure op. Vier jaar later krijgt hij een gewone 

naturalisatie toegewezen.  
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OV 1 302 411 

NAAM Kadinsky Naïm 

De 53-jarige Naïm belandt in 1923 via Duitsland in België. Hij verdient zijn loon als 

diamanthandelaar in Antwerpen. Zijn vrouw Marie Sosnicer en hun kinderen Esther en Henri 

vergezellen hem tijdens zijn verblijf in België. In 1938 blaast hij zijn laatste adem uit. Zijn 

vrouw wordt in 1943 door de Duitse bezetter gedeporteerd naar een vernietigingskamp.  

OV 1 302 517 

NAAM Poutchkoff Alexis 

Alexis komt vanuit Parijs naar België om te studeren aan de universiteit van Luik. Hij studeert 

voor technisch ingenieur. Tijdens het academiejaar 1923-1924 ontvangt hij een beurs van 

kardinaal Mercier. Maar door zijn gebrek aan inzet, wordt hij al gauw op de vingers getikt. In 

het volgend academiejaar gaat hij terug regelmatig naar de les. Maar op het einde van 1924 

wordt hij, om onbekende redenen, het land uitgezet.  

  



 

161 
 

BIJLAGEN 

Bijlage I – Gemeentelijk inlichtingenbulletin……………………………………………….I 

 POMBA (A.) – De status der vreemdelingen in België. p. XII 

Bijlage II – Correspondentie archivaris Strubbe………………………………………….II 

 Email 16-02-2011 

Bijlage III – Prosopografie Excel-bestand………………………………………………..III 

Bijlage IV – Overzicht vluchtelingendossiers……………………………………………IV  

Bijlage V – Kaart verspreiding Russische vluchtelingen [1921]……………………XXVI 

 GOUSSEFF (C.) – L‟exile russe. p. 290 

Bijlage VI – Kaart Russische exodus [1917-1923]…………………...…………….XXVII 

 GILBERT (M.) – The dent atlas of Russian history. p.107 

Bijlage VII – Kaart Russisch exodus (steekproef)…………………………………XXVIII  

Bijlage VIII – K.B. Oprichting Commissie voor vreemdelingen……………......…..XXIX 

 Belgisch Staatsblad, 20-02-1936 

Bijlage IX – Wet implementatie Conventie van Génève [1951]……………………XXX 

 Belgisch Staatsblad, 04-10-1953 

Bijlage X – “M. Barman, industrielle colonial, a été tué par un solliciteur. “……...XXXI 

 La Dernière Heure, 22-12-30 

Bijlage XI – Publicatie naturalisatie aanvraag………………………………...…….XXXII 

 

  



 

162 
 

BIJLAGE I – Gemeentelijk inlichtingenbulletin 

  



 

163 
 

BIJLAGE  II – Correspondentie archivaris Strubbe 

 

“Beste Katrijn,  

Zoals beloofd, heb ik in mijn mailbox eens gegrasduind naar vragen die ik verleden jaar heb 

beantwoord over gevluchte Russen. Ik heb volgende verwijzingen gevonden: 

- Khodakovsky, Nicolas: dossier nr. 1.258.603 (bevat 30 documenten en is de facto geopend 

in 1923). Het zou hier gaan om een voormalig generaal die gelegerd was in het  Krimgebied 

(volgens diens nabestaanden was hij militair gouverneur van Kertch), al bevat het dossier 

geen sporen daarover. Diens echtgenote zou eerst uitgeweken zijn naar Turkije met de 

kinderen, waar zij overleed aan een epidemie (waarschijnlijk tyfus). In de loop der jaren 

kwamen een aantal familieleden zich ook in België vestigen. Van de kinderen bestaat er ook 

een dossier. Ziehier de lijst: 

- Khodakovsky, Nicolas (zoon): dossier nr A386.167. 

- Khodakovsky, Larissa (dochter): dossier nr. A165.835. 

 - Drobiasko, Taï (nicht)s: dossier nr. 1.327.063. 

- Drobiasko, Polina (zus van Taïs): dossier nr. A24.318. 

 

Daarnaast kreeg ik in maart 2010 een vraag naar Alexis Arkhanguelski, een voormalig 

generaal. Diens dossier draagt nr. 1.450.071 (vermoedelijk geopend eind 1924), maar 

ontbreekt in onze reeks. Dit is allicht geen toeval: ik heb al een paar keer 

moeten constateren dat dossiers van hooggeplaatste of politiek gevoelige buitenlanders uit 

de reeks ontbreken. Deze persoon is blijkbaar veroordeeld geweest na W.O. II, voor het 

krijgsauditoraat van Mons. Ik weet niet of diens dossier om deze reden uit de reeks is 

gelicht.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Filip Strubbe 

Attaché aan het Algemeen Rijksarchief - Attaché aux Archives générales du Royaume 

Afdeling 5: Archieven Hedendaagse Periode - Section 5: Archives contemporaines 

2-6 Ruisbroekstraat 

B - 1000 Brussel” 
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BIJLAGE III – Prosopografie Excel-bestand  

 
O

V
 N

U
M

M
ER

N
aa

m
V

o
o

rn
aa

m
G

e
sl

ac
h

t
D

at
u

m
 a

an
ko

m
st

V
o

ri
g 

ve
rb

li
jf

G
e

b
o

o
rt

e
p

la
at

s
G

e
b

o
o

rt
e

d
at

u
m

N
at

io
n

al
it

e
it

B
e

ro
e

p
Lo

o
n

Ec
h

tg
e

n
o

o
t 

D
at

u
m

 h
u

w
e

li
jk

P
la

at
s 

h
u

w
e

li
jk

K
in

d
e

re
n

G
ro

te
 n

at
u

ra
li

sa
ti

e

G
e

w
o

n
e

 n
at

u
ra

li
sa

ti
e

Ex
p

u
ls

io
n

O
ve

rl
ij

d
e

n
M

il
it

ai
r 

ve
rl

e
d

e
n

M
ig

ra
ti

e



 

165 
 

BIJLAGE IV – Overzicht vluchtelingendossiers 

 

OV DOOS KAFTEN DOSSIER nr. NAAM 

1 250 061 – 1 250 120 
   

 
061 – 080  x 

 

 
081 - 100 x 

 

 
101 – 120 x 

 1 250 120 - 1 250 200 
   

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
160 - 180 x 

 

 
181 - 200 x 

 1 250 201 -1250 320 
   

 
201-220 x 

 

 
221 -240  x 

 

 
241-260 x 

 

 
261-280 x 

 

 
281-300 x 

 

 
301-320 x 

 1 250 321 - 1 250 420  
   

 
321- 340 324 Archaouloff Marie  

 
341-360 x 

 

 
361- 380 x 

 

 
381-400 x 

 

 
401-420 x 

 1 250 421 - 1 250 540 
   

 
421-440  x 

 

 
441-460 x 

 

 
461-480 x 

 

 
481-500 x 

 

 
501-520 x 

 

 
521-540 x 

 1 250 540- 1 250 620 
   

 
541 - 560 x 

 

 
561- 580 561 Gorodetsky/Gorodezki Alexis 

 
581-600 x 

 

 
601- 620  x 

 1 250 621 - 1 250 740 
   

 
621- 640 x 

 

 
641-660 x 

 

 
661-680 x 

 

 
681- 700 x 

 

 
701 -720 x 

 

 
721-  740  x 
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1 250 741 - 1 250 840  
   

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 

 

 
781 -  800 x 

 

 
821- 840 x 

 1 250 841 - 1 250 920  
   

 
841 - 860 x 

 

 
861- 880 x 

 

 
881 - 900 x 

 

 
901- 920 x 

 1 250 921 - 1 251 020 
   

 
921 - 940  x 

 

 
941 - 960 x 

 

 
961-980 974 Jean Sachnovsky 

 
981 - 1000 x 

 1 251 021- 1 251 140 
   

 
021- 040 x 

 

 
041- 060 x 

 

 
061- 080 x 

 

 
081- 100 99 Robrecheff Constantin 

 
101-120 x 

 

 
121- 140 

  1 251 141 - 1 251 220 
   

 
141-160 146 Aglaya Ken(n)ig Michaïloff  

 
161- 180 x 

 

 
181- 200 x 

 

 
201- 220 x 

 1 251 221 - 1 251 320 
   

 
221- 240 x 

 

 
241-260  x 

 

 
261-280  x 

 

 
281-300 287 Litvinov Pierre 

1 251 321 - 1 251 420 
   

 
321-340 335 Tchernosvitoff Alexis 

 
341 -360 342 Petoukhoff Constantin 

 
361- 380 x 

 

 
381- 400 x 

 

 
401- 420 x 

 1 251 421- 1 251 540 
   

 
421-440 431 Calinitcaia Haia 

 
441- 460 x 

 

 
461-480 x 

 

 
481- 500 x 

 

 
501-520 x 

 

 
521 -540 x 
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1 251 541 - 1 251 640  
   

 
541 - 560 x 

 

 
561- 580 x 

 

 
581 - 600 x 

 

 
601- 620 x 

 

 
621-640 x 

 1 251 641 - 1 251 780 
   

 
641 - 660  x 

 

 
661 - 680  x 

 

 
681 - 700  x 

 

 
701 - 720  x 

 

 
721 - 740  x 

 

 
741 - 760  x 

 

 
761 -780  x 

 1 251 781 - 1 251 940  
   

 
781 - 800  794 Morland Pierre  

 
801 - 820 x 

 

 
821- 840  x 

 

 
841 - 860 844 Lonzman Maurice  

 
861 - 880  x 

 

 
881- 900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940  925 Hélène Mitarevsky 

  
926 Bobatchenko Nicolas  

1 251 941 - 1 252 080 
   

 
941 - 960  x 

 

 
961 - 980 x 

 

 
981 - 000 x 

 

 
001-020 x 

 

 
021- 040 x 

 

 
041- 060 x 

 

 
061 - 080 73 Szeftel Isaac-Arthur  

1 252 081- 1 252 220  
   

 
081 - 100 x 

 

 
101 - 120 x 

 

 
121- 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180  x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 1 252 221 - 1 252 300 
   

 
221- 240 x 

 

 
241- 260 x 

 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 



 

168 
 

1 252 301 - 1252 420 
   

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341- 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 1 252 421 - 1 252 560 
   

 
421 - 440  x 

 

 
440 - 460 x 

 

 
461 - 480  466 Evreinov/Yvrejinov Michel 

 
481- 500 X 

 

 
501- 520 505 Halbach Éleonore 

 
521-540 x 

 

 
541 - 560 x 

 1 259 921 - 1 260 020       

 
921- 940  x 

 

 
941 - 960  x 

 

 
961 - 980 x 

 

 
981 - 000 x 

 

 
001- 020 18 Chouzou Michel 

1 260 021 - 1 260 120 
   

 
021- 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 73 Mouravieff Nicolas 

  
74 Mouravieff Alexis 

  
79 Toutkovsky Pierre 

 
081 - 100 84 

 

 
101 - 120  x 

 1 260 121 - 1 260 240 
   

 
121- 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180  x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 240 x 

 1 260 241 - 1 260 380 
   

 
241-260 x 

 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 -320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380  377 Pakhomoff Constantin  

1 260 381 - 1 260 480  
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381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460  x 

 

 
461 - 480  476 Rabinow Imaul  

1 260 481 - 1 260 560  
   

 
481 - 500 x 

 

 
501 - 520 x 

 

 
521 -540 x 

 

 
541 - 560 x 

 1 260 561 - 1 260 680  
   

 
561 - 580  x 

 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 x 

 

 
621 - 640  x 

 

 
641- 660 x 

 

 
661- 680 x 

 1 260 681 - 1 260 800 
   

 
681 - 700 x 

 

 
701 - 720  x 

 

 
721 - 740  x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 1 260 801 - 1 260 940  
   

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 

 
881 -900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921-940 x 

 1 260 941 - 1 261 040 
   

 
941 - 960 952 Tzvetkow Vladimir  

 
961 - 980  x 

 

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 x 

 

 
021- 040 x 

 

    1 261 041 - 1 261 140 
   

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 x 

 

 
101 - 120 x 

 

 
121- 140 x 
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1 261 141 - 1 261 220 
   

 
141 - 160 152 Morine/i Alexandre  

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 206 Brouhns Grégoire 

1 261 221 - 1 261 360 
   

 
221 - 240  x 

 

 
241 - 260  x 

 

 
261 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 x 

 1 261 361 - 1 261 460  
   

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401  -420 413 Basilewsky Georges 

 
421- 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 1 261 461 - 1 261 580 
   

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 x 

 

 
501 - 520 x 

 

 
521 - 540 533 Reztsoff Ghenady 

 
541 - 560 x 

 

 
561 - 580 x 

 1 261 581 - 1 261 700 
   

 
581 - 600 591 Morducovitch Max  

 
601 - 620  x 

 

 
621 - 640 627 Gourary Manuel 

 
641 - 660 x 

 

 
661 - 680 x 

 

 
681 - 700 x 

 1 261 701 - 1 261 800 
   

 
701 - 720 x 

 

 
721 - 740  x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780  x 

 

 
781 - 800 x 

 1 261 801 - 1 261 940  
   

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 

 
881 - 900 898 Amiradjibi Hélène  

 
901 - 920 x 
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921 - 940 x 

 1 261 941 - 1 262 040 
   

 
941 - 960 x 

 

 
961-980 x 

 

 
981-000 x 

 

 
001- 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 1 262 041 - 1 262 120  
   

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 76 Kirgener/ Kirner Ethel 

 
081 - 100 x 

 

 
101 - 120 x 

 1 262 121 - 1 262 200 
   

 
121 - 140  x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 189 Revtschin Nissen  

  
199 Oustinovitch Adrien Nicolas 

1 262 201 - 1 262 300 
   

 
201- 220 x 

 

 
221- 240  x 

 

 
241 - 260  x 

 

 
261 - 280 275 Jacouwleff Julia  

 
281 - 300 282 Kuklin Vladimir  

1 262 301 - 1 262 480 
   

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 x 

 

 
361 -380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420  x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 

 
461 - 480 x 

 1 262 481 - 1 262 580 
   

 
481 - 500 x 

 

 
501 - 520 506 

 

 
521- 540 x 

 

 
541- 560 544 Baydak Vladimir  

  
545 Pierre Devisson 

  
551 Boutoroff Nicolas 

  
565 Mamonoff Basile  

 
561 - 580 x 

 1 269 981 - 1 270 140       

 
001 - 020 x 
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021- 040  x 

 

 
041 - 060  x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 x 

 

 
101 -120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

    1 270 141 - 1 270 260 
   

 
141 - 160  x 

 

 
161 - 180  x 

 

 
181-200 x 

 

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 248 Peresleny Sophie 

1 270 261 - 1 270 380 
   

 
261 - 280 267 Avsitidysky Serge  

 
281 -300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 1 270 381 - 1 270 520  
   

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420  x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 

 
461 - 480  x 

 

 
481 - 500 x 

 

 
501 - 520 x 

 1 270 521 - 1 270 600 
   

 
521- 540 529 Evlonoff Jean  

 
541 - 560 555 Tzvetkow Olga  

 
561 - 580 565 Ptschenenikoff Pierre 

 
581 - 600 x 

 1 270 601 - 1 270 720 
   

 
601 - 620 x 

 

 
621 - 640 x 

 

 
641 - 660 x 

 

 
661 - 680 x 

 

 
681 -700 x 

 

 
701 - 720 x 

 1 270 721 - 1 270 860 
   

 
721 - 740  x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 
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781 - 800 x 

 

 
801 - 820 x 

 

 
821 -  840 x 

 

 
841 - 860 x 

 1 270 861 - 1 271 000 
   

 
861 - 880 x 

 

 
881 - 900 x 

 

 
901 - 920 920 Fraboni Philippe  

 
921 - 940 x 

 

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 x 

 

 
981 - 000 x 

 1 271 001 - 1 271 080 
   

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 1 271 081 - 1 271 240 
   

 
081 - 100 x 

 

 
101 - 120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161  -180 x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 240 x 

 1 271 241 - 1 271 380 
   

 
241 - 260 253 Ivanenko Michel  

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 342 Chor Alexandre  

 
361 - 380 x 

 1 271 641 - 1 271 760 
   

 
641 - 660 x 

 

 
661 - 680 661 Michelson Alexandre 

  
664 Verlent Marie  

 
681 - 700  x 

 

 
701 - 720 x 

 

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 x 

 1 271 761 - 1 271 880 
   

 
761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 



 

174 
 

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 1 271 881 - 1 271 980 
   

 
881 -900 886 Stainowsky Alexandre  

 
901 - 920  x 

 

 
921- 940 x 

 

 
941 - 960 944 Berligoff Theodore 

 
961 -980 x 

 1 271 981 - 1 272 060 
   

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 -060 x 

 1 272 061 - 1 272 140 
   

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 x 

 

 
101 - 120 x 

 

 
121 - 140 x 

 1 272 141 - 1 272 230 
   

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180  x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 230 x 

 1 272 231 - 1 272 300 
   

 
231 - 240 x 

 

 
241 - 260  247 Amdaur Schneir/ Charles 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 1 272 301 - 1 272 400 
   

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 327 Itskoff Jane  

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 395 Kocheleff Boris  

1 272 401 - 1 272 480 
   

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441- 460 x 

 

 
461 - 480 468 Litvinoff Gregoire 

1 272 481 - 1 272 580 
   

 
481 - 500 x 

 

 
501- 520 x 
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521 -540 539 Tatistscheff Vladimir  

 
541 - 560 x 

 

 
561 - 580 564 Goutorovitch Georges  

1 279 901 - 1 280 000       

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940 x 

 

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 971 Aslanoff Michael  

 
981 - 000 x 

 

    1 280 001 - 1 280 100 
   

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 46 Popoff Vladimir 

 
061 - 080 64 Skossyreff Boris 

 
081 - 100 x 

 1 280 101 - 1 280 200 
   

 
101- 120 110 Fedroff Alexandre 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 x 

 1 280 201 - 1 280 360 
   

 
201- 220 x 

 

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 247 Stainowsky Pierre 

 
261 - 280 277 Liakovitch Nicolas  

  
279 Swerdloff Joseph 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 -340 x 

 

 
341 - 360 347 Treskine Valère  

1 280 361 - 1 280 480  
   

 
361 - 380  x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 

 
461 - 480 x 

 1 280 481 - 1 280 560 
   

 
481 - 500 x 

 

 
501 - 520 515 Kontchicoff Jean  

 
521 - 540  x 

 

 
541 - 560 x 

 1 280 561 - 640  
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561 - 580 580 Seminniakoff Feodossy 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 612 Kousine Boris 

 
621 - 640 627 Akerman Zeilik 

1 280 641 - 1 280 720 
   

 
641 - 660 641 Kaulikoff Vladimir 

 
661 - 680 x 

 

 
681 - 700 x 

 

 
701 - 720 x 

 1 280 721 - 1 280 800 
   

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 1 280 801 - 1 280 880 
   

 
801 - 820 x 

 

 
821- 840 x 

 

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 1 280 881 - 1 280 980 
   

 
881 -  900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921- 940 x 

 

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 x 

 1 280 981 - 1 281 100 
   

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 x 

 

 
021-040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 74 Marie Melikoff 

1 281 101 - 1 281 220 
   

 
081 -100 x 

 

 
101 - 120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 1 281 221- 1 281 340 
   

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 x 

 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 
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321 -340 x 

 1 281 341 - 1 281 410 
   

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 410 x 

 

    1 281 411 - 1 281 460 
   

 
411 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441- 460 x 

 1 281 461 - 1 281 560 
   

 
901 - 920 x 

 

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 497 Elfinoff Jean 

 
501 - 520 x 

 

 
521 - 540 x 

 1 281 561 - 1 281 660 
   

 
541 - 560 x 

 

 
561 - 580 x 

 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 x 

 

 
621 - 640 x 

 

 
641 - 660 x 

 1 281 661 -1 281 760 
   

 
661 - 680 680 Kletchovsky Nicolas  

 
681 - 700 x 

 

 
701 - 720 x 

 

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 749 Basaroff Paul 

1 281 761 - 1 281 840  
   

 
761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 1 281 841 - 1 281 880 
   

 
841 - 850 x 

 

 
851 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 1 281 881 - 1 281 980  
   

 
881- 900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940 933 Klokoff Johan  

 
941 - 960 

  

 
961 - 980 978 Roudnick Chain  
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1 281 981 - 1 282 080  
   

 
981 - 000 988 Koulagenko Flavian 

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 1 282 081 - 1 282 200  
   

 
081 - 100 x 

 

 
101- 120 x 

 

 
121 -140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 196  Magnidoff Alexandre 

1 282 201 - 1 282 320 
   

 
201 -220 x 

 

 
221 - 240 228 De kloboukoff Jean  

 
241 - 260 x 

 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320  x 

 1 282 321 - 1 282 440 
   

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 367 Stéphanoff Alexandre  

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 437 Alexieff Alexandre 

1 282 441 - 1 282 500 
   

 
441 - 460 x 

 

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 X 

 1 282 501 - 1 282 620 
   

 
501 - 520 517 Capitine Marie  

 
521 - 560 x 

 

 
561 - 580 x 

 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 x 

 1 289 901 - 1 290 000       

 
921 - 940 x 

 

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 x 

 

 
981 -900 x 

 1 290 001 - 1 290 100 
   

 
001- 020 x 

 

 
021 - 040 x 
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041  - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 x 

 1 290 101 - 1 290 240 
   

 
101 - 120 109 Klueff Georges  

 
121 - 140 123 Ginsburg Israel 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 192 Cheremeteff Boris 

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 240 228 Mazarow Vladimir  

1 290 241 - 1 290 360 
   

 
241 - 260 x 

 

 
261 -280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 1 290 361 - 1 290 440  
   

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 430 Gorin Nicolas 

  
439 Marie Borzenko 

1 290 441 - 1 290 560 
   

 
441 -460 x 

 

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 x 

 

 
501 - 520 x 

 

 
521 - 540 x 

 

 
541 - 560 x 

 1 290 561 - 1 290 660 
   

 
561 -580 565 Samsonovitch David 

  
574 Perlmutter Binem 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 x 

 

 
621 - 640 x 

 

 
641 - 660 x 

 1 290 661 - 1 290 760 
   

 
661 - 680 x 

 

 
681 - 700 x 

 

 
701 - 720 719 Strelzoff Abraham 

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 x 

 1 290 761 - 1 290 840 
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761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 1 290 841 - 1 290 940  
   

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 

 
881 - 900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940 x 

 1 290 941 - 1 291 080 
   

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 x 

 

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 1 291 081 - 1 291 220 
   

 
081 - 100 x 

 

 
101- 120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 1 291 221 - 1 291 320 
   

 
221 - 240  x 

 

 
241 - 260 x 

 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 1 291 321 - 1 291 460 
   

 
321 - 340 x 

 

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 376 Davidoff Sophie  

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 1 291 461 - 1 291 520 
   

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 481 Barman Simon Daniel 

 
501 - 520 516 Istchenko 
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1 291 521 - 1 291 620 
   

 
521 - 540 x 

 

 
541 - 560 x 

 

 
561 - 580 x 

 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 x 

 1 291 621 - 1 291 700 
   

 
621 - 640 x 

 

 
641 - 660 647 Schuekhändler Joseph 

 
661 - 680 x 

 

 
681 - 700 x 

 1 291 701 -1 291 800 
   

 
701 - 720 x 

 

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 1 291 801 - 1 291 880 
   

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 1 291 881 - 1 292 000 
   

 
881 - 900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940 x 

 

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 987 Prokopens Marguerite 

 
981 - 000 989 Granovsky Efraïm  

1 292 001 - 1 292 100 
   

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 -060 x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 x 

 1 292 101 - 1 292 200 
   

 
101 -120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 180 x 

 

 
181 -200 x 

 1 292 201 - 1 292 340 
   

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 x 

 



 

182 
 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 1 292 341 - 1 292 480 
   

 
341 - 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 

 
461 - 480 478 Rozentsvert Bela 

1 292 481 - 1 292 540 
   

 
481 -500 x 

 

 
501 - 520 x 

 

 
521 - 540 x 

 1 292 541 - 1 292 640 
   

 
541 - 560 x 

 

 
561 -580 x 

 

 
581 - 600 x 

 

 
601 - 620 x 

 

 
621 - 640 x 

 1 299 981- 1 300 100       

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 x 

 

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 94 Polounine Arcadius Paul  

  
98 Namicossoff Dimitry 

1 300 101 - 1 300 200 
   

 
101 - 120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 147 Soubbotine Michel 

 
161 - 180 x 

 

 
181 - 200 199 Livszye Nuchim 

1 300 201 - 1 300 280 
   

 
201 - 220 x 

 

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 245 Chevtchenko Dimitri 

 
261-280 x 

 1 300 281 - 1 300 380 
   

 
281 - 300 x 

 

 
301- 320 x 

 

 
321 -340 x 
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341 - 360 x 

 

 
361 - 380 x 

 1 300  381 - 1 300 500 
   

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 451 Demkoff Vladimir  

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 488 Nina Miagkoff 

1 300 501 - 1 300 620 
   

 
501 - 520 515 Praschker Benjamin 

 
521 - 540 x 

 

 
541 - 560 x 

 

 
561 - 580 580 Klimasevic Arcady  

 
581 - 600 x 

 

 
600-620 x 

 1 300 621 - 1 300 720 
   

 
621 -640 x 

 

 
641 - 660 x 

 

 
661 - 680 x 

 

 
681 - 700 x 

 

 
701 - 720 x 

 1 300 721 - 1 300 860 
   

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 

 

 
781 - 800 x 

 

 
801 - 820 x 

 

 
821 - 840 x 

 

 
841 - 860 x 

 1 300 861 -1 300 940 
   

 
861 - 880 x 

 

 
881 - 900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940 x 

 1 300 941 - 1 301 020 
   

 
941 - 960 x 

 

 
961 -980 x 

 

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 17 Andrault De buy Anna 

1 301 021 - 1 301 200 
   

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 98 Medvedieff Vera 
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101 - 120 117 Kozloff Théodore 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161- 180 x 

 

 
181 - 200 x 

 1 301 201 - 1 301 280 
   

 
201 - 220 209 Boukrieff Jean  

  
211 Beregovoy Jean  

  
214 Kalagous Jean  

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 x 

 

 
261 - 280 266 Kanevsky Valentin 

  
277 Maetzky Constantin 

1 301 281 - 1 301 420 
   

 
281 - 300 x 

 

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340  x 

 

 
341 - 360 353 Goudkoff Constantin 

 
361 - 380 372 Koroloff Georges 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 x 

 1 301 421 - 1 301 520 
   

 
421 - 440 x 

 

 
441 - 460 x 

 

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 490 Tierestchenko Paul  

 
501 - 520 514 Dessiatoff Maxime  

1 301 521 - 1 301 600 
   

 
521 - 540 536 Mouchamorine Melanie  

 
541 - 560 x 

 

 
561 - 580 x 

 

 
581 - 600 x 

 1 301 601 - 1 301 700 
   

 
601 - 620 x 

 

 
621 - 640 x 

 

 
641 - 660 x 

 

 
661 - 680 x 

 

 
681 - 700 x 

 1 301 701 - 1 301 840 
   

 
701 - 720 x 

 

 
721 - 740 x 

 

 
741 - 760 x 

 

 
761 - 780 x 

 

 
781 -800 x 

 

 
801 - 820 x 
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821 - 840 x 

 1 301 841 - 1 301 940 
   

 
841 - 860 x 

 

 
861 - 880 x 

 

 
881 - 900 x 

 

 
901 - 920 x 

 

 
921 - 940 x 

 1 301 941 - 1 302 020 
   

 
941 - 960 x 

 

 
961 - 980 x 

 

 
981 - 000 x 

 

 
001 - 020 x 

 1 302 021 - 1 302 120 
   

 
021 - 040 x 

 

 
041 - 060 x 

 

 
061 - 080 x 

 

 
081 - 100 x 

 1 302 121 - 1 302 240 
   

 
101 - 120 x 

 

 
121 - 140 x 

 

 
141 - 160 x 

 

 
161 - 200 x 

 

 
201 - 220 x 

 1 302 241 - 1 302 320 
   

 
221 - 240 x 

 

 
241 - 260 x 

 

 
261 - 280 x 

 

 
281 - 300 x 

 1 302 321 - 1 302 440 
   

 
301 - 320 x 

 

 
321 - 340 x 

 

 
341 -360 x 

 

 
361 - 380 x 

 

 
381 - 400 x 

 

 
401 - 420 411 Kadinsky Naum 

 
421 - 440 x 

 1 302 441 - 1 302 520 
   

 
441 -460 442 Kaufmann Hana  

 
461 - 480 x 

 

 
481 - 500 x 

 

 
501 -520 517 Poutchkoff Alexis  

1 302 521 - 1 302 660 
   

 
521 - 540 x 

 

 
541 - 560 557 Courris Jean  

 
561 - 580 x 
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581 - 600 x 

 

 
601 - 620  x 

 

 
621 -640 x 

 

 
641 - 660 x 
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BIJLAGE V – Kaart verspreiding Russische vluchtelingen [1921] 

(zie uitgeprinte versie) 

BIJLAGE VI – Kaart Russische exodus [1917-1923] 

(zie uitgeprinte versie)  
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BIJLAGE VII – Kaart Russische exodus (steekproef) 

Top 5 
landen 

Aantal % 

Frankrijk 26 20% 

Turkije 20 16% 

Duitsland 16 13% 

Bulgarije 15 12% 

Rusland 13 10% 

Top 5 
landen 

Aantal % 

Frankrijk 26 20% 

Turkije 20 16% 

Duitsland 16 13% 

Bulgarije 15 12% 

Rusland 13 10% 
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BIJLAGE VIII: K.B. Oprichting Commissie voor vreemdelingen. BS 20-02-1936 

(zie uitgeprinte versie) 

BIJLAGE IX: Wet implementatie Conventie van Génève [1951] 

(zie uitgeprinte versie)
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BIJLAGE X: “M. Barman, industrielle colonial, a été tué par un solliciteur. “  

(La Dernière Heure, 22-12-30) 

 

 

A.R.A., MvJ, Dienst Vreemdelingenpolitie, OV 1 291 481  
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BIJLAGE XI: Publicatie naturalisatie aanvraag 

 

A.R.A., MvJ, Dienst Vreemdelingenpolitie, OV 1 291 481 

 

 

 

 

 

 

 


