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3  Probleemstelling 

 
3.1  Doelstellingen en onderzoeksvragen 
 

In de 19de eeuw was België een echt emigratieland. Toch stelde ook België haar grenzen open 

voor immigranten vanuit Europa. Vooral vreemdelingen vanuit de buurlanden vestigden zich 

in economisch interessante gebieden zoals de Waalse industrie-as, Brussel en Antwerpen. 

Deze immigranten ondervonden tijdens de 19de eeuw weinig hinder ten aanzien van hun 

buitenlandse nationaliteit.  

Op het einde van de 19de eeuw kende België dan ook een uitgebreide Duitse gemeenschap. 

Vooral de Duitse kolonie in Antwerpen was heel invloedrijk en prestigieus omwille van haar 

sterke organisatie en hoge tewerkstelling in het bank- en verzekeringswezen, de handel en het 

maritiem transport.  

 

In de 19de eeuw konden vreemdelingen die naar België uitgeweken waren (eerste generatie) 

alleen de Belgische nationaliteit verwerven via naturalisatie. Hun kinderen (tweede 

generatie), die in België geboren waren, konden tijdens het jaar dat volgde op hun 

meerderjarigheid de Belgische nationaliteit verkrijgen via een eenvoudige verklaring van 

inboorlingschap.  

Pas vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw werd het verwerven van de Belgische 

nationaliteit populair door de ontluikende verzorgingsstaat en het democratiseringsproces. 

Voor de wereldbrand leidde een ongebreideld geloof in spontane assimilatie tot het 

openstellen van de Belgische natie. De superioriteit van de Belgische natie zorgde ervoor dat 

de drempel om de status van Belg te verwerven, werd verlaagd.  

 

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een breukmoment in de Belgische geschiedenis. Nooit 

eerder laaide de vijandigheid zo op. De gehele Duitse gemeenschap in België werd geviseerd 

voor het verraad van een deel van hen tijdens de oorlog. Na de oorlog ontstond er ook een 

repressief beleid ten aanzien van onderdanen van vijandelijke mogendheden in België.  

  

De Eerste Wereldoorlog luidde de nationalisering van het oorlogsvoeren in waarbij een oorlog 

een strijd tussen naties werd. Hierdoor werden de vijandelijke mogendheden openlijk aan de 
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schandpaal genageld en ontstond er onder de bevolking een grote haat voor alles wat Duits 

was.  

Tijdens de oorlog waren ook niet alle Belgen gelijk voor de wet. Duitsers die de Belgische 

nationaliteit verkregen hadden door naturalisatie of door inboorlingschap werden 

gestigmatiseerd en bekritiseerd. Vele Duitsers die al ettelijke decennia in België verbleven, 

werden tijdens en na de oorlog niet meer geaccepteerd in België en werden verplicht om 

België te verlaten.  

 

In dit onderzoek staan tweedegeneratie Duitsers die geboren en getogen waren in Antwerpen 

centraal. Deze tweedegeneratie vreemdelingen opteerden tijdens of kort na de Eerste 

Wereldoorlog voor de Belgische nationaliteit. De 53 tweedegeneratie vreemdelingen die 

opteerden tijdens en na de oorlog voor de Belgische nationaliteit in Antwerpen, werden door 

het gemeentebestuur genoteerd op een lijst van Belgverklaringen. Na de oorlog werden deze 

Belgverklaringen echter nietig verklaard door de wet van 25 oktober 1919.  

 

Deze tweedegeneratie vreemdelingen waren allemaal van Duitse oorsprong. Ze waren geboren 

in België en hadden allen de Duitse nationaliteit verkregen door de afkomst van hun vader. 

Net tijdens of na de oorlog drukten ze de wens uit om Belg te worden door een verklaring van 

inboorlingschap af te leggen. Hierdoor verkregen ze dus voor een korte periode de Belgische 

nationaliteit. Een belangrijke vraag is juist waarom ze tijdens of kort na de oorlog Belg wilden 

worden? Voelden ze zich gehecht aan de Belgische natie of wilden ze gewoon in België blijven 

om hun broodwinning te kunnen uitoefenen? Of wilden ze de status van Belg verkrijgen 

omwille van hun negatief gedrag tijdens de oorlog? 

 

Eerst en vooral proberen we een algemeen beeld te scheppen van de immigratie naar België en 

de Duitse gemeenschap in Antwerpen in de 19de eeuw. Op het einde van deze periode werd 

deze gemeenschap namelijk gezien als een heuse Duitse kolonie met een sterke organisatie en 

haar eigen voorzieningen.   

Daarnaast zal de situatie van de Duitse gemeenschap tijdens de Eerste Wereldoorlog aan bod 

komen. Ook de houding van de autochtone Belgen tegenover deze kolonie is van groot belang. 

Na de Eerste Wereldoorlog zou deze eens zo bloeiende en invloedrijke Duitse kolonie 

verdwijnen en nooit meer heropleven.  
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Daarnaast is het ook relevant om de nationaliteitswetgeving in België weer te geven vanaf het 

begin van België tot na de Eerste Wereldoorlog. Deze wetgeving was onderhevig aan grote 

veranderingen door het breukmoment van de wereldbrand en bepaalde zo het verdere leven 

van de (Duitse) vreemdelingen in België. Vooral voor de tweedegeneratie vreemdelingen is de 

wetgeving in de periode voor en na de oorlog erg interessant. Het beleid tegenover deze 

personen was namelijk onderhevig aan grote veranderingen.  

 

Ten derde zal een algemeen kader aangereikt worden over etnische minderheden in de 

samenleving in tijden van oorlog. Daarna wordt de problematiek van tweedegeneratie 

vreemdelingen toegelicht. Het leven van een vreemdeling van de tweede generatie verloopt 

immers niet altijd van een leien dakje. De vreemdeling bevindt zich tussen twee verschillende 

culturen en in tijden van oorlog betekent de keuze voor de ene cultuur automatisch het verlies 

van de andere. 

 

Vanuit deze kennis wordt het bronnenonderzoek gestart. In eerste instantie trachten we een 

algemeen beeld te scheppen van de migranten van de eerste generatie die zich vestigden in 

Antwerpen. We pogen na te gaan welk traject ze hadden afgelegd en waarom ze zich precies 

in Antwerpen vestigden. Ook de tewerkstelling,  het gedrag en de houding tijdens de oorlog 

zullen aan bod komen. Daarnaast wordt ook de interactie van deze vreemdelingen met de 

nationaliteitswetgeving besproken. De bespreking van deze immigranten is relevant voor de 

studie van de tweedegeneratie vreemdelingen. Het gezin was namelijk de hoeksteen van de 

samenleving en opvoeding was voor de Belgische autoriteiten van groot belang.  

 

Van de tweedegeneratie vreemdelingen van Duitse oorsprong proberen we een algemeen 

profiel te schetsen. Deze vreemdelingen waren namelijk geboren en getogen in België en 

wilden Belg worden via een verklaring van inboorlingschap. Wie vroeg er tijdens (of na) de 

Eerste Wereldoorlog de Belgische nationaliteit aan en waarom? Welke leeftijd hadden ze toen 

ze opteerden? Wat was precies hun motivatie om de status van Belg te verwerven? En hoe 

werden ze na de oorlog behandeld? Hun gedrag tijdens de oorlog bleek namelijk van 

primordiaal belang te zijn om te mogen blijven in België. 
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3.2  Belgen of Duitsers?  
 

Tijdens de oorlog verkregen de tweedegeneratie vreemdelingen van Duitse oorsprong de 

Belgische nationaliteit. Na de oorlog werd hun status van Belg nietig verklaard.  

Naast deze wettelijke constructie waren deze vreemdelingen in België geboren en getogen. 

Vele tweedegeneratie Duitsers voelden zich Belg in hart en nieren en hadden nog nooit hun 

land van oorsprong gezien. Toch werden ze tijdens en na de Eerste Wereldoorlog collectief 

gehaat als zijnde Duitsers. De Belgische bevolking maakte weinig onderscheid tussen de 

bezetter en de Duitse onderdanen die al verschillende decennia in ons land verbleven. Alle 

Duitsers waren de vijand, dus ook diegene die hier geboren en opgegroeid waren.  

 

De Eerste Wereldoorlog luidde het nationaliseren van oorlogsvoering in waarbij België 

tegenover Duitsland kwam te staan. Dit leidde tot een aantal maatschappelijke veranderingen. 

Zelfs indien een persoon van Duitse oorsprong de Belgische nationaliteit verkregen had, werd 

hij aanzien als een tweederangsburger en werd hij tijdens de oorlog onderworpen aan 

beperkende maatregelen. De afkomst van een individu was tijdens de Eerste Wereldoorlog dus 

primair. Alles werd herleid tot de tegenstelling Belg of Duitser (of een onderdaan van een 

andere vijandelijke mogendheid). 

 

Daarnaast werd een vreemdeling van de tweedegeneratie gedwongen om te kiezen tussen zijn 

land van oorsprong en het land waar hij geboren en opgegroeid was. Deze keuze zou 

allesbepalend zijn voor het verdere leven van de tweedegeneratie vreemdeling. Indien deze 

persoon tijdens de oorlog zijn of haar loyaliteit en gehechtheid aan België kon bewijzen, 

mocht hij of zij na de oorlog in België blijven. Indien dit niet het geval was, werd de 

tweedegeneratie vreemdeling gearresteerd, geïnterneerd en/of uitgewezen.  

 

3.3  De bronnenstudie 
 

Om archiefbronnen zoals vreemdelingendossiers op te sporen, is het relevant om kennis te 

hebben over de structuur en werking van de archiefinstellingen. De persoonlijke dossiers van 

vreemdelingen maakten deel uit van de taken van het Ministerie van Justitie en specifiek van 

de dienst Openbare Veiligheid (Sûreté Publique).  

3.3.1  Ministerie van Justitie 
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Op 10 oktober 1830 richtte de tijdelijke regering het Comité Justitie op, onder leiding van 

administrateur Gendebien die op 26 februari 1831 tot de eerste Belgische minister van Justitie 

werd benoemd. Hij was verantwoordelijk voor een bescheiden departement dat naast 

studiewerk over de wetgeving bevoegd was voor burgerlijke stand en huwelijksdispensaties, 

voor de behandeling van de verzoeken tot naturalisatie en voor de gerechtelijke organisatie, 

voor personeelszaken en voor de boekhouding. 1 

 

3.3.1.1  Dienst Openbare Veiligheid (Sûreté Publique) 

 

De Openbare Veiligheid of de Sûreté Publique werd in 1832 opgericht. Deze dienst, die 

afhankelijk was van het Ministerie van Justitie, had de bevoegdheid om de autoriteiten te 

informeren over alles wat een bedreiging vormde voor het land.  

 

De dienst Openbare Veiligheid was één van de belangrijkste bevoegdheden van het 

departement Justitie. Tot in 1914 maakte dit takenpakket bijna onafgebroken de 

hoofdopdracht van een apart onderdeel van het ministerie. De opdracht van “staatsveiligheid” 

is nooit precies vastgelegd, maar de instelling hield zich vooral bezig met het beschermen van 

de staat tegen subversieve activiteiten van allerlei aard. Het departement Justitie bleef tot en 

met 1993 verantwoordelijk voor het verblijf, de vestiging de verwijdering van vreemdelingen. 

Daarna werd deze bevoegdheid overgebracht naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 2 

 

3.3.1.2  Archieven 

 

De archieven van het ministerie van Justitie worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief in 

Brussel (ARA). Het rijksarchief beschikt over een reeks persoonlijke dossiers die per 

vreemdeling werden opgesteld, namelijk de nummers 69 tot 500.000 en een tweede serie tot 

het nummer 999.999. Niet alle dossiers zijn bewaard gebleven. Er zijn alfabetische 

steekkaarten van de eerste serie en van de tweede serie tot de naam Kab. Deze steekkaarten 

zijn vrij raadpleegbaar op microfilm. Hiervoor bestaat er de inventaris: Ministère de la justice. 

                                                 
1 VAN DEN EECKHOUT P. en VANTHEMSCHE G., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-
20ste eeuw, Brussel, VUB Press, 2003, p. 329. 
2 Ibidem, p. 331. 
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Service de la police des étrangers. Inventaire des microfilms du fichier des dossiers individuels 
opgesteld door Rolande Depoortere en B. Boon.  

 

Van de overige steekkaarten bestaan microfiches. De dossiers die honderd jaar geleden 

geopend zijn, zijn vrij raadpleegbaar. In 1998 waren dit de dossiers met een nummer lager dan 

641.999. Dit nummer wordt jaarlijks aangepast. Jongere dossiers kunnen worden ingezien met 

toelating van de algemene rijksarchivaris. 3 

De nummers boven de één miljoen en de A-nummers zijn gearchiveerd in de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) van het Ministerie (of de Federale Overheidsdienst) van 

Binnenlandse Zaken.  

 

3.3.2  De persoonlijke vreemdelingendossiers 

 

Mijn bronnenonderzoek betreft de persoonlijke vreemdelingendossiers van Duitse 

vreemdelingen en is gebaseerd op een lijst van Belgverklaringen die afgelegd waren in 

Antwerpen vanaf 1 augustus 1914 en die door toepassing van artikel 1 van de wet van 25 

oktober 1919 nietig zijn verklaard. 4  

 

Deze lijst bevatte 53 namen van tweedegeneratie Duitsers die tijdens of net na de oorlog 

wilden Belg worden. Ook hun geboortejaar en datum waarop ze een verklaring van 

inboorlingschap aflegden, werden vermeld op de lijst.  

 

Van de 53 namen op de lijst van Belgverklaringen, werden er 49 tweedegeneratie 

vreemdelingen en hun vreemdelingendossiers teruggevonden. Daarnaast waren hun 

persoonlijke dossiers vaak een onderdeel van het dossier van hun ouders. In sommige gevallen 

werd er echter een apart dossier aangemaakt van de zoon of dochter die Belg wilde worden 

door inboorlingschap. Zo kom ik tot in het totaal op 63 vreemdelingendossiers die relevant 

zijn voor mijn onderzoek. 

 

In de dossiers vinden we de briefwisseling tussen lokale en hogere autoriteiten die elkaar 

informeerden over het doen en laten van de vreemdeling. Deze correspondentie ging van 

                                                 
3 Ibidem, p. 357-358. 
4 Deze lijst is achteraan in dit werk opgenomen als bijlage. 
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uniforme invuldocumenten tot smeekbrieven van de vreemdeling zelf tot korte nota’s, een 

vreemdelingenpaspoort, uittreksels van een geboorteakte en huwelijksakte,… 

Voorbeelden van bronnen die vaak voorkwamen in de vreemdelingendossiers zijn: 

inlichtingsbulletins betreffende vreemdelingen, brieven van de hoofdcommissaris van de 

politie van Antwerpen aan de algemene bestuurder van de dienst Openbare Veiligheid in 

Brussel, brieven van de Procureur-Generaal aan de Procureur des Konings, documenten van 

het Ministerie van Justitie (Openbare Veiligheid) over het inboorlingschap en uittreksels uit 

het register van de akten van het burgerrecht. 5 

 

In deze documenten worden de geboorteplaats, de woonplaats, het beroep en de burgerlijke 

staat van de vreemdeling opgenomen. Daarnaast komen ook meer persoonlijke gegevens aan 

het licht zoals het gedrag van de vreemdelingen, de veroordelingen en het verblijf in het 

buitenland.  

  

Indien een persoon na de oorlog de Belgische nationaliteit wilde verwerven of zelfs gewoon in 

België wilde blijven, werd hij of zij ook onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek. De 

autoriteiten bestudeerden het gedrag van de vreemdeling in nationaal opzicht tijdens de 

bezetting. Ze gingen ook na of de vreemdeling tijdens de oorlog in het Belgisch of in een ander 

geallieerd leger gediend had en of de persoon in kwestie zich loyaal had gedragen ten opzichte 

van België.  

 

Daarnaast schreven de vreemdelingen of kennissen van hen ook brieven aan de koning of 

koningin of het Ministerie van Justitie om de beslissing van de autoriteiten te beïnvloeden. 

Deze bronnen bieden een veelheid aan interessante informatie maar moeten toch met 

voorzichtigheid behandeld worden. De inzichten in deze brieven waren soms tegenstrijdig aan 

het oordeel van de autoriteiten over de loyaliteit en gehechtheid van de vreemdeling 

tegenover België.  

 

3.3.3  Secundair bronnenmateriaal 

 

Naast mijn primair bronnenmateriaal consulteerde ik ook de Pasinomie. Dit instrument biedt 

een officieuze toegang op het Belgisch Staatsblad. De Pasinomie publiceert maandelijks en in 

volgorde van de datum van dagtekening de voornaamste wetten, decreten, besluiten en 
                                                 
5 Illustratiemateriaal van de documenten in een vreemdelingendossier zijn achteraan als bijlage opgenomen.  
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algemene reglementen bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad en die in België kunnen 

worden ingeroepen. 6 

 

Daarnaast raadpleegde ik de Annuaire Statistique de Belgique et du Congo belge van de jaren 

1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915-1919 en 1920-1922 om na te gaan hoeveel personen een 

verklaring van inboorlingschap aflegden in deze periode. 

 

3.4  Historiografie 
 

Het modernisme geloofde dat de hele geschiedenis wetmatig kon verklaard worden. De 

geschiedenis vanaf ongeveer 1750 werd geconceptualiseerd als de voortgang van de 
beschaving van de mensheid, dit wil zeggen als één proces met één rationale motor en één 

progressieve richting. 7  

Een voorbeeld hiervan is de klassenstrijd in het marxisme. Volgens het marxisme is 

geschiedenis opgebouwd door een materialistische aanzet. Arbeid geldt als de basis voor de 

evolutie van productiewijzen en sociale formaties, en hun politieke en culturele 

bovenstructuren. De geschiedenis kent een voortdurende strijd om de productiemiddelen en 

het doel is de omverwerping van het kapitalisme en het klassesysteem door de proletariërs. 8 

 

Het postmodernisme was de tegenbeweging van het modernisme. Tegenover de 

vooronderstelling van de ene beschaving van de mensheid plaatst het postmodernisme de 

vooronderstelling van de vele, gelijkwaardige culturen. In het verlengde hiervan wordt de 

ene, totale geschiedenis ingeruild voor de niet-reduceerbare veelheid van geschiedenissen. Het 

postmodernisme verwerpt de idee dat geschiedenissen één motor hebben. Volgens het 

postmodernisme hebben geschiedenissen geen centrum en worden aldus gedecentreerd. De 

postmodernisten ruilden de gestructureerde macro-geschiedenis in voor gedecentreerde 

micro-geschiedenissen. 9 

 

                                                 
6 Ibidem, pp. 296-297. 
7 LORENZ C., De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis, Meppel, Boom, 
2002, p. 119. 
8 ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van een 
vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, p. 10, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
9 LORENZ C., op.cit., pp. 119-120. 
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Deze micro-geschiedenissen of de “micro-storia” is een vorm van geschiedschrijving die vanuit 

een bijzondere individuele situatie, de werkwijze wil achterhalen waarmee personen hun 

sociale wereld opbouwen door middel van bondgenootschappen en conflicten waardoor ze 

van elkaar afhankelijk zijn of met elkaar botsen. Micro-storia gaat in feite om de studie van 

interacties tussen personen. De micro-storia ontdekken rationale, irrationele en 

subjectivistische strategieën van individuen.  

 

De twee basiswerken die het historiografisch model van de micro-storia hanteren zijn “De 

Kaas en de wormen” van Ginzburg en “Montaillou” van Le Roy Ladurie. Bij micro-storia 

vormen individuele casussen het vertrekpunt voor een geschiedenis die beperkt is in tijd en 

ruimte. Een ander voorbeeld is het boek “The Return of Martin Guerre” van Natalie Davis uit 

1983, over een reeël Zuid-Frans familiedrama uit de 16de eeuw waarbij een Franse boer, 

Martin Guerre, terugkeert naar zijn dorp na een lange oorlog. Daar aangekomen merkt hij op 

dat zijn echtgenote al jaren samenleeft met een man die zich voor Martin uitgaf. De bedoeling 

van Davis was om via een casus te komen tot een goede analyse van de toenmalige leefwereld 

en fantasma’s. 10 

 

In dit onderzoek wordt vertrokken vanuit individuele dossiers van tweedegeneratie 

vreemdelingen en hun ouders. Deze benadering op micro-niveau moet gezien worden in 

relatie tot de reeds verschenen literatuur over de Duitse gemeenschap in Antwerpen tijdens 

(en na) de Eerste Wereldoorlog.  

 

De empirische basis van een steekproef van 49 personen is redelijk smal. Toch hebben we 

getracht om deze basis uit te breiden door de ouders en de andere leden van het gezin bij de 

steekproef te betrekken. De relevantie hiervan moet gezien worden in het kader van het gezin 

als hoeksteen van de samenleving. Dat deze families zich allemaal in Antwerpen hadden 

gevestigd, kan dan weer beschouwd worden als een voordeel.  

                                                 
10 PREVENIER W., Uit goede bron: introductie tot de historische kritiek, Leuven, Garant, 2000, pp. 150-151. 
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4  Duitse aanwezigheid in België in de 19de eeuw 
 

4.1  Inleiding 
 

In de 19de  eeuw was België eerder een emigratie- en doorvoerland dan een immigratieland. 

Het aantal buitenlanders dat zich in België vestigde, bleef bescheiden. Toch stelde België haar 

deuren open voor migranten vanuit Europa.  

 

De immigratie naar België kwam spontaan tot stand. Pogingen van België om buitenlandse 

arbeiderskrachten te rekruteren van voor de Eerste Wereldoorlog zijn zeer zeldzaam. 11 In de 

19de eeuw kwamen de immigranten voornamelijk uit de buurlanden. De meeste immigranten 

vestigden zich in de grensstreken en in de grote steden.  

 

De toegenomen migratie ontstond vooral in een zoektocht naar werkgelegenheid. Handel en 

arbeidsmigratie waren de twee meest belangrijkste manieren om een groter inkomen te 

verkrijgen.  

 

De migratiestromen in Europa in de 19de eeuw werden voornamelijk ingevuld door individuen, 

families die migreren waren in de minderheid. Het ging meestal om onafhankelijke, niet-

gespecialiseerde jonge mannen met lage inkomens die vanuit een overlevingsstrategie 

immigreerden;  

Daarnaast was er de kleine bourgeoisie die wel met de familie en pas na de leeftijd van 40 

vertrok. Deze personen hadden reeds een kapitaal opgebouwd en gaan op zoek naar betere 

oorden om dit te investeren. Enkele onder hen wisten op te klimmen in het economische 

leven.  12 

 

Naast de grote arbeidsmigratie waren er nog enkele andere drijfveren om te immigreren in de 

19de eeuw. Ten eerste was er een politieke drijfveer waarbij het statuut van vreemdeling mee 

samenhing. De meerderheid van deze vluchtelingen waren onbekende personen. Toch waren 

er ook enkele bekende voormannen van oppositiegroepen zoals Marx en Engels. De 

                                                 
11 DUMOULIN M., “Het ontluiken van de twintigste eeuw: 1905-1918”, in: WITTE E. e.a., Nieuwe geschiedenis 
van België II, Tielt, Lannoo, 2005-2006, p. 723. 
12 ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van een 
vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, p. 15, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
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kopstukken van het communisme verbleven gedurende een korte tijd in Brussel. Deze 

vluchtelingen konden zich echter niet permanent vestigen in België. 

Een tweede motivatie was de religieuze. Deze drijfveer kan het best worden geïllustreerd met 

de Kulturkampf. In de periode 1871-1878 kondigde Bismarck namelijk de Kulturkampf af 

waarbij de katholieken in Duitsland moesten bestreden worden. Vele katholieken 

immigreerden naar België of naar andere gebieden in Europa. 

 

Ten laatste zorgde de wetenschappelijke drijfveer voor immigratie naar België. Zo steeg in de 

laatste decennia van de 19de eeuw de inbreng van de Duitsers in het academisch milieu. Deze 

drijfveer komt in tegenstelling tot de andere categorieën niet voort uit een individuele keuze. 

Het gaat eerder om prestige en de uitbouw van het academische milieu dat aangespoord werd 

vanuit Duitsland. 13 

 

De maatschappelijke positie en de organisatiegraad van de vreemdelingen in België vertoonde 

dus enorme verschillen. De meerderheid van deze buitenlanders behielden ook hun 

nationaliteit. Het behoud van een buitenlandse nationaliteit bood praktisch geen nadelen 

tijdens een groot deel van de 19de eeuw.  

De vestiging van een groot aantal immigranten in economische centra zoals Antwerpen, 

Brussel, Luik en Charleroi was het resultaat van nieuwe kansen die de steden te bieden 

hadden. Zo streken vele Duitse zakenlui, handelaars en bankieren  neer in Antwerpen en 

Brussel.  

 

4.2  De Duitse gemeenschappen in België 
 
4.2.1  Antwerpen  

 

4.2.1.1  Inleiding 

 
Vanaf het einde van de 18de eeuw onderging Antwerpen een grote economische 

transformatie. Na de heropening van de Schelde in 1796 groeide de stad tijdens de 19de eeuw 

uit tot een wereldstad en een wereldhaven.  

                                                 
13 Ibidem, pp. 22-23. 
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Antwerpen was het centrum en de motor van de Belgische buitenlandse handel. De stad werd 

aan het einde van de 19de eeuw één van de leidinggevende havens van het Europese continent. 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog nam de haven aan de monding van de Schelde 

een vierde plaats in, na Londen, Hamburg en Rotterdam. Daarnaast stelde de stad zich ook op 

als een centrum voor kunst en cultuur. 14 

 

Door de sterke economische positie van Antwerpen, oefende de stad een aantrekkingskracht 

uit op mensen uit de provincie, uit andere regio’s van België en uit het buitenland. Hierdoor 

werd de stad ook een cultureel centrum waar autochtonen en nieuwkomers elkaar 

ontmoetten, samenleefden en elkaar beïnvloedden. Dit interactieproces verliep niet altijd 

probleemloos. 15  

 

Naast de immigratie naar Antwerpen was de stad ook een tussenstop in de migratie naar 

overzeese gebieden zoals de Nieuwe Wereld. Door de aanleg van spoorwegen was Antwerpen 

verbonden met het Europese hinterland en was de haven haar poort op de wereld. 

 

Nieuwkomers heeft de stad altijd al gekend. Bij de telling van 1846 bleek dat slechts 65% van 

de inwoners in Antwerpen er ook geboren was, in 1910 was dit 57%. 

Door de immigratie nam ook het bevolkingsaantal toe: van 56.000 in 1800 naar 88.500 in 1846 

en 273.000 in 1900. Dankzij de handel verrijkten de bourgeoisie zich. De lagere klassen – 

zowel autochtonen als immigranten – leefden tot 1860-1870 in een onvoorstelbare ellende. 

Dit kwam vooral door de daling van de werkgelegenheid in de traditionele industrie. 16  

 

Het is moeilijk om precies te bepalen hoeveel vreemdelingen er in Antwerpen woonden.  

Uit de volkstellingen komen deze gegevens:  

                                                 
14 THOOFT G., Berlijn-Antwerpen: economische en politieke aspiraties en Duitsland met betrekking tot de haven 
van Antwerpen (1886-1918), UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2001, s.p. 
15 SOLY H. en Thijs A., Minderheden in Westeuropese steden (16de-20ste eeuw), Brussel, Belgisch Historisch 
Instituut te Rome, 1995, p. 5. 
16 Ibidem, pp. 38-39. 
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Tabel 1: Immigranten in de provincie Antwerpen 1846-1920 (geboren in de buurlanden) 17 

 Duitsland Nederland Frankrijk Groot-Brittannië 

1846 1.656 9.932 1.247 605 
1856 992 9.881 962 577 
1866 1.407 10.039 903 525 
1880 3.576 14.263 2.010 780 
1890 5.173 17.265 2.841 1.157 
1900 7.480 20.745 3.882 1.541 
1910 8.660 26.930 4.832 1.618 
1920 1.716 19.852 5.514 4.696 

 

 

Het is opvallend dat Antwerpen een zeer grote Nederlandse aanwezigheid kende. Ongeveer de 

helft van alle immigranten was afkomstig uit Nederland. De Duitsers namen de tweede plaats 

in, daarna volgen de Fransen en de Britten.  

 

Tussen 1846 en 1890 werd er in de volkstellingen enkel onderscheid gemaakt tussen personen 

die in België geboren waren en personen die in het buitenland het levenslicht zagen. Bij de 

eerste groep is het mogelijk dat er mensen met een buitenlandse nationaliteit zijn terwijl de 

tweede groep met een Belgische nationaliteit kan bevatten. Het is pas vanaf 1890 dat de 

nationaliteit zal vermeld worden in de volkstellingen. 18 

 

Nog voor het midden van de 19de eeuw ontstond bij heel wat leden van de middenklasse een 

afwijzende houding ten opzichte van ingeweken kooplieden, ondernemers en handelsklerken. 

Dit kwam door een concurrentievrees maar ook door een opkomend nationaal bewustzijn. 

Vanaf de late 19de eeuw beïnvloedde de internationale spanning de houding van sommige 

Antwerpenaren tegenover de vreemdelingen. Vooral de opvallende aanwezigheid van 

Duitsers gaf hiertoe aanleiding. 19   

4.2.1.2  De “Duitse kolonie” in Antwerpen 

                                                 
17 DEVOS G., “Inwijking en integratie van Duitse kooplieden te Antwerpen in de 19e eeuw”, in: SOLY H. en 
THIJS A., Minderheden in Westeuropse steden (16de-20ste eeuw), Brussel, Belgisch Historisch Instituut te Rome, 
1995, p. 156. 
18 STENGERS J., “De immigratie van 1830 tot 1914: cijfermateriaal”, in: MORELLI A. (red.), Geschiedenis van het 
eigen volk: de vreemdeling in België, van de prehistorie tot nu, Leuven, Kritak, 1993, p. 108. 
19 SOLY H. en THIJS A., op.cit., p. 39-40. 
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Als er één periode in de geschiedenis de Duitse aanwezigheid in Vlaanderen illustreert, dan is 

het wel de 19de eeuw. Hoewel de Duitsers het best vertegenwoordigd waren in Brussel en in 

Luik was er in deze periode sprake van een heuse Duitse kolonie in Antwerpen. Vooral Duitse 

handelslui en financiers wogen zowel op het economisch, sociaal, cultureel en intellectueel 

leven in de stad. Zij zagen in Antwerpen en haar haven een van de belangrijkste 

toegangspoorten voor de Europese markt, een draaischijf voor internationale handel en vooral 

een doorvoerhaven voor het uitgestrekte Duitse hinterland. 20 

 

Van alle immigranten droegen de Duitsers het sterkst bij tot het kosmopolitische karakter van 

Antwerpen en drukten hun stempel op de stad. Anders dan in Brussel, vormden de Duitse 

Antwerpenaren een echte kolonie met een sterke impact op het stedelijke leven. Het Duitse 

karakter van de immigranten bleef hier ook veel sterker behouden. 21 

 

Ontstaan van de Duitse kolonie 
 

De heropening van de Schelde in 1796 was een stimulans voor Duitse kooplui en ondernemers 

om zich in Antwerpen te vestigen. In de eerste helft van de 19de eeuw kwamen Duitse 

immigranten hun geluk beproeven in Antwerpen of werden ze aangetrokken door filialen van 

reeds bestaande handelshuizen. 22  

 

De eerste cijfers komen uit de volkstelling van 1846. In dat jaar registreerde men voor de 

eerste keer het geboorteland van de inwijkelingen. Dit waren minimumgegevens omdat de 

met Duitsers gehuwde vrouwen en de hier uit Duitse ouders geboren kinderen niet in de 

telling werden opgenomen.  

 

De volkstelling uit 1846 geeft 12.800 Duitsers aan die in België verbleven waarvan 1656 in de 

provincie Antwerpen. 13% van de Duitse immigranten woonde dus in de provincie 

Antwerpen. Naast enkele kleine gemeenschappen in Mechelen en Antwerpse randgemeenten 

zoals Berchem, Borgerhout en Hoboken, was het merendeel in Antwerpen gevestigd. In 

                                                 
20 PELCKMANS G. en VAN DOORSLAER J., De Duitse kolonie in Antwerpen 1796-1914, Kapellen: Pelckmans, 
2000, p. 9. 
21 VRINTS A., “De Klippen des Nationalismus. De Eerste Wereldoorlog en de ondergang van de Duitse kolonie in 
Antwerpen”, in:  Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 2002, 10, p 8. 
22 PELCKMANS G. en VAN DOORSLAER J., op.cit., p. 11. 
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Hoboken hadden verschillende Duitse industriëlen filialen opgebouwd en zo Duitse arbeiders 

aangetrokken. 23 

 

Gedurende de periode van de industrialisatiewedloop (tweede helft van de 19de eeuw) 

groeiden de handelsbetrekkingen tussen België en Duitsland. Dit gaf aanleiding tot spontane 

migratiebewegingen waarvan het hoogtepunt lag in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw. Vele immigranten vestigden zich in Antwerpen omdat de stad er belangrijk was voor de 

Europese markt en de internationale handel. 24 

 

Samenstelling van de Duitse kolonie 
 

Hoewel de Duitsers in Brussel en in Luik groter in aantal waren dan in Antwerpen, groeide de 

Duitse gemeenschap in Antwerpen uit tot een goed georganiseerd netwerk.  

 

De geïmmigreerde Duitsers maakten carrière in de handel, de industrie en in het bank- en 

verzekeringswezen. De invloed van Duitse immigranten in Antwerpen groeide zo sterk dat er 

tegen het einde van de negentiende eeuw sprake was van een hechte Duitse kolonie die 

vrijwel op zichzelf kon terugvallen. Deze kolonie bevond zich in een sterke sociaal-

economische positie, was sterk gestructureerd en had een grote impact op het Antwerpse 

sociale en culturele leven. 25 

 

Het grootste deel van de Duitsers kwam uit de regio’s Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz 

en Hessen. Het is moeilijk te bepalen hoeveel leden de Duitse kolonie telde. De cijfers uit de 

volkstellingen zijn laag. Eigentijdse schattingen spreken van 20.000 tot 50.000 en zelfs van 

90.000 Duitsers in Antwerpen op het hoogtepunt van de kolonie.  

 

Deze (over)schattingen zijn ontstaan door een aantal factoren. De Duitsers trokken veel meer 

dan de Nederlanders en Fransen de aandacht door hun taal, naam en cultuur. Ook hun 

organisatie en energieke optreden in het stadsleven zorgde ervoor dat de Duitsers in 

Antwerpen in de kijker liepen. 

                                                 
23 Ibidem, pp. 24-26. 
24 THOOFT G., op.cit., s.p. 
25 VRINTS A., op.cit., p 9. 
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Volgens Greta Devos is het niet overdreven om aan te nemen dat er 20.000 Duitsers verbleven 

in Antwerpen op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog waarvan er ongeveer 5.000 tot 

Belg genaturaliseerd waren. In een stad van ongeveer 300.000 inwoners betekent dit een 

verhouding van 66 Duitsers op duizend.  

 

In de Duitse kolonie waren de hoogste standen in tegenstelling tot Brussel en Luik goed 

vertegenwoordigd. Overigens telde men heel wat ambachtlui en velen waren tewerkgesteld in 

de horeca. Het aandeel van de kleine burgerij en arbeiders was klein en ambtenaren 

ontbraken. Uit enkele steekproeven voor de jaren 1842-1843 en 1864 in Antwerpen bleek dat 

een groot deel van de ingeweken vrouwen het beroep van meid of dienster hadden. Het 

beroep van Duitse mannen was meer gediversifieerd. Hier kwam het beroep van kelner 

frequent voor. Ook kooplui, ondernemers en bankiers vestigden zich in de Scheldestad. 26 De 

Duitse aanwezigheid qua tewerkstelling was het grootst in de financiële wereld, het 

handelsleven en het maritiem transport.  

 

In de Duitse kolonie leefde een groot samenhorigheidsgevoel. Huwelijken met autochtonen 

kwamen niet zo vaak voor en allianties met lokale ondernemers waren eerder uitzondering 

dan regel. 27 

 

Organisatie van de Duitse kolonie 
 

Door het engagement van welstellende Duitsers oefende de Duitse kolonie een invloed uit op 

het sociale, culturele en intellectuele leven in Antwerpen. Op alle vlakken wordt het leven 

georganiseerd in verenigingen, waardoor we kunnen spreken van een ‘Duitse zuil’.28 Door dit 

bloeiend verenigingsleven werden de onderlinge contacten tussen Duitse families versterkt.  

 

Op het einde van de 19de eeuw waren er ongeveer vijftigtal Duitse verenigingen in 

Antwerpen. De kolonie organiseerde onder meer ontspanning, werk, onderwijs, 

levensbeschouwelijke activiteiten en een liefdadigheidscircuit dat voorzag in elementaire 

levensbehoeften. 29  

 
                                                 
26 DEVOS G., op.cit., pp. 136-138. 
27 PELCKMANS G. en VAN DOORSLAER J., op.cit., p. 23. 
28 ROOBROUCK T., op.cit. , p. 26. 
29 THOOFT G., op.cit., s.p. 
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Voor al deze verenigingen bestonden er overkoepelende beslissingsorganen: de Zentral 
Ausschuss der Deutschen Vereine was voor de burgerij en het Verband der Deutschen Vereine 

voor de minder gegoede klasse. Beide organisaties waren patriottistisch ingesteld. Ze hielden 

zich onder meer bezig met het organiseren van feesten en banketten zoals Bismarck-avonden 

en Kaiser Geburtstagsfeier (de verjaardag van de Duitse keizer) of met feesten naar aanleiding 

van speciale gebeurtenissen.  

Naast ontspanning vonden de Antwerpse Duitsers de lichaamscultuur belangrijk en 

organiseerde de Duitse kolonie turnverenigingen zoals de Deutsche Turnverein.  

 

Op religieus vlak bestonden er voorzieningen voor Duitse protestanten, katholieken en joden. 

De Duitse gemeenschap hechtte ook veel belang aan een goede opvoeding. Ook Antwerpen 

had een eigen onderwijsnet met een handvol scholen waaronder de Allgemeine Deutsche 
Schule. Ook vele niet-Duitsers werden door de kwaliteit van het onderwijs aangetrokken. 30 

Daarnaast beschikte de Duitse kolonie ook over persorganen in de eigen taal.  

 

De Duitse kolonie had haar eigen bakkers, slagers, cafés, restaurants, dokters en apothekers. 

Daarnaast bestond er ook een eigen Duitse bibliotheek en een boekhandel.  

De Duitse gemeenschap in Antwerpen organiseerde ook taalcursussen en avondscholen. Deze 

cursussen werden gegeven voor Duitse immigranten die wilden opklimmen in het Antwerpse 

handelsleven. Daarvoor moesten ze de Franse taal beheersen. Om de eigen taal niet te 

vergeten, werden er ook Duitse taallessen gegeven. Deze taal smeedde een band tussen de 

immigranten. Wanneer kinderen de Duitse taal niet meer spraken, zouden de zeden en 

gewoonten vervagen en de basis voor samenhorigheid verdwijnen. Daarom probeerden vele 

ouderen het nationaal bewustzijn bij de jongere generatie levendig te houden. 31 

 

In een aantal verenigingen bleef het Duitse nationaal gevoel een rol spelen. Zo waren de 

Duitse zangverenigingen behoorlijk nationalistisch ingesteld. Alle leden waren immers 

afkomstig uit Duitsland en door volksliederen te zingen, voelde men zich nauw verbonden 

met elkaar. De typische Duitse mentaliteit kwam dus vooral tot uiting in 

ontspanningsorganisaties. 32  

 
                                                 
30 VRINTS A., op.cit., p 12. 
31 VERLINDEN M., Duitse immigranten in Antwerpen (1860-1890), UGent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 1979, p. 165. 
32 Ibidem, p. 136. 
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Daarnaast waren er ook Duitse beroepsverenigingen. Het is opmerkelijk dat het contact tussen 

personen met hetzelfde beroep beperkt bleef tot de Duitsers. Terwijl ze konden toetreden tot 

bestaande organisaties, richtte de Duitse kolonie haar eigen verenigingen op. De Duitse 

beroepsverenigingen streefden waarschijnlijk niet zozeer de verbetering van de 

beroepssituatie in het algemeen na, maar wel de vooruitgang van hun eigen Duitse 

beroepssituatie.  

 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de verenigingen in de Duitse kolonie een grote machtspositie 

wilden verwerven. De meeste verenigingen waren namelijk vooral op ontspanning gericht. 

Het ligt meer voor de hand dat de Duitsers elkaar in hun vrije tijd opzochten omdat ze 

dezelfde taal spraken en vaak dezelfde socio-culturele achtergrond hadden. 33 

 

Ook de opvang van Duitse zeelui werd door de kolonie georganiseerd. Het toenemende 

scheepvaartverkeer onder Duitse vlag leidde onder meer tot de oprichting van de Verein für 
Deutsche Seeleute met een eigen zeemanshuis in 1882. In 1912 kreeg het zeemanshuis 

ongeveer 41.000 zeelui over de vloer.  

 

Alle verenigingen werden gefinancierd door de Duitse kolonie. Bovendien waren er ook 

privé-initiatieven zoals de gestichten Grisar en Osterrieth voor verlaten jongens en meisjes. 

 

Naast het lidmaatschap in Duitse verenigingen namen een aantal Antwerpse Duitsers deel aan 

activiteiten van Antwerpse genootschappen of zetelden ze in bestuursfuncties van lokale 

verenigingen zoals de Société Royale d’Harmonie en de Cercle artistique, littéraire et 
scientifique. 34 

 

Een aantal Duitse immigranten namen ook deel aan het Antwerpse stadsbestuur en de Kamer 

van Koophandel. Zo namen de Duitse handelaars in 1904 180 zitjes van de 1.038 leden in, 

terwijl het aantal leden van Franse nationaliteit slechts acht bedroeg. 

 

Het uithangbord van de Duitse kolonie in Antwerpen werd vooral bepaald door een aantal 

invloedrijke en bemiddelde handelsfamilies. Hiertoe behoren ongetwijfeld de families 

Osterrieth, Nottebohm, Kreglinger en Grisar. De bekendste persoon van de Duitse kolonie was 

                                                 
33 Ibidem, p. 139. 
34 DEVOS G., op.cit., pp. 142-143. 
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zonder twijfel de koopman-ondernemer-bankier Heinrich Albert von Bary, die zelfs de titel 

“Duitse burgermeester van Antwerpen” verkreeg. 35 

 

De Duitse gemeenschap had geen belangstelling voor de opkomende Vlaamse beweging. Ze 

leunde sterk aan bij de Franstalige Antwerpse elite en was politiek gezien veeleer liberaal. 36 

 

Kritiek op de Duitse aanwezigheid 
 

De omvang, organisatie en uitstraling van de Duitse kolonie in de 19de eeuw was een 

succesverhaal. De Duitse kooplui-ondernemers vormden een hechte groep die op sociaal-

cultureel vlak bij de Antwerpse Franstalige elite aanleunde. De Duitse gemeenschap had dus 

geen belangstelling voor de opkomende Vlaamse beweging. Daarnaast was ze politiek gezien 

veeleer liberaal.  

Daarnaast dwong het organisatietalent, de sociaal-economische onderbouw en het prestige van 

de Duitse kolonie respect af van de gewone Antwerpenaar. 37 

 

Vanaf de late jaren 1890 wekte de Duitse invloed en hun succes in Antwerpen enige 

ongerustheid, wrok en spanning op. In het algemeen verweet men de Duitsers dat ze zich 

onvoldoende integreerden in de samenleving.  

Naast irritaties over de francofilie van de Antwerpse Duitsers, wekte ook hun positieve 

economische positie wrevel. De kleine burgerij klaagde over het feit dat jonge Duitsers de 

werkgelegenheid van de Antwerpenaren inpalmden, terwijl middenstanders zich ergerden aan 

de vele Duitse winkels en horeca. 38 

 

Gelukkig werden niet alle Duitsers gewantrouwd. Vele Duitse families waren wel degelijk 

ingeburgerd. Voelden deze personen zich dan nog steeds lid van de Duitse gemeenschap? 

Naarmate men langer in België verbleef, nam wellicht de band met het gastland toe. Toch 

hielden een aantal Duitsers nog contact met hun land van herkomst.  

 

Ook op politiek vlak ontstonden er problemen. De liberalisering van de wet op de 

naturalisaties van 1881 illustreert dit. In de 19de eeuw was België een gastvrij land. Nochtans 
                                                 
35 THOOFT G., op.cit., s.p. 
36 VRINTS A., op.cit., p 13. 
37 DEVOS G., op.cit., p. 145. 
38 VRINTS A., op.cit., p 13. 
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was de wetgeving op naturalisatie minder toegeeflijk. Het wetsontwerp uit de jaren tachtig 

van de 19de eeuw wilde dit veranderen en de vreemdelingen via de gewone naturalisatie ook 

gemeentelijk kiesrecht verlenen. Dit voorstel werd in Antwerpen slecht onthaald. Het 

liberaliseren van de bestaande wetgeving zou volgens de tegenstanders de politieke 

verhoudingen scheeftrekken.  

 

Van de rijkere Duitse immigranten was bekend dat ze liberaalgezind waren. De katholieken 

waren dus tegen de opname van vreemdelingen in het kiezerskorps. Het wetsontwerp lokte 

een politiek debat uit waaruit de spanningen uit de Antwerpse samenleving naar boven 

kwamen. Het gezegde luidde: “Eens Pruis, altijd Pruis” en daar was volgens velen weinig aan 

te veranderen. De Duitsers in Antwerpen hadden zich georganiseerd in een kolonie met hun 

eigen instellingen en voorzieningen waardoor ze zich volgens tegenstanders onvoldoende 

geïntegreerd waren.  

 

Ondanks het protest tegen het wetsvoorstel kwam de wet erdoor met 62 stemmen tegen 51 

tegen en 3 onthoudingen. In 1881 stond er te lezen in Het Handelsblad: “in betrekking met 
het publiek heulen zij met de liberale franskiljons en minachten het aanverwante Vlaamsch, 
maar ondereen zijn en blijven zij duitsch.” 
 

Het verzet tegenover de inmenging van Duitsers in het bestuur paste ook in het kader van 

internationale gebeurtenissen. De Frans-Duitse oorlog van 1870 zinderde nog na. De angst 

voor het dreigende “Duitse gevaar” leefde in Frankrijk en in Groot-Brittannië zowel vanuit 

politiek als economisch oogpunt. De goed georganiseerde Duitse kolonie in Antwerpen trok in 

dit opzicht steeds meer de aandacht. Thema’s zoals “Anvers se germanise”, “La teutonisation 

d’Anvers”, “Les Allemands à Anvers” haalden in de loop van de jaren 1890 steeds meer de 

krantenkoppen. 39 

 

België had sinds het einde van de 19de eeuw een Duitsvriendelijk diplomatiek-politiek beleid 

gevoerd. Gedurende de laatste twee decennia voor de oorlog waren er steeds meer 

economische betrekkingen tussen België en Duitsland. Het economische beleid was dus eerder 

gericht op Duitsland dan op Frankrijk. Dit creëerde een dilemma in de Belgische samenleving. 

Een deel van de publieke opinie, vooral in Wallonië en in liberale kringen, was Fransgezind. 

Dit kwam vooral omdat deze mensen meer Franse pers lazen en omdat vele in België 
                                                 
39 DEVOS G., op.cit., pp. 145-147. 
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werkende journalisten de Franse nationaliteit hadden. Daartegenover stond de katholieke orde 

die weinig affiniteit had met het republikeinse en antiklerikale Frankrijk. Duitsland dwong 

respect af omwille van de orde en discipline van het Keizerrijk. Vooral de Belgische 

diplomatie nam een zeer Duitsvriendelijke houding aan want ze zag in Duitsland de 

mogendheid van stabiliteit en vrede. 40 

 

Op politiek vlak wilde België een gelijke afstand bewaren ten opzichte van zijn grote buren. 

Toch blijkt de balans in de periode tussen 1905 en 1911 door te slaan in de richting van 

Duitsland. Daarna groeide er wantrouwen tegenover dit land. In 1912 stapte België dan ook 

over op een nieuwe veiligheidspolitiek, uit vrees dat haar neutraliteit niet gerespecteerd zou 

worden. 41 

 

Er kwam ook kritiek op de Duitse kolonie vanwege de Franse immigranten in Antwerpen. Zij 

voelden zich vooral bedreigd door de snelle economische vooruitgang die de Duitsers in 

Antwerpen en in de rest van België boekten. De Duitse handelsbetrekkingen met België 

werden intenser en in 1895 overtroffen ze de Franse. De achteruitgang van de Franse invloed 

was een gelegenheid om de Duitse aanwezigheid aan de kaak te stellen. 42 

 

Ook de groei van het politieke prestige van het Duitse Rijk en het belangrijker worden van het 

pangermanisme 43 deed de verontrusting en hun wantrouwen onder de Antwerpse bevolking 

stijgen. Vooral de inmenging in de lokale politiek stuitte op onbegrip en verzet.  

 

In het algemeen verweet men de Duitsers dat ze zich onvoldoende integreerden in de 

Antwerpse samenleving. Daardoor raakten alle bevolkingsgroepen misnoegd. Doordat de 

Duitsers eigen winkels hadden, was de middenstand ontevreden. Jonge Duitse klerken en 

stagairs werkten aan zeer lage lonen voor Duitse bedrijven en ontnamen zo de 

werkgelegenheid van Antwerpse jongeren. Rijke Duitsers pochten ook graag met hun dure 

schepen en stonden vaak in de kijker. Ze gaven de Antwerpenaren het gevoel dat ze de baas 

wilden spelen over hun stad. Al deze kritiek zorgde ervoor dat de woordvoerders van de 

                                                 
40 THOOFT G., op.cit., s.p. 
41 DUMOULIN M., op.cit., p. 725. 
42 DEVOS G., op.cit., pp. 148-149. 
43 Volgens Van Dale betekent pangermanisme: het streven naar politieke eenheid van alle Germanen, het Duitse 
streven naar een Groot-Duitsland. 
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Duitse kolonie haar gemeenschap opriepen tot voorzichtigheid in het eerste decennium van de 

20ste eeuw. 44 

 

De meest geviseerde persoon was de koopman-ondernemer Heinrich Albert von Bary. Hij had 

niet alleen contact met hooggeplaatste besluitvormers in Berlijn maar was ook bevriend met 

een aantal Belgische politieke gezaghebbers, waaronder voormalig secretaris-generaal van het 

ministerie van Buitenlandse zaken Auguste Lambermont. Von Bary organiseerde talrijke 

feesten, banketten en herdenkingen om de welvaart van de Duitse kolonie aan de 

buitenwereld te tonen. Vanuit Franse maar ook Belgische hoek kwam er kritiek op deze 

weelde en overdaad. 45 

 

De reacties op de Duitse kolonie op het einde van de negentiende eeuw waren toch niet 

eenduidig. In Antwerpen waren er sympathisanten en tegenstanders van de Duitse kolonie. 

Daarnaast was iedereen bereid om toe te geven dat het Duitse fortuin was ontstaan door 

doorzettingsvermogen en ondernemingstalent. Velen bekenden ook dat de Duitse kooplieden 

de haven een kosmopolitisch karakter gegeven hadden.  

 

Naast Antwerpen leefden er ook Duitse gemeenschappen in België. De Duitse immigranten 

waren vooral goed vertegenwoordigd in Brussel en in de Waalse industrie van Luik, Seraing 

en Verviers 

4.2.2  Brussel 

 

Waar Brussel in 1800 nog niet eens tot de veertig grootste steden van Europa behoorde, stond 

de stad in 1850 al op de vijftiende plaats in de ranglijst met 234.000 inwoners. Door immigratie 

was de bevolking snel aangegroeid.  

 

De redenen, waarom zoveel buitenlanders naar Brussel kwamen, waren heel divers. Politieke 

vluchtelingen zoals Marx en Hugo vestigden zich een tijdje in Brussel, die in de 19de eeuw 

gekend was als de “stad van ballingen”.  

De meeste immigranten hadden echter economische redenen om naar de hoofdstad van België 

te komen. De meerderheid kwam naar Brussel om te werken. De stad bood een grote 

verscheidenheid aan in tewerkstelling. In het beginnende bank- en verzekeringswezen 

                                                 
44 DEVOS G., op.cit., pp. 150-151. 
45 THOOFT G., s.p. 
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speelde de Duitse gemeenschap een belangrijke rol. De aanwezigheid van banken en 

handelshuizen creëerde een grote vraag naar bedienden. Vele buitenlandse mannen 

waaronder Duitsers, vulden deze functies in. 

Daarnaast vestigden sommige families zich in Brussel om te rentenieren. In 1860 was Brussel 

namelijk de goedkoopste hoofdstad van Europa. 

 

In Brussel was er weinig plaats voor ongeschoolde dagloners. Voor geschoold handwerk trok 

de stad veel vreemdelingen aan. Als buitenlanders dan al bakkers waren, waren ze eerder 

banket- dan broodbakkers. Voor de Duitsers was ook de metaalsector erg belangrijk. De 

immigranten werkten meestal als werktuigkundige. 46 

 

De Duitse gemeenschap groeide gestaag aan. Vooral jonge Duitse mannen immigreerden naar 

Brussel. In 1892 kreeg Brussel een Deutsche Schule en kende vanaf haar begin een snelle 

stijging in het leerlingenaantal. De school onderwees zowel kinderen van Duitse ouders als 

van gemengde huwelijken, Belgen en andere nationaliteiten. Een Duitse school was belangrijk 

voor een stevige basis van de Duitse gemeenschap.  

 

In Brussel waren de Duitsers van belang voor tal van ondernemingen zoals de Deutsche Bank 

en een afdeling van het warenhuis Tietz. De Duitse gemeenschap woonde, net zoals de andere 

buitenlanders, verspreid over de stad, in tegenstelling tot de Duitse kolonie in Antwerpen.47 In 

Brussel was het leven van de Duitse gemeenschap ook niet zo georganiseerd als in de 

Scheldestad. Toch kon de Duitse gemeenschap in Brussel zijn stempel drukken door haar 

vertegenwoordiging in de haute finance.  

 

4.2.3  Wallonië 

 
De Waalse industrie-as (Luik en Charleroi) trok ongeschoolde arbeiders en ondernemers met 

een startkapitaal aan. De mijnbouw en de metaalsector waren de grootste economische 

sectoren. De Duitsers werkten vooral in de metaalsector o.a. als werktuigkundige. Voor de 

ongeschoolde arbeiders was de grote vraag van de mijnbouw een alternatief. Hieruit blijkt al 

dat de Duitse gemeenschap in Wallonië behoorde tot de minder gegoede klasse.  
                                                 
46 DE SCHAEPDRIJVER S., “Vreemdelingen in Vilette: De buitenlandse aanwezigheid in het negentiende-
eeuwse Brussel”, in: SOLY H. en THIJS A., Minderheden in Westeuropse steden (16de - 20ste eeuw), Brussel, 
Belgisch Historisch Instituut te Rome, 1995, pp. 115-124. 
47 ROOBROUCK T., op.cit., pp. 24-25. 
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Vooral in de provincie Luik woonde er een groot aantal Duitsers. In de steden Verviers, Luik 

en Seraing was de Duitse gemeenschap het best vertegenwoordigd. In 1890 telde de provincie 

Luik 10.986 Duitsers. De meerderheid daarvan woonde in Luik zelf. Net zoals in Antwerpen 

had de Duitse gemeenschap in Luik een aantal verenigingen. De verenigingen organiseerden 

ontspanning, bijstand, religie, kunst… . De universiteit van Luik had ook verschillende Duitse 

professoren.  

 

De stad Luik had ook een eigen Duitse school maar deze werd pas in 1907 opgericht. Dit was 

laat in vergelijking met Verviers en Seraing. In Luik werden ook een aantal Duitse firma’s 

opgericht en een aantal Duitsers hadden een grote invloed op het industriebeleid in de stad. 

Luik was bekend om haar bloeiende metaalnijverheid (machinebouw).  

 

De Duitsers gingen uit naar hun eigen cafés en restaurants waar ze Duits bier serveerden. Een 

groot aantal werkte als arbeider. Toch vestigden zich ook een aantal wetenschappers, leden 

van de burgerij en van de zakenwereld in Luik, dit in tegenstelling tot Verviers en Seraing.  

 

In Verviers trok vooral de wolnijverheid buitenlanders aan. De meerderheid van de Duitse 

immigranten werkte er als fabrieksarbeider. Al voor 1870 had de stad twee bloeiende Duitse 

lagere scholen met meer dan driehonderd leerlingen.  

 

Ook in Verviers waren de meeste Duitse inwijkelingen lid van de arbeidersklasse. Vele Duitse 

immigranten vestigden zich samen met hun familie in Verviers. De Duitse gemeenschap 

groeide dan ook snel aan in de tweede helft van de 19de eeuw.  

In 1861 getuigde de Kamer van Koophandel en Industrie van het arrondissement Verviers 

over de Duitse gemeenschap in de stad: “Ils ont leur cercles, leurs cafés, leurs cabarets et parfois le 

soir, le dimanche surtout, on se croyait dans une ville étrangère. »  

 

In de jaren 1881-1882 vestigden er zich respectievelijk 1440 en 1138 Duitsers in Verviers. Dit 

komt neer op ongeveer 77,7% en 82,2% van de immigratie van de stad. 

Waarom immigreerden Duitse families nu naar België? Een mogelijkheid is dat een aantal 

families wilden ontsnappen aan de schoolplicht tot veertien jaar in Duitsland. In België 

konden ze hun kinderen immers aan het werk zetten en zo een aanvullend inkomen 

bekomen. Anderzijds was de lange militaire dienstplicht in Duitsland een stimulans voor jonge 
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mannen om te emigreren. In het laatste kwart van de 19de eeuw was de Duitse gemeenschap in 

Verviers het grootst.  

 

In het begin van de jaren tachtig van de 19de eeuw verschenen zelfs twee Duitse kranten in 

Verviers: Die Grenzpost en de Vervierser Zeitung. Dit zou echter van korte duur zijn. De 

Duitse gemeenschap in Verviers richtte ook haar eigen verenigingen op. 

Volgens Wynants mag de Duitse gemeenschap in Verviers niet onderschat worden. In 1890 

was één op zes inwoners geboren in Duitsland. De regio rond Verviers had een belangrijke 

Duitse gemeenschap waarvan de werkende bevolking hoofdzakelijk arbeiders waren.  

 

De stad Seraing was vergelijkbaar met Verviers. Vanaf 1850 immigreerden er een aantal 

Duitsers naar Seraing en werkten er in de koolmijnen. Ook in Seraing werden er op school 

lessen gegeven in het Duits. In 1875 trokken velen echter weg door de hoge werkloosheid. De 

welvaart kwam pas terug op het einde van de eeuw. Seraing was de derde stad in de provincie, 

na Luik en Verviers met het hoogste aantal Duitsers. In 1910 woonden er 1.574 Duitsers. Ook 

hier werkte de bevolking vooral in de industrie. 48 

                                                 
48 WYNANTS J., Les germanophones de la province de Liège entre l’enclume belge et le marteau du Reich: 1910-
1914, pp. 1-10. 
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5  Duitse aanwezigheid in België voor en tijdens de Eerste      

Wereldoorlog 
 

5.1  Inleiding 
 
Pas vanaf 1890 vermeldden de volkstellingen de nationaliteit van immigranten. In 1910 ging 

het aantal immigranten in België slechts over 3,4% van de totale Belgische bevolking. Drie 

nationaliteiten waren het sterkst vertegenwoordigd aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog: de Fransen (80.000), de Nederlanders (70.000) en de Duitsers (59.000). Vooral 

het aantal Fransen steeg vanaf 1900 aanzienlijk. 49 

 

Tabel 2: Verdeling per nationaliteit, van geregistreerde buitenlanders in België 
(in percenten van het totaal aantal) 50 

 

 1890 1900 1910 
Fransen 26,5 27,5 31,7 
Duitsers 27,6 26,1 22,4 
Nederlanders 32,8 31 27,9 
Luxemburgers 5,7 5,1 4,1 
Britten 2,6 2,8 2,7 
Italianen 1,0 1,7 1,8 
Diversen 3,7 5,5 9,0 
Totaal aantal 
buitenlanders 171.000 206.000 254.000 

 

Het aantal buitenlanders in verhouding tot de totale bevolking varieerde van 2,8% in 1890, 

3,1% in 1900 en 3,4% in 1910.  

 

Het grootste aantal Duitsers (35%) aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog had zich in 

de provincie Luik gevestigd. Op de tweede plaats volgde de provincie Brabant (31%). 

Antwerpen volgde met 17% van de Duitse aanwezigheid in België.  

In Antwerpen bezat in 1890 24,7% van de vreemdelingen de Duitse nationaliteit. In 1910 was 

dit aantal gedaald tot 21,6%. 51 

                                                 
49 DUMOULIN M., op.cit., p. 723. 
50 Ibidem, p. 724. 
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5.2  Eerste Wereldoorlog 

 
Het koninkrijk België was een onafhankelijke grondwettelijke en neutrale staat aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Het kleine landje telde in 1914 meer dan 7,6 miljoen 

inwoners. Met meer dan 250 mensen per vierkante meter was België het dichtstbevolkte land 

ter wereld. In 1914 was België ook de vijfde economische macht ter wereld. 52 

 

In de zomer van 1914 deelde Europa zich in in twee machtblokken. België kon daarom als 

neutraal land niet voorzichtig genoeg zijn, vooral omdat het land een belangrijke plaats 

innam, tussen twee rivaliserende grootmachten. Sinds het ontstaan van België in 1830 had het 

land nooit oorlog gekend. Dit veranderde in de zomer van 1914.  

 
De directe aanleiding tot de oorlog was de moord op de Oostenrijkse troonopvolger Franz 

Ferdinand en zijn vrouw Sophie Chotek in Sarajevo op 28 juni 1914. Hierop stuurde 

Oostenrijk-Hongarije een ultimatum aan Servië. Toen Servië niet akkoord ging met het 

ultimatum verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië. 

Hierdoor trad een raderwerk van allianties en verdragen in actie. Duitsland kwam als 

bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije in de oorlog terwijl Servië Rusland en Frankrijk als 

medestanders had.  

 

Duitsland wilde via het Von Schlieffen-plan de oorlog winnen. Het plan hield een 

tweefrontenoorlog in waarbij een snelle oorlog in het westen tot het overwinnen van 

Frankrijk zou leiden. Daarna zou Duitsland al zijn krachten kunnen bundelen tegen het 

Russische leger. Dit plan vereiste een snelle doortocht door het neutrale België. Pruisen had 

nochtans in 1839 mee borg gestaan voor de onschendbaarheid van België.  

 

Nadat de Belgische regering het Duitse ultimatum en zo de vrije doortocht niet goedkeurden, 

viel Duitsland op 4 augustus België binnen. Als gevolg van de schending van de Belgische 

neutraliteit door Duitsland, verklaarde Groot-Brittannië de oorlog aan de Duitse regering. Een 

oorlog was onafwendbaar geworden.  

 
                                                                                                                                                                
51 DEVOS G., op.cit., p. 136. 
52 DE SCHAEPDRIJVER S., De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 
Atlas, 1997, p. 11. 
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Het Von Schlieffen-plan van Duitsland mislukte helemaal. Zowel in het Oosten als in het 

Westen ontstond er een front waarrond jaren gevochten werd en waar niemand de gevolgen 

voor mogelijk achtte. 53 

 

5.2.1  België in oorlog 

 
Ondanks haar neutraliteit werd België meegesleurd in een conflict van ongeziene omvang. 

Door de reële oorlogsdreiging, bracht de Belgische regering het leger op 29 juli op versterkte 

vredesvoet. Twee dagen later volgde de algemene mobilisatie. Op 2 augustus kreeg de 

Belgische regering de Duitse nota waarin een vrije doortocht van het Duitse leger in België 

werd geëist. In de nacht van 2 op 3 augustus 1914 besloten de koning en regering het 

ultimatum te verwerpen. 

 

Als gevolg van de verwerping van het Duitse ultimatum, werd er in de steden gejuicht en 

ontstonden er uitbarstingen van extreem patriottisme en nationalisme. Mensen haalden de 

Belgische vlaggen boven en kwamen massaal op straat. Overal werden er moeiteloos 

vrijwilligers voor het leger geregistreerd.  

De meeste vrijwilligers voor het leger waren mensen uit de stad. De mentaliteit in de stad was 

vatbaarder voor het patriottisme. Vele jonge mannen uit de stad werden werkloos door de 

oorlog en vervoegden het leger.  

 

 In de ochtend van 4 augustus viel Duitsland België binnen. In en om het parlement werd 

gejuicht, geroepen, gehuild, met vlaggen gezwaaid en hard geapplaudisseerd. De koning 

kondigde aan dat hij als hoofd van de troepen naar het front zou trekken. 54 

 
Het Duitse leger viel België binnen nabij Luik. De Duitsers werd geconfronteerd met een 

onverwachte tegenstand van het Belgische leger. Door dit verzet kreeg België de titel “Brave 

Little Belgium”. Door deze onverwachte weerstand, reageerden de Duitsers zeer wreed 

tegenover de burgerbevolking.  

                                                 
53 FRANCOIS L. en VAN EENOO R., Geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, Academia Press, 2001, p. 228-
229. 
54 REYNEBEAU M., “De Geschiedenis van België. Deel 7: De Eerste Wereldoorlog 1914-1918”, De Standaard, 
15.03.2005, p. 101. 
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Toen het Duitse leger de steden Brussel, Aarschot en Leuven één voor één veroverden, hoopte 

België dat de forten rond Antwerpen zouden standhouden.  

 

Toen de Duitsers in België binnenvielen, hadden de regering en de koning zich in Antwerpen 

teruggetrokken. Vanaf eind september rukte het Duitse leger op naar de Antwerpse vesting. 

Het Duitse overwicht werd snel duidelijk en vanaf het begin van oktober trok het Belgische 

veldleger zich terug richting kust.  

Op 10 oktober viel Antwerpen in Duitse handen. Het Duitse leger trok verder naar Gent, 

Brugge, Oostende en Zeebrugge.  

 

De Belgische regering week uit naar Frankrijk en vestigde zich in Sainte-Adresse, nabij de stad 

Le Haye terwijl de koning als opperbevelhebber bij het Belgische leger bleef. Het Duitse leger 

trok over het IJzerkanaal maar werd bij de slag aan de IJzer (18 oktober-10 november 1914) tot 

stilstand gebracht. Vanaf dan begon een stellingenoorlog die pas op 11 november 1918 zou 

eindigen. 55 België was, behalve een smalle strook achter de IJzer geheel bezet. 

 

Toen de Duitsers België binnenvielen en bezetten, was de vlucht naar Nederland massaal. 

Meer dan een miljoen Belgen, een zevende van de totale bevolking, verbleef in Nederland in 

oktober 1914. Toen België bijna geheel bezet werd, deelden de Duitse autoriteiten mee dat de 

vluchtelingen veilig terug konden komen. Een groot deel van de vluchtelingen keerden dan 

ook terug.  

 

5.2.2 België onder de bezetting 

 

5.2.2.1  Inleiding 

 

De Duitse bezetting maakte van België tijdens de Eerste Wereldoorlog een harde militaire 

dictatuur. De Duitsers lieten alleen de gemeentebesturen intact en installeerden een hard 

oorlogsbewind. Militaire controle en repressie waren overal. De pers en de post werden zwaar 

gecensureerd. De burgerbevolking verloor een groot deel van haar rechten en haar 

bewegingsvrijheid werd erg ingeperkt. 56 Alle ongewone feiten werden gemeld aan de 

plaatselijke Kommandatur.  

                                                 
55 THOOFT G., op.cit., s.p. 
56 REYNEBEAU M., op.cit., p. 107-109. 
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Tijdens het bezettingsregime werd België ten dienste gesteld voor de oorlog. Producten, 

grondstoffen en arbeidskracht werden in de Duitse economie ingeschakeld. Ruim 

honderdduizend Belgen werden verplicht tewerkgesteld als dwangarbeider in Duitsland of als 

militair aan het Oostfront. In februari 1917 bepaalde de bezetter dat de grote industrieën 

alleen nog met Duitse toestemming mochten blijven werken en ze werden onder Duits 

toezicht gesteld. Veel mensen belandden in de werkloosheid. In het hele land heerste er 

schaarste en honger. De landbouw kon het tekort niet verhelpen en in alle steden werden er 

voedselbedelingen georganiseerd.  

 

Door de massale deportaties van arbeidskracht naar Duitsland, groeide het Belgische verzet 

steeds meer. De bezetter besloot om met de vriendelijkere politiek van “gastarbeider” hieraan 

iets te doen. Arme werklozen konden niet leven van het verzet. Velen trokken dan ook naar 

Duitsland om een minimaal inkomen te bekomen. 57 

 

De hopeloze situatie onder de bezetting zaaide onenigheid onder de bevolking. Een aantal 

Belgen kozen resoluut voor het vaderland terwijl anderen dan weer samenwerkten met de 

bezetter. Dit dilemma ging ook op voor de Duitse gemeenschap in België. 

 

5.2.2.2  De Duitse inval en de bezetting van Antwerpen  

 

Algemeen 
 

Crisismomenten zoals oorlogen zijn van groot belang voor de nationale identiteit. Dit geldt 

vooral voor minderheden of grensbewoners die er een andere nationale identificatie op na 

houden. Tijdens een oorlog ondergaat hun maatschappelijke positie vaak dramatische 

veranderingen.  In dit geval gaat het over een minderheidsgroep die te maken krijgt met een 

bezetting van het gastland door het land van oorsprong. Het is met name een kwestie van 

loyaliteit.  

Voor de Duitse gemeenschap in België kwamen de banden met het Duitse moederland in 

conflict met hun verblijf in Antwerpen en hun contacten met de Belgische bevolking. 58 De 
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oorlog stelde de Duitsers in Antwerpen voor een pijnlijke en definitieve keuze tussen België of 

Duitsland. In realiteit bleek dit allesbehalve eenvoudig en eenduidig te zijn.  

In oorlogstijd laaien de nationalistische sentimenten vaak hoog op. De algemene patriottische 

reactie van de Belgische bevolking op de Duitse inval in 1914 bevestigt deze stelling. De 

woede over de schending van de Belgische neutraliteit creëerde bij de bevolking dan ook 

sterke haatgevoelens tegen al wat Duits was.  

 

In de historiografie komt vooral de ongekende geest van nationale samenhorigheid aan bod. 

De xenofobe keerzijde van het hoogtepunt van het nationaal gevoel blijft meestal 

onderbelicht. Al in augustus 1914 kregen de Duitse minderheden in België te maken met 

gewelddadige collectieve acties van de Belgische bevolking. Vooral in Antwerpen vonden de 

rellen opvallend veel bijval.  

 

Voor 1914 had België geen echte xenofobe traditie. De aanwezigheid van vreemdelingen 

leidde weinig tot politieke discussies. Ook in Antwerpen was dit zo ondanks het feit dat het 

aantal vreemdelingen in de Scheldestad er veel groter was dan in de rest van België. De 

discussie rond de nationaliteitswet van 1881 was eerder een uitzondering. In Antwerpen 

heerste er een vrij tolerant klimaat tegenover vreemdelingen en etnisch geweld was er 

zeldzaam. 59 

 

Voor de oorlog 
 

Al in de loop van juli 1914 werd de alertheid tegenover vreemdelingen verhoogd. Tijdens de 

eerste zitting van de commissie van bevoorrading, op 31 juli 1914, besprak men de 

vreemdelingenkwestie. Krijgsgouverneur Dufour gaf burgemeester Jan De Vos de opdracht om 

vooral Duitsers en Nederlanders in de gaten te houden om eventuele spionnen te ontmaskeren 

Hij ontbood de hoofdcommissaris en de commandant van de Geheime Politie om hen speciale 

instructies te geven.   

 

Jan De Vos liet de wijkcommissarissen uit zijn stad lijsten maken van verdachte 

vreemdelingen in hun wijk zodat ze in geval van oorlog snel uitgewezen zouden kunnen 

worden. De lijsten leverden echter weinig resultaten op.  

 
                                                 
59 VRINTS A., op.cit., 2005, p. 53. 
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In de commissie van bevoorrading liet Minister van Oorlog Broqueville, generaal Dufour 

verstaan dat hij kon beginnen met het uitwijzen van Duitsers vanaf het moment dat België 

officieel in staat van oorlog zou zijn met Duitsland. Begin augustus waren er ook al ongeveer 

tweehonderd Duitsers op eigen initiatief vertrokken.  

 

Met een oorlog op komst, ontwikkelde België een nieuw vreemdelingenbeleid. De overheid 

maakte een onderscheid tussen onderdanen van vijandelijke, van geallieerde en van neutrale 

staten. Tegenover deze groepen werd dan ook een verschillend beleid gevoerd. 

Vreemdelingen uit vijandelijke staten zoals Duitsers en Oostenrijkers werden uitgewezen. 

Deze onderdanen die vaak al decennialang in België verbleven, werden verdacht als spionnen 

en militaire collaborateurs.  

 

Alle andere buitenlanders mochten in België blijven. In de vorming van het uitwijzingsbeleid 

voerde het Antwerpse stadbestuur geen gezaghebbende rol. Het opstellen van een 

vreemdelingenbeleid was in handen van hogere overheden.  De stedelijke overheid had wel 

een centrale rol als aanspreekpunt voor vele belanghebbenden.  

 

De regel was dus dat in geval van oorlog alle onderdanen van vijandelijke staten werden 

uitgewezen. In de praktijk leidde deze maatregel echter tot problemen en ambiguïteit. Zo 

bleek het juridische statuut van gehuwden niet eenvoudig te zijn: een Duitse die met een Belg 

was getrouwd, bezat de Belgische nationaliteit terwijl een Belgische getrouwd met een 

Duitser, de Duitse nationaliteit had. 60 

 
Augustus 1914 
 
Al in de korte periode tussen het uitbreken van de oorlog en de Duitse inval in België 

ontstonden er nationalistische spanningen in Antwerpen. Toen op 2 augustus een dronken 

groep Duitsers strijdliederen zong en weigerde om hun betoging te ontbinden, leidde dit tot 

een eerste confrontatie. Omstanders vielen de Duitsers aan waarop de politie moest ingrijpen.  

 

Burgemeester Jan de Vos kondigde op 2 augustus de Duitse inval in Nederlands Limburg aan 

en riep op tot kalmte. De spanning verminderde echter niet. Toen in de loop van 3 augustus 

                                                 
60 VAN ALSTEIN M., Belegerde stad: het Antwerps stadsbestuur 4 augustus-10 oktober 1914, UGent 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2000, pp 145-154. 
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het nieuws binnenkwam over het Duitse ultimatum aan België en het Belgische antwoord 

erop, reageerden de inwoners van Antwerpen met een mengeling van trots en 

verontwaardiging. Grote manifestaties bleven die dag uit. 

 

Toen het nieuws van de Duitse inval op 4 augustus 1914 rond 15 uur in Antwerpen bekend 

werd, kwam een golf van angst en paniek België binnen. Dit leidde al gauw tot een 

patriottische explosie met een sterk anti-Duits karakter. Deze gevoelens waren in Antwerpen 

nog sterker dan in de rest van het land. Dit kan worden toegeschreven aan de vooraanstaande 

positie van de Duitse kolonie in de havenstad. Vanaf het begin waren de Antwerpse Duitsers 

dan ook het slachtoffer van de collectieve woede en haat. 61 

 

De Antwerpenaar en advocaat Jozef Muls getuigde over deze felle anti-Duitsgezindheid: 

 
“Antwerpen voelde een echte haat tegen alles wat duitsch was, een haat sterker dan elders in het land, 
omdat de vijand hier zoo hartelijk was onthaald geweest en zoo vrij zijn gangen had mogen gaan.”  62 

 
De Antwerpse bevolking ondernam acties tegen gebouwen die symbool stonden voor de 

Duitse aanwezigheid. Het warenhuis Tietz op de Meir was één van de eerste doelwitten. 

Ondanks de vele Belgische vlaggen aan de gevel verzamelden de luidruchtige betogers zich 

voor het warenhuis. Ze eisten dat een in de Duitse kleuren geschilderde vlaggenstok voorzien 

van een gesculpteerde rijksadelaar werd binnengehaald. Toen dit niet mogelijk was, moest een 

bediende van het warenhuis de vlaggenstok van langs buiten neerhalen. De adelaar werd 

uiteindelijk op de grond verbrijzeld en als trofee door de Antwerpse straten gedragen.  

 

Een cafébaas op de Kunstlei was minder voorzichtig geweest en had de Duitse vlag 

uitgestoken, waarop de massa eiste dat de vlag zou worden ingetrokken. Toen de herbergier 

dit weigerde, werd de boel kort en klein geslagen. De massa werd alleen gekalmeerd toen hij 

de Duitse vlag alsnog introk. Dit gewelddadige voorval was eerder een uitzondering tijdens de 

eerste uren van het anti-Duitse protest. In het begin was het eerder de bedoeling om de 

Antwerpse Duitsers te dwingen om voor België te kiezen.  

Jozef Muls beschreef de sfeer in Antwerpen op 4 augustus 1914: 

 

                                                 
61 Ibidem, p. 54-55. 
62 MULS J, De val van Antwerpen (10 october 1914), Gent, Ons Vlaanderen, 1918, p. 39. 
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“Op de Keizerlei waren er groote samenscholingen van menschen. Men huilde en tierde voor de 
duitsche koffiehuizen. Uithangborgen vielen aan scherven, blazoenen van duitsche maatschappijen 
werden neergehaald.”  63 

 

Toen de avond viel, kregen de anti-Duitse reacties een steeds destructiever karakter. Zo moest 

bij de Duitse scholen niet alleen de Duitse vlaggenstok verdwijnen, maar ook de ruiten 

sneuvelden en de gordijnen werden in brand gestoken. Verschillende herbergen werden 

vernield en de inboedel werd door de ramen naar buiten geworpen. Tijdens de optocht zong 

de menigte gelegenheidsliederen zoals “Wij zijn liever dood dan Duitsch”.  
 

De stedelijke politie, die met veel minder was door de mobilisatie in het Belgisch leger, kon 

aanvankelijk geen einde aan de oproer stellen. De inschakeling van een burgerwacht bij de 

bewaking van Duitse eigendommen bleek onvoldoende te zijn om de rellen te stoppen. De 

stedelijke overheid riep daarom de hulp van de krijgsoverheid in. Zo verschenen er in de 

ochtend van 5 augustus patrouilles rijkswachters te paard en werd er een 

samenscholingsverbod afgekondigd. De rechtbank van eerste aanleg besloot ook om de 

onruststokers te bestraffen. 

 

Deze maatregelen hadden effect, want in vergelijking met de dag ervoor bleef het aantal 

vernielingen op 5 augustus redelijk beperkt. Dit was echter niet het geval voor de 

plunderingen. Vanaf  heel vroeg ’s ochtends werden de opengebroken cafés leeggehaald. Aan 

de plunderingen werd slechts een halt toe geroepen door bijkomende afkondigingen met een 

dreigend karakter.  

 

Na 5 augustus bleef het de hele maand betrekkelijk kalm in Antwerpen. De maatregelen 

tegenover onruststokers hadden effect. Door het feit dat vele van de Antwerpse Duitsers en 

Oostenrijkers uitgewezen waren, was ook het voorwerp waarop de volkswoede gericht was, 

verwijderd. 64 

 

De neutrale status van België zorgde ervoor dat de overheid erg voorzichtig was in haar 

vreemdelingenbeleid. Toen er in Antwerpen rellen uitbraken tegen eigendommen van 

Duitsers en Oostenrijkers, verzocht de toenmalige Minister van Justitie Carton de Wiart de 
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burgemeester om een einde te maken aan de vernielingen. De burgemeester deelde de 

Antwerpse bevolking mee dat België haar neutraliteit moest behouden en dat de conventies 

van het verdrag van Den Haag uit 1907 moesten gerespecteerd worden. Onlusten tegenover 

personen of goederen van vreemdelingen zouden door de gerechtelijke overheid worden 

bestraft. 65 

 

Op 6 augustus kondigde Dufour een uitdrijvingsbevel via een plakkaat aan. Daarin deelde hij 

mee dat alle Duitse en Oostenrijkse onderdanen Antwerpen moesten verlaten voor 

middernacht. De Antwerpse politie werd belast met de uitvoer van dit bevel in Antwerpen en 

in de randgemeenten.  

Dit resulteerde in het terugkeren van een aantal Duitsers en Oostenrijkers naar hun vaderland. 

De meerderheid vluchtte echter naar het neutrale Nederland in afwachting van het verloop 

van de oorlog of trok van daaruit naar Duitsland. Velen hoopten om ooit terug te keren naar 

België. 66 

 

Een klein aantal Duitsers kreeg een voorlopige toelating om in Antwerpen te blijven. De 

politie telde op 7 augustus 1914 een tachtigtal Duitsers en Oostenrijkers die mochten blijven 

van de krijgsgouverneur. De Procureur des Konings besliste of een persoon al dan niet kon 

blijven. 67 Immigranten die zich ten opzichte van België loyaal hadden gedragen en voldoende 

bewijs konden leveren van hun gehechtheid aan België en genaturaliseerde immigranten, 

mochten blijven. 68 

 

Naast diegene die mochten blijven, waren er ook een aantal ‘vijandelijke’ onderdanen die geen 

gevolg gaven aan het uitdrijvingsbevel van 6 augustus en zich verscholen. 69  Zo trof de 

burgerwacht een groep Duitsers en Oostenrijkers aan in het Nachtegalenpark. Anderen 

verstopten zich thuis. Onder grote belangstelling werden een honderdtal Duitsers door de 

politie uit hun huizen in Zurenborg gezet. 70 
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Stelselmatig voerde de Antwerpse overheid de druk om te vertrekken op. In de stad kwamen 

er plakkaten dat Duitsers of Oostenrijkers die zich niet zouden aanmelden, vanaf 9 augustus 

als spionnen zouden worden beschouwd en “met den kogel bestraft” worden. Dit gebeurde 

uiteindelijk niet. De militaire overheden zetten de zoektocht voort en brachten gebleven 

vijanden voor de Krijgsraad. Ze werden er verhoord maar niet veroordeeld. Mannen van 

dienstplichtige leeftijd werden gevangen gehouden, terwijl de anderen op de trein naar 

Nederland werden gezet.  

 

Voor de Duitsers en Oostenrijkers was de uitwijzing en het overhaaste vertrek een 

traumatische ervaring. Jozef Muls beschreef de “doodschrik” op het gelaat van vele 

arrestanten: 

 

“Er waren van de arme stakkers die, als zij binnen werden gebracht voor ons al snikkende op hunne 
knieën vielen en met biddende handen om genade riepen, meenende dat zij hun doodvonnis gingen 
horen.”  71 

 

Op 10 augustus riep burgemeester Jan De Vos de bevolking op tot kalmte en koelbloedigheid 

en eiste dat er einde kwam aan de schendingen en vernielingen van Duitse eigendommen. 72  

De oproep van Jan de Vos tot kalmte en vertrouwen in de krijgsoverheid had weinig effect. 

Het protest maakt plaats voor vrees voor een interne vijand, de spion. Iedere Duitsers was 

namelijk een potentiële spion. Al gauw ontstond er een heuse jacht op Duitse spionnen in 

Antwerpen. Geruchten over moffen in nonnen- of paterskleren of met valse baarden of over 

een vergiftiging van het drinkwater door Duitsers, deden de ronde.  Overal meende men 

Duitse spionnen te zien. Het dragen van een Duits uitziende groene hoed of het hebben van 

een Duits klinkende naam volstonden al om je verdacht te maken. “Dien smerigen Duitsch” 

moest uit Antwerpen weg. 73 De Antwerpse overheid ontving ook vele, vaak anonieme 

verklikkingsbrieven van ongeruste burgers. Af en toe ontstonden er opstootjes tussen 

Antwerpse burgers en vermeende spionnen.  

 

Over de identiteit van de Antwerpse betogers en plunderaars is weinig bekend. Toch lijkt het 

duidelijk dat het publiek van de anti-Duitse betogingen verschilde van de latere plunderingen. 
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De demonstraties trokken een sociaal gedifferentieerd publiek aan, waar zowel mensen uit de 

burgerij als uit de arbeidersklasse op straat kwamen. Vooral jonge mannen namen aan de 

betogingen deel.  

 

Het waren voornamelijk mensen uit de lagere klassen die plunderden. In de pers sprak men 

over “gepeupel, leeglopers, schuim, ... .” Uit de politiearchieven bleek ook dat de plunderingen 

vaak door mensen uit de buurt werden verricht. Voor Sint-Andries en het Schipperskwartier, 

twee volkse wijken die het centrum van de plunderingen vormden, was dit alleszins het geval. 

Vele arme Antwerpenaren, zowel mannen als vrouwen, zagen hun kans om hun interieur aan 

te vullen met de bezittingen van gevluchte Duitsers.  

 

Na de inval op 4 augustus 1914 werden vooral Duitse horecazaken aangevallen, vernield en 

geplunderd. Het is opvallend hoe kalm en zwak de getroffen eigenaars hierop gereageerd 

hebben. De razende menigte was zo bedreigend dat de bewoners meestal onmiddellijk 

vluchtten of zich schuilhielden tot de anti-Duitse rellen ophielden.  

De anti-Duitse rellen waren spontaan tot stand gekomen. Geweld tegenover personen was 

bijna niet voorgekomen. Achter de vernielingen en plunderingen zat een nationalistische 

motivatie.  

 

Deze acties toonden aan dat de Antwerpse bevolking wilde dat de Duitsers uit de stedelijke en 

nationale gemeenschap verdwenen. De sterke positie van de Duitse kolonie in Antwerpen 

voor de oorlog zorgde er voor dat de anti-Duitse rellen nog sterker waren dan elders in België. 

De Antwerpse Duitsers begrepen al snel de boodschap. Hun vreselijke verhalen in de Duitse 

pers tonen aan dat ze de uitstoting als een trauma hadden beleefd. Gezien het zelden 

voorkomen van etnisch geweld in België voor de oorlog, waren de anti-Duitse rellen van 

augustus 1914 dan ook uitzonderlijk. 74 

 

Begin september werden de maatregelen door de krijgsgouverneur strenger gemaakt. Tegen 

middernacht 6 september moesten alle Duitse en Oostenrijkse onderdanen het land verlaten. 

Ook diegene die tot Belg genaturaliseerd waren, moesten nu Antwerpen verlaten. Er werd een 

uitzondering gemaakt voor hen van wie de zonen in het Belgisch leger hadden gediend of 

dienden.  
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Ondanks het uitwijzingsbeleid tegenover Duitsers en Oostenrijkers, werden ze niet 

beschouwd als rechteloos. Daarom nam de Antwerpse overheid een reeks maatregelen om de 

belangen van de onderdanen van vijandelijke staten veilig te stellen.  

Er werden onder meer curatoren aangesteld door de krijgsgouverneur om te vermijden dat 

uitgewezenen financiële schade zouden lijden door hun afwezigheid. De krijgsgouverneur 

probeerde ook hun bezittingen en eigendommen te beschermen. 

 

Hier speelden ook de eigen belangen van de Belgische overheden mee. Ten eerste wilde men 

de goederen in goede staat bewaren om ze later, indien nodig te kunnen opvorderen. Ten 

tweede werden eisen tot schadevergoeding van Duitse en Oostenrijkse onderdanen vermeden. 

Er was ook een bezorgdheid van de overheden om te beletten dat er aanslagen gepleegd 

zouden worden op de rechten van Duitsers en Oostenrijkers die eigendommen in België 

bezaten. 75 

 

De uitsluiting van mensen van Duitse afkomst zou gedurende de oorlog nog versterkt worden 

door de Duitse wreedheden bij de invasie, het harde bezettingsregime en de collaboratie van 

een aantal Duitse immigranten. Het is dan ook geen toeval dat de Duitsers tijdens de bezetting 

maar vooral bij de bevrijding opnieuw het slachtoffer werden van geweld. Na de oorlog werd 

de natie door de Belgische overheden “gezuiverd”. Dit betekende het einde voor de bloeiende 

Duitse gemeenschappen in België. 76 

 

 

Een dilemma voor de Duitse kolonie tijdens de oorlog 
 

In de Eerste Wereldoorlog namen de in België gevestigde Duitsers twee houdingen aan. 

Degenen die al een lange tijd in België woonden, stelden zich patriottistisch op ten opzichte 

van België. Veel van hun kinderen, die ondertussen Belg geworden waren, dienden zich aan 

als vrijwilligers om België tegen de Duitsers te verdedigen. Dit gebeurde ook in Antwerpen, 

waar het aparte Germaanse karakter beter bewaard was gebleven dan in Brussel.  
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Daarnaast vergaten sommige Duitsers de Belgische gastvrijheid en ontvingen ze hun 

landgenoten met vreugde. Ze zagen in de bezetting van België ook een kans om een 

dominante economische positie te verkrijgen. 77  

 

Een aantal specifieke factoren kunnen er toe geleid hebben dat een aantal Duitsers kozen om 

samen te werken met de Duitse bezetter. Deze personen waren mogelijk verbitterd over hun 

verdrijving uit Antwerpen in augustus 1914, waar sommigen al vele decennia verbleven. Ook 

de plunderingen of beschadigingen van hun bezittingen kunnen deze gevoelens versterkt 

hebben.  

 

Een tweede factor was het ontstaan van wantrouwen bij hun Belgische vrienden en 

stadgenoten na hun terugkeer tijdens de bezetting. Alles wat Duits was, werd verdacht en 

gehaat. De meerderheid van de Belgen zag trouwens geen verschil tussen Duitse immigranten 

in België en de Duitse bezetter.  

De bezetter werkte dit in de hand door de mobilisering van Antwerpse Duitsers in het Duitse 

leger. In de stad werd uitgehangen dat alle in Antwerpen verblijvende Duitsers van 17 tot 45 

jaar, die geen militaire opleiding hadden genoten, zich moesten aanmelden om ingelijfd te 

worden in het Duitse leger. Antwerpse Duitsers werden ook ingeschakeld in de Duitse 

politiediensten. 78 

 

Ten derde was de Duitse kolonie in Antwerpen afhankelijk van de bezetter om hun 

gemeenschap te herstellen. In de ogen van de bezetter waren de Duitse gemeenschappen in 

België van een zeer grote waarde voor het Duitse nationale belang. De versterking van het 
pangermanisme was een belangrijke taak van het bezettingsbestuur. Hiertoe werden alle in 

België verblijvende Duitsers maar ook alle genaturaliseerde Belgen toe gerekend. 79 Volgens de 

Duitse wet bleef een Duitser, ook al was hij of zij tot Belg genaturaliseerd, een Duitser.  

Juist daarom deed de bezetter ook veel moeite om vluchtelingen te overtuigen om terug te 

keren naar België. 80 Zo richtte men met steun van de Duitse overheden in februari 1915 de 
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Wohlfahrtausschus der deutschen Kolonie op om de Duitse gemeenschap in Antwerpen 

nieuw leven in te blazen. 81 

Voor een aantal Duitse handelaren, cafés en tavernes was de bezetting economisch interessant. 

Door hun Duitse afkomst werd de bezetter wellicht hun grootste klant.  

 

Bij hun terugkeer in Antwerpen reageerden Antwerpse Duitsers verdeeld op het dilemma: 

sommigen kozen volledig voor België, anderen trokken meer de Duitse kaart en 

collaboreerden met de bezetter. 

Voor het Belgischgezinde deel van de Duitse gemeenschap was het verzet tegen het activisme 

een goed middel om de gehechtheid aan België te tonen. Een sterke patriottische houding 

tegenover België moesten hen beschermen tegen wantrouwen en verdenkingen dat ze 

eigenlijk zelf nog Duitsers waren. 82  

Om hun verknochtheid aan België te tonen, ontduitsten sommigen hun familienaam door een 

letter “n” of “c” te laten vallen. Hun naam verraadde namelijk dat ze van Duitse afkomst 

waren. Anderen Duitsers weigerden nog om Duits personeel in dienst te nemen.83 

 

De Duitse kolonie in Antwerpen was voor de bezetter van een groot strategisch belang 

omwille van de haven. Het herstel van de kolonie stond bij de bezetting van de stad centraal. 

Naast de herstelling van het Duitse leven en cultuur, was de strategisch-commerciële ligging 

van Antwerpen ontzettend interessant voor de bezetter. Bij een Duitse overwinning zou 

Antwerpen en vooral zijn haven in de invloedssfeer van het Rijk komen te liggen of misschien 

zelfs worden aangehecht bij Duitsland.  

In geval van een nederlaag zag het er voor de Duitse kolonie heel wat slechter uit. In dit geval 

was het onwaarschijnlijk dat België na de oorlog een herstelde Duitse gemeenschap zou 

dulden. 84 

 

Slechts enkele belangrijke personen van de Duitse kolonie hebben zich tijdens de oorlog 

ingelaten met het activisme. De meerderheid stond afkerig tegenover deze beweging. De 

Antwerpse Duitsers hadden namelijk meer voeling met de Franstalige liberale burgerij en 

waren zeer commercieel ingesteld in tegenstelling tot de economisch zwakke activisten. Twee 

kopstukken die zich hadden ingelaten met de “Flamenpolitik” waren Heinrich Albert von 
                                                 
81 THOOFT G., op.cit., s.p. 
82 VRINTS A., op.cit., p. 31. 
83 Ibidem, p. 18. 
84 Ibidem, p. 20-21 



 45

Bary en bankier Willem von Mallinckrodt. Deze collaboratie was meer gestoeld op 

economische motieven dan op ideologische. Een na de oorlog hersteld België zou het einde 

betekenen van de commerciële banden tussen Vlaanderen en Duitsland. Enkel een vazalstaat 

Vlaanderen dat nauw in contact stond met Duitsland, was een alternatief om hun 

economische belangen te beschermen. 85 

 

Tijdens de oorlog werd het voor de Belgische regering in ballingschap al duidelijk dat België 

na een overwinning gezuiverd zou worden van alle Duitse elementen. Tijdens de oorlog 

werden er al maatregelen genomen die getuigen van een anti-Duits klimaat.  

Zo werden vanaf eind 1915 de nationaliteitsverklaringen van vreemdelingen afkomstig uit 

Duitsland opgeschort. Dit kwam onder meer door de militaire collaboratie van Belgen van 

Duitse afkomst. In oktober 1916 verklaarde de socialistische minister van Justitie Emile 

Vandervelde dat er na de bevrijding gerechtelijke stappen tegenover Belgen van Duitse 

oorsprong zouden genomen worden.  

 

De Belgische regering vond ook dat de Duitse aanwezigheid in de Antwerpse haven 

teruggedrongen moest worden. Dit standpunt ontstond mede door geallieerde druk.  

De opvattingen van de Belgische regering kwamen overeen met deze van de meeste Belgen. 

Vanaf het begin al leefde er een zeer grote haat tegen de Duitsers. In oorlogstijd speelden de 

emoties van de mensen een grote rol. Zo eiste de Antwerpse krant La Métropole het ongedaan 

maken van alle naturalisaties van Duitsers omdat “un Allemand reste toujours un Allemand”. 
86 Het dagblad veroordeelde ook de te grote verdraagzaamheid van voor de oorlog tegenover 

de Duitse kolonie. La Métropole zag de grote invloed van de Duitse kolonie in het 

vooroorlogse Antwerpen als de prelude van de militaire verovering. 87 

 

Francis Sartorius gelooft dat de grote Duitse aanwezigheid in België aan de vooravond van de 

Eerste Wereldoorlog geen toeval was. Deze aanwezigheid maakte deel uit van een groots plan 

om de hegemonie van het Duitse Rijk te verzekeren. Functionarissen, diplomaten, ingenieurs, 

industriëlen en zakenlui namen deel aan deze grote onderneming. Dit komt overeen met de 

idee van een “vijfde colonne”. 88 Dit betekende echter niet dat alle Duitsers hiervoor 

                                                 
85 THOOFT G., s.p. 
86 VRINTS A., op.cit., pp. 32-35 
87 THOOFT G., s.p. 
88 Volgens Van Dale is een vijfde colonne een benaming voor verkapte aanhangers van een vijandelijke macht in 
het eigen gebied. 
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samenspanden. Sartorius benadrukte dat vele Duitsers zich tijdens de oorlog voorbeeldig 

gedroegen. 89 

 

Volgens Gijs Thooft was de Duitse rol in de Belgische economie geen product van een Duitse 

politiek met de bedoeling om België in zijn macht te krijgen. Het wantrouwen en de wrevel 

omtrent de grote commerciële rol van Duitsers in Antwerpen moet benaderd worden in het 

licht van het toenemend protectionisme. De Franse beschuldigingen werden in grote mate 

ingegeven door een toenemend economisch nationalisme samen met een stijgende 

achterdocht en spanning tussen de Europese mogendheden. 90 

 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de vele Duitse immigranten enkel naar België kwamen om de 

macht van het Duitse Rijk te vergroten. De migratie naar België voor de oorlog verliep veel 

spontaner. De kans bestaat dat er voor de oorlog diplomaten naar België gezonden zijn. Toch is 

het onrealistisch om aan te nemen dat de Duitse aanwezigheid in België deel uitmaakte van 

een groots plan om de wereld te veroveren. De idee van een “vijfde colonne” in België moet 

met uiterste voorzichtigheid overwogen worden. 

 

 

 

 

 

Antwerpen tijdens de bezetting 
 

De stad Antwerpen viel op 10 oktober 1914. Door de belegering en bezetting van Antwerpen 

viel het havenverkeer praktisch volledig stil. De normale handel moest wijken voor de 

activiteiten van het Duitse leger.  

De Antwerpse haven was tijdens de oorlog niet erg geschikt voor de bevoorrading van 

Duitsland. Het neutrale Nederland blokkeerde de westelijke oever voor scheepvaart van 

overzee. Het Engelse overgewicht op zee belette de Duitsers om de haven ten volle te 

benutten. 91 De Eerste Wereldoorlog betekende voor Antwerpen het voorlopige einde van 

                                                 
89 SARTORIUS F., op. cit., pp. 187-188. 
90 THOOFT G., op.cit., s.p. 
91 Ibidem. 
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haar maritieme welvaren. De oorlog creëerde een grote werkloosheid en armoede in 

Antwerpen.  

 

5.2.3  Na de oorlog 

 

Eens een Duitse nederlaag onvermijdelijk was, begon de regering met de zuivering van de 

Belgische natie. Er ontstonden speciale controlemaatregelen tegen vreemdelingen en tegen 

Belgen door optie of naturalisatie. Duitse inwoners werden gedwongen om België te verlaten 

door massaal verblijfsvergunningen in te trekken. Mensen die al decennia in België verbleven 

en geïntegreerd waren, vonden dit onrechtvaardig en trachtten met alle mogelijke middelen 

de toelating te krijgen om te mogen blijven. Sommigen schreven hiervoor zelfs een 

smeekschrift naar koning Albert, koningin Elisabeth of de Minister van Justitie Emile 

Vandervelde. 

 

Na de Duitse ineenstorting, stuurde de Procureur-Generaal van Brussel een omzendbrief aan 

de parketten met het advies om Duitse staatsburgers te interneren, tenzij twee eerbare Belgen 

voor hen borg zouden stellen. Toen de Belgische regering terugkeerde, werd een besluitwet 

ingevoerd, die alle buitenlanders verplichtte zich aan te melden bij het gemeentebestuur, dat 

een voorlopige verblijfsvergunning kon afleveren. De Minister van Justitie en de dienst 

Openbare Veiligheid beslisten of de personen al dan niet uitgewezen werden of konden 

blijven in België  

 

Deze maatregel was vooral tegen de Duitsers gericht. In afwachting van deportatie werden een 

aantal Duitsers geïnterneerd. De Minister van Justitie beval in een omzendbrief op 11 januari 

1919 dat alle Duitse en Oostenrijkse staatburgers het land moesten verlaten. Slechts in een 

beperkt aantal gevallen kon een uitzondering worden gemaakt bijvoorbeeld wanneer 

familieleden in het Belgisch leger hadden gediend. 

Het sluikstuk van de zuiveringsoperatie was de nieuwe nationaliteitswet van 25 oktober 1919 

die een denationaliseringsgolf tot stand bracht.  

 

De Belgische overheid trof ook economische maatregelen tegen de Duitse gemeenschap. Op 10 

december 1918 werd een besluitwet van kracht die het mogelijk maakte om “vijandelijke 

bezittingen” in België onder sekwester te plaatsen in afwachting van een definitieve regeling. 
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Enkel wie tijdens de oorlog trouw was geweest aan België, kon aan deze maatregel 

ontsnappen.  

Artikel 297 van het verdrag van Versailles bracht duidelijkheid. Het artikel legde vast dat de 

Duitse bezittingen mochten verkocht worden ten voordele van de Belgische schatkist. Dit 

werd gezien als compensatie voor de aangeslagen Belgische bezittingen in Duitsland. Deze 

maatregel werd wet op 21 november 1921.  

 

Doordat de Duitse gemeenschap in Antwerpen, de meest invloedrijke gemeenschap van Duitse 

immigranten was voor de oorlog, waren de zuiveringsoperaties hier het grootst. De Duitse 

kolonie werd bijna geheel uitgeschakeld. 92 

Een groot deel van de Antwerpse Duitsers waren samen met de terugtrekkende Duitse legers 

naar Duitsland gevlucht. Het georganiseerde Duitse leven viel uit elkaar na de oorlog. Toch 

was er nog plaats voor diegenen die tijdens de oorlog onherroepelijk voor België hadden 

gekozen. Dit betekende voor hen een definitieve breuk met hun Duitse herkomst.  

 

Slechts een klein deel van de gevluchte of uitgewezen Duitse Antwerpenaren zou terugkeren 

naar België. Na de oorlog heerste er in Antwerpen een sterk anti-Duits klimaat. Zo werd het 

stadsplan gezuiverd van straatnamen die naar Duitsland verwezen. Het zou nog jaren duren 

vooraleer de erfenis van de oorlog enigszins verteerd was. Een voorbeeld dat dit bevestigd is 

het feit dat het Duitse consulaat-generaal in Antwerpen pas in april 1922 werd heropend. 93  

 

Gedurende de jaren twintig bleven de publieke opinie en de pers uitgesproken vijandig 

tegenover de Duitsers. Toch oefenden ze geen druk uit om de grenzen volledig te sluiten voor 

de vroegere Duitse inwijkelingen die naar België wilden terugkomen om er hun beroep weer 

op te nemen of hun familie terug te vinden.  

Duitse gezinnen die zich voor de oorlog hadden laten naturaliseren, deden tot aan de Tweede 

Wereldoorlog hun best om hun afkomst te vergeten. Dit deden ze onder meer door hun 

kinderen in het Frans op te voeden. Door de Duitse inval in 1914 en de excessen was er 

schaamte in de plaats gekomen van de trots van vroeger. 94 

 

5.2.4  Besluit 

                                                 
92 VRINTS A., op.cit., pp. 35-38. 
93 Ibidem, pp. 38-41. 
94 SARTORIUS F., op.cit., pp. 189. 
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De Duitse kolonie in Antwerpen, die tijdens de 19de eeuw heel invloedrijk was geweest,  klapte 

ineen na de Eerste Wereldoorlog en verdween voor altijd. Na de oorlog werd de gehele Duitse 

gemeenschap gestraft voor het verraad en de samenwerking met de Duitse bezetter van een 

deel ervan. 

Bij de volkstelling van 1920 bleven er in het arrondissement Antwerpen nog 985 inwoners 

over met de Duitse nationaliteit en 1.543 inwoners die in Duitsland waren geboren. 95 

 

Door de verdwijning van de Duitse kolonie, veranderde de stad Antwerpen. Het vertrek van 

een aantal belangrijke Duitse ondernemers betekende een economisch verlies voor de stad. 

Het aantal aanhangers van de liberale partij daalde en het openbare leven vernederlandste in 

het Interbellum. Het kosmopolitische karakter van Antwerpen verdween mee met de Duitse 

kolonie. Antwerpen werd steeds meer een provinciestad.  

                                                 
95 DEVOS G., op.cit. , pp. 152. 
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6  Nationaliteitswetgeving in België 

 
6.1  Inleiding 
 

De moderne staat is een territoriale staat. De bescherming van dit nationale territorium komt 

tot uiting in de immigratiewetgeving, de visumplicht en grenscontroles. Daarnaast sluit de 

nationale staat iedereen uit die niet tot de natie behoort en behelst de staat slechts diegene die 

dezelfde nationale achtergrond bezitten. De moderne staat is dus ook een natiestaat waarbij de 

staatsburgers een aantal voorrechten hebben.  

Daarnaast is het lidmaatschap van de natie niet enkel formeel, het is gefundeerd op 

samenhorigheid, loyaliteit en vaderlandsliefde.  

 

De reproductie van de juridische natie is gebaseerd op de nationaliteitswetgeving. De 

constructie van het eigen volk ontstaat ook in processen van betekenisverlening en 

identiteitsvorming. In tegenstelling tot deze nationale identiteiten die nauwelijks of slechts 

weinig toegelicht worden, geeft de nationaliteitswetgeving een concreet beeld van wie wel en 

wie niet tot de natie behoort. De nationaliteitswetgeving streeft naar een duidelijke scheiding 

tussen het “eigen volk” en de “anderen”.  

 

Crisismomenten hebben een grote invloed op de nationale identiteit. Een crisismoment zoals 

oorlog tast niet alleen de territoriale integriteit aan van de natie-staat maar versterkt ook de 

breuklijn tussen vriend en vijand. Door de Eerste Wereldoorlog werd de afbakening van de 

natie in vraag gesteld. Dit leidde tot een herdefiniëring van het “eigen volk”. 96 

 

6.2  Nationaliteitswetgeving in de 19de eeuw 
 

6.2.1  Algemeen 

 

In de nationaliteitswetgeving definieert de staat haar natie. Dit juridisch instrument dient om 

de leden van de natie te onderscheiden van zij die er geen lid van zijn. De 

nationaliteitswetgeving wordt beschouwd als de administratieve categorie van de “moderne 

                                                 
96 DE MEESTER T., “De natie onder vuur. De impact van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op de juridische 
afbakening van het ‘eigen volk’ ”, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 1997, 3, pp. 71-72. 
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staat” waarbij dit principe niet enkel de bureaucratie dient, maar ook de sociale realiteit mee 

bepaalt. 97 Ze bepaalt welke relatie een individu heeft tot de staat. 

 

De concrete nationaliteitsverwerving verschilt sterk van land tot land. Het belangrijkste 

mechanisme van de nationaliteitswetgeving is de automatische verwerving van de 

nationaliteit bij geboorte. Dit mechanisme kent twee basisprincipes. 

 

Een eerste principe is het doorgeven van de nationaliteit via het bloed. De Belgische 

nationaliteit werd dus toegekend bij de geboorte op basis van de Belgische nationaliteit van de 

ouders. De Belgische nationaliteit was erfelijk en patrilineair. Dit principe wordt ook het 

afstammingsbeginsel of jus sanguinis genoemd. Het andere principe is het woon- of 

territorialiteitsprincipe of jus soli waarbij de geboorte op grondgebied van de staat het 

lidmaatschap ervan bepaald. 98  

 

Voor vreemdelingen is het van groot belang voor welk beginsel de staat kiest. Wanneer men 

het territorialiteitsprincipe hanteert, verkrijgen de kinderen van vreemdelingen bij geboorte 

automatisch de nationaliteit van het gastland. Wanneer het afstammingsbeginsel geldt, 

worden ze hier echter van uitgesloten en als vreemdeling aanzien.  

 

Het Burgerlijk Wetboek was de basis van de Belgische nationaliteitswetgeving. Het Belgische 

Burgerlijk Wetboek stelde net zoals de Franse Code Civil het afstammingsbeginsel of jus 
sanguinis centraal. Deze bloedband was een statisch element om de nationaliteit te verwerven.   

Het afstammingsbeginsel kan nooit gebruikt worden voor mensen die naar België 

immigreerden. Daarom bestaan ook een aantal dynamische elementen of 

correctiemechanismen. Deze elementen maken het mogelijk om de natie juridisch te verlaten 

of om als inwijkeling lid te worden van de natie. 99  

De verlening van de nationaliteit aan vreemdelingen is één van de weinige terreinen waar de 

staat tot op de dag van vandaag nog zelfstandig kan over beslissen. De staat bepaalt autonoom 

                                                 
97 ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van een 
vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, p. 49, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
98 CAESTECKER F. en REA A., “De Belgische nationaliteitswetgeving in de twintigste eeuw. Een terugkeer naar 
de zelfbewuste natie op het koesteren van het wantrouwen?”, in: FOBLETS M.-C. e.a., Naar de Belgische 
nationaliteit: een jaar toepassing van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000), Brussel, Bruylant, 2002, 
pp. 71-72. 
99 CAESTECKER F., “In het kielzog van de Natie-Staat. De politiek van nationaliteitsverwerving, - verlies en – 
toekenning in België”, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1997, 3-4, p. 325. 
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aan wie de nationaliteit mag worden toegekend en aan welke criteria die persoon moet 

voldoen.  

De nationaliteitswetgeving bestaat uit een materiële en een symbolische dimensie. Het 

materiële aspect verwijst naar de rechten en plichten die de leden van de natie verkrijgen. De 

symbolische dimensie betreft de identiteitspolitiek van de natie. De staat stelt een 

maatschappelijke definitie van de natie uit, waarbij de gemeenschappelijke waarden en 

normen aan bod komen. Deze omschrijving wordt weerspiegeld in de nationaliteitswetgeving. 
100 

 

Binnen de nationaliteitswetgeving onderscheiden we drie wijzen van toegang tot de Belgische 

nationaliteit: de nationaliteitstoekenning, de nationaliteitsverklaring 101 en de naturalisatie. De 

nationaliteitstoekenning of attribution is de automatische verwerving van de Belgische 

nationaliteit. De andere twee wijzen vallen onder de noemer verkrijging of acquisition. 

Daarvoor was een handeling van de kandidaat-Belg nodig.  

 

Nationaliteitsverklaring  
 

Nationaliteitsverklaring of het opteren voor de nationaliteit betekent het verwerven van de 

nationaliteit op basis van duidelijke criteria. Indien de kandidaat een verklaring doet en aan de 

voorwaarden voldoet, wordt hij of zij deel van de natie. Bij afwijzing kan de kandidaat in 

beroep gaan om te bewijzen dat hij of zij toch aan de voorwaarden voldoet. 102 

 

Net zoals in de Franse Code Civil werd het afstammingsbeginsel aangevuld met de 

mogelijkheid om te opteren voor de Belgische nationaliteit voor die mensen die geboren 

waren in België uit buitenlandse ouders. De in België geboren vreemdeling kon tijdens het jaar 

dat volgde op zijn meerderjarigheid (21 jaar) de Belgische nationaliteit met een eenvoudige 

verklaring van inboorlingschap verwerven. Deze verklaring moest afgelegd worden voor een 

ambtenaar van de burgerlijke stand.  

 

                                                 
100 ROMMEL A., Tweedegeneratie vreemdelingen: waardige Belgen? Een onderzoek naar de juridische en 
administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1933, UGent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 2004, pp. 5-6, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
101 Voor de nationaliteitsverklaring bestaan een aantal  synoniemen:  het opteren (voor de Belgische nationaliteit), 
een verklaring van inboorlingschap afleggen, de nationaliteitskeuze of de vaderlandskeuze.  
102 CAESTECKER F. en REA A., op.cit., p. 72. 
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Voor deze tweedegeneratie migranten bestond er dus een afzwakking van het woon- of 

territorialiteitsbeginsel. Migranten van de tweede generatie waren sluimerende Belgen. Ze 

hadden enkel een verklaring nodig om de Belgische nationaliteit te verwerven. Deze 

verklaring activeerde hun Belg-zijn. De wetgever ging er van uit dat een persoon die in België 

geboren was en opgroeide, zich goed aanpaste aan de Belgische samenleving. Daarom was de 

nationaliteitsverwerving een recht voor alle tweedegeneratie migranten. 

 

Naturalisatie 
 

De Belgische nationaliteit werd in het algemeen verleend aan vreemdelingen van de eerste 

generatie via de naturalisatieprocedure. Er bestonden in België twee soorten naturalisatie, de 

gewone en de grote. Bij een gewone naturalisatie verkreeg de vreemdeling alle rechten van 

Belg, behalve politieke rechten. Een persoon die genaturaliseerd was door een gewone 

naturalisatie kon geen volkvertegenwoordiger, senator of minister worden. Deze Belg 

verkreeg alleen gemeentelijk stemrecht en kon geen lid zijn van een assisenjury. 

 

Bij een grote naturalisatie of staatsnaturalisatie verwierf de persoon in kwestie de volledige 

politieke rechten en dus het actieve burgerschap. De staatsnaturalisatie kon op basis van de 

wet van 27 september 1835 enkel toegekend worden voor “uitzonderlijke diensten verleend 
aan het land”. Wat men onder deze uitzonderlijke diensten verstond, werd nooit beschreven. 

In 1881 hadden slechts elf buitenlanders de staatsnaturalisatie verkregen.  

 

Een vreemdeling die politieke rechten wilde moest de staatsnaturalisatie verkrijgen. Daarnaast 

moest hij vermogend zijn om de census te kunnen betalen. Het onderscheid tussen de gewone 

en grote naturalisatie versterkte dus het elitaire karakter van het staatsburgerschap in de 19de 

eeuw. 

 

Om genaturaliseerd te worden tot Belg moest de kandidaat meerderjarig zijn (21 jaar) en 

gedurende minimum vijf jaar in België verbleven hebben. Een aanvraag tot naturalisatie 

betekende een vrij lange procedure. Om genaturaliseerd te worden, moest de kandidaat-Belg 

registratierechten betalen. De staatsnaturalisatie was ook heel wat duurder dan de gewone. 

Door de hoge kostprijs waren er weinig arbeidsmigranten die de naturalisatie aanvroegen, 
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vooral niet de grote naturalisatie. De hoge registratierechten zorgden er wellicht voor dat 

vreemdelingen pas na een relatief lange verblijfsperiode de naturalisatie aanvroegen. 103 

 

Naturalisatie was een discretionaire beslissing van de Belgische overheid. 104 Een naturalisatie 

was in tegenstelling tot een nationaliteitsverklaring geen recht maar een gunst. De Kamer en 

de Senaat beslisten onafhankelijk van elkaar of een persoon de Belgische nationaliteit 

“waardig” was. De kandidaat-Belg moest aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen maar 

dit was geen garantie om genaturaliseerd te worden.  

 

Tussen 1830 en 1872 werden 413 van de 1.982 verzoeken afgewezen.105 Vooral het parlement 

was in de periode voor de Eerste Wereldoorlog zeer gereserveerd. Het gemiddelde 

stemmenpercentage lag laag en veel naturalisatieaanvragen werden afgekeurd. Bij de 

aanvragen voor de grote naturalisatie, die de vreemdeling alle rechten gaf die echte Belgen 

hadden, werd het strengst geselecteerd. De Senaat was strenger dan de Kamer. Vreemdelingen 

met een Belgische partner kregen meer stemmen dan andere vreemdelingen en hun aanvragen 

werden minder afgekeurd. 106  

Deze strenge selectie wijst niet op een xenofobe angst maar wel op een gekoesterd 

nationaliteitsgevoel. Men wilde dat de politieke mandaten in authentieke Belgische handen 

bleef.  

 

Vooral hooggeschoolde immigranten die een openbare functie wilden uitoefenen, vroegen de 

naturalisatie aan. Daarnaast was de Belgische nationaliteit ook belangrijk voor de loopbaan van 

militairen, ambtenaren, scheepvaartkapiteins en onderwijzers. De Belgische nationaliteit werd 

namelijk vereist voor het beoefenen van een publieke functie. 107 

Naast nationaliteitstoekenning en –verwerving kon men ook de Belgische nationaliteit 

verliezen. Volgens het Burgerlijk Wetboek kon dit in drie gevallen: door het verwerven van 

een andere nationaliteit, door een definitieve vestiging in het buitenland en door het 

uitoefenen van een publiek mandaat in het buitenland (zoals het dienen van een buitenlands 

                                                 
103 CAESTECKER F., “In het kielzog van de Natie-Staat…”, pp. 325-327. 
104 Volgens Van Dale betekent “discretionair”: de vrije macht, het eigen oordeel van de rechter ten aanzien van 
vragen waaromtrent de wet de rechter vrijheid voor beantwoording laat. De Belgische overheid kon dus vrij 
beslissen of een persoon al dan niet werd genaturaliseerd tot Belg. 
105 CAESTECKER F., “In het kielzog van de Natie-Staat…”, pp. 325-327. 
106 DE MEESTER T., De uiterwaarden van de natie : nationaliteitswetgeving en naturalisatie in België (1894-
1965), UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1997, p. 375. 
107 CAESTECKER F., “In het kielzog van de Natie-Staat…”, p. 329. 
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leger). Deze laatste mogelijkheid werd afgeschaft in 1865. Vele Belgische vrouwen verloren 

hun nationaliteit omdat ze huwden met een vreemdeling.  

 

Wanneer een persoon zijn nationaliteit werd ontnomen, wilde dit niet zeggen dat zijn band 

met de natie verbroken was. Een vroegere Belg kon de Belgische nationaliteit terug verwerven 

indien hij zich vestigde in België en een aanvraag deed om zijn oude nationaliteit te herstellen. 

Deze ex-Belg moest niet aan de verblijfs- en leeftijdsvoorwaarden voldoen om terug Belg te 

worden. Hij werd dus niet helemaal aanzien als een buitenlander. Toch hing het 

herverwerven van de Belgische nationaliteit af van de goedkeuring van de koning. De 

overheid onderzocht of deze personen nog loyaal waren ten opzichte van België. 108 

 

Om de leden van de natie duidelijk af te bakenen, gebruikte men verschillende woorden om 

de onderdanen te onderscheiden van wie er niet toe behoorde. Het woord “alien” verwijst 

naar de legale status van een persoon, die van een buitenlandse nationaliteit. Het label heeft 

geen subjectieve connotatie. In het Frans spreekt men over “l’étranger”. Deze term is 

tegengesteld aan iemand die de nationaliteit van een bepaald land heeft. Deze tegenstelling 

komt terug bij de woorden “alien/citizen”. Ook deze termen houden een legale status in. In 

het Engels bestaan er twee woorden voor met dezelfde betekenis als “l’étranger”. Een eerste is 

“foreigner” waarbij een persoon afkomstig is uit een ander land. Daarnaast betekent “stranger” 

iemand die vreemd is ten opzichte van een bepaalde plaats, onafhankelijk van zijn legale 

status. In het Frans verdwijnt deze subtiliteit, enkel de legale status blijft over in de betekenis 

van “l’étranger”.  

In het Nederlands spreekt men dan weer over een “buitenlander” wanneer men het over de 

legale status van een persoon heeft. Daarnaast wordt het woord “vreemdeling” meer gebruikt. 

“Vreemdeling” verwijst naar de legale status maar ook naar het feit dat deze persoon vreemd is 

of anders ten opzichte van zijn omgeving. 109 

De termen “vreemdeling”, “buitenlander” en “migrant” hebben vandaag een merkwaardige 

bijklank van armoede en last. Deze woorden worden dan ook zelden toegepast op bijvoorbeeld 

diplomaten. 110 

 

                                                 
108 Ibidem, p. 327. 
109 CAESTECKER F., Alien policy in Belgium, 1840-1940 : The creation of guest workers, refugees and illegal 
aliens, New York, Oxford, Berghahn Books, 2000, p. XVI. 
110 MORELLI A. (red.), Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België, van de prehistorie tot nu, 
Leuven, Kritak, 1993, p. 12. 
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6.2.2  De 19de eeuwse nationaliteitswetgeving in de praktijk 

 

Vanaf het ontstaan van België tot na de Eerste Wereldoorlog veranderden de criteria om de 

Belgische nationaliteit te verwerven. In eerste instantie ontstond het belang om deze 

nationaliteit te verwerven. Dit gebeurde in de laatste decennia van de 19de eeuw. Hierdoor 

groeide ook de relevantie om de nationaliteitswetgeving beter uit te bouwen en de natie 

eenduidig te definiëren. De houding ten opzichte van vreemdelingen is ook onderhevig aan 

verandering.  

 

België was tot aan de Eerste Wereldoorlog een emigratieland. Het vreemdelingenbeleid was 

weinig van belang in de 19de eeuw juist omdat het bezit van de Belgische nationaliteit zo 

onbeduidend was.  

Het leven als buitenlander in België leverde in deze periode nauwelijks nadelen op. Enkel als 

vreemdelingen door hun politieke activiteiten de openbare orde of de diplomatieke relaties in 

het gastland verstoorden, strafrechterlijk veroordeeld werden of armlastig waren, konden ze 

worden uitgewezen. Op economisch vlak werden vreemdelingen niet gevreesd. Door het 

liberaal beleid kwam de overheid niet tussen. 111 

 

Het voornaamste doel van het vreemdelingenbeleid was het in stand houden van het nationale 

belang, zowel op politiek als op economisch vlak. De autoriteiten wilden de openbare orde 

verzekeren, de publieke uitgaven beperken en de eigen burgers in het buitenland beschermen. 
112 

 

De scheiding in de 19de eeuw voor het uitwijzingsbeleid was niet die tussen Belg en 

buitenlander maar tussen immigrant en ingeborene. Deze laatste kon ook van buitenlandse 

nationaliteit zijn. In de statistieken met gegevens over migratie werden immigranten niet 

geordend volgens hun nationaliteit maar wel volgens hun geboorteplaats. Daardoor werden de 

tweedegeneratie migranten niet onderscheiden van Belgen. Het niet bezitten van de Belgische 

nationaliteit werd in de 19de eeuw beschouwd als irrelevant. In de administratie werd dus het 

jus soli gehanteerd als centraal principe om onderdanen van België af te lijnen. De 

scheidingslijn Belg/vreemdeling was voor de meeste inwoners van België onbelangrijk.  

 

                                                 
111 CAESTECKER F., “In het kielzog van de Natie-Staat…”, pp. 328-330. 
112 ROOBROUCK T., op.cit., p. 47. 
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Vele immigranten, vooral arbeiders, vonden het verwerven van de Belgische nationaliteit 

nutteloos. Zelfs tweedegeneratie migranten legden vaak geen verklaring van inboorlingschap 

af en bleven na hun meerderjarigheid vreemdeling. Dit bewijst nog maar eens de weinige 

belangstelling voor het bezitten van de Belgische nationaliteit. Deze bescheiden interesse 

hangt samen met de geringe doordringing van de staat in het dagelijkse leven. Wanneer dit 

veranderde op het einde van de 19de eeuw, wordt het verkrijgen van de Belgische nationaliteit 

veel belangrijker. 113 

 

6.2.3  Veranderingen op het eind van de 19de eeuw 

 

Op het einde van de 19de eeuw steeg het aantal immigranten in België. Daarnaast begon de 

staat door politieke en sociale veranderingen vanaf de jaren 1880 meer te interveniëren in het 

maatschappelijke leven. Dit zorgde voor de doorbraak van nationaliteit als ordenend principe 

in de samenleving. Door een actievere rol van de staat verkreeg de Belgische staatsburger heel 

wat rechten, plichten en privileges. Hierdoor wilde de Belgische staat een duidelijk 

onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen. 114  

Deze verandering kwam ook tot uiting in de volkstellingen. Vanaf 1890 werd naast de 

geboorteplaats ook naar de nationaliteit van de onderdanen gevraagd.  

 

De ontluikende verzorgingsstaat en het democratiseringsproces, met het algemeen meervoudig 

(mannelijk) stemrecht uit 1893, zorgde voor een groter onderscheid tussen Belg en 

vreemdeling in het alledaagse leven. Door de “nationalisering” van de samenleving was de 

volwaardige deelname eraan pas mogelijk wanneer men over de Belgische nationaliteit 

beschikte. Op hetzelfde moment vond er een proces van culturele homogenisering op het vlak 

van taal en onderwijs plaats waarbij de Belgische identiteit vorm kreeg. 115 

 

De staat van Belg werd op het einde van de 19de eeuw ook belangrijker door een sociaal en 

repressief beleid ten aanzien van vagebonden en bedelaars. Ook hier werd een onderscheid 

gemaakt tussen buitenlanders en Belgen.  

De directe band tussen burger en staat die ontstond door de nationaliteit, moest ook worden 

gecontroleerd. Deze controle bleek in de praktijk moeilijk te verwezenlijken wegens de 
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114 Ibidem, p. 333. 
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gebrekkige administratieve verwerking van de principes van het Burgerlijk Wetboek. Heel 

wat personen die dachten dat ze Belg waren, bleken in feite vreemdeling te zijn. Kinderen van 

inwijkelingen die in België geboren werden, konden zonder veel moeite de Belgische 

nationaliteit verwerven door gebruik te maken van hun optierecht bij hun meerderjarigheid. 

Velen verzuimden echter om dit te doen.  

 

Door het sterker wordende onderscheid tussen de Belgen en vreemdelingen had de staat nood 

aan een duidelijke definiëring van zijn leden om een beleid op poten te zetten. Men nam 

daarvoor toevlucht tot een liberale interpretatie van de nationale principes van het Burgerlijk 

Wetboek.  

De wet van 6 augustus 1881 verruimde de mogelijkheid om de Belgische nationaliteit te 

verwerven voor inwijkelingen, geboren in het buitenland. De wet versoepelde de 

naturalisatieprocedure. Dit leidde tot een belangrijke stijging in het aantal naturalisaties. De 

behandeling van de aanvragen bleef echter willekeurig.  

 

Ook de nationaliteitsverwerving werd op het einde van de 19de eeuw geliberaliseerd. De 

wetgever zorgde drie keer voor een amnestiemogelijkheid voor de in België geboren 

vreemdelingen die geen gebruik hadden gemaakt van hun optierecht. In 1879, 1881 en in 1894 

namen respectievelijk 2.768, 847 en 4.862 in België geboren buitenlanders gebruik van deze 

mogelijkheid om de Belgische nationaliteit te verwerven. Deze cijfers tonen aan dat het 

verwerven van de Belgische nationaliteit belangrijker werd.  

 

Tweedegeneratie vreemdelingen opteerden ook steeds voor ze meerderjarig waren. In 1888 

werd de leeftijd waarop men optie kon doen dan ook verlaagt tot 18 jaar. Hierdoor moesten 

tweedegeneratie vreemdelingen niet meer wachten tot hun 21ste om te mogen werken in de 

overheidsadministratie, om een officiersopleiding aan de militaire school te volgen of om een 

studiebeurs voor hoger onderwijs aan te vragen. De maatregel om de optieleeftijd te verlagen, 

ontstond ook door het feit dat vele van de tweedegeneratie vreemdelingen opgeroepen 

werden voor militaire dienst in hun land van oorsprong. Door de vervroegde toegankelijkheid 

tot de staat van Belg vermeed de overheid dat deze feitelijke Belgen ergens anders hun 

militaire verplichtingen moesten vervullen. 116 Omdat de persoon die opteerde op 

achttienjarige leeftijd nog minderjarig was, moest hij of zij de toestemming van de vader (of de 

voogd) krijgen.  
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Het opteren voor de Belgische nationaliteit werd massaal gebruikt. Dit toont aan dat de 

Belgische nationaliteit veel belangrijker werd in de late 19de eeuw dan voordien.  

 

De doelstellingen van het vreemdelingenbeleid op het einde van de 19de eeuw bleven 

voornamelijk onveranderlijk. Immigranten werden toegelaten zolang ze de nationale belangen 

niet schaadden. De autoriteiten hadden er geen bezwaar dat vreemdelingen belangrijke 

functies bekleedden in bepaalde sectoren zoals de Duitse handelaren in de Antwerpse Kamer 

van Koophandel.  

De belangen van het gewone volk werden daarentegen genegeerd. De concurrentie met 

immigranten op de arbeidsmarkt steeg en zorgde meer dan eens voor wrevel en ongenoegen. 
117 

 

6.2.4  Besluit 

 

De nationaliteitswetgeving in het liberale België van de 19de eeuw was niet onderhevig aan 

grote veranderingen. Dit was een gevolg van enerzijds een beperkt aantal immigranten in 

België en anderzijds het onbeduidende belang van de Belgische nationaliteit. Tot aan het 

laatste kwart van de 19de eeuw streefde slechts een kleine groep vreemdelingen de Belgische 

nationaliteit na. 

Toen vanaf het einde van de 19de eeuw de waarde van de Belgische nationaliteit steeg, vroegen 

ook steeds meer immigranten die aan. Zowel de naturalisatieverzoeken als de 

nationaliteitsverklaringen gingen fors omhoog. Tot het derde kwart van de 19de eeuw wilde 

vooral de elite de Belgische nationaliteit verkrijgen. Rond de eeuwwisseling werd  het 

verwerven van de Belgische nationaliteit een massafenomeen. 

Van de 171.438 vreemdelingen in 1890 verwierven er in het daaropvolgende decennium 

15.705 of 9% de Belgische nationaliteit. In het eerste decennium van de twintigste eeuw wordt 

7% van de immigranten Belg. 118 

 

Op het einde van de 19de eeuw was de nationaliteitswetgeving nog altijd ambigu en de kleine 

wijzigingen in de wetgeving voldeden niet. Het lange verblijf van vreemdelingen van de eerste 

generatie in België was nog altijd geen garantie voor de staat van Belg. Op het einde van de 
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19de eeuw nam de immigratie naar België ook toe. Pas in 1909 zou een nieuwe wet zorgden 

voor een eenduidig en breed toegankelijke nationaliteitsbepaling. 119 

 

6.3  Nationaliteitswetgeving in het begin van de 20ste eeuw 
 

6.3.1  De wet van 8 juni 1909 

 

In 1909 werd de nationaliteitswetgeving gewijzigd om eenduidig vast te leggen wie tot de 

natie behoorde en wie niet. De wet van 8 juni 1909 was een belangrijke stap in het 

liberaliseringsproces van de nationaliteitsverwerving. Verschillende maatregelen verlaagden 

de drempel tot de nationaliteit vooral voor tweedegeneratie vreemdelingen sterk.  

 

De wet van 1909 moest eerst en vooral duidelijkheid scheppen rond de staat van Belg en de 

natie ondubbelzinnig definiëren. Hierdoor werden alle personen geboren in België die in 1909 

er minstens zes jaar hadden verbleven en wiens vader ook in België was geboren de Belgische 

nationaliteit toegekend. Deze vreemdelingen konden dit echter weigeren. Tegelijkertijd werd 

een keuze gemaakt om de natie verder open te stellen voor immigranten. 120 

 

Verwerving van de Belgische nationaliteit op achttienjarige leeftijd met een eenvoudige 

verklaring van inboorlingschap bleef gelden voor alle vreemdelingen geboren in België. Een 

amnestie zorgde ervoor dat in België geboren vreemdelingen die reeds meerderjarig waren, 

toch nog de Belgische nationaliteit konden verwerven. Hiervan maakten 3.475 mensen 

gebruik (1.852 in 1909, 801 in 1910 en 823 in 1911).  

 

De wet van 8 juni 1909 bracht een einde aan de betwistingen omtrent de Belgische 

nationaliteit. Ze definieerde de Belgische natie eenduidig en bracht een einde aan de 

ambiguïteit van het verleden. Deze wet zorgde ervoor dat in België geboren buitenlanders vlot 

werden opgenomen in de Belgische natie. 121  

De Belgische natie werd in 1909 als superieur beschouwd. Dit leidde tot een tot een genereuze 

opstelling tegenover vreemdelingen die Belg wilden worden. Deze superioriteit kwam doordat 

vreemdelingen over het algemeen na verloop van tijd opgingen in de natie terwijl ook ex-

                                                 
119 CAESTECKER F., “In het kielzog van de Natie-Staat…”, pp. 339-340. 
120 CAESTECKER F. en REA A. , op.cit., p. 77. 
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Belgen en hun nakomelingen die in het buitenland woonden tot de natie bleven behoren. De 

etnisch-biologische grondslag van de natie stond een groot vertrouwen in de assimilatiekracht 

van de Belgische samenleving niet in de weg. 122 

 

Hoewel de afstamming het basisprincipe van de natie bleef, won de objectieve band tussen 

België en haar inwoners sterk aan belang. Geboorte uit in België gevestigde ouders en 

daaropvolgend verblijf in België was voldoende om deel te worden van de natie. De Belgische 

overheid beschouwde alle in België geboren en getogen personen als Belgen. Het opgroeien en 

de socialisering in de Belgische samenleving werd beschouwd als cruciaal. Daarom verkregen 

tweedegeneratie vreemdelingen de Belgische nationaliteit niet bij de geboorte. Het verblijf in 

België en de maatschappelijke participatie garandeerde dat de vreemdeling Belg werd. 123 

 

Aan de naturalisatieprocedure wijzigde de wet van 8 juni 1909 niets. Het verlies en herstel van 

de nationaliteit werd wel veranderd. Het Burgerlijk Wetboek stelde dat men de Belgische 

nationaliteit verloor bij emigratie zonder intentie van terugkeer. De Commissie tot herziening 

van het Burgerlijk Wetboek stelde voor om Belgen die in het buitenland geboren waren, bij 

hun meerderjarigheid enkel de Belgische nationaliteit te behouden indien ze er duidelijk om 

vroegen. Het verlies van de Belgische nationaliteit zou dus automatisch zijn.  

Dit voorstel werd echter niet aanvaard. De definitieve vestiging in het buitenland was geen 

reden tot nationaliteitsverlies. Een ander voorstel waarbij de Belgische nationaliteit werd 

ontnomen indien een Belg vrijwillig een buitenlandse nationaliteit verwierf, haalde de wet 

wel.  

 

De wet van 1909 zorgde voor veranderingen die zowel het afstammingsbeginsel als het 

woonbeginsel versterken. De wet toonde een ongebreideld geloof in het assimilatievermogen 

en de cohesie van de Belgische natie. 124  

 

De nieuwe nationaliteitsverklaring van 1909 volgde de Europese trend van vertrouwen in 

socialisering om de natie af te bakenen. Vanaf het einde van de 19de eeuw groeide de deelname 

van de bevolking aan het nationale leven sterk. De afwezigheid van de immigranten in het 

openbare leven werd door de overheden als problematisch beschouwd voor de nationale 
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eenheid. Het openstellen van de natie met alle rechten en plichten moest dit probleem 

oplossen.  125 

 

Conclusie  
 

De wet van 8 juni 1909 stelde de Belgische natie open voor immigranten. De autoriteiten 

geloofden in assimilatie en socialisering als kern van de natie. Tweedegeneratie vreemdelingen 

konden na hun opvoeding in België de nationaliteit verwerven door een eenvoudige 

verklaring van inboorlingschap. De drempel om de status van Belg te verkrijgen was nog nooit 

zo verlaagd.  

Juist daarom zou de Eerste Wereldoorlog een nooit geziene breuk doen ontstaan in de 

nationaliteitswetgeving. Het vertrouwen zou omslaan in wantrouwen en de gevolgen van deze 

breuk zouden tot ver in de 20ste eeuw voelbaar blijven voor (Duitse) immigranten in België.  

 

6.3.2  De Eerste Wereldoorlog: een breuk in de nationaliteitswetgeving 

 

De Eerste Wereldoorlog luidde de “nationalisering” van het oorlogsvoeren in. Oorlog werd 

vanaf dan geen strijd meer tussen heersers maar tussen naties. Dit ging gepaard met een 

collectieve oorlogscultuur waarin het volk waarmee de natie in oorlog was, werd verketterd. 

Tijdens de oorlog ontstond er een scheidingslijn tussen goed en kwaad. Na de wapenstilstand 

verdween deze tegenstelling niet noodzakelijk. Ondanks de vrede overleefden de collectieve 

voorstellingen van de oorlog en werden opgeëist door de staat om de vijand te verwijderen uit 

de natie.  

 

6.3.2.1  Tijdens de oorlog 

 

Bij de Duitse inval in België werden de Duitsers collectief gedwongen om het land te verlaten. 

Bepaalde categorieën Duitsers die bewezen hadden dat ze trouw aan België waren, mochten 

blijven. Anderzijds werden tot Belg genaturaliseerde Duitsers het onderwerp van beperkende 

maatregelen. Belgen door naturalisatie of optie werden beschouwd als tweederangsburgers en 

bleven in de eerste plaats vreemdelingen. Alle Belgen waren dus niet gelijk voor de wet.   
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Nadat België grotendeels werd bezet, dwongen de Duitse autoriteiten de Duitse inwijkelingen 

in België om voor de kant van de bezetter te kiezen. In maart 1915 moesten alle in België 

verblijvende Duitsers tussen 17 en 45 jaar zich melden om ingelijfd te worden in het Duitse 

leger. Een aantal konden dit vermijden door in dienst te gaan bij het bezettingsbestuur. 

Tijdens de oorlog stelden ook Belgen van Duitse origine zich in dienst van de bezetter. 

Hierdoor ontstond een hevig gevoel van verontwaardiging bij de Belgische elite. Men begon te 

spreken over het verraad van de Duits-Belgische gemeenschap waarbij elke Belg van Duitse 

origine verdacht werd.  

 

In januari 1916 had de Belgische militaire veiligheid de opdracht om voor elke militair die de 

zoon was van Duitsers een betrouwbaarheidsrapport op te stellen. Omwille van hun 

onbetrouwbaarheid of gewoon omwille van hun afkomst, werden zij uit hun eenheid aan het 

front gehaald en ingelijfd in het peloton van Grand-Lucé of in de houthakkerscompagnie. 

Hierin zaten vooral onbetrouwbare soldaten, waaronder vreemdelingen maar ook Belgen.  

Zelfs de Belgische soldaten van Duitse afkomst aan wiens betrouwbaarheid niet werd 

getwijfeld, werden in de lente van 1917 een specifieke maatregel opgelegd. Eind maart 1917 

besliste Minister van Oorlog Charles de Broqueville dat de betrouwbare soldaten van Duitse 

afkomst een transfer konden vragen van hun legereenheid aan het front naar de achterhoede 

en dit tot eind 1917. Hier werd voor deze Duitsers een speciale arbeiderscompagnie in Port-

Villez opgericht. Alle soldaten van Duitse afkomst uit de achterhoede, werd hun graad 

ontnomen. Ook op de Ministerraad stelde men de betrouwbaarheid van Duitse Belgen in 

vraag. 126 

 

Op de Ministerraad van 14 oktober 1916 klaagde de Minister van Justitie Emile Vandervelde 

over het verraad van Duitse Belgen: 

 
“Nous sommes en présence de Belges par naturalisation qui combattent dans l’armée allemande. Il faut 
que dès la libération progressive du territoire les tribunaux puissent prendre d’urgence des mesures 
contre eux » 127 
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De Eerste Wereldoorlog was dus ook een breukmoment voor de nationaliteitswetgeving in 

België en zorgde voor een nieuwe afbakening van de natie. Dit proces begon al tijdens de 

oorlog. Op 12 oktober 1918 nam de regering bijzondere maatregelen tegen vreemdelingen en 

Belgen door optie of naturalisatie. Daarnaast werden verblijfsvergunningen van Duitsers 

massaal nietig verklaard.  

 

Tijdens de bezetting verkregen slechts weinig “vijandelijke” onderdanen de Belgische 

nationaliteit. Door de anti-Duitse hetze konden onderdanen van de centrale mogendheden 

(personen van Duitse, Oostenrijk-Hongaarse, Bulgaarse en Turkse nationaliteit) de Belgische 

nationaliteit vanaf eind 1915 niet meer verwerven. Vanaf midden 1916 gold deze maatregel 

voor alle vreemdelingen. 128 Tijdens de oorlog werden er geen naturalisaties toegekend.  

 

Tijdens de oorlog werden er dus al maatregelen genomen ten aanzien van immigranten in 

België. Inwoners van vijandelijke mogendheden werden uitgewezen terwijl tot Belg 

genaturaliseerde vreemdelingen een aantal restrictieve maatregelen ondervonden. Na de 

oorlog zou deze trend zich ongebreideld voortzetten.  
 

6.3.2.2  Na de wapenstilstand 

 

Op 11 november 1918 werd beslist dat de Duitse militairen België dienden te verlaten binnen 

een termijn van veertien dagen. Naast de Duitse gezagsdragers en troepen, vertrokken ook 

vele Duitse burgers die zich voor of tijdens de oorlog in België hadden gevestigd.  

 

De Duitsers die in België bleven, werden onmiddellijk het mikpunt van een repressief beleid. 

De rechterlijke macht besliste dat elke onderdaan van een vijandelijke staat tegen wie iets ten 

laste werd gelegd, werd gearresteerd. Dit kon alleen worden voorkomen indien ze een 

loyaliteitsgetuigschrift konen voorleggen die werd erkend door eerbare burgers. Een vrijlating 

was mogelijk op voorwaarde van een waarborgstelling, ook door eerbare burgers.  

 

Toen de politieke autoriteiten naar België terugkeerden, werd een vreemdelingenbeleid 

uitgestippeld. Een uitzonderingsvreemdelingenwetgeving geldig voor de duur van de oorlog 

schorste elke bescherming op die vreemdelingen genoten volgens de 19de-eeuwse liberale 

vreemdelingenwetgeving (Koninklijk Besluit van 12 oktober 1918).  
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De Minister van Justitie, de socialist Emile Vandervelde, die bevoegd was over het 

vreemdelingenbeleid, kreeg de absolute macht over het verblijf van vreemdelingen en 

genaturaliseerde Belgen.  

Het vreemdelingenbeleid werd na de oorlog ook toegepast op Belgen die bij hun geboorte de 

Belgische nationaliteit niet bezaten, maar wel de nationaliteit van een vijandig land. Hierdoor 

werden de tweedegeneratie vreemdelingen gelijkgesteld aan de vreemdelingen en de 

genaturaliseerde Belgen. Dit was een ingrijpende breuk in de geldende opvatting.  

Voordien beschouwde men deze Belgen, die bij hun meerderjarigheid de Belgische 

nationaliteit door optie verkregen, als volwaardige Belgen.  

 

Het KB van 12 oktober 1918 bracht daar verandering in. Niet alle Belgen waren gelijk voor de 

wet. Iedere Belg die niet geboren was uit een Belg, ook al was hij of zij in België geboren en 

had deze persoon geopteerd voor de Belgische nationaliteit, was net zoals een genaturaliseerde 

Belg een tweederangsburger. Deze “minderwaardige” Belgen moesten zich na de 

wapenstilstand aanmelden bij het gemeentebestuur. Ongeveer 30.000 personen deden dit ook. 
129 

 

De Duitse en Oostenrijk-Hongaarse onderdanen die zich aanmeldden, werden aangespoord 

om “vrijwillig” het land te verlaten. Elke persoon met de Duitse of Oostenrijk-Hongaarse 

nationaliteit die gediend had in een “vijandig” leger of samengewerkt had met de bezetter, 

gedwongen of niet, werd geïnterneerd om later uitgewezen te worden. Bulgaarse en Turkse 

onderdanen hadden meer geluk. Enkel als de gemeentelijke politie of de rijkswacht gegevens 

hadden over een gunstige houding tegenover de bezetter, werden ze geïnterneerd en 

uitgewezen. 

 

De internering vond voornamelijk plaats in de stedelijke gevangenissen. Minister van Justitie 

Vandervelde sprak zijn begrip uit voor medewerking van Duitsers aan het bezettingsbestuur, 

want zo konden ze een inlijving bij het Duitse leger vermijden of een minimum aan inkomen 

verkrijgen. Dit veranderde echter niets aan de beslissing om al deze “vijandelijke” onderdanen 

het verblijf in België te ontzeggen.  
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Bij de arrestaties op het einde van 1918 maakte de overheid geen onderscheid tussen de 

onderdanen van de vijandige staten. In het begin van 1919 veranderde dit en vielen een aantal 

groepen onder Belgische bescherming. Het verdrag van Versailles erkende het 

zelfbeschikkingsrecht en splitste de multinationale rijken van Centraal-Europa op in 

natiestaten. Daarnaast bepaalde het verdrag dat de collectieve schuld van “vijandelijke” 

onderdanen zich beperkte tot de bevolking die tot de kern van deze staten behoorden. Op de 

manier werden de inwoners van Malmedy, de Elzassers uit Elzas-Lotharingen, de Oostenrijkse 

Italianen, de Denen uit Noord-Sleeswijk, de Roemenen van Transylvanië-Bucovina, de 

Grieken van Bulgarije, de Syriërs, de Polen, de Tsjecho-Slovaken en de Joegoslaven, hoewel ze 

tijdens de oorlog onderdanen waren van de vijandige staten, bondgenoten van de geallieerden. 

De Belgische autoriteiten meenden dat het zelfbeschikkingsrecht ook zou worden verleend 

aan Armeniërs en andere groepen van het Ottomaanse Rijk (Israëlieten, Palestijnen, 

Arabieren,…) en dat men ook hen niet meer als vijanden zou beschouwen.  

 

Het Belgisch beleid tegenover de in België verblijvende vijanden veranderde grondig door 

deze nieuwe geopolitieke context. Dat deze nieuwe bondgenoten in dienst waren geweest van 

een vijandelijk leger en hadden samengewerkt met de bezetter, werd goedgepraat. Deze 

personen hadden zich als onderdanen van de Centrale Mogendheden niet kunnen ontrekken 

aan hun inlijving in vijandelijke leger. Hun activiteiten tijdens de bezetting werden 

geminimaliseerd want zij behoorden, toen nog maar enkel virtueel, tot bevriende naties. 130 

 

De internering en de aansporing tot vrijwillig vertrek van de Duitsers waren slechts tijdelijke 

oplossingen omdat het verwijderen van deze vreemdelingen praktisch onmogelijk bleek te 

zijn. Na de oorlog waren er slechts weinig transportmiddelen beschikbaar. Later werd de grens 

met Duitsland ook gesloten. De militaire veiligheid van België vreesde ook dat Duitsland door 

de uitwijzing van vele vreemdelingen versterkt zou worden. De doorgang van deze 

vreemdelingen door het Belgische leger bezette gebied van Duitsland werd geweigerd. De 

geallieerde legerleiding verbood de doortocht van treinen met uitgewezen Duitsers door het 

bezette deel van Duitland. De uitgewezen Duitsers mochten zich ook niet vestigen in het door 

de geallieerden bezette deel van Duitsland.  

De alternatieve terugroute was via Nederland. Voor deze terugkeer naar het niet-bezette deel 

van Duitsland was een reispas nodig. Slechts in het begin van 1919 konden Duitse onderdanen 

deze pas verwerven.  
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Deze nuances in de repressie van Duitsers leidden tot verzet bij diegene die wraak wilden 

nemen op de Duitsers. Dat de Elzassers, Polen, Denen uit Noord-Sleeswijk,… nu plots geen 

Duitsers meer waren, zetten kwaad bloed. Een aantal van deze Duitsers hadden namelijk ook 

in het Duitse leger gediend of samengewerkt met de bezetter.  

Dat de Duitsers die gediend hadden in het Belgische leger en hun families niet werden 

uitgewezen, werd beschouwd als een ondoordachte maatregelen. Een aantal van deze soldaten 

hadden zich allesbehalve patriottisch gedragen en waren zelfs spion geweest. De Belgische 

overheid en Minister Vandervelde werden hevig bekritiseerd omdat ze geen werk maakten 

om het land te zuiveren van vijandelijke onderdanen. 

 

Minister Vandervelde had het beeld van de Duitsers als vijand genuanceerd. Hij meende dat er 

Duitsers waren die al lang in België verbleven en zelfs gehuwd waren met Belgische vrouwen. 

Vele van deze Duitsers hadden zich spontaan geassimileerd en toonden zich loyaal ten 

opzichte van België. Het kwam regelmatig voor dat hun zoon of schoonzoon had gediend in 

het Belgisch leger tijdens de oorlog. Deze Duitsers mochten geen slachtoffer worden van het 

repressief beleid tegen de vijand.  131 

 

Het debat rond de uitwijzing van de vijand was sterk gepolariseerd. Een groot deel van de 

bevolking wilde de natie vrijwaren van al wat Duits was. Na de oorlog ontstond er een hevig 

anti-Duits klimaat waarbij zelfs het Duitse kind werd gedehumaniseerd. 

Daarnaast werd Minister Vandervelde beschouwd als vriend van de Duitsers. Door deze druk 

moest hij zijn vaderlandsliefde bewijzen aan de Belgische bevolking. Dit leidde tot een 

actiever beleid waarbij de Duitsers snel uit het land verwijderd moesten worden.  

 

Zo beval Minister Vandervelde op 11 januari 1919 de lokale autoriteiten om de greep op de 

ongewenste vreemdelingen te verstevigen. Deze instructies hielden in dat alle mannelijke 

onderdaan van Duitse of Oostenrijks-Hongaarse nationaliteit tussen 16 en 60 jaar tweemaal 

per week opgeroepen werden bij een lokaal controlebureau. Ook personen die hun 

oorspronkelijke nationaliteit hadden verloren en statenloos waren, moesten worden 

opgeroepen.  
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Deze meldingsplicht trachtte een accuraat overzicht te krijgen van alle personen die in 

aanmerking kwamen voor uitwijzing. De Minister van Justitie riep de lokale autoriteiten ook 

op om alle verdachte vreemdelingen te arresteren en te interneren. Onder verdachte 

vreemdelingen verstond Vandervelde onderdanen van vijandige staten die zich onttrokken 

aan de controle tweemaal per week, vreemdelingen die gediend hadden in een vijandig leger, 

hun medewerking hadden verleend aan de Duitse politieke politie, handel gedreven hadden 

met de vijand of gewerkt hadden in de burgerlijke administratie van het bezette land. Ook 

vrouwen die gewerkt hadden in het bezettingsbestuur mochten niet worden gespaard.  

 

De lokale overheid was erg gemotiveerd om deze maatregel om alle vijandige onderdanen te 

controleren, uit te voeren. Het aantal arrestaties bleef evenwel beperkt. In het begin van 

februari 1919 waren slechts enkele tientallen vijandige onderdanen gearresteerd door de 

lokale overheden. De tegenstrijdigheid tussen het enthousiasme van de lokale autoriteiten 

voor de controle van de vijand en het kleine aantal arrestaties kan enkel wijzen op de neutrale 

houding van een groot aantal van deze personen tijdens de bezetting. Blijkbaar kon men naast 

het hebben van een “vijandelijke” nationaliteit vaak niet meer bewijzen vinden om iemand te 

arresteren. 132 

 

Naast dit actief beleid tegen de Duitsers lichtte Vandervelde toe wie de niet-vijandige Duitsers 

waren. Een belangrijke bondgenoot in het voeren van een genuanceerd beleid ten opzichte 

van de Duitsers was de katholieke kerk. Aartsbisschop Mercier en de bisschop van Luik Rutten 

schreven in maart 1919 een brief aan Vandervelde om religieuzen met de Duitse nationaliteit 

te beschermen tegen uitwijzing. Rutten keurde een blinde wraak tegen de Duitsers af en 

pleitte voor een repressief beleid dat alleen de schuldigen zou treffen. De Minister van Justitie 

ging hiermee akkoord en stelde vier groepen van vijandige onderdanen vrij van uitwijzing 

indien ze zich loyaal of neutraal hadden gedragen tijdens de oorlog. 

 

De eerste categorie waren de Duitse religieuzen. Uit het antwoord op het verzoek van Rutten 

bleek dat Vandervelde weigerde om alle religieuzen met een vijandelijke nationaliteit vrij te 

stellen van uitwijzing. Uiteindelijk kon de meerderheid van deze religieuzen toch in België 

blijven. Duitse religieuzen die zorg verleenden konden worden vrijgesteld van uitwijzing 
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alsook de leden van de gesloten orden. Religieuzen uit het onderwijs waren geen uitzondering 

en werden uitgewezen. 133  

 

Vervolgens hadden de vele tussenkomsten van bemiddelde Belgen om hun huishoudelijk 

personeel van Duitse nationaliteit in België te laten blijven, succes. Het Duitse dienstpersoneel 

kon vrijgesteld worden van uitwijzing indien hun diensten noodzakelijk waren of reeds lang 

in België verbleven. Hiermee werd bedoeld dat dienstpersoneel dat te oud was om ergens 

anders in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of wiens diensten noodzakelijk waren 

omdat ze voor oudere personen zorgden, mochten blijven in België 

 

Een derde categorie die op clementie kon rekenen, waren de in België geboren vreemdelingen 

of reeds lang in België gevestigde vreemdelingen die geen enkel contact meer hadden met hun 

land van oorsprong en konden bewijzen dat ze zich loyaal hadden gedragen tijdens de oorlog. 

Ook Duitse en Oostenrijk-Hongaarse onderdanen die gewerkt hadden voor de geallieerden of 

wiens zonen gevochten hadden in het Belgische leger werden beschermd tegen uitwijzing. 

 

Een laatste categorie waren de Duitse vrouwen van Belgische origine. Vrouwen die door hun 

huwelijk met een Duitser of onderdaan van Oostenrijk-Hongarije de Belgische nationaliteit 

hadden verloren, mochten blijven in België als ze weduwe waren of gescheiden waren. Enkel 

onder deze voorwaarden werden deze ex-Belgen niet uitgewezen.  

 

Individuen die onder deze uitzonderingscategorieën vielen, werden vrijgesteld van uitwijzing. 

Toch moest de gemeentepolitie of de rijkswacht nog een rapport opstellen over hun gedrag 

tijdens de oorlog. Bij kritiek of bewijzen dat de persoon in kwestie zich niet loyaal had 

gedragen tijdens de oorlog, volgde toch een internering en uitwijzing. De pers reageerde 

negatief op deze vrijstellingen. Voor de publieke opinie waren alle Duitsers vijanden en 

oefende ze druk uit om het land te “zuiveren”.  

 

Al in het begin van 1919 keerde een aantal bemiddelde personen van Duitse origine via 

Nederland terug naar Duitsland, “vrijwillig” en op eigen kosten. De grote massa van 

ongewenste vreemdelingen hadden geen middelen om deze reis te betalen en moesten 

wachten. Op het einde van januari 1919 keurde de Nederlandse overheid het groepsgewijze 

transport van Duitse onderdanen goed. Deze openstelling van de grens zorgde ervoor dat de 
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Duitsers nu collectief en “vrijwillig” het land verlieten. Op 22 februari 1919 vertrok uit Brussel 

een eerste trein met 126 personen, een tweede volgde op 25 februari. Deze personen hadden 

zich allemaal aangemeld bij hun gemeentebestuur en verkregen een gratis enkele reis naar 

Duitsland. Eind maart van dat jaar wilde Emile Vandervelde dat alle nog in België 

verblijvende Duitsers en Oostenrijk-Hongaren geïnterneerd zouden worden en daarna 

uitgewezen. Deze beslissing werd uitgesteld doordat de vrijwillige terugkeer nog niet was 

geëindigd. Op 28 april 1919 vertrok de laatste trein met 106 Duitsers uit Brussel nog 

Duitsland.  

 

Vanaf 10 mei 1919 eiste Vandervelde dat alle burgermeesters de onderdanen van vijandige 

naties die een uitwijzingsbevel gekregen hadden en nog steeds in België verbleven, 

arresteerden. De dag na hun arrestatie moesten ze het land verlaten en werden ze onder 

begeleiding van de Rijkswacht met een speciale trein naar het niet-bezette Duitsland gebracht.   

 

Volgens de gegevens van de gemeentelijke administratie zorgde dit beleid voor een terugkeer 

van 9.000 personen naar Duitsland. Die 9.000 personen schreven zich uit bij de gemeenten in 

1919 of 1920 met Duitsland als bestemming. Een derde daarvan was geboren in België. Eind 

1920 verbleven er nog 8.000 Duitsers in België, waaronder 5.046 vrouwen. 134 

 

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog werden ook de rechten en plichten van de Belg 

uitgebreid. Zo kregen alle Belgische mannen vanaf 1919 stemplicht. Daarnaast spande de 

verzorgingsstaat zich steeds meer in om de arbeiders een vervangingsinkomen bij 

pensioengerechtigde leeftijd of bij de werkloosheid aan te bieden. Hierdoor werd de Belgische 

nationaliteit steeds belangrijker. Dit toegenomen belang ging gepaard met een restrictievere 

nationaliteitswetgeving. Die kwam er met de wet van 25 oktober 1919. 135 

 

6.3.3  De wet van 25 oktober 1919 

 

Op 2 oktober 1919 diende de Minister van Justitie Emile Vandervelde een wetsvoorstel in om 

een einde te stellen aan de optieaanvragen door vreemdelingen afkomstig uit vijandelijke 

staten, die na de oorlog fors stegen. Dit voorstel was vooral gekant tegen Duitse immigranten 

die tijdens de oorlog aan de kant van de bezetter hadden gestaan en na de oorlog toch nog de 
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Belgische nationaliteit wilden verkrijgen. Hierdoor vroeg Vandervelde zich af of de Belgische 

natie niet restrictiever moest worden afgebakend. Dit kwam voort uit een soort versterkt 

nationaal bewustzijn.  

 

Al wie van “vijandige” oorsprong was, werd tijdens en na de oorlog als verdacht beschouwd. 

Minister Vandervelde wilde dat alle nationaliteitsverklaringen van personen die afkomstig 

waren uit vijandelijke mogendheden of uit landen die medestanders waren van deze staten, 

nietig werden verklaard. Dit moest gebeuren met alle vaderlandslandskeuzes die toegekend 

waren vanaf 1 augustus 1914. Deze denationalisering van vreemdelingen van Duitse oorsprong 

werd gefundeerd door de idee dat loyaliteit afhankelijk was van etniciteit en bloedafstamming. 

Daarnaast was de nietigverklaring ook van toepassing op de nationaliteitsopties van ex-Belgen 

die voor de oorlog een vijandelijke nationaliteit hadden verkregen en tijdens de oorlog de 

Belgische nationaliteit hadden teruggekregen.  

 

Zelfs vreemdelingen die niet gecollaboreerd hadden met de bezetter, werden even hard 

aangepakt, omdat ze nu eenmaal uit een vijandig land kwamen. Vandervelde maakte een 

uitzondering voor vreemdelingen die tijdens de oorlog in het Belgische of in een ander 

geallieerd leger eervol gediend hadden en voor vreemdelingen die onweerlegbare bewijzen 

van hun gehechtheid aan België hadden geleverd.  

 

De wet van 25 oktober 1919 legaliseerde de maatregelen die door de regering genomen waren 

tijdens en na de oorlog. De wet voorzag ook een overgangstermijn van drie jaar voor 

tweedegeneratie vreemdelingen die door de oorlogsomstandigheden, in het jaar dat volgde op 

hun meerderjarigheid, niet hadden kunnen opteren voor de Belgische nationaliteit. Binnen 

deze overgangstermijn konden ze dit alsnog doen. 136 

 

Zowel de Kamer als de Senaat keurden dit wetsvoorstel unaniem goed. Het vertrouwen in de 

natie was geschonden en elke Duitser werd in principe verdacht. Het voorstel werd op wet op 

25 oktober 1919. Deze wet was bedoeld als overgangsmaatregel in afwachting van een 

grondige en fundamentele herziening van de nationaliteitswetgeving. Die kwam er met de wet 

van 15 mei 1922.  
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Door deze wet verloren ongewenste vreemdelingen, die na het uitbreken van de oorlog Belg 

waren geworden, hun nationaliteit. Deze personen werden niet als gedenationaliseerde Belgen 

beschouwd maar als vreemdelingen pur sang. Door de wet van 25 oktober 1919 werd de klok 

teruggedraaid. Het was alsof deze gedenationaliseerde Belgen nooit tot de Belgische natie 

hadden behoord.  

 

De zuivering van de natie na de Eerste Wereldoorlog had een etnisch-nationalistisch karakter. 

De denationalisering was niet gefundeerd op een moreel onderscheid tussen goed en kwaad of 

tussen patriot en verrader. Vreemdelingen die niet met de bezetter hadden samengewerkt 

werden toch even hard aangepakt als diegene die dat wel gedaan hadden, enkel en alleen 

omdat ze afkomstig waren uit een vijandelijk land. Al wie “d’origine ennemie” was, werd als 

verdacht en deloyaal beschouwd.  

 

De etnische basis van het anti-Duitse vijandsbeeld is opvallend. Ook vreemdelingen die uit 

Duitsland afkomstig waren, etnische Duitsers dus, die statenloos waren, werden verdacht. De 

verslaggever van de Senaatscommissies van Justitie en Naturalisatie Goblet d’Alviella 

beschouwde “le sang germanique qui coulait dans leurs veines”  de oorzaak voor het verraad 

van de Belgen van Duitse afkomst. 137 

 

Vreemd genoeg vormde de anti-Duitse hetze geen hinderpaal voor de annexatie van de 

Oostkantons. De anders zo gehate Duitse nationaliteit was in het Verdrag van Versailles voor 

inwoners van de Oostkantons een noodzakelijke voorwaarde voor de automatische en 

onvoorwaardelijke verwerving van de Belgische nationaliteit. Alle Duitsers uit het gebied 

Eupen-Malmedy verkregen automatisch de status van Belg en verloren hun Duitse 

nationaliteit en dus ook elke band met de vijandige staat. Wie volgens de Duitse 

nationaliteitswetgeving echter een vreemdeling was, bleef dat ook voor de Belgische 

wetgeving.  

 

Bij de verwerving van de Belgische nationaliteit van de Duitse inwoners van de geannexeerde 

Oostkantons deden assimilatie, de feitelijke integratie in de Belgische samenleving, het jus 
sanguinis, de Belgische zeden en gewoonten, de loyaliteit,… allemaal niets ter zake. Dit 

contrasteerde hevig met de houding tegen andere etnische Duitsers in de rest van het land. Pas 
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in de jaren dertig bedachten de politieke elites dat de loyaliteit van de ‘nieuwe Belgen’  in de 

Oostkanton niet noodzakelijk naar België uitging. 138 

 

De wet van 1919 was oorspronkelijk slechts bedoeld als overgangsmaatregel gedurende een 

jaar, in afwachting van een verandering van de nationaliteitswetgeving. Deze herziening ging 

pas van kracht op 15 mei 1922.  
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6.3.4  De wet van 15 mei 1922 

 

De Belgische natie was diep geschonden uit de oorlog gekomen. Sommige Duitse immigranten 

in België hadden zich in dienst gesteld van de bezetter en België verraden. Na de bevrijding 

was een hevig anti-Duits klimaat ontstaan die de gehele Duitse gemeenschap in België 

viseerde.  

 

De nationaliteitswet van 1909 had de natie opengesteld voor vreemdelingen. Na de oorlog was 

dit vertrouwen volledig verdwenen. Een Belgische natie waar immigranten zich spontaan 

assimileerden aan de Belgische samenleving was veranderd in een wantrouwige natie die de 

loyaliteit van elke vreemdeling die Belg wilde worden grondig onderzocht. 139 Deze 

verandering leidde tot het opstellen van een nieuwe nationaliteitswet.  

 

Na de oorlog werden alle vreemdelingen in België met argusogen bekeken. Geboorte en/of 

langdurig verblijf in België waren geen garantie voor loyaliteit aan de natie. De Belgische 

nationaliteit moest verdiend worden en geboorte uit Belgische ouders werd opnieuw 

geapprecieerd.  

 

De nationaliteitstoekenning aan tweedegeneratie vreemdelingen van de wet van 1909 werd 

door de wet van 15 mei 1922 geschrapt. Het vertrouwen in de natie was door de oorlog 

geschokt. De nieuwe nationaliteitswet moest zorgen dat er garanties waren dat de kandidaat-

Belg een nauwe band met België had. Hierover moest hij zich publiekelijk uitspreken. In de 

krant, aan het gemeentehuis en zelfs aan de woning van de kandidaat-Belg moest de wens om 

de Belgische nationaliteit te verkrijgen, aangekondigd worden. Iedere burger mocht zich tegen 

de nationaliteitsverklaring verzetten. De toetreding tot de Belgische natie was niet langer een 

formaliteit maar een erg belangrijk overgangsmoment.  

 

De wet van 15 mei 1922 stelde duidelijkere criteria om Belg te kunnen worden. 

Vreemdelingen die in België geboren waren, konden indien ze het jaar voor hun 

meerderjarigheid in België verbleven, opteren voor de Belgische nationaliteit op voorwaarde 

van een verblijfsduur van negen jaar, ingekort tot zes jaar indien hij of zij tussen 14 en 18 jaar 

alhier had verbleven. Het verblijf in België tijdens de kindertijd en de opvoedingsjaren 

creëerde volgens de autoriteiten namelijk een emotionele band met België.  
                                                 
139 CAESTECKER F. en REA A., op.cit., p. 88. 
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De kandidaat-Belg mocht geen andere nationaliteit bezitten. De wetgever vond dat men geen 

verplichtingen ten aanzien van twee staten kon hebben. Deze verplichtingen konden 

namelijk, zoals tijdens de oorlog gebeurd was, met elkaar in strijd zijn en leidden tot het 

verraad van de ene natie ten voordele van de andere. 140 

 

De grondwet van het land van oorsprong mocht dus niet toelaten dat de oorspronkelijke 

nationaliteit behouden bleef. De optant moest bewijzen dat hij of zij vorige nationaliteit 

verloor van zodra hij de Belgische verwierf. Dit gebeurt door een getuigschrift voor te leggen, 

dat afgelegd was door de bevoegde overheid van het land. Deze bepaling had de bedoeling om 

Duitsers a priori uit te sluiten van de optieprocedure 141 

De Duitse nationaliteitswet van 1913 bood namelijk aan genaturaliseerde Duitsers de kans om 

hun oorspronkelijke nationaliteit te behouden. Volgens tegenstanders bewees deze dubbele 

nationaliteit het verraad en het complot waarin de genaturaliseerde Duitsers betrokken waren. 

De Duitse nationaliteitswet van 1913 bepaalde ook dat de emigranten van Duitse afkomst, hun 

oorspronkelijke nationaliteit verloren wanneer ze geen contact meer hadden met hun land 

van oorsprong na tien jaar verblijf in het buitenland. 142 

 

Een noodzakelijke verblijfsduur, de afstandseis van een vroegere nationaliteit en de geboorte 

in België waren nog niet genoeg om tweedegeneratie vreemdelingen de Belgische nationaliteit 

te verlenen. De kandidaat-Belg moest ook nog waarachtig zijn. De rechterlijke macht moest de 

geschiktheid van deze personen nagaan. In de Kamer werd deze geschiktheid verduidelijkt als 

“de zedelijkheid en de gehechtheid aan de Belgische nationaliteit”. De moraliteit of het goed 

gedrag, de loyaliteit en de vaderlandsliefde van de kandidaat-Belg moesten individueel 

worden onderzocht en bewezen worden. Door de wet van 15 mei 1922 werd het verwerven 

van de Belgische nationaliteit ook voor tweedegeneratie vreemdelingen een gunst in plaats 

van een recht. 

 

De wetgevende macht gaf de bevoegdheid om deze “geschiktheid” te onderzoeken door aan de 

rechterlijke macht. De rechtspraak bleef tweedegeneratie vreemdelingen als sluimerende 

Belgen beschouwen. Ze ging uit van een vermoeden dat ze gehecht waren aan België doordat 

                                                 
140 Ibidem, pp. 89-90. 
141 ROMMEL A., op.cit., p. 33. 
142 CAESTECKER F. en REA A., op.cit., p. 88. 
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ze in België geboren waren en in een Belgische omgeving is opgegroeid. Indien ze zich tijdens 

de oorlog verkeerd gedroegen en samenwerkten met de bezetter,  kon de staat van Belg hen 

worden ontzegd. De politieke of filosofische overtuigingen van de kandidaat-Belgen waren 

niet van belang om Belg te kunnen worden, wel de feiten die aantoonden of de kandidaat-Belg 

loyaal en gehecht was aan België. 143 

 

De Procureur des Konings verdedigde de staatsbelangen. Hij onderzocht de geschiktheid van 

de kandidaat-Belg. Door een vermoeden van gehechtheid aan België was het niet de taak van 

de kandidaat-Belg om dit te bewijzen. Het was de opdracht van de Procureur des Konings om 

het tegendeel te bewijzen.  

 

Na een weigering van de optieaanvraag kon de kandidaat-Belg opnieuw opteren waneer hij of 

zij dacht te voldoen aan de criteria en nieuwe bewijzen van gehechtheid aan België kon 

voorleggen. 144 

 

Na de wereldbrand wilde men alle personen van Duitse oorsprong uitsluiten van de Belgische 

nationaliteit. De houding van de overheid milderde echter en na de wet van 15 mei 1922 

werden enkel de Duitsers geweigerd waarvan er duidelijke aanwijzingen waren van 

medewerking met en/of sympathie voor de bezetter. De rechterlijke macht bleef echter zeer 

streng. Tweedegeneratie vreemdelingen die bijvoorbeeld als burger in dienst waren geweest in 

het bezettingsbestuur om een minimum aan inkomen te hebben of die werden opgeëist door 

het Duitse leger, konden de Belgische nationaliteit niet verwerven.145 

 

In 1909 was het voor ex-Belgen vrij makkelijk om de Belgische nationaliteit terug te krijgen. 

De wet van 1922 voorzag een aantal strengere maatregelen. Ex-Belgen konden alleen terug 

Belg worden wanneer ze waardig genoeg werden bevonden. De wetgever behandelde de ex-

Belgen dus als andere vreemdelingen.  

 

Vrouwen die hun Belgische nationaliteit verloren waren door huwelijk met een vreemdeling 

of met een ex-Belg, konden  in 1922 na een echtscheiding of de dood van hun man de 

                                                 
143 Ibidem, pp. 90-91. 
144 ROMMEL A., op.cit., pp. 38-39. 
145 Ibidem, p. 136. 
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Belgische nationaliteit terug verwerven, maar dit enkel door optie. De overheid wilde de 

garantie dat deze vrouwen loyaal waren tegenover België.  

Hierdoor blijkt dat het etnisch-biologische afstammingsbeginsel enkele barsten begon te 

vertonen. Het feit dat deze vrouwen Belg geweest waren voor hun huwelijk was niet langer 

een garantie voor verbondenheid met de natie.  

Hiernaast konden vrouwen die na 15 mei 1922 huwden met een vreemdeling of een ex-Belg 

hun Belgische nationaliteit behouden door een verklaring af te leggen binnen de zes maanden 

na het huwelijk. Wanneer ze dit niet deden, konden ze slechts na de ontbinding van het 

huwelijk de Belgische nationaliteit terug verwerven via optie. 146  

 

De wet van 1922 stelde ook maatregelen op voor Duitse personen die hun Belgische 

nationaliteit ontnomen zijn na de oorlog door de wet van 25 oktober 1919). In de eerste 

overgangsbepaling van de wet van 1922 staat dat deze personen tijdens het jaar dat volgt op 

het in werking treden van deze wet alsnog kunnen beroep doen op de nationaliteitskeuze, 

zelfs wanneer ze de leeftijd van 22 jaar hebben overschreden. 147 

 

De wet van 1922 wijzigde de naturalisatieprocedure slechts minimaal. De 

naturalisatieprocedure bleef een gunst na de wereldbrand. Ondanks de invoer van het 

algemeen enkelvoudig stemrecht bleef de tweedeling tussen de grote en de gewone 

naturalisatie bestaan. Vreemdelingen die door een gewone naturalisatie Belg werden, bleven 

politiek onbevoegd.  

Naturalisatie had geen hoge prioriteit. Vreemdelingen werden eerder ontmoedigd dan 

aangespoord om een verzoek in te dienen om Belg te worden. Het aantal aanvragen bleef 

matig omwille van de hoge kostprijs, waarin weinig rekening werd gehouden met het 

inkomen van de kandidaat-Belg. De naturalisatieprocedure nam ook twee tot drie jaar in 

beslag.  

 

Het aantal aanvragen, vooral voor de grote naturalisatie nam sterk toe in de jaren twintig. Het 

verkrijgen van politieke rechten werd voor vreemdelingen en politiek onbevoegde Belgen 

aantrekkelijker. Het belang van de Belgische nationaliteit nam ook toe door de voordelen van 

                                                 
146 Ibidem, pp. 38-39. 
147 Ibidem, p. 71. 
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de Belgische verzorgingsstaat. 148 Anderen wilden de Belgische nationaliteit als zekerheid voor 

hun verblijf in België.  

Volgens de Belgische staat moest een naturalisatieaanvraag geïnspireerd zijn door idealistische 

waarden zoals vaderlandsliefde, loyaliteit en natiebewustzijn en niet door materialistische 

verlangens. 149 

 

De nationaliteitswet van 1922 vaardigde maatregelen uit om een aantal Belgische Duitsers te 

straffen voor hun verraad tijdens de oorlog. De nieuwe wet voorzag dat personen die de 

Belgische nationaliteit niet hadden bij geboorte hun Belgische nationaliteit konden afgenomen 

worden door de rechtbank van eerste aanleg.  

 

Vooral de in België geboren Belgen van buitenlandse oorsprong werden getroffen door een 

gerechtelijke beslissing om hun Belgische nationaliteit vervallen te laten verklaren. Een aantal 

van deze vervallenverklaringen werden uitgesproken tegen Belgen waar de rechterlijke macht 

de bewijslast te weinig vond voor een veroordeling. Een vonnis van waarbij de Belgische 

nationaliteit werd ontnomen, moest voor de rechtbank van eerste aanleg niet stroken met de 

bewijslast die nodig was voor een veroordeling. Veel van de uitgewezen Duitsers werden dus 

enkel beschuldigd omwille van hun afkomst. Zelfs staatslozen uit het Duitse Rijk, die zelfs 

geen nationaliteitsband meer hadden met hun land van oorsprong werden gestraft.  

De socialistische Minister van Justitie stelde de wraak van het slachtoffer centraal in plaats van 

de individuele schuld van de dader. Zo verloochende hij zijn intellectuele wortels in het 19de-

eeuwse liberalisme. De oorlogscultuur waarbij de vijand als onmenselijk beschouwd wordt 

staat heel ver af van het liberalisme. 150  

 

De wraaklust op de Belgen via afstamming die tijdens de oorlog gecollaboreerd hadden, was in 

1922 gedaald. De denationaliseringmechanismen viseerden geen Belgen door afstamming, 

voor ‘echte’ Belgen volstond de strafwet. Volgens de Nederlandse historicus van Hees werden 

een driehonderdtal Belgische activisten veroordeeld. De meesten kregen zware boetes, 

gevangenisstraffen en/of verloren hun burgerrechten maar ze bleven wel Belg. Vele Belgen 

bleven bijgevolg buiten schot. 151 

 
                                                 
148 CAESTECKER F. en REA A., op.cit., pp. 92-93. 
149 ROMMEL A., op.cit., p. 42. 
150 CAESTECKER F., “Wie was nu de vijand?...”, pp. 13-15. 
151 DE MEESTER T., “De natie onder vuur…”, p. 81. 



 79

Conclusie 
 

De wet van 15 mei 1922 maakte plaats voor een restrictieve, individuele en op en top 

discretionaire procedure. Kandidaat-Belgen moesten modelburgers zijn, moreel onbesproken 

en volstrekt loyaal tegenover de Belgische natie. Alle banden met het land van oorsprong 

moesten worden verbroken. 152  

De schok van de oorlog en de collaboratie van een aantal Duitse vreemdelingen, leidde niet tot 

een ingrijpende afscherming van België voor vreemdelingen maar wel tot de invoer van 

effectieve controle- en selectiemechanismen die bepaalden wie de Belgische nationaliteit 

mocht verwerven en wie niet. Hierdoor daalde het aantal , dat de Belgische nationaliteit 

verkreeg fors.  

 

In de jaren twintig bleef de nasleep van de oorlog voelbaar in de samenleving. De Duitsers in 

België werden achtervolgd door het oorlogsverleden. Door de maatschappelijke afkeer voor 

alles wat Duits was, vroegen steeds meer mensen de Belgische nationaliteit aan ondanks de 

hoge financiële en administratieve barrières. Om opgenomen te worden in de samenleving 

dienden deze Duitsers ook hun Duitse familienaam te wijzigen. 

                                                 
152 ROMMEL A., op.cit., p. 32. 
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6.4  Algemeen besluit 
 

In het grootste deel van de 19de eeuw was de nationaliteitswetgeving weinig van belang voor 

de immigranten in België. De grens tussen burger en niet-burger was relatief vaag. Dit 

veranderde op het einde van deze periode door de ontluikende verzorgingstaat en het 

democratiseringsproces. Hierdoor werd de nationaliteitsverwerving op het einde van de 19de 

eeuw een massafenomeen. 

 

In het begin van de 20ste eeuw had de natie een ongebreideld geloof in het 

assimilatievermogen van haar nieuwe onderdanen. Door de wet van 8 juni 1909 stelde de natie 

zich open voor immigranten en blaakte van vertrouwen.  

 

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een grote breuk in de Belgische geschiedenis. Vooral de 

nationaliteitswetgeving transformeerde drastisch tijdens en na de oorlog. Het vertrouwen van 

de natie was zwaar geschonden vooral door het verraad van Duitsers die de Belgische 

nationaliteit bezaten. Dit leidde tot een restrictievere nationaliteitswetgeving en uitwijzingen 

voor al wie de loyaliteit en gehechtheid aan België niet kon bewijzen.  

 

De wet van 25 oktober 1919 legaliseerde alle maatregelen die door de regering waren 

genomen tijdens en kort na de oorlog. Deze wet zorgde er ook voor dat alle tweedegeneratie 

vreemdelingen die tijdens de oorlog een verklaring van inboorlingschap hadden afgelegd, de 

Belgische nationaliteit verloren.  

 

De nieuwe nationaliteitswet kwam er op 15 mei 1922 er bepaalde dat de Belgische 

nationaliteit voor iedereen, ook voor de tweedegeneratie migranten een gunst werd. De 

kandidaat-Belg werd onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek om zijn of haar loyaliteit 

en gehechtheid aan België na te gaan. De Belgische nationaliteit werd met andere woorden 

beperkt tot wie het verdiende.  
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7  Etnische minderheden in de samenleving 

 
7.1  Inleiding 
 

In elke maatschappij leven mensen samen die verschillend zijn ten opzichte van elkaar. Elk 

individu wordt gekenmerkt door bepaalde verschillen zoals geslacht, huidskleur, lichamelijke 

kenmerken, karakter, nationaliteit,… Individuen willen aanvaard worden ‘zoals ze zijn’, dit 

wil zeggen niet los van die verschillen, maar IN die verschillen.  

Daarnaast zijn de kansen van slagen in een samenleving niet gelijk verdeeld. Het succes van 

een persoon hangt niet alleen af van inzet of inspanning. Het lijken nog altijd de ‘loterijen’ te 

zijn, zoals de plaats en het milieu waar iemand geboren werd, het ras of het geslacht van een 

persoon die bepalend zijn in het leven. 153 

 

7.2  Etnische minderheden 
 

7.2.1  Algemeen  

 

Migratie zorgde voor het ontstaan van een aantal minderheidsgroepen in Europese steden in 

het verleden. Etnische minderheden hebben altijd al bestaan, maar worden pas op die manier 

benaderd sinds de vorming van het natiebegrip. Vanaf de late 18de eeuw worden allerlei 

historische wortels van een bepaald volk gezocht om zich als natie te legitimeren. 

 

Daarnaast vroeg men zich ook af wie er niet bij hoort. Volkeren worden gedefinieerd 

naargelang hun afkomst en ingedeeld in naties. Een allochtone minderheid zal zich nooit 

helemaal kunnen integreren en aanzien worden als deel van de natie als ze er niet bij was 

vanaf het begin van de natie. 154  

 

De 19de en de 20ste eeuw werden gekarakteriseerd door een snelle industrialisatie en een 

verstedelijking. De bevolking in de meeste steden groeide aan door een combinatie van een 

stijging in het aantal geboortes en immigratie. Deze immigranten brachten hun eigen taal, 

                                                 
153 DE DIJN H., Erkenning, gelijkheid en verschil, Soesterberg, Aspekt, 2003, pp. 23-24. 
154 ROOBROUCK T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van een 
vijandsbeeld, UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, pp. 39-40, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
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religie en cultuur mee. Op het einde van de 19de eeuw kenden de meeste steden in Europa een 

aantal minderheidsgroepen. 

 

Hoewel migratie de culturele diversiteit in de steden verrijkte, ontstonden er ook negatieve 

gevolgen. De autochtone bevolking reageerde vaak vijandig tegenover nieuwe immigranten. 

Deze vijandigheid ontstond vaak door een verhoogde concurrentie op het vlak van 

werkgelegenheid en huisvesting of door de verschillen in taal, cultuur en verschijning. De 

meerderheidsgroep verwachtte van de immigranten dat ze hun eigen cultuur loslieten en dat 

ze zich assimileerden aan de cultuur van het immigratieland. In de praktijk bleek dit vaak niet 

vanzelfsprekend te zijn. 155 

 

7.2.2  Nationale identiteit  

 

Bij de verdwijning van het Ancien Regime wordt de vreemdeling een eenduidig begrip: hij die 

niet behoort tot de nationale staat waarin hij zich bevindt. Ook het besef van een nationale 

identiteit kwam hierbij op het voorplan. 156 

 

Het begrip “nationale identiteit” houdt in dat het individu zich identificeert met de natie en 

zich loyaal gedraagt tegenover de natie. Het is moeilijk om na te gaan wat het precies betekent 

voor een individu om tot een bepaalde natie te behoren. De kandidaat-Belg geeft slechts 

zelden een reden op waarom hij de Belgische nationaliteit wil verwerven en wanneer hij dit 

wel doet, is deze motivatie erg vaag en stereotiep.  

 

Crisismomenten zoals oorlogen zijn van grote betekenis voor de nationale identiteit. 

Minderheden die afkomstig zijn uit vijandige naties worden steevast geviseerd en 

gestigmatiseerd.  

 

                                                 
155 POOLEY C., “The role of migration in the development of ethnic minorities in European cities 1850-1940”, in: 
SOLY H. en THIJS A., Minderheden in Westeuropese steden (16de-20ste eeuw), Brussel, Belgisch Historisch 
Instituut te Rome, 1995, pp. 59-60. 
156 ROMMEL A., Tweedegeneratie vreemdelingen: waardige Belgen? Een onderzoek naar de juridische en 
administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1933, UGent  (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 2004, p. 16, (Vakgroep Nieuwste Geschiedenis). 
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Oorlogstijd doet het nationalisme heropleven. Men heeft een gemeenschappelijke vijand die 

het groepsgevoel en de cohesie van de bevolking versterkt. Dit geldt enkel voor de autochtone 

bevolking. Voor buitenstaanders is het enigszins anders gesteld. 

Daarnaast is een oorlog een unieke vorm van onzekerheid waarbij het vermoorden van de 

vijand het hoofddoel wordt van een natie. In deze omstandigheden stijgt de 

onverdraagzaamheid onvermijdelijk. 157 

 

Het nationalistische gevoel is dus niet alleen positief sentiment van verbondenheid maar 

houdt ook een negatief gevoel van uitsluiting in. Voor etnische minderheden betekent de 

heropleving van nationalisme in oorlogstijd ook meestal slechts nieuw. Door hun positie 

worden ze buiten de natie gesloten. Dit geldt vooral voor groepen die geconfronteerd worden 

met een conflict tussen het land van oorsprong en het immigratieland. Vaak worden ze 

volkomen geïdentificeerd met de vijand. De autoriteiten nemen vaak ten aanzien van 

vreemdelingen van vijandelijke afkomst restrictieve maatregelen. Daarnaast krijgen ze veelal 

af te rekenen met een vijandige publieke opinie. 158 

 

Tijdens en ook na de Eerste Wereldoorlog waren er hoge pieken van onverdraagzaamheid 

tegen etnische minderheden in de Belgische samenleving. Vooral de Duitse gemeenschap 

kwam zwaar onder druk te staan. De Belgische bevolking reageerde uiterst vijandig tegenover 

alle Duitsers in België voor het verraad van een aantal onder hen. 

 

De gevolgen van de oorlog waren niet negatief voor alle etnische minderheden in België. 

Enkel die minderheden die afkomstig waren uit vijandige mogendheden, werden geviseerd. 

Minderheden die behoorden tot geallieerde of neutrale landen ondervonden geen echte 

onverdraagzaamheid of afkeur. Toch is een oorlog voor een etnische minderheid altijd nadelig 

omdat de grenzen tussen autochtoon en vreemdeling meer benadrukt worden door het 

samenhorigheidgevoel binnen de natie.  

 

                                                 
157 PANAYI P., Minorities in Wartime: national and racial groupings in Europe, North America and Australia 
during two World Wars, Oxford, Berg, 1992, p. 23. 
158 VRINTS A., “Moffen buiten! De anti-Duitse rellen in augustus 1914 te Antwerpen”, in: JAUMIN S., Une 
guerre totale? La Belgique dans la Première Guerre mondiale : nouvelles tendances de la recherche historique, 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2005, pp. 47-63 
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Voor België begon de Eerste Wereldoorlog met de inval van de Duitsers op 4 augustus 1914. 

Precies omdat het de Duitsers waren die België waren binnengevallen, werd vooral de Duitse 

minderheid fel bekritiseerd.  

Duitsers die al verschillende decennia in België woonden of de Belgische nationaliteit hadden 

verkregen, werden niet minder geviseerd. Zelfs het feit dat een aantal personen behoorde tot 

de tweede generatie deed niets ter zake. Iedereen die van Duitse afkomst was, werd bij 

voorbaat verdacht. De onverdraagzaamheid en angst tegenover de minderheden die van 

vijandelijke oorsprong waren, steeg wanneer de maatschappij leed onder de verliezen aan het 

front. 159  

 

Deze intolerantie kwam tot uiting in geweld tegenover de Duitse gemeenschap. In oorlogstijd 

neemt het volk zelf het initiatief om de interne vijand aan te pakken. In het minste geval 

worden individuen verwijten gemaakt, erger wordt het als men ze fysiek aanvalt. Zowel 

bezittingen als personen ontsnapten niet aan de volkswoede.  

 

Ook de pers getuigde van xenofobische uitlatingen en complottheorieën. Onder een 

complottheorie verstaan we groepsgebonden, irrationele en gevaarlijke verhalen die zogezegd 

op historische gronden gebaseerd zijn. De vijand wordt beschuldigd van imperialisme, dat 

eigen zou zijn aan ieder lid van de gemeenschap. Hier zou de vijandige natie de andere landen 

willen onderwerpen. Iedereen die ook maar enige verwantschap heeft met de vijandige natie, 

waaronder de leden van een etnische minderheid, wordt aanzien als spion.  

 

Na de oorlog veranderde de houding tegenover etnische minderheden in België. Dit kwam tot 

uiting in de nationaliteitswetgeving. Vele Duitsers werden gedenationaliseerd en gedwongen 

om het land te verlaten. Anderen werden geïnterneerd en uitgewezen.  

 

Bij de Duitse Belgen bepaalde hun Duitse oorsprong hun leven tijdens en na de Eerste 

Wereldoorlog. Al hun andere kenmerken werden vergeten. Een persoon was Duits, dus de 

vijand. Ondanks het feit dat vele Duitsers voor of tijdens de oorlog de Belgische nationaliteit 

hadden verworven, waren niet alle Belgen gelijk voor de wet.  

In principe waren deze Belgen door naturalisatie of optie gelijk voor de wet aan alle Belgen 

door afstamming. Toch zorgde hun oorsprong voor groot verschil. De ‘loterij’ had ervoor 

gezorgd dat ze na de Eerste Wereldoorlog België moesten verlaten ofwel moesten bewijzen dat 
                                                 
159 Ibidem, p. 14 
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ze zich loyaal hadden gedragen ten opzichte van België. Bij de minste kritiek konden ze hun 

Belgische nationaliteit verliezen. Belgen door afstamming werden echter veel minder gestraft 

voor collaboratie.  

 

Na de oorlog werden alle Duitsers en Duitse Belgen collectief gestigmatiseerd. Vele onder hen 

hadden zich goed gedragen tijdens de oorlog maar moesten opdraaien voor het verraad van 

sommigen. Hoewel, niet alle Duitsers werden gestigmatiseerd. De inwoners van de 

Oostkantons verkregen door het Verdrag van Versailles de Belgische nationaliteit zonder 

enige moeite. Dit bewijst nog maar eens dat oorlog de natie totaal verandert. Na de Eerste 

Wereldoorlog zou niets meer zijn zoals ooit tevoren.  

 

7.2.3  Tweedegeneratie vreemdelingen 

 

Tweedegeneratie vreemdelingen zijn nakomelingen van immigranten, die ondanks de 

geboorte in het land waarheen hun ouders geïmmigreerd waren toch een buitenlandse 

nationaliteit hebben. Tweedegeneratie vreemdelingen sensu lato zijn niet geboren in het 

immigratieland van hun ouders maar hebben op jonge leeftijd met hun ouders hun land van 

geboorte verlaten. 160 

 

Vreemdelingen van de tweede confrontatie worden geconfronteerd met twee culturen: die 

van het land van herkomst van de ouders (of één van de ouders) en die van de maatschappij 

waarin ze zich bevinden. De cultuur van het land van oorsprong treffen ze vooral aan binnen 

het gezin en eventueel binnen de familie of kennissen van de ouders. Vooral op school, op 

straat, bij vrienden en in allerlei andere contacten leerden de tweedegeneratie vreemdelingen 

de cultuur van het immigratieland kennen. Tussen beide culturen bestaan altijd een aantal 

verschillen. 161 

 

De Duitse kolonie in Antwerpen zorgde ervoor dat de cultuur van het land van oorsprong 

voortleefde bij de Duitse immigranten. De taal, cultuur en de afkomst creëerden een hechte 

band in deze gemeenschap. Voor de autochtone bevolking leek het er vaak op dat een aantal 

                                                 
160 CAESTECKER F. en REA A., “De Belgische nationaliteitswetgeving in de twintigste eeuw. Een terugkeer naar 
de zelfbewuste natie op het koesteren van het wantrouwen?”, in: FOBLETS M.-C. e.a., Naar de Belgische 
nationaliteit: een jaar toepassing van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000), Brussel, Bruylant, 2002, p. 
75. 
161 s.n., Gastarbeid en de tweede generatie, Rotterdam, Futile, 1979, pp. 21-22 
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Duitsers onvoldoende integreerden in de samenleving. Dit leidde meer dan eens tot wrevel en 

ongenoegen.  

 

De Duitsers van de tweede generatie leerden dus via contacten met autochtonen de Belgische 

cultuur kennen. Doordat de Duitse kolonie in Antwerpen sterk gestructureerd was en zelfs 

een eigen Duitse school had, konden deze contacten tot een minimum worden herleid. Dit 

was waarschijnlijk niet het geval bij de tweedegeneratie vreemdelingen die opteerden tijdens 

de oorlog voor de Belgische nationaliteit.  

Deze personen werden, zoals elke vreemdeling die tussen twee culturen leeft, geconfronteerd 

met een aantal vragen rond hun identiteit. Door te opteren toonden ze dat ze Belg wilden 

worden, zelfs in de onrustige periode van de Eerste Wereldoorlog 

 

Tweedegeneratie vreemdelingen hadden voor de Eerste Wereldoorlog recht op de Belgische 

nationaliteit. De Eerste Wereldoorlog zorgde echter voor een breuk in de 

nationaliteitswetgeving. De Belgische nationaliteit werd ook voor deze personen een gunst en 

werden ze onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek. De overheid wilde nagaan of ze de 

Belgische nationaliteit wel verdienden. Dit zorgt ervoor dat vreemdelingen van de tweede 

generatie in deze turbulente periode een interessante doelgroep zijn om te bestuderen. De 

houding van de overheid tegenover deze groep was onderhevig aan grote veranderingen.  
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8  Casestudie 

 
8.1  De steekproef 
 

De opzet was om een representatieve groep Duitsers van de tweede generatie te bestuderen die 

tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de Belgische nationaliteit aanvroegen en verwierven, 

maar we zijn natuurlijk afhankelijk van de bronnen en de tijd die ons is gegund.  

De selectie van de bestudeerde groep werd gemaakt op basis van een lijst van 

Belgverklaringen, gestuurd door het gemeentebestuur van de stad Antwerpen aan de dienst 

Openbare Veiligheid van het Ministerie van Justitie op 27 augustus 1920. Deze 

Belgverklaringen werden gedaan vanaf 1 augustus 1914 en werden nietig verklaard door 

toepassing van artikel 1 van de wet van 25 oktober 1919. 

 

Deze lijst bevat 53 namen van tweedegeneratie vreemdelingen die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog opteren voor de Belgische nationaliteit. De centrale vraag die hier ontstaat, is 

waarom ze precies dan Belg wilden worden. 

Omdat het gezin als hoeksteen van de samenleving werd gezien en de Belgische autoriteiten 

veel belang hechtten aan opvoeding, is het relevant om ook het gezin, en vooral de ouders van 

de tweedegeneratie vreemdelingen te bestuderen.  

 

Van de 53 namen heb ik 49 dossiers teruggevonden waarvan 41 in het Algemeen Rijksarchief 

en 8 in de Dienst Vreemdelingenzaken. Naast deze 49 dossiers heb ik ook de relevante 

“affaires connexés” onderzocht. Dit betekent dat er soms naast het dossier dat op naam van de 

ouders stond, vaak nog een specifiek dossier bestond over de tweedegeneratie vreemdeling. Zo 

kom ik tot 63 dossiers in totaal die relevant zijn voor mijn onderzoek.  

 

Eerst en vooral is het relevant om het profiel van de Duitse immigrant van de eerste generatie 

te schetsen. Daarbij zullen ook hun (Belgische) vrouwen en hun kinderen aan bod komen. 

Vervolgens worden de 49 tweedegeneratie vreemdelingen zelf in beeld gebracht hebben. Deze 

bespreking wordt geïllustreerd met voorbeelden en anekdotes uit de vreemdelingendossiers, 

zowel van de ouders als van de tweedegeneratie vreemdelingen. Logischerwijze kan een 

steekproef van 49 personen en hun gezinnen geen vaste waarheden verschaffen maar eerder 

een aantal hypothesen aanbrengen. 
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8.2  Vreemdelingen van de eerste generatie 
 

De lijst van Belgverklaringen bevatte een aantal broers en zussen. Dit zorgt ervoor dat slechts 

42 mannen naar België immigreerden voor 49 tweedegeneratie migranten. Slechts elf onder 

hen immigreerden samen met hun Duitse vrouw naar België. Dit wordt bevestigd door het feit 

dat mannen de overgrote meerderheid van de migratiegeschiedenis vormden.  

Van die 42 mannen is er één niet representatief voor het onderzoek naar Duitse immigranten 

van de eerste generatie in België. Eén man was een vreemdeling van de tweede generatie 

doordat hij in België geboren was uit Duitse ouders. De andere mannen emigreerden allemaal 

uit het toenmalige Duitse Rijk.  

In de jaren 1880 migreerde 45% van de bestudeerde groep naar België. De eerste aankomst 

dateert uit 1856, de laatste uit 1894. Alle immigranten vestigden zich in Antwerpen. 

 

Herkomst                                                                                                                                   162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de geografische herkomst te bepalen van de migranten van de eerste generatie, kunnen 

we het toenmalige Duitse Rijk indelen in concentrische cirkels. De eerste cirkel  

                                                 
162 HAYT F., GROMMEN J., JANSSEN R., MANET A. Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis, 1993, 
Lier, Van In,  p. 93, kaart 100. 
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(1) omhelst het gebied Eupen-Malmedy af, die na 1918 bij België werd aangehecht. De 

volgende cirkel (2) omvat de regio’s Rijnland, Westfalen, Palts, Nassau en Hessen. De derde 

cirkel (3) omvat in het Noorden Oldenburg, Niedersachsen, Schleeswijk en Holstein, het 

centraler gelegen Saksen en Thüringen en tenslote in het Zuiden Baden Wurtemberg en 

Beieren. De gebieden de verder in het Oosten gelegen zijn zoals Mecklemburg en 

Brandenburg (4) en de regio’s die nu tot Polen behoren (5) maken de laatste twee 

concentrische cirkels uit. 163 

  

Grafiek 1:  herkomst van de eerste generatie migranten  
( n= 51) 
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Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de immigranten die zich in 

Antwerpen vestigden afkomstig was uit de tweede concentrische cirkel namelijk uit de regio’s 

Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz en Hessen.  

 

Dit komt deels overeen met andere studies. Daaruit blijkt ook dat Duitse immigranten vooral 

uit het Rijnland, Westfalen, Palts en Hessen komen. De afstand naar Antwerpen vanuit deze 

gebieden was relatief klein. Weinig Duitsers die zich in Antwerpen vestigden kwamen echter 

uit Eupen en Malmedy terwijl deze emigranten in andere steden sterker vertegenwoordigd 

waren. Dit kan verklaard worden door het feit dat mensen uit de regio Eupen-Malmedy zich 

veel meer vestigden in de grensgebieden zoals de steden Luik, Seraing en Verviers.  

 

                                                 
163 Deze indeling is gebaseerd op de afstand die men moest afleggen tot de Belgische grens en op: ROOBROUCK 
T., Situatie van Duitse inwoners in België na de Eerste Wereldoorlog, analyse van een vijandsbeeld, UGent 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2005, p. 57, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. 
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Leeftijd 
 

De gemiddelde leeftijd van de immigranten bij aankomt was 21,8 jaar. De uiterste waarden 

waren drie maanden oud tot 42 jaar. De jonge leeftijd van de migrant toont aan dat hij 

behoorde tot de klasse van jongeren die aan het begin van zijn loopbaan de beslissing nam om 

uit te wijken naar economisch interessante gebieden zoals Antwerpen.  

 

Tewerkstelling 
 

Uit de volkstelling van 1910 blijkt dat er vele Duitsers tewerkgesteld waren als ambtenaren 

van spoorwegen en maritiem transport en als handelsreizigers. De Duitsers waren ook goed 

vertegenwoordigd in de horeca. Daarnaast werkten ook vele Duitsers in de metaalconstructie 

en de metaalbewerking. In de wapenindustrie die zich situeerde in de Waalse steden zoals 

Luik hadden de Duitsers bijna een monopolie. Duitse arbeiders waren ook goed 

vertegenwoordigd in de textielsector zoals de wolindustrie in Verviers. Een hele groep 

Duitsers kon ook aan de slag als huispersoneel. De meerderheid van deze groep waren 

vrouwen.  

 

Duitsers in de financiële wereld waren ook meer vertegenwoordigd dan andere 

nationaliteiten. Andere grote groepen Duitsers waren actief in de grondstoffensector, zoals de 

mijnbouw in Wallonië en Limburg. Een groot percentage van de Duitse immigranten waren 

handelaars. Ze handelden in machines, militaire uitrusting, steenkool, bont, wol, boeken en 

horloges. 164 

                                                 
164 ROOBROUCK T., op.cit. , pp. 31-32. 
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Tabel 3: Tewerkstelling van de eerste generatie migranten in Antwerpen 

 

Sectoren aantal Duitsers % 

voedingssector 3 6,8 

horeca 3 6,8 

arbeider 4 9,1 

handel 5 11,4 

bureelbediende 4 9,1 

ondernemer 1 2,3 

huispersoneel 2 4,6 

maritiem transport 10 22,7 

luxe en juwelen 5 11,4 

dokwerker 3 6,8 

kleermakerssector  3 6,8 

kunstenaar 1 2,3 

totaal 44 100% 
 

De eerste generatie immigranten die uit mijn steekproef beantwoorden deels aan de gegevens 

uit de volkstelling. Toch was de situatie in Antwerpen enigszins anders. Door de belangrijke 

rol van de haven werkte 22,7% er in het maritiem transport. Daaronder werkten zeven 

mannen als zeeman, twee als steward en één als scheepskapitein. Daarnaast was de handel en 

de het vervaardigen  van “luxe en juwelen” zoals diamanten en horloges erg belangrijk. Het 

succes van deze laatste sectoren in Antwerpen kan worden verklaard door de aanwezigheid 

van de bourgeoisie in de stad.  

Over het bezit van de eerste generatie vreemdelingen werd weinig vermeld in de 

vreemdelingendossiers. Enkel over Ernest D. was geweten dat hij vermogend was en een 

flatgebouw bezat. 165 

 

Vier mannen van de eerste generatie vonden werk bij de Red Star Line, twee als zeeman, één 

als scheepstimmerman en één als boekhouder. Tussen 1873 en 1934 bracht deze rederij bijna 

drie miljoen passagiers van het Europese vasteland naar Amerika. De stad Antwerpen groeide 

precies door de rederij Red Star Line in de 19de eeuw uit tot één van de belangrijkste 

emigratiehavens in Europa. Mensen kwamen van over heel Europa naar Antwerpen om de 

grote overtocht te wagen naar Amerika, het land van beloften. 166 

                                                 
165 ARA, Sûreté Publique, 800.850. 
166 VERVOORT R., JALON R., SAERENS L. e.a., Antwerpen=Amerika: Red Star Line: Een nieuwe toekomst 
tegemoet, Antwerpen, Pandora, 2005, p. 5. 
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Van de elf vrouwen die met hun man naar België geïmmigreerd waren, bestonden er gegevens 

over de tewerkstelling voor vier van hen. Twee ervan werkten als huispersoneel, één vrouw in 

de handel en de andere als borduurster. Van twee mannen werd het in hun dossier niets 

vermeld over hun tewerkstelling.  

 

Door het beperkt aantal gegevens, mogen deze cijfers zeker niet worden veralgemeend. Wel 

kunnen ze een blik werpen op de tewerkstelling van een aantal Duitse immigranten in 

Antwerpen.  

Deze gegevens komen niet helemaal overeen met de idee van een Duitse kolonie in 

Antwerpen. Uit de literatuur blijkt dat vele Duitsers in de financiële wereld werkten of 

kooplui-ondernemers waren. De cijfers tonen aan dat de realiteit in het verleden toch wel wat 

gecompliceerder was en dat de Duitsers in Antwerpen zich verspreid hadden over 

verschillende sectoren van de tewerkstelling. Logischerwijze behoorde de meerderheid van de 

immigranten van de eerste generatie die zich in Antwerpen vestigden op jonge leeftijd niet bij 

de bourgeoisie. Velen gingen op zoek naar een betere manier van leven in het buitenland.  

Het is mogelijk dat een aantal van de immigranten die op iets oudere leeftijd naar Antwerpen 

immigreerde samen met hun gezin en kapitaal een zekere carrière voor ogen hadden. Er is 

echter geen directe aanwijzing om te denken dat er zo iemand bij de immigranten van de 

eerste generatie uit de steekproef behoorde.  

 

Huwelijk 
 

Zoals eerder al gezegd, immigreerden elf vrouwen samen met hun man naar België. Twee 

Duitsers traden in het huwelijksbootje met een vrouw van Nederlandse nationaliteit. Alle 

andere immigranten huwden met een autochtone Belgische vrouw.  

 

Dit laatste gegeven is opvallend. In de literatuur over de Duitse gemeenschap in België staat 

vaak geschreven dat vele Duitsers huwden met iemand uit de etnische minderheid omdat de 

Duitse kolonie in Antwerpen erg gesloten was. Dit is niet het geval voor mijn populatie. 

Belangrijk om weten is dat de Duitsers van de eerste generatie vooral jonge, onafhankelijke 

mannen waren die vaak zonder diploma of vermogen op zoek gingen naar werk in het 

buitenland. Door deze onafhankelijkheid lag een gemengd huwelijk waarschijnlijk meer voor 

de hand.  
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Het gemiddelde huwelijk vond plaats in 1890 en het gemiddelde aantal kinderen was vier per 

gezin. De waarden variëren van één tot elf kinderen. 

Ene August B. slaagde er in om te huwen met Catherine T.. Catherine was afkomstig uit een 

oude Antwerpse familie die voorouders had tot in 1700. 167 

 

Legerdienst 
 

In twee gevallen dienden de migranten van de eerste generatie in het Belgisch leger. Martin B. 

werd geboren in Haren op 3 augustus 1867. Kort na zijn geboorte immigreerden zijn ouders 

naar België. Op 30 november 1867 werd Martin ingeschreven in het geboorteregister van 

Antwerpen. Hij vervulde zijn militieverplichtingen in België in de klas van 1887. 168 Karl H. 

verbleef al sinds zijn vijfde levensjaar in België. Ook hij diende in het Belgisch leger. 169 

Het vervullen van de militieverplichtingen in België wijst erop dat deze immigranten zich 

verbonden voelden met België. Martin en Karl waren beide in Antwerpen opgegroeid en 

uitten hun gehechtheid aan België door de legerdienst te vervullen voor de Belgische Staat al 

op het einde van de 19de eeuw.  

 

Gedrag  
 

De dienst Openbare Veiligheid hechtte veel belang aan het goed gedrag van de vreemdeling 

van de eerste generatie en zijn vrouw. Dit werd dan ook vaak vermeld in het 

vreemdelingendossier.  

Meestal werd vermeld of de persoon in kwestie van “goed gedrag en zeden” was. “Goed 

gedrag” betekent hier het geheel van gebruiken en gewoontes, die bestaan in een gegeven 

maatschappij en die goedkeuring meedragen van de (heersende) groep. 170 Indien de 

autoriteiten geen inlichtingen verkregen over een goed gedrag, vermeldden ze dat er niets 

ongunstigs over deze vreemdeling bekend was. 

 

                                                 
167 ARA, Sûreté Publique, 159.957. 
168 ARA, Sûreté Publique, 494.111. 
169 ARA, Sûreté Publique, 624.845. 
170 ROMMEL A., Tweedegeneratie vreemdelingen: waardige Belgen? Een onderzoek naar de juridische en 
administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1933, UGent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 2004, p. 106,  (Vakgroep Nieuwste Geschiedenis). 
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Indien de vreemdeling of zijn vrouw veroordeeld waren, werd dit ook in het dossier 

opgenomen. Zeven mannen en twee vrouwen werden berecht. De aanklacht varieerde van 

(onvrijwillige) slagen en verwondingen, landloperij en bedelarij, misbruik van vertrouwen tot 

beledigingen en nachtlawaai.  

Ene Gerard D. werd verschillende keren veroordeeld wegens smaad aan de politie, het rijden 

zonder licht, het versperren van de openbare weg en voor slagen en verwondingen aan de 

politie. 171 

 

Religie 
 

Het was ongewoon dat de Belgische autoriteiten vroegen naar de geloofsovertuiging van de 

Duitse immigranten. Toch staat er eenmaal  vermeld in een vreemdelingendossier dat de 

vreemdeling in kwestie geen jood was.  

 

Eerste Wereldoorlog 
 

Het gedrag van de migrant van de eerste generatie tijdens de Eerste Wereldoorlog verschilde 

sterk van persoon tot persoon. De dienst Openbare Veiligheid had specifieke gegevens 

verkregen over het gedrag van twaalf vreemdelingen van de eerste generatie en hun partners. 

Indien ze geen bewijzen hadden dat deze personen zich negatief hadden gedragen tijdens de 

bezetting, werd er vaak vermeld dat er over deze immigranten “niets ongunstigs was gekend”.  

                                                 
171 ARA, Sûreté Publique, 461.272. 
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A.  In dienst van de bezetter 

 

De eerste categorie van Duitsers behelst diegene die diensten verleend hebben aan de bezetter 

door er voor te werken. Meestal was dit echter een verplichting van de bezetter of uit 

noodzaak door de werkschaarste. Toch was het mogelijk dat een immigrant op vrijwillige basis 

voor de bezetter werken. De Belgische autoriteiten maakten geen onderscheid tussen zij die 

verplicht werden om voor bezetter te werken en zij die dit “vrijwillig” (uit noodzaak voor een 

inkomen) deden. Het enige wat belangrijk was, was of men gewerkt had voor de bezetter of 

niet. Na de oorlog werden zij de gewerkt hadden voor de bezetter dan ook geïnterneerd en 

uitgewezen.  

 

Johan G. werkte voor de bezetter in de slachterij van de proviandsector. 172 Heinrich M. was 

als waker in dienst bij de Antwerp Engeneering Company die onder Duitse dwangbeheer was 

gesteld. Daarnaast werd zijn familie door de buren gevreesd als germanophile. 173 Ook Adolphe 

W. werkte voor de bezetter als bediende bij de spoorweg. 174 

Franz O. was tijdens de oorlog in dienst van de Kopercentrale. Hij begeleidde de Duitsers om 

bij de bevolking het koper in beslag te nemen. 175 

 

B.  Inlijving bij het Duitse leger of internering in Duitsland 

 

De tweede categorie zijn Duitsers die gedwongen werden om ingelijfd te worden bij het 

Duitse leger. In Antwerpen moesten alle in de stad verblijvende Duitsers van 17 tot 45 jaar die 

geen militaire opleiding hadden genoten, zich aanmelden om ingelijfd te worden in het Duitse 

leger.  

 

August J. gedroeg zich anti-Duitsgezind tijdens de bezetting. Hij bood zich niet aan bij de 

Duitse autoriteiten toen ze tot driemaal toe een oproep deden aan de Duitse inwoners van 

Antwerpen om zich te melden. Na de derde oproep werd hij onder bedreigingen toch 

verplicht om zich aan te geven op het “Meldeambt”. In 1917 werd August gezonden naar 

Bonn om ingelijfd te worden bij het Duitse leger. August weigerde dit waardoor hij werd 

                                                 
172 ARA, Sûreté Publique, 510.898. 
173 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
174 ARA, Sûreté Publique, 550.118. 
175 ARA, Sûreté Publique, 327.663. 
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gedwongen om te werken voor de bezetter. August diende klacht in tegen zijn deportatie bij 

het Duits Militair Gerecht en werd op 6 november 1918 in vrijheid gesteld. 176 

 

Ook Joseph P. verzette zich tegen een krijgsdienst in het Duitse leger. Joseph had meer geluk 

en werd niet ingelijfd bij het Duitse leger noch gedwongen om voor de bezetter te werken. 

Gans het gezin P. gedroeg zich Belgischgezind tijdens de Eerste Wereldoorlog. 177 

 

C.  Positief gedrag tijdens de oorlog 

 

Het Ministerie van Justitie apprecieerde het gedrag van Ernest D. tijdens de oorlog ten zeerste. 

Ernest verloor door zijn pro-Belgische houding zijn baan bij de Duitse firma Fuhrmann. 

Tijdens de bezetting toonde hij zijn verontwaardiging en haat ten opzichte van de Duitse 

bezetter. In 1926 verkreeg hij dan ook de Belgische nationaliteit door een staatsnaturalisatie. 
178 

Gustaaf W. werkte tijdens de oorlog op het Amerikaanse schip “Le Champion” dat kanonnen 

transporteerde voor de geallieerden. Ook dit gedrag werd als positief aanzien ten opzichte van 

België. 179 

 

Gedrag kinderen 
 

Het gedrag van de kinderen van de immigrant werd ook vaak vermeld in het 

vreemdelingendossier, vooral als het tijdens de oorlog leidde tot klachten. In dit deel bespreek 

ik enkel het gedrag van de broers en zussen van de tweedegeneratie vreemdelingen die tijdens 

de oorlog opteerden voor de Belgische nationaliteit.  

 

Het gedrag van Adèle B. tijdens de oorlog liet te wensen over. Het meisje werd op 4 september 

1918 door de Duitse zedenpolitie ingeschreven als lichtmeisje. Door het belang van de 

opvoeding werden ook de ouders geviseerd als hun kroost zich negatief gedroeg tijdens de 

oorlog. 180 

                                                 
176 ARA, Sûreté Publique, 568.766. 
177 ARA, Sûreté Publique, 646.085. 
178 ARA, Sûreté Publique, 800.850. 
179 ARA, Sûreté Publique, 571.027. 
180 ARA, Sûreté Publique, 494.111. 
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Christina K. werd gedwongen om te werken voor de bezetter als bediende bij de post 181 

terwijl Elisa M. als sectieoverste werkte voor de bezetter in het fort 8 in Hoboken, waar de 

munitieopslagplaatsen waren ondergebracht.182 Het gedrag van beide meisjes werd zeker niet 

geapprecieerd door de Belgische autoriteiten. Na de oorlog werden de meisjes dan ook 

uitgewezen uit België.  

 

Kinderen van Duitsers die tijdens de oorlog als vrijwilliger in dienst van het Belgisch leger 

traden, bewezen hiermee dat ze loyaal waren ten opzichte van België.  

Zo waren de drie zonen van Ernest D. in dienst van geallieerde legers tijdens de oorlog: één 

zoon in het Belgisch leger, één in het Engelse-Afrikaanse leger en één in het Amerikaanse 

leger. Deze laatste, Adolphe kreeg na de oorlog acht medailles voor zijn uitstekend gedrag. De 

positieve houding van zijn zonen kan er toe bijgedragen hebben dat Ernest D. in 1926 de grote 

naturalisatie verkreeg. 183 

 

Na de oorlog 
 

Na de wereldbrand werd een groot aantal Duitsers van de eerste generatie samen met hun 

partner uitgewezen. De koppels vestigden zich (tijdelijk) in Nederland of in Duitsland. Indien 

hun kinderen in België bleven, probeerden ze om een toelating te verkrijgen opdat hun ouders 

naar België konden terugkeren.  

De meerderheid van de vreemdelingen wenste om terug te keren naar België. Toch vestigden 

een aantal gezinnen zich in hun land van oorsprong zoals het gezin O. Na de wapenstilstand 

werd het gezin verplicht om België te verlaten. Dochter Mathilda O. huwde er met de Duitse 

Alfred S. en vestigde zich permanent in Duitsland. 184 

 

Het feit dat de meerderheid wilde terugkeren, toont aan dat ze een band met België hadden 

opgebouwd. Vaak hadden ze hun kinderen, familieleden, vrienden en hun bezittingen moeten 

achterlaten in België. Men wou voornamelijk terugkeren naar België omdat men hier het 

grootste deel van zijn of haar leven had doorgebracht.  

                                                 
181 ARA, Sûreté Publique, 335.972. 
182 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
183 ARA, Sûreté Publique, 800.850. 
184 DVZ, Sûreté Publique, A 12.865. 
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Belgische nationaliteit 
 

In de 19de eeuw was de Belgische nationaliteit van relatief weinig belang voor vreemdelingen. 

Op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw veranderde dit door de opkomende 

verzorgingsstaat en het democratiseringsproces. Toch vroegen weinig immigranten van de 

eerste generatie de naturalisatie aan voor de Eerste Wereldoorlog. Toen na de oorlog de 

Belgische nationaliteit een noodzaak werd om in het land te mogen blijven, stegen de 

naturalisatieaanvragen sterk. 

 

Slechts vier immigranten van de eerste generatie verworven de Belgische nationaliteit door 

naturalisatie. Eén ervan Ernest D. verkreeg in 1926 zelfs de grote naturalisatie. Tijdens de 

oorlog had hij bewezen dat hij trouw en gehecht was aan België. Hij werd geprezen omwille 

van “son parfaite honorabilité”. 185 

 

Ida P. was samen met haar man geïmmigreerd naar België. In 1937 verkreeg ze de Belgische 

nationaliteit door naturalisatie. Zelf wilde ze Belg worden omdat ze al 53 jaar in België 

verbleef en waarschijnlijk om haar rechten te doen gelden op een ouderdomspensioen. Ida 

vond zelf dat ze als lid van de Belgische gemeenschap moest aanzien worden door haar lange 

verblijf in België, haar omgang met de bevolking en de manier waarop ze haar kinderen heeft 

opgevoed. Alle verbindingen met haar geboorteland werden verbroken en ze verleerde de 

Duitse taal. Ze voedde haar kinderen op in dienst van het land waar ze geboren werden en het 

heldhaftig gedrag van vijf van haar kinderen tijdens de oorlog moesten haar liefde en loyaliteit 

aan België bewijzen. 186  

 

Het is mogelijk dat een aantal immigranten zolang gewacht hebben op een 

naturalisatieaanvraag omdat deze procedure lang aansleepte en een hoge kostprijs bedroeg.  

Daarnaast bleek de Belgische nationaliteit vooral voor immigranten van de eerste generatie 

interessant te zijn voor het pensioen. De verzorgingsstaat had het recht op een 

vervangingsinkomen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij werkloosheid 

namelijk afhankelijk van de Belgische nationaliteit gemaakt. De overheid sloot niet-Belgische 

                                                 
185 ARA, Sûreté Publique, 800.850. 
186 ARA, Sûreté Publique, 363.314. 
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ouderlingen of werklozen, ongeacht de duur van hun verblijf in België, dus uit van de 

Belgische verzorgingsgemeenschap. 187 

 

Een Belgische vrouw verloor haar nationaliteit door het huwelijk met een man die de Duitse 

nationaliteit bezat. Van de 27 vrouwen die Duitse werden door te trouwen, verkregen er 

veertien de Belgische nationaliteit terug. Voor de oorlog werden een aantal vrouwen terug 

Belg via artikel 13 van de nationaliteitswet van 8 juni 1909: 

 
Art. 13: Celui qui a perdu la qualité de Belge peut toujours la recouvrer, pourvu qu’il n’ai pas cessé de 

résider en Belgique ou qu’il y rentre avec l’autorisation du Roi; que dans les deux cas, il déclare que son 

intention est de fixer son domicile en Belgique et qu’il l’y établisse effectivement dans l ‘année à 

compter de cette declaration. 

La femme qui a perdu la qualité de Belge par application de l’article 11,2° (La femme qui épouse 

un étranger d’une nationalité déterminée ou dont le mari acquiert volontairement une nationalité 

étrangère, si celle-ci est également acquise à la femme en vertu de la loi étrangère) peut toujours 

recouvrer, comme il est dit ci-dessus, après la dissolution du marriage.  

Les enfants qui ont perdu la qualité de Belge par application de l’article 11,3° (Les enfants 

mineurs non mariés d’un Belge qui acquiert volontairement une nationalité étrangère si, par ce fait, ils 

obtiennent la nationalité de leur auteur) peuvent toujours la recouvrer après l’accomplissement de leur 

vingt-unième année. 188 

 

Na de oorlog konden deze vrouwen de Belgische nationaliteit terug verkrijgen via de wet van 

15 mei 1922. 

 

Correspondentie 
 

Om na de oorlog in België te kunnen blijven of om naar België terug te mogen keren, kwam 

een ware correspondentiestroom op gang. Een aantal vreemdelingen van de eerste generatie 

schreven zelf een brief die ze adresseerden aan de Minister van Justitie Emile Vandervelde, 

koning Albert en koningin Elisabeth, die zelf van Duitse afkomst was.  

                                                 
187 CAESTECKER F. en REA A., “De Belgische nationaliteitswetgeving in de twintigste eeuw. Een terugkeer naar 
de zelfbewuste natie op het koesteren van het wantrouwen?”, in: FOBLETS M.-C. e.a., Naar de Belgische 
nationaliteit: een jaar toepassing van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000), Brussel, Bruylant, 2002, p. 
85 
188 Pasinomie, 8 juin 1909, pp. 112-113. 
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Ook familieleden, buren, vrienden,… namen soms de pen ter hand om de hogere echelons te 

overtuigen van de Belgische houding van de Duitse immigranten.  

 

John G. en zijn vrouw kregen na de oorlog een uitwijzingsbevel omdat hij tijdens de oorlog 

gewerkt had in dienst van de bezetter in de slachterij van de proviandsector. Hun zoon Henri 

G. schreef enkele brieven naar de Minister van Justitie de Minister van Oorlog opdat zijn 

ouders de toelating zouden verkrijgen om terug naar België te keren. Om dit te verkrijgen, 

haalde Henri allerlei argumenten aan. Hij schreef onder andere dat hij en zijn broers en zussen 

er verwaarloosd bijliepen, dat zijn ouders nooit schulden gemaakt hebben gedurende hun 

verblijf in België en dat de politie geen klachten over hen had. Dit laatste bleek niet waar te 

zijn want John had voor de bezetter gewerkt tijdens de oorlog. Dit onderwerp sneed Henri 

echter niet aan in zijn smeekbrief. Zijn brieven zorgden er niet voor dat John G. en zijn vrouw 

de toelating verkregen om naar België terug te komen.  189 

 

Om een uitwijzing te verkomen, schreef August J. zelf een aantal brieven aan de Minister van 

Justitie. Ook Louis R, een oud-professor van August J, schreef een brief aan de Minister waarin 

hij zich verzette tegen een uitwijzing: 

 

“Ik kan u verzekeren dat ik voor het gezin Jaeger veel sympathie koester en dat er geen Belg het Duits 
militarisme erger haat dan deze waardige burgers. De ouders zijn van Duitse oorsprong maar zijn in 
werkelijkheid door hun lange verblijf alhier Belgen geworden. Ik ken deze lieden al een twintigtal 
jaren en kan u verzekeren dat het oprechte brave mensen zijn die niet verdienen behandeld te worden 
zoals de gewone ongewensten, wel integendeel. Er is niets Duits meer aan hun behalve de naam…” 

 
In de brieven die August J. zelf schreef, haalt hij het onderwerp van zijn deportatie naar 

Duitsland aan:  

 

“ Ikzelf was vrij van militaire diensten maar aangezien ik aan den bezetter der burgerlijken dienstplicht 
weigerde, ben ik in mei 1917 door het Duitse militair gezag gedwongen naar Duitsland weggevoerd, 
waar men mij in Bonn in garnizoen hield. Aanstonds tekende ik verzet in en ging in proces met den 
Duitse staat. Ik had mijn nationaliteit verloren en beschouwde België als mijn vaderland. Ondanks 
mijn gedurige protesten, verplichtte men mij in Bonn te verblijven. Tijdens mijn verblijf aldaar, bood 
de Duitsche overheid en civielpersonen ons alle mogelijke voorstellen ter lotsverbetering aan, met 

                                                 
189 ARA, Sûreté Publique, 510.898. 
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diensten ten kunnen gunste doen of officieren te herbergen, wij weigeren, daar wij thans de slechte 
dagen met België delen, zoals wij met België goede genoten hebben. Geen voordeel hebben wij willen 
aanvaarden, uit vast princiep. Al deze feiten zijn door de Antwerpse politie en de opsporingsdienst 
nagespoord en als waar bevonden.” 190 

 

August J. schreef ook in zijn brief dat hij tijdens de bezetting het koper van een vijftal buren 

heeft verborgen en aan de bezetter heeft weten te ontrekken. Uiteindelijk moeten August J. en 

zijn gezin België niet verlaten. Het was eerder uitzonderlijk dat de Duitse immigrant in zijn 

brieven aan de hogere echelons de reden aanhaalt waarom hij werd uitgewezen.  

 

Zelfs personen waarvan hun gedrag tijdens de oorlog onberispelijk was geweest, schreven na 

de oorlog brieven naar het Ministerie van Justitie. Omdat alle Duitsers na de oorlog in principe 

verdacht waren, probeerden deze Duitsers iedereen te overtuigen van hun goed gedrag om in 

België te kunnen blijven. Zo schreef Wilhelm W. in zijn brief: 

 

“Door het toeval in Duitsland geboren te Tübingen bij de Zwitserse grens, doch nooit kunnen 
instemmen met het Pruisisch militarisme, zoo het ik reeds op achttienjarige leeftijd Duitsland verlaten 
en gaan wonen in Amerika (San Francisco) en vanwaar ik dan regelmatig op Engelse en Amerikaanse 
schepen gevaren heb tot ik mij in januari 1891 in Antwerpen heb gevestigd en sindsdien daar gehuwd 
ben. Om u een bewijs te leveren welke haat ik de Deutschen toedraag: tijdens de bezetting heb ik geen 
inburgering of herkenning kunnen bekomen omdat ik en mijn zoon geen militaire diensten aan het 
land wilden bewijzen. Doch thans nu de Belgen teruggekeerd zijn, heeft mijn zoon geen ogenblik 
geaarzeld om zijn vaderland te dienen en heeft zich als vrijwilliger aangeboden” 191 

 

Uiteindelijk verkreeg Wilhelm de toelating om in België te blijven na de oorlog. 

 

In de correspondentie duiken vaak dezelfde redeneringen op. Vaak werden allerlei feiten 

aangehaald die weinig te maken hadden met de eigenlijke beschuldiging. In eerste instantie 

werden vaak argumenten beschreven waaruit moest blijken dat het individu qua nationaliteit 

dichter aanleunde bij België dan bij Duitsland. Voorbeelden van deze argumenten zijn dat 

men zijn militaire dienst in België had vervuld en dat de kinderen geopteerd hadden voor de 

Belgische nationaliteit. Vervolgens haalde men het goede gedrag aan. Daar voegde men vaak 

getuigenissen van kennissen bij. Ten slotte omzeilde men de reden van uitwijzing ook vaak 

                                                 
190 ARA, Sûreté Publique, 568.766. 
191 ARA, Sûreté Publique, 564.981. 
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met feiten van ziekte, ouderdom of armoede, waarbij men de persoonlijke gesteldheid 

aanhaalde en hoopte op enig medelijden. 192 

 

Het lijkt er op dat Heinrich M. rekende op wat begrip en medelijden. Heinrich werd tijdens de 

oorlog gevreesd als Duitsgezind en na de oorlog uitgewezen. In zijn brief  gericht aan het 

Ministerie van Justitie schreef hij: 

 

“Ikzelf, Heinrich dus, ben sinds 24 jaar in dienst van de Red Star Line en in welken dienst ik in 1899 
door een ongeval een been verloren heb en daardoor moeilijk mijn brood ergens anders voor mij en 
mijn familie verdienen kan…” 193 
 

Heel wat minder vaak haalde men de reden waarom men werd uitgewezen aan. Men haalde 

vaak ook aan dat men verplicht werd om in dienst van de bezetter te werken of ingelijfd werd 

in het Duitse leger.  

 

De dienst Openbare Veiligheid kon worden beïnvloed door deze correspondentie en kon haar 

standpunt over de uitwijzing van een persoon uit positieve wending geven, terwijl ze in 

andere gevallen niet toegaf. In deze steekproef komen geen verwijzingen voor dat Duitsers de 

beslissing van de Openbare Veiligheid aanklaagden en een rechtszaak aanspanden om toch in 

België te kunnen blijven.  

 

Conclusie 
 

De grote meerderheid van de vreemdelingen van de eerste generatie zijn mannen die 

afkomstig waren uit het westen van Duitsland (de gebieden Nordrhein Westfalen, Rheinland 

Pfalz en Hessen).  Elf van hen immigreerden samen met hun Duitse vrouw naar België. De 

andere vreemdelingen huwden met een Belgische vrouw. 

De immigranten van de eerste generatie vestigden zich voornamelijk in de jaren 1880 in 

Antwerpen.  

 

De gemiddelde leeftijd bij immigratie was erg jong. Dit wijst er op dat velen immigreerden aan 

het begin van hun carrière. Jonge Duitsers gingen op zoek naar een beter bestaan in 

                                                 
192 ROOBROUCK T., op.cit., p. 67. 
193 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
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Antwerpen. Ze vonden vooral werk als bureelbediende, in het maritiem transport en in de 

handel. Deze drie sectoren bloeiden in Antwerpen omwille van het bank- en 

verzekeringswezen en de haven. Een aantal immigranten vestigden zich ook in de sector “luxe 

en juwelen”. Deze kende succes door de internationale uitstraling van Antwerpen en de 

aanwezigheid van een bourgeoisie. Daarnaast mag het aantal immigranten als arbeider niet 

vergeten worden.  

 

In de vreemdelingendossier lijkt niets er op te wijzen dat er Duitsers van de eerste generatie 

behoorden tot de burgerij. Deze middenklasse komt nochtans het meest aan bod in de 

literatuur. Dit sluit echter niet uit dat een vreemdeling na verloop van tijd niet vermogend 

kon zijn.  

 

De houding van de Duitse immigranten in België was niet homogeen tijdens de bezetting. Een 

aantal koos ervoor om samen te werken met de bezetter terwijl andere een pro-Belgische 

houding aannamen. Het beeld van de Duitse kolonie in Antwerpen die een duidelijke pro-

Duitse houding profileerde, moet dus enigszins worden genuanceerd.  

Het grootste deel van de immigranten verbleef al dertig jaar in België toen de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak. Dit lange verblijf had wellicht ook een band gecreëerd. Tijdens de 

bezetting bleek de keuze tussen België en Duitsland allesbepalend te zijn. Een aantal kozen 

resoluut voor hun land van oorsprong terwijl anderen voor België in de bres sprongen. Een 

aantal vreemdelingen werden omwille van hun afkomst ook naar Duitsland gedeporteerd en 

ingelijfd bij het Duitse leger of geïnterneerd.  

 

De Belgische bevolking viseerde alle Duitsers na de oorlog voor het verraad van een aantal van 

hen. Ook de autoriteiten gingen mee in deze haatgevoelens en wezen een groot deel van de 

Duitsers in België uit. Vele immigranten van de eerste generatie wilden echter terugkomen 

naar België en hadden hier veel voor over. De immigranten, hun kinderen en kennissen 

schreven zelfs smeekbrieven naar het Ministerie van Justitie, de koning of de koningin om een 

toelating te verkrijgen om terug te mogen keren naar het land waar ze al ettelijke decennia 

verbleven. 

 

Slechts vier immigranten van de eerste generatie vroeg de naturalisatie aan. Deze personen 

wilden de Belgische nationaliteit pas na de Eerste Wereldoorlog verkrijgen. Het grootste 
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voordeel aan de status van Belg was voor de Duitsers het verkrijgen van een 

ouderdomspensioen.  

 

Voor de vrouwen van de Duitse immigranten bleek de Belgische nationaliteit wel van groot 

belang te zijn. Door hun huwelijk verkregen de ze Duitse nationaliteit. Na de dood van hun 

man of na een scheiding vroegen velen de Belgische nationaliteit terug. Ondanks het feit dat 

deze vrouwen gehuwd waren met een Duitse man, wijst niets in de vreemdelingendossiers er 

op dat ze veel affiniteit hadden met Duitsland. Toch werd het huwen met een Duitser door de 

autoriteiten aanzien als een teken van ontrouw aan België. Na de Eerste Wereldoorlog werden 

vele onder hen dan ook, samen met hun partner, het land uitgezet.  
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8.3  Vreemdelingen van de tweede generatie 194 
 

Zoals eerder gezegd bevat de lijst van Belgverklaringen 53 namen van tweede generatie 

Duitsers die tijdens en na de oorlog de Belgische nationaliteit aanvroegen. Van deze 53 

tweedegeneratie vreemdelingen waren er vier dossiers onvindbaar. De overige 49 personen 

waren allen van Duitse oorsprong omdat hun vader (en in elf gevallen ook hun moeder) naar 

België was geïmmigreerd. Eén van hen was van Duitse oorsprong maar behoorde al tot de 

derde generatie.  

 

Door het afstammingsbeginsel in de Belgische nationaliteitswetgeving verkregen de 

vreemdelingen van de tweede generatie bij hun geboorte niet de Belgische maar wel de Duitse 

nationaliteit. Door de nationaliteitswet van 8 juni 1919 konden de tweedegeneratie 

vreemdelingen de Belgische nationaliteit verwerven via een eenvoudige verklaring van 

inboorlingschap 

 

Deze 49 personen vroegen vanaf 1 augustus 1914 de Belgische nationaliteit aan. Het feit dat ze 

juist tijdens de oorlog de wens uitdrukten om Belg te worden, creëert een aantal vragen. 

Waarom wilden deze Duitse Belgen de Belgische nationaliteit verkrijgen in deze turbulente 

periode? Dachten ze dat als ze Belg waren, ze niet zouden worden uitgewezen na de oorlog? 

Was de wens om Belg te worden omdat de hier geboren en getogen waren of zat er meer 

achter? Eerst en vooral zal ik het globale profiel van deze tweedegeneratie migranten schetsen 

en daarna pas hun houding tijdens de oorlog.  

 

45 tweedegeneratie vreemdelingen waren in Antwerpen geboren. De overige vier zagen het 

levenslicht in Boom, Borgerhout, Gent en Tourcoing (Frankrijk). 

 

Toen de Duitsers op 4 augustus 1914 België binnenvielen, wilden nog een deze 

tweedegeneratie vreemdelingen de Belgische nationaliteit verkrijgen door optie. Vanaf het 

einde van 1915 was dit niet meer mogelijk voor personen van Duitse, Oostenrijk-Hongaarse 

en Turkse nationaliteit. Na de wapenstilstand bleek de optieprocedure weer in werking gesteld 

te zijn. De laatste persoon die opteerde voor de Belgische nationaliteit deed dit op 10 februari 

1919.  

                                                 
194 De biografieën van de tweedegeneratie vreemdelingen zijn achteraan in dit werk opgenomen als bijlage.  
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Deze 49 tweedegeneratie vreemdelingen legden allemaal hun nationaliteitsverklaring af in 

Antwerpen tijdens of na de Eerste Wereldoorlog.  

Over het aantal nationaliteitsverklaringen in andere steden van België tijdens de oorlog zelf, 

heb ik geen gegevens teruggevonden. Wel vond ik de aantallen van de verklaringen van 

inboorlingschap in België gedaan volgens de wet van 8 juni 1909 terug.  

 

Grafiek 2:  verklaringen van inboorlingschap in België gedaan 
volgens de wet van 8 juni 1909 195 
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De tweedegeneratie vreemdelingen opteerden allen volgens artikel 8, artikel 9, of via artikel 9 

en 14 van de wet van 8 juni 1909 voor de Belgische nationaliteit: 

  

Art. 8 : Peut toujours acquérir la qualité de Belge, l’enfant né d’un père ou d’une mère qui aurait perdu 

cette qualité, pourvu qu’il déclare que son intention est de fixer son domicile en Belgique et qu’il l’y 

établisse effectivement dans l’année à compter de cette déclaration.  

Art 9 : Peut acquérir la qualité de Belge, dans sa vingt-deuxième année, l’enfant né en Belgique d’un 

étranger, moyennant l’accomplissement des formalits prescrites par l’article précédent.  

Art 14 : Les enfants mineurs seront admis à faire la déclaration prévue, dès l’âge de 18 ans accomplis, 

avec le consentement du père ou, à défaut du père, avec celui de la mère, ou, à défaut de père et mère, 

                                                 
195 Annuaire Statistique de Belgique et du Congo belge, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915-1919 en 1920-
1922. In de Annuaire Statistique de Belgique et du Congo belge van 1913, 1914 en 1915-1919 waren er geen 
gegevens opgenomen voor de jaartallen 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 en 1918 
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avec l’autorisation des autres ascendants ou de la famille suivant les conditions prescrites pour le 

mariage au chapitre I du titre V du livre 1er du Code Civil. 196 

 

Door hun verklaring van inboorlingschap verkregen deze 49 personen de Belgische 

nationaliteit, al was het maar tijdelijk. Door de wet van 25 oktober 1919 werden alle 

vaderlandskeuzes die toegekend waren vanaf 1 augustus 1914 nietig verklaard.  

 

Grafiek 3: spreiding van de 
optieaanvragen in Antwerpen tijdens en na 
de Eerste Wereldoorlog 
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Voor alle tweedegeneratie vreemdelingen was het de eerste keer dat ze een verklaring van 

inboorlingschap aflegden.  

Opvallend aan deze grafiek is dat 25 personen of 51% van de tweegeneratie vreemdelingen 

opteerde voor de Belgische nationaliteit na de wapenstilstand. Dit heeft te maken met het feit 

dat de mogelijkheid om te opteren voor de Belgische nationaliteit vanaf eind 1915 werd 

geannuleerd. Na de oorlog wilden vele tweegeneratie vreemdelingen Belg worden om niet te 

worden uitgewezen. Een aantal onder hen verbleef tijdens de oorlog ook niet in België. 

Sommige tweedegeneratie vreemdelingen vluchtten naar Nederland of Engeland, terwijl 

anderen werden geïnterneerd in Duitsland of ingelijfd bij het Duits leger. Na de 

wapenstilstand keerden ze terug naar België en kregen ze de kans om te opteren voor de 

Belgische nationaliteit.  

Leeftijd 
 
                                                 
196 Pasinomie, 8 juin 1909, pp. 112-113. 
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Vanaf 1888 werd de leeftijd waarop tweedegeneratie vreemdelingen konden opteren voor de 

Belgische nationaliteit verlaagd tot 18 jaar. Tweedegeneratie vreemdelingen konden opteren 

voor de Belgische nationaliteit tot en met het jaar dat volgde op hun meerderjarigheid (22 

jaar). 

 

Grafiek 4: leeftijd van tweedegeneratie vreemdelingen bij hun optie 
tijdens de oorlog (n= 49) 
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De leeftijd kan een aanwijzing zijn voor het belang dat een tweegeneratie vreemdeling hecht 

aan de Belgische nationaliteit. Wanneer de kandidaat-Belg op jonge leeftijd de status van Belg 

aanvraagt, kan dit wijzen op een grotere waarde die deze persoon aan de Belgische 

nationaliteit toeschrijft. 197 

 

De grote meerderheid (82%) legde zijn nationaliteitsverklaring af voor zijn of haar 23ste 

levensjaar. Een aantal tweedegeneratie vreemdelingen waren nog geen achttien toen de oorlog 

begon en konden dus maar opteerden na de wapenstilstand. Toch waren er enkele personen 

die opteerden voor de Belgische nationaliteit op een ongebruikelijke leeftijd.  

 

De wet van 8 juni 1909 had reeds gezorgd voor een amnestie zodat in België geboren 

vreemdelingen die reeds meerderjarig waren, toch nog de Belgische nationaliteit konden 

verwerven. Toch bleek dat er nog een aantal tweedegeneratie vreemdelingen waren die geen 

gevolg hadden gegeven aan de amnestiemaatregel. Door de oorlog beseften deze personen 

waarschijnlijk dat ze konden worden uitgewezen uit het land waar ze geboren en getogen 

                                                 
197 ROMMEL A., op.cit. , p. 72. 
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waren. Het was ook mogelijk dat deze personen van Duitse afkomst de Belgische nationaliteit 

wilden verkrijgen ondanks hun Duitsgezinde houding tijdens de oorlog.  

 

Een andere verklaring waarom iemand op oudere leeftijd tijdens de oorlog voor de Belgische 

nationaliteit opteerde, werd gegeven door Wilhelmina B., wiens leeftijd 35 was toen ze 

opteerde in 1918: 

 

“Malheureusement j’ignorais qu’à l’age de 21 ans il fallait opter pour la Belgique et croyant que cette loi 
ne s’appliquait pas aux femmes, j’ai négligé de remplir ce devoir, ce qui fait, que moi également, j’ai été 
déclarée ‘staatenlos’. » 198 

 
Geslacht 
 

Van de tweedegeneratie vreemdelingen die tijdens de oorlog de Belgische nationaliteit 

aanvroegen waren er 17 of 35% vrouwelijk. De andere 32 aanvragen gebeurden door mannen. 

Dit toont aan dat ook vrouwelijke tweedegeneratie vreemdelingen hun weg vonden naar de 

nationaliteitverklaring en het dus belangrijk vonden om het feit dat ze geboren en getogen 

waren in België te bezegelen met de Belgische nationaliteit.  

 

Tewerkstelling 
 

Van de 49 tweegeneratie vreemdelingen waren er gegevens over de tewerkstelling voor 36 

onder hen (31 mannen en vijf vrouwen). 

                                                 
198 ARA, Sûreté Publique, 159.957. 
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Tabel 4: Tewerkstelling van de tweede generatie migranten in Antwerpen 

 

Sectoren aantal Duitsers  % 

voedingssector 2 5,6 

horeca 1 2,8 

arbeider 8 22,2 

handel 4 11,1 

bureelbediende 9 25 

maritiem transport 5 13,9 

luxe en juwelen 1 2,8 

overheidssector 2 5,6 

kleermakerssector 3 8,3 

kunstenaar 1 2,8 

totaal 36 100% 
 

Een vierde van de tweedegeneratie vreemdelingen werkte als bureelbediende. Dit is niet 

verwonderlijk omdat Antwerpen een bloeiende bank- en verzekeringswereld kende. 

Daarnaast werkten er opvallend veel mannen als arbeider. De belangrijke Antwerpse sectoren 

zoals het maritiem transport en de handel kwamen ook aan bod.  

De twee mannen die in de overheidssector werden ingedeeld, werkten als onderwijzer en als 

schepen van financiën in het gemeentebestuur.  

 

Matheas W. was in 1936 werkloos en had de Belgische nationaliteit nog steeds niet 

verworven. Toch kreeg hij financiële steun van de Commissie voor Openbare Onderstand. 

Door de dood van zijn vrouw bleef hij achter met drie minderjarige kinderen. Zij verbleven in 

het weeshuis “Good Engels” in Antwerpen. 199 Dit weeshuis werd opgericht onder impuls van 

de Duitse familie Grisar.  

 

Huwelijk 
 

Van de 49 tweedegeneratie vreemdelingen is van zeventien geweten dat ze huwden met een 

Belgische partner. Van deze Belgische partners waren er acht geboren in Antwerpen. 

Daarnaast huwden er twee met een Duitse vrouw en één met een Nederlandse.  

                                                 
199 DVZ, Sûreté Publique, 1.074.107. 



 111

Gedrag 
 

Van negentien tweedegeneratie vreemdelingen is geweten hoe het Antwerpse 

gemeentebestuur zijn of haar gedrag beoordeelde. De autoriteiten traden bijna nooit in detail 

over het alledaagse gedrag van de persoon in kwestie. Meestal verklaarden ze dat het gedrag 

van de vreemdeling nog geen aanleiding tot klachten of ongunstige opmerkingen had gegeven 

(4x), dat de persoon van goed gedrag en zedelijkheid was (9x) of dat er niets ongunstigs over 

was gekend (6x). 

 

Over Emile J. wisten de autoriteiten meer. Emile stond gekend als een voorzichtig en ernstige 

arbeider. Hij hield zich afzijdig van politiek en ging enkel om met deftige lieden. In 1938 

verkreeg hij de Belgische nationaliteit. Dit was ook de reden waarom de autoriteiten meer 

gegevens over hem hadden verzameld.200 

 

Zeven vreemdelingen hadden een strafblad. Hun veroordelingen varieerden van smaad aan de 

politie, slagen en verwondingen en sluikslachting (het slachten van een varken zonder 

toelating). De autoriteiten bleven meestal kort over het gerechtelijk verleden van de 

tweedegeneratie vreemdeling indien de aanklacht beperkt bleef. Zo werd in het dossier van 

een vreemdeling vermeld dat hij een boete opliep wegen “voertuigen”.  

 

In het vreemdelingendossier van Joseph D. was meer vermeld over zijn strafblad. Joseph was 

in 1928 veroordeeld in Antwerpen voor “medeplichtigheid aan bedrieglijke inscheping en 
aftruggelarij”. Hiervoor kreeg hij een gevangenisstraf van drie maanden. In 1932 werd hij 

berecht voor “beledigingen, slagen en verwondingen”. Hiervoor kreeg hij een boete opgelegd 

van 10 fr. 201 

Het gedrag van Matheas W. liet ook te wensen over. Tussen 1927 en 1931 werd hij in 

Antwerpen zeven keer veroordeeld wegens dronkenschap, wateren en verkeerd parkeren. In 

1915 had hij al een boete verkregen voor leuren. In 1934 werd ook hij veroordeeld voor slagen 

en verwondingen. 202 

 

                                                 
200 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
201 DVZ, Sûreté Publique, 1.505.626. 
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Een uitzonderlijk geval is het verhaal van Bertha S. Zij was gehuwd met de Belgische Jean 

Marie R. in 1928. In 1947 werd Jean Marie veroordeeld door de Krijgsraad tot de doodstraf en 

verloor hij zijn Belgische nationaliteit. Hij werd veroordeeld voor het bieden van hulp aan de 

vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitse bespiedingsdienst, het verklikken van 

meerdere personen aan de vijand en de moord op L. Pinte. Tijdens de bezetting had hij voor 

de Duitsers gewerkt in de Abwehrstelle en als tolk of de Kommandatur in Brussel. 203 

 

Religie 
 

Ook bij de tweedegeneratie vreemdelingen wordt één keer vermeld welke geloofsovertuiging 

de vreemdeling had. Anna Maria H. behoorde tot de rooms-  katholieke kerk.  204 

 

Eerste Wereldoorlog 
 

Door artikel 1 van de wet van 25 oktober 1919 verloren de tweedegeneratie vreemdelingen 

hun Belgische nationaliteit die ze tijdens of na de oorlog hadden verworven via de 

optieprocedure.  

 

Art 1 : Sont exclus depuis le 1er août 1914 jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra l’entrée en vigueur 

de la présente loi, du bénéfice des articles 7, 8, 9 et 13, alinea 1er, de la loi du 8 juin 1909 et de l’article 4 

de la loi du 6 août 1881 : 

 1° Les ressortissants de puissances ayant été depuis cette date, en état de guerre avec la Belgique 

ou ayant été associées, pendant les hostilités, à l’une de ces puissances ; 

 2° Les ex-ressortissants de même puissances, à l’exception de ceux qui ont acquis une autre 

nationalité et de ceux qui appartiennent, par leur origine, à la population de territoires actuelement 

détâchés de ces puissances. 

 Les déclarations de nationalité que les individus frappés de l’exclusion auraient souscrites 

depuis le 1er août 1914 sur pied de l’un des articles visés ci-dessus, seront rayées des registres et il ne 

pourra en être délivre ni expédition ni extrait. 205 

 

Na de oorlog wilden zeker 34 van de 49 tweedegeneratie vreemdelingen opnieuw opteren 

voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. In een aantal 

                                                 
203 DVZ, Sûreté Publique, 1.036.889. 
204 DVZ, Sûreté Publique, 1.089.883. 
205 Pasinomie, 25 octobre 1919, p. 157. 
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gevallen kreeg de tweedegeneratie vreemdeling geen toelating voor het afleggen van een 

nieuwe nationaliteitsverklaring.   

 
Art 3 : Le Gouvernement peut autoriser les individus qui auraient souscrit ou qui auraient pu souscrire 

l’une des déclarations inopérantes visées à l’article 1er, alinéa final, à acquérir la qualité de Belge, en 

faisant cette déclaration dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigeuer de la présente loi. 

Cette faveur ne peut toutefois être accordée qu’aux individus des catégories suivantes : 

 1° Ceux qui ont servi avec honneur dans l’armée belge ou une armée alliée, entre le 1er août et 

le 11 novembre 1918. 

 2° Ceux qui ont donné des gages irrécusables d’attachement à la Nation belge.  

L’arrête royal autorisant, dans les conditions qui précèdent l’acquisation de la nationalité belge, 

est délibéré en Conseil des Ministres.  

Il spécifie la cause qui justifie la faveur. 206 

 

 Als gevolg hiervan werd de rechterlijke macht belast met het onderzoek of deze 

vreemdelingen de status van Belg wel verdienden. Juist daarom is er veel informatie te vinden 

over het gedrag van de tweedegeneratie vreemdelingen tijdens de oorlog.  

 

Houding tijdens de oorlog 
 

Indien de autoriteiten geen bewijzen hadden dat de tweedegeneratie vreemdeling zich 

deloyaal had gekregen tegenover België, werd vermeld dat zijn of haar gedrag “nog geen 

aanleiding tot klachten (of ongunstige opmerkingen) had gegeven”. Wanneer ze meer 

informatie hadden over het gedrag en de houding van de tweedegeneratie migranten werd dit 

besproken in het vreemdelingendossier.  

 

A.  In dienst van de bezetter 

 

Een aantal tweedegeneratie vreemdelingen werkte in dienst van de bezetter. Deze persoon 

werd ofwel gedwongen door de bezetter of besliste zelfstandig om te werken in dienst van de 

Duitsers. In beide gevallen oordeelden de Belgische autoriteiten dat het verlenen van diensten 

aan de Duitse bezetter een teken was van een deloyale houding ten opzichte van België. Na de 

oorlog werden deze personen geïnterneerd en verplicht om België te verlaten.  

                                                 
206 Ibidem. 
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Richard B. werkte tijdens de bezetting drie maanden voor de Duitsers in de fabriek Minerva. 

Hij werd er van verdacht dat hij als verklikker de vijand zou geholpen hebben tijdens de 

bezetting. 207 

Peter G werkte tijdens de oorlog aan de spoorwegen voor de bezetter 208 terwijl Emile M. dan 

weer een zestal maanden vrijwillig voor de bezetter werkte in het fort 8 in Hoboken, waar de 

munitieopslagplaatsen waren ondergebracht. 209 

Ook vrouwelijke tweedegeneratie vreemdelingen werkten in dienst van de bezetter. Mathilda 

O. werkte een jaar als vertaalster bij het Duitse havenbestuur in Antwerpen. Haar zus Marie 

Joanna O. was gedurende negen maanden in dienst op het hoofdpostbureel van de bezetter. 210 

 

Een aantal tweedegeneratie vreemdelingen trokken ook vrijwillig naar Duitsland en dit werd 

hen zeker niet in dank afgenomen. In 1915 trok Johann K. naar de stad Barmen. Wanneer hij 

wilde terugkeren naar België werd hij ingelijfd bij het Duitse leger. Johann verzette zich 

hiertegen met de reden dat hij de Duitse nationaliteit niet bezat. Vervolgens werd hij 

gedwongen om te werken in Duitsland. In november 1917 mocht hij uiteindelijk naar 

Antwerpen terugkeren omwille van zijn onbepaalde nationaliteit. 211 

 

B.  Inlijving bij het Duitse leger of internering in Duitsland 

 

De bezetter probeerde om zijn manschappen te vergroten door de mobilisering van Antwerpse 

Duitsers in het Duitse leger. In de stad werd uitgehangen dat alle in Antwerpen verblijvende 

Duitsers van 17 tot 45 jaar, die geen militaire opleiding hadden gekregen, zich moesten 

aanmelden om ingelijfd te worden in het Duitse leger.  

Deze maatregel werd in het algemeen negatief onthaald bij de tweedegeneratie 

vreemdelingen. Velen onder hen weigerden dan ook om te strijden tegen België of tegen 

andere geallieerden. Hierdoor werden een aantal van hen geïnterneerd in Duitsland.  

 

Zo werden Joseph D. en zijn broer Paul ingelijfd in het Duitse leger tijdens de oorlog. De 

broers weigerden echter om de wapens op te nemen tegen België en werden geïnterneerd. 

                                                 
207 ARA, Sûreté Publique, 494.111. 
208 ARA, Sûreté Publique, 510.898. 
209 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
210 ARA, Sûreté Publique, 327.663. 
211 DVZ, Sûreté Publique, 1.350.254. 
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Paul werd opgesloten in de kampen van Diez van augustus 1917 tot in mei 1918 terwijl Joseph 

werd geïnterneerd in Aken vanaf mei 1917 tot aan de wapenstilstand. 212 

Ook Florent B. werd in 1917 onder dwang ingelijfd bij het Duitse leger. Na een veertiental 

dagen vluchtte hij naar Nederland. 213 

 

August Stephan H. had minder geluk toen hij in 1916 naar Duitsland werd gedeporteerd. Na 

vijf maanden van internering werd hij vrijgelaten omwille van zijn negatieve 

gezondheidstoestand. Als gevolg daarvan werd hij opgenomen in het ziekenhuis van 

Wittenberg. Na drie maanden hospitalisatie kon hij terugkeren naar Antwerpen. 214 

Jules W. was zeeman en bevond zich bij het uitbreken van de oorlog toevallig in Hamburg. Hij 

werd er door de Duitsers aangehouden als Belg en geïnterneerd tot februari 1915. 215 

Ook de broers Johann Peter en Hubert Gotfried K. werden door de vijand opgeëist en naar 

Duitsland gedeporteerd. Ze werden geïnterneerd in het kamp te Wittenberg vanaf 15 

november 1916 tot 30 juni 1917. 216 Ook Matheas W. werd in 1916 geïnterneerd als civiele 

gevangene in het kamp van Wittenberg. Vier dagen voor de wapenstilstand werd hij terug 

naar België gezonden. 217 

 

C.  Positief gedrag tijdens de oorlog 

 

Onder positief gedrag verstonden de Belgische autoriteiten in de eerste plaats een krijgsdienst 

in het Belgisch of in een ander geallieerd leger. Slechts twee vreemdelingen waren echter 

tijdens de oorlog als vrijwilliger in dienst gegaan bij het Belgisch leger. Het is mogelijk dat een 

aantal Duitsers een dienst in het Belgisch leger weigerden omdat ze niet wilden vechten tegen 

onderdanen van hun land van oorsprong.  

Corneel B. vervoegde het leger in februari 1915 als oorlogsvrijwilliger bij het 5de 

Linieregiment. 218 Johannes K. vervoegde het leger oorlogsvrijwilliger op 8 augustus 1914 bij 

de sapeurs-pontonniers. 219 

 

                                                 
212 DVZ, Sûreté Publique, 1.505.626. 
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 116

Wie tijdens de oorlog in het Belgische of in een geallieerd leger gediend had, had zijn 

gehechtheid aan België bewezen en mocht de Belgische nationaliteit behouden. Juist om deze 

reden steeg de populariteit van de krijgsdienst bij de Duitse tweedegeneratie vreemdelingen na 

de oorlog.  

Na de oorlog wilden er dan ook veertien tweedegeneratie vreemdelingen het Belgisch leger 

vervoegen om de autoriteiten te overtuigen van hun gehechtheid aan België. Zo wilden ze 

hun Belgische nationaliteit behouden. Dienst in het leger was namelijk tijdens de oorlog het 

ultieme bewijs voor vaderlandsliefde geweest.  

 

Een aantal onder hen had tijdens de oorlog het vertrouwen van de Belgische natie geschonden 

door voor de bezetter te werken. Richard B. die voor de Duitsers in de fabriek Minerva had 

gewerkt, ging na de oorlog in het Belgisch leger. 220 August H. was tijdens de oorlog naar 

Duitsland gedeporteerd en geïnterneerd. Vanaf 1919 vervulde hij zijn militieverplichtingen in 

België. 221 

Door het feit dat een aantal tweedegeneratie vreemdelingen pas na de oorlog het Belgische 

leger vervoegden, verkregen ze de Belgische nationaliteit niet door een verklaring van 

inboorlingschap. De Belgische autoriteiten zagen het vervoegen van het leger na de oorlog 

niet als een eenduidig teken van loyaliteit of gehechtheid aan België. De houding tijdens de 

oorlog was van een veel groter belang. 

 

Andere tweedegeneratie vreemdelingen blonken dan weer uit wegens positief gedrag tijdens 

de oorlog. Zo verkregen de zusjes Wilhelmina en Francisca B. een certificaat van de 

ambulancierster Marie B. waarin vermeld stond dat ze tijdens de oorlog voor het Rode Kruis 

hadden gewerkt en oorlogsslachtoffers hadden verzorgd. Hierdoor mochten ze in België 

blijven na de oorlog. Volgens hun buren waren de zusjes brave en deftige meisjes die 

gedurende de oorlog op nationaal gebied zich goed gedragen hadden. Volgens ene Marie S., 

die met de familie B. in ruzie leefde wegens een twist over de huishuur, zouden de meisjes 

echter contact hebben gehad met Duitse soldaten, eten van de Duitsers hebben aanvaard en 

met afkeer over zijne majesteit de koning hebben gesproken. Deze verklaring kon door echter 

niemand anders worden bevestigd. Wilhelmina en Francisca waren verontwaardigd over deze 

laster en richtten zich tot de Procureur des Konings om zich te beklagen.  222 
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Ook Pierre D. had zich goed gedragen tijdens de bezetting. Hij zou namelijk gewerkt hebben 

voor de geheime Belgische postdienst. 223 

 
Verblijf tijdens de oorlog 
 

Bij de Duitse inval in België werden de Duitse onderdanen gedwongen om België te verlaten. 

Van twaalf tweedegeneratie vreemdelingen is geweten dat ze tijdens de oorlog gevlucht zijn 

naar het buitenland. De meeste deden dit samen met hun ouders en de rest van hun gezin. Ze 

vluchtten ofwel na de Duitse inval in België in augustus 1914 of na het bombardement op 

Antwerpen. Bijna alle tweedegeneratie vreemdelingen vluchtten naar Nederland. Slechts één 

gezin verbleef gans de oorlog in Engeland. De meerderheid keerde echter terug naar 

Antwerpen in 1914 of 1915. Slechts een gezin week uit naar Duitsland tijdens de oorlog, een 

ander vluchtte eerst naar Nederland om van daaruit naar Duitsland verder te trekken.  

 

Dit beeld komt overeen met de literatuur. Een aantal Duitsers keerden terug naar hun 

vaderland maar de meerderheid vluchtte naar het neutrale Nederland in afwachting van het 

verloop van de oorlog. Bijna alle tweedegeneratie vreemdelingen hoopten om ooit terug te 

keren naar België.  

 

Ook de autochtone Belgen uit Antwerpen vluchtten vooral naar Nederland na de Duitse inval 

in België of na het bombardement op Antwerpen. De vlucht van de Duitse immigranten van 

de eerste en de tweede generatie was dus gelijkaardig aan die van de Belgen. Nadat heel 

grootste deel van België bezet was, keerden een aantal Belgen maar ook Duitsers terug naar 

Antwerpen. Daarnaast trok een klein aantal Duitsers op “vrijwillige” basis naar hun land van 

oorsprong terug.  

 
Uitwijzing 
 

In geen enkel vreemdelingdossier van de tweedegeneratie vreemdelingen staat letterlijk 

vermeld dat een van hen gearresteerd en geïnterneerd zou zijn na de oorlog. De dossiers zijn 

ook beperkt qua informatie over de uitwijzing van de Duitse vreemdelingen. Doordat er een 

aantal vreemdelingen voor de bezetter hebben gewerkt tijdens de oorlog, kunnen we 

aannemen dat deze personen na de oorlog werden uitgewezen.  
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Zoals we weten ontstond er na de oorlog een collectieve haat tegenover de Duitse bevolking in 

België en werd een groot aantal Duitsers uitgewezen. Dit kunnen we vaak enkel 

onrechtstreeks uit de vreemdelingendossiers afleiden. Zo blijkt vaak uit brieven van 

tweedegeneratie vreemdelingen aan de Belgische autoriteiten of uit aanvragen tot 

verblijfsvergunningen dat ze terug willen naar België willen komen. Daarnaast vertrok een 

aantal immigranten op vrijwillige basis naar het buitenland.  

 
Verkrijgen van de Belgische nationaliteit 
 

Slechts vijf tweedegeneratie vreemdelingen verkregen de Belgische nationaliteit door optie na 

de oorlog. De nationaliteitsverklaring was na de oorlog immers een gunst geworden waarbij de 

kandidaat-Belg aan een gerechtelijk onderzoek werd onderworpen om na te gaan indien hij of 

zij de Belgische nationaliteit wel verdiende. Alleen de personen die voldeden aan de 

voorwaarden van artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919 mochten opnieuw opteren voor de 

Belgische nationaliteit.  

 

De zusjes Wilhelmina en Francisca B. verkregen allebei de Belgische nationaliteit door optie in 

1921 wegens hun “verknochtheid” aan België. De zusjes hadden tijdens de oorlog 

oorlogsslachtoffers verzorgd bij het Rode Kruis. 224 

 

Het gedrag van Sarah B. had tijdens de bezetting nooit aanleiding gegeven tot ongunstige 

opmerkingen. Toen ze opteerde voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 3 van de wet 

van 25 oktober 1919 studeerde ze nog. De dienst Openbare Veiligheid reageerde als volgt: 

 

“Rien ne s’oppose à l’acquisation par le nommé B. Sarah de la qualité de belge par option 
conformément à l’article 3 de la loi du 25/10/1919. La demande de l’intéressé semble pouvoir ëtre 
accueillie favorablement. »  225 

 

Joseph P. had zich tijdens de bezetting feilloos gedragen. De Duitsers wilden Joseph dwingen 

tot krijgsdienst maar zijn vader Henri P. had zich hiertegen verzet. Na zijn 
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nationaliteitsverklaring in 1922 verkreeg hij “un avis favorable” vanuit het Ministerie van 

Justitie. 226 

 

Ook Jules W. die zich bij het uitbreken van de oorlog in Hamburg bevond en tot februari 1915 

geïnterneerd werd, verkreeg de Belgische nationaliteit door optie in 1920. De dienst Openbare 

Veiligheid oordeelde dat zijn gedrag en houding tegenover België geen aanleiding tot klachten 

had gegeven. 227 

Het feit dat Jules werd geïnterneerd in Duitsland en toch de Belgische nationaliteit verkreeg 

na de oorlog is een uitzonderlijk geval. Alle andere tweedegeneratie vreemdelingen die 

werden geïnterneerd in Duitsland verkregen deze gunst niet.  

 
Naast de optieprocedure konden vrouwelijke tweedegeneratie vreemdelingen na de oorlog de 

Belgische nationaliteit verwerven door te huwen met een Belgische man. Martha D. werd al in 

1920 Belg door haar huwelijk met Georges R. 228 

Vrouwen die huwden met een vreemdeling van de tweede generatie konden hun nationaliteit 

terugkrijgen door de wet van 15 mei 1922. 

 

Indien de tweedegeneratie vreemdeling zijn loyaliteit en gehechtheid aan België niet 

voldoende kon bewijzen, verkreeg hij de Belgische nationaliteit na de oorlog niet en mocht hij 

of zij ook geen nieuwe aanvraag meer afleggen volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 

1919. De enige uitweg was dan een naturalisatie. 

 

Zo kreeg Johann K. na de oorlog geen toelating van de Procureur des Konings om een nieuwe 

verklaring van vaderlandskeuze af te leggen omdat hij tijdens de oorlog op vrijwillige basis 

naar Duitsland was getrokken. Het feit dat hij geweigerd had om te vechten in het Duitse 

leger, was onvoldoende om zijn gehechtheid aan België te bewijzen. Als gevolg hiervan vroeg 

Johann in 1924 de gewone naturalisatie aan. In 1928 werd hij officieel tot Belg 

genaturaliseerd. 229 
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Ook Emile M. mocht na de oorlog geen nieuwe nationaliteitsverklaring afleggen omdat hij 

tijdens de oorlog gewerkt had voor de bezetter. In 1935 deed hij een aanvraag voor een 

gewone naturalisatie, die hij uiteindelijk in 1938 verkreeg. 230  

 

Deze twee voorbeelden tonen aan dat een aantal tweedegeneratie vreemdelingen er veel voor 

over hadden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Indien het niet mogelijk was om tot 

Belg verklaard te worden via de optieprocedure, gingen een aantal onder hen over tot een 

naturalisatie. Deze procedure duurde echter een aantal jaren en was zeker niet minder strikt 

dan de optieprocedure. De naturalisatie van Johann en Emile kan te maken hebben gehad met 

het feit dat de oorlog al een aantal jaren was beëindigd toen ze genaturaliseerd werden tot 

Belg.  

 

Correspondentie 
 

Ook tweedegeneratie vreemdelingen of kennissen van hen schreven brieven naar de hogere 

echelons opdat ze konden blijven in België of de Belgische nationaliteit konden verkrijgen. 

  

Na de oorlog kreeg August J. een positieve aanbeveling van de directeur van zijn school waar 

hij werkte. August J. was onderwijzer van beroep en gaf les in de gemeenteschool Victor 

Desguin in Antwerpen. De directeur schreef: 

 
“Hij gaf me aldoor de hoogste voldoening, zowat gedrag als werkzaamheden betreffen en zich in de 
moeilijkste omstandigheden die we beleefde, immers een warme voorstander en verdediger toonde van 
’s lands instellingen en wetten” 231 
 

In 1919 schreef Gustaaf W. een brief aan het Ministerie van Justitie waarin hij zich 

verantwoordde over zijn daden tijdens de oorlog: 

 

“Kwas zonder werk sedert 4 oogst 1914, ik was in het werk geweest bij Mr. Morisons in de 
Dambrugstraat 109, eene velofabriek. Ik woonde te Antwerpen bij mijne ouders. Door de ellende 
gedreven en altijd zonder werk zijnde, heb ik mij aangegeven op een duitsch bureel in maart 1918 om 
werk te bekomen. Seffens ben ik mogen vertrekken en ben aangekomen in Aachen. Ik ben er in het 
werk gesteld bij de heer Jafnir, autofabriek, ik werkte er aan de auto’s zowel voor de militaire overheid 
                                                 
230 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
231 DVZ, Sûreté Publique, 1.146.450. 
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als voor de burgers en won er 1,30 mark per uur. Ik ben er vier maanden aan twerk geweest. 
Vervolgens heb ik gewerkt in een andere autofabriek, ook te Aachen, ik heb er één maand en half 
gewerkt. Op 14 september ben ik naar Berlin vertrokken en heb er gewerkt voor de firma Hansalloyd 
ook een autofabriek en was er 2,20 tot 2,40 mark per uur betaald. Ik heb er gewerkt tot heden. Ik ben 
vertrokken uit Antwerpen met toestemming van mijn moeder. Ik beken vrijwillig vertrokken te zijn 
naar Antwerpen.” 

 

Gustaaf W. kreeg ondanks het feit dat hij voor de Duitsers had gewerkt de toelating om naar 

België terug te keren. Deze beslissing van de autoriteiten contrasteert duidelijk met het 

uitwijzingsbeleid. De reden waarom Gustaaf mocht terugkeren, is niet vermeld in het 

vreemdelingendossier.  

Ook de broers Joseph en Paul D. schreven een brief aan de koning om hun situatie te 

verklaren:  

 
“In het jaar 1917 eiste men ons op om in het Duitsche leger dienst te nemen, doch wij weigerden, maar 
werden gedwongen. Zij haalden ons uit onzen woning en brachten ons naar Aken waar wij opgesloten 
werden omdat wij geen dienst wilden doen, wij werden bedreigd omdat wij niet wilden den eed 
afleggen. Wij zegden altijd dat wij liever sterven zouden dan tegen ons broeders te strijden.” 232 

 
In 1939 schreef de heer B., een vriend van Joseph en volksvertegenwoordiger, een brief naar 

de Minister van Rechtswezen om ervoor te zorgen dat Joseph genaturaliseerd wordt tot Belg: 

 
“Joseph is Belg door optie, en heeft ook zijn militaire verplichtingen in het Belgische Leger vervuld. 
Doch wordt hij steeds aanzien als Duitsche en berokkent hem veel schade, gezien hij als zeevaarder 
geen betrekking kan bekomen op Belgische schepen. Meer nog, Hij heeft Duitschland nooit gezien, is 
gehuwd met een Belgische vrouw, en heeft vier broeders die allen aanzien worden als Belg, hij alleen 
niet. Dit is een ware droeve zaak voor belanghebbende. Ik kan Ued. nog verklaren dat hij op en tot 
Belg is, en steeds te Antwerpen heeft vertoefd. Zou het mogelijk zijn waarde Heer Minister 
hoogergenoemde de Belgische Nationaliteit te doen verkrijgen, daar aan die droeve toestand toch een 
einde moet komen…” 233 

 

Ene Erick K. had geopteerd voor de Belgische nationaliteit in 1918. Erick had na de oorlog in 

het Belgisch leger gediend. In 1921 schreef hij zelf een brief aan de directeur-generaal van de 

                                                 
232 DVZ, Sûreté Publique, 1.505.626. 
233 Ibidem. 
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Openbare Veiligheid opdat zijn ouders de toelating zouden krijgen om terug naar België te 

komen:  

 
“Ma sympathie fidèle pour mon pays natal belge m’a toujours obligé à l’accomplissement le plus sévère 
de mon devoir. Pendant l’occupation allemande, j’ai été sous le contrôle de l’occupant depuis la fin de 
1915 mais je n’ai jamais été au service, ni en relations politiques avec celui-ci. Mes parents ont toujours 
montré la plus grande estime envers leur nouvelle et n’ont jamais été pendant l’occupation allemande 
au service de cette puissance. Vu que l’état de guerre est terminé et me fondant sur mes détails 
précédents, je vous prie bien respectueusement d’accorder le retour de mes parents qui résident 
actuellement à Dortmund. » 

 

Op het eerste zicht is er weinig bijzonders aan deze brief ware het niet dat Erick K. de Duitse 

nationaliteit verwierf in 1958. Blijkbaar was zijn gehechtheid en trouwe sympathie voor 

België toch niet groot genoeg. Hij was ook gehuwd met een Duitse vrouw en beide van zijn 

kinderen werden geboren in Keulen. 234 

 

Ook het dossier van Frans W. neemt een bijzondere wending. Zijn vader Willem W. had zich 

onberispelijk gedragen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zelf had Frans gediend in het Belgisch 

leger vanaf februari 1919 tot april 1921.  

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek Frans zich echter niet zo Belgischgezind te gedragen. 

Hij werd ervan verdacht dat hij lid was van het OT en dat hij het uniform en het wapen ervan 

had gedragen. Men vermoedde ook dat hij aan het Oostfront had verbleven en lid was van 

DeVlag. Zelf verklaarde hij dat hij door de Duitsers verplicht werd om voor hen te werken 

door zijn Duitse afkomst.  

Ook zijn kinderen gedroegen zich Duitsgezind. Zijn oudste zoon was lid van de SS en de 

jongste van de SS Vlaanderen. Deze laatste verwierf zelfs de Duitse nationaliteit door zijn 

inlijving in het Duitse leger. Zijn dochter was propagandiste voor Duitsland. Ze waren alledrie 

lid van DeVlag. Zelfs de burgemeester van hun woonplaats Schoten verklaarde dat hij Frans 

W. als hevig Duitsgezind en gevaarlijk beschouwde.  

 

In 1944 werd Frans geïnterneerd in het Klein Kasteeltje in Brussel. Uiteindelijk werd hij in 

juni 1947 vrijgelaten met de verplichting om regelmatig te werken en zich te onthouden van 

                                                 
234 ARA, Sûreté Publique, 524.396. 
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alle politieke bedrijvigheid. Hij werd niet gestraft of uitgedreven gezien zijn langdurige 

internering en het feit dat hij in België geboren was en steeds verbleven had. 235 

 

Waarom vroegen deze tweedegeneratie vreemdeling de Belgische nationaliteit nu aan tijdens 

de oorlog? Het antwoord op deze vraag blijft speculatief. Toch kunnen er een aantal tendensen 

naar voren geschoven worden die als antwoord kunnen worden beschouwd.  

 

Eerst en vooral waren ze allemaal (behalve één) geboren in België. De tweedegeneratie 

vreemdelingen waren in België opgegroeid en gevormd als mens. De meesten voelden zich 

dan ook verwant met België en met hun stad Antwerpen.  

82% van de vreemdelingen opteerde tijdens of na de oorlog op een gebruikelijke leeftijd 

namelijk tussen de 18 en 22 jaar oud. Daarnaast waren er een aantal kandidaat-Belgen al een 

stuk ouder. 

 

Door het feit dat de wet van 8 juni 1909 de nationaliteitsverklaring geoptimaliseerd had en de 

procedure had vereenvoudigd, hield het opteren voor de Belgische nationaliteit eigenlijk 

weinig in. De kandidaat moest één enkel document invullen waarvoor hij de toestemming 

moest krijgen van zijn vader (of voogd) en moest verklaren dat hij of zij zijn woonplaats in 

België zou vestigen. Naar de reden waarom de tweedegeneratie vreemdeling de Belgische 

nationaliteit wou verkrijgen werd, uit historisch oogpunt, jammer genoeg niet gevraagd.  

De vreemdelingendossiers vermeldden slechts een paar keer de expliciete reden waarom 

iemand Belg wilde worden. Zo werd het belang van broodwinning vaak naar voren geschoven 

als reden waarom men de Belgische nationaliteit wilde verkrijgen. Een aantal beroepen 

konden pas uitgeoefend worden mits men Belg was.  

 

Een voor een hadden ze er belang bij om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Het feit dat 

ze hier geboren en getogen waren, biedt op zich ook al een antwoord. De tweedegeneratie 

vreemdelingen kenden in de meeste gevallen hun land van oorsprong helemaal niet. Dit hing 

natuurlijk af van de ouders en hoe Duitsgezind die waren. De Duitse kolonie bleek erg vast te 

houden aan de Duitse afkomst en tradities. Toch blijkt niets uit de vreemdelingendossiers er 

op te wijzen dat een familie erg vasthield aan het land van herkomst.  

                                                 
235 DVZ, Sûreté Publique, 1.275.837. 
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Dit kwam waarschijnlijk door het feit dat vooral jonge mannen naar België immigreerden op 

zoek naar een beter leven. Deze mensen stelden zich onafhankelijk op van hun vaderland en 

bouwden hier een gans nieuw leven op.  

 

De kans bestaat dat een aantal tweedegeneratie vreemdelingen de Belgische nationaliteit enkel 

aanvroegen om in België te blijven na de oorlog omdat ze tijdens de bezetting aan de 

verkeerde kant stonden. Toch betekent het al veel dat ze de wens uitdrukten om Belg te  

worden en dus om in België te blijven. Dit betekende namelijk ook dat ze niet wilden 

uitgewezen worden en/of naar Duitsland terugkeren. Het feit dat een aantal tweedegeneratie 

vreemdelingen ook brieven schreven naar de koning(in) of de Minister van Justitie bewijst 

ook dat vele vreemdelingen het feit dat ze konden blijven in België en/of de Belgische 

nationaliteit verkregen, hen nauw aan het hart lag.  

 

Tom De Meester deelde de motivatie om de Belgische nationaliteit te verwerven in in drie 

categorieën van motieven. Een eerste motief is de verwerving van verblijfs- en politieke 

rechten. Vreemdelingen vragen de nationaliteit van hun verblijfsland aan, omdat ze op die 

manier politieke rechten verwerven. Daarnaast is ook het verblijfsrecht dat aan de Belgische 

nationaliteit is verbonden van groot belang.  

Een tweede belangrijk motief is de verwerving van sociaal-economische rechten en voordelen. 

Logischerwijze neemt het belang van het bezit van de Belgische nationaliteit toe wanneer er 

meer voordelen aan die nationaliteit verbonden zijn. Zo was de Belgische nationaliteit in 

beroepsgroepen zoals onderwijzend personeel en ambtenaren, in vele gevallen nodig om 

promotie te maken. Andere sectoren zoals scheepvaartkapiteins of vrije beroepen hadden de 

status van Belg nodig voor hun beroep of bood de Belgische nationaliteit een betere 

bescherming.  

Een derde factor is het ‘integratiemotief’. De wens om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, 

hangt natuurlijk ook af van de verblijfsduur van een vreemdeling. Indien een vreemdeling ooit 

nog naar zijn of haar geboorteland wil terugkeren, is de Belgische nationaliteit geen vereiste. 

Daarnaast streven andere vreemdelingen er naar om zich te integreren. De mogelijkheid 

bestaat ook dat sommige immigranten van de eerste generatie zich laten naturaliseren om hun 

kinderen een betere toekomst te bieden. 236 

 

                                                 
236 DE MEESTER T., De uiterwaarden van de natie : nationaliteitswetgeving en naturalisatie in België (1894-
1965), UGent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1997, pp. 371-372. 
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De tweedegeneratie vreemdelingen in België tijdens de Eerste Wereldoorlog bevonden zich 

werkelijk tussen twee vuren. Ze werden gedwongen om te kiezen tussen hun land van 

oorsprong en het land waar ze geboren en getogen waren. Welke keuze ze ook maakten, de 

keuze was onherroepelijk en wellicht bepalend voor de rest van hun leven.   

 

Conclusie  
 

49 tweedegeneratie vreemdelingen opteerden voor de Belgische nationaliteit in Antwerpen. 

Deze vreemdelingen hadden voornamelijk de gebruikelijke leeftijd om een 

nationaliteitsverklaring af te leggen. Een aantal onder hen waren al een heel stuk ouder. Deze 

personen van Duitse oorsprong beseften waarschijnlijk dat de vaderlandskeuze tijdens de 

oorlog hun laatste kans was om in België te kunnen blijven. 

 

Ook vrouwen behoorden tot de tweedegeneratie vreemdelingen die opteerden tijdens de 

oorlog. Dit wijst er op dat mannen én vrouwen er belang bij hadden om de Belgische 

nationaliteit te verkrijgen. Vrouwen die huwden met een Belgische man hadden echter meer 

geluk dan mannen door de nationaliteitswetgeving. Bij hun huwelijk met een Belg, verkregen 

ze de Belgische nationaliteit.  

 

De vreemdelingen van de tweede generatie waren vooral tewerkgesteld als bureelbediende, 

arbeider, in het maritiem transport en in de handel. In de literatuur  over de stad Antwerpen 

wordt deze groep arbeiders vaak onderschat of onderbelicht. Logischerwijze konden niet alle 

Duitse immigranten in Antwerpen behoren tot de bourgeoisie. De overlevering van deze 

klasse blijkt alleen groter te zijn.  

 

De meeste tweedegeneratie vreemdelingen huwden met een Belgische vrouw of man. Dit 

wijst er op dat hun voorkeur uitging naar iemand die geboren was in het land waar de 

vreemdeling geboren en getogen was. Toch huwden twee vreemdelingen met een partner van 

Duitse nationaliteit. Voor hen was de Duitse oorsprong blijkbaar nog van belang. Eén 

tweedegeneratie vreemdeling huwde met een vrouw van Nederlandse oorsprong.  

 

De Eerste Wereldoorlog was voor de Duitse vreemdelingen van de tweede generatie een erg 

turbulente maar ook verwarrende periode. Tijdens of na de oorlog hadden ze allen beslist dat 

ze zich meer Belg voelden dan Duitser en de Belgische nationaliteit aangevraagd en verkregen. 
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Na de oorlog werd deze status dan weer geannuleerd. Psychisch was dit waarschijnlijk niet 

gemakkelijk. Ze voelden zich namelijk Belg. Dit bleek echter niet genoeg te zijn om in België 

te mogen blijven of om niet gestigmatiseerd te worden.  

 

Net zoals hun ouders, was het gedrag en de houding van de tweedegeneratie vreemdelingen 

niet homogeen tijdens de oorlog. Een aantal onder hen hadden gewerkt voor de bezetter. De 

autoriteiten onderscheiden het feit of ze gedwongen waren tot het werken voor de bezetter 

niet van het feit dat een aantal onder hen ervoor hadden gekozen. Daarnaast waren opnieuw 

een aantal vreemdelingen ingelijfd bij het Duitse leger. Vele tweedegeneratie vreemdelingen 

hadden zich hiertegen verzet en werden daarom geïnterneerd in Duitsland. 

Onder positief gedrag tijdens de oorlog verstonden de autoriteiten twee zaken. Ten eerste kon 

een persoon onweerlegbare bewijzen hebben dat hij of zij zijn loyaliteit en gehechtheid geuit 

had tijdens de oorlog. Daarnaast apprecieerde men ten zeerste dat iemand tijdens de oorlog 

had gediend in het Belgisch of in een geallieerd leger. Daarom wilden er wellicht 14 van de 32 

mannen na de oorlog het Belgische leger vervoegen.  

 

Na de Duitse inval in België of na het bombardement op Antwerpen vluchtten vele 

tweedegeneratie vreemdelingen richting Nederland, samen met de autochtone Belgische 

bevolking. Nadat België werd bezet door de Duitsland, keerden vele vreemdelingen naar 

Antwerpen terug. Daarnaast trok een heel kleine groep van hen naar Duitsland 

 

Na de oorlog werden vele tweedegeneratie vreemdelingen gedwongen het land te verlaten. 

Gegevens over uitwijzingen stonden echter niet vermeld in hun vreemdelingendossier. Het is 

ook mogelijk dat een aantal vreemdelingen “vrijwillig” het land verlieten.  

Toch blijkt onrechtstreeks dat een aantal vreemdelingen veel moeite deden om naar België te 

kunnen terugkeren waaronder brieven schrijven naar de autoriteiten of verblijfsvergunningen 

aanvragen.  

 

De vreemdelingendossiers bieden wel informatie over de nationaliteitsverklaring die de 

tweedegeneratie vreemdelingen aflegden volgens artikel 3 van 25 oktober 1919. Daaruit blijkt 

dat slechts vijf onder hen na de oorlog de Belgische nationaliteit verwierven door optie. Dit 

komt door het feit dat de optieprocedure na de oorlog een gunst was geworden die de 

kandidaat-Belg moest verdienen.  
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De wet van 15 mei 1922 zorgde ervoor dat Duitse personen die hun Belgische nationaliteit 

ontnomen waren na de oorlog opnieuw een nationaliteitsverklaring konden afleggen. In de 

eerste overgangsbepaling van deze wet staat dat deze personen alsnog kunnen opteren, zelfs 

wanneer ze de leeftijd van 22 jaar hebben overschreden. De nationaliteitswetgeving was 

echter heel wat wantrouwiger geworden dan voorheen.  

 

Een aantal tweedegeneratie vreemdelingen verkregen echter de Belgische nationaliteit nog 

steeds niet door het opteren volgens de wet van 15 mei 1922 omdat ze onvoldoende blijk 

hadden gegeven van hun gehechtheid en trouw aan België. De enige uitweg voor hen was de 

naturalisatie.  
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8.4  Algemeen besluit 
 

In de 19de eeuw immigreerden vooral jonge, onafhankelijke mannen uit Duitsland naar België. 

Deze vreemdelingen werden aanvaard zolang ze de nationale belangen niet schaadden. 

Weinig immigranten vroegen de Belgische nationaliteit aan in de 19de eeuw juist omdat de 

grens tussen Belg en vreemdeling nog erg vaag was. Het democratiseringsproces en het 

ontstaan van de verzorgingsstaat op het einde van de 19de eeuw creëerde echter een groter 

nationaliteitsbewustzijn. 

 

De meerderheid van deze migranten van de eerste generatie huwden met een Belgische 

vrouw. Ze vestigden zich in Antwerpen en waren tewerkgesteld in de bank- en 

verzekeringswereld als bediende en in de handel. Ook de Antwerpse haven creëerde een grote 

werkgelegenheid in het maritiem transport.  

In Antwerpen werden ook hun nakomelingen geboren op het einde van de 19de of in het begin 

van de 20ste eeuw. Een aantal van hun kinderen zouden tijdens de Eerste Wereldoorlog via een 

nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit willen verwerven.  

Ook zij huwden voornamelijk een Belgische vrouw. De tweedegeneratie vreemdelingen 

waren vooral tewerkgesteld als bureelbediende of als arbeider en in de sectoren van het 

maritiem transport en de handel.  

 

In 1914 vallen de Duitsers België binnen en wordt het land grotendeels bezet. Deze turbulente 

periode was een voedingsbodem voor de anti-Duitse haat van de Belgische bevolking. De 

Duitse immigranten van de eerste en van de tweede generatie kwamen dan ook zwaar onder 

druk te staan in deze totale oorlog. 

Hun houding was zeker niet homogeen tijdens de bezetting. Een aantal onder hen 

collaboreerden met de bezetter terwijl anderen dan weer resoluut voor België kozen.  

 

Na de oorlog wilde België de natie zuiveren van alle vijandige onderdanen. Dit resulteerde in 

een restrictievere nationaliteitswetgeving en een verhoogde controle op de Duitse bevolking 

in België. Alle Duitse vreemdelingen moesten bewijzen dat ze zich loyaal hadden gedragen ten 

opzichte van België tijdens de oorlog en dat ze gehecht waren aan hun immigratieland.  
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Vele immigranten van de eerste maar ook van de tweede generatie hadden er veel voor over 

om te kunnen blijven in België. Dit blijkt uit de correspondentie met de koning(in) en/of de 

Minister van Justitie.  

De vraag waarom iemand de Belgische nationaliteit wilde verkrijgen, verschilde van persoon 

van persoon. Een eerste motief was dat de vreemdeling door zijn of haar lange verblijf in 

België een band had opgebouwd met het land en de stad Antwerpen, de bevolking en de 

gewoontes. Voor tweedegeneratie vreemdelingen ontstond er een band door het feit dat ze 

hier geboren en getogen waren. Daarnaast konden ook de verblijfs- en politieke rechten 

betekenisvol zijn om de Belgische nationaliteit te verwerven. Ten derde was de Belgische 

nationaliteit van belang voor de broodwinning van een aantal personen. Oudere immigranten 

wilden dan weer de status van Belg verkrijgen voor het interessante ouderdomspensioen.  

 

De Eerste Wereldoorlog had naast een breuk in de nationaliteitswetgeving gezorgd voor grote 

veranderingen in het leven van de Belgische bevolking en zeker in de levensloop van de 

Duitse immigranten in België. De wereld had kennis gemaakt met “total war”.  
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9  Algemeen Besluit 

 
De aanvang van de 20ste eeuw leidde tot het openstellen van de natie voor immigranten. De 

wetgever had een ongebreideld geloof in het assimilatievermogen van personen met een 

buitenlandse nationaliteit die in België geboren en getogen waren. Voor deze sluimerende 

Belgen was het verkrijgen van de status van Belg een recht.  

 

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een breukmoment in de samenleving. Deze totale oorlog 

bracht repercussies in het politieke, economische en zeker ook in het sociale leven van de 

natie. De nationalisering van de oorlogsvoering leidde tot het ontstaan van een hevig anti-

Duits klimaat in de samenleving tijdens en na de oorlog. Door het verraad van een aantal 

Duitse immigranten, werd de gehele Duitse gemeenschap geviseerd. “Duitser” was een 

synoniem voor de vijand geworden. 

 

Hierdoor kwam de Duitse bevolking in gans België tijdens de oorlog zwaar onder druk te 

staan. Velen werden uitgewezen of onderworpen aan beperkende maatregelen. Voor de eens 

zo machtige en prestigieuze Duitse kolonie in Antwerpen betekende de Eerste Wereldoorlog 

het einde van haar bestaan.  

 

Het vijandige klimaat gaf aanleiding tot een fundamentele verandering in de 

nationaliteitswetgeving in België. De nationale integriteit kwam namelijk geschonden uit de 

oorlog. Dit leidde tot het “zuiveren” van de natie.  

Het restrictievere beleid zorgde ervoor dat het verkrijgen van de status van Belg voor iedereen 

een gunst werd. Kandidaat-Belgen moesten met andere woorden bewijzen dat ze de Belgische 

nationaliteit verdienden door hun loyaliteit en gehechtheid aan de natie.  

 

Voor tweedegeneratie vreemdelingen was de Eerste Wereldoorlog een turbulente en 

verwarrende periode. Ze werden gedwongen om te kiezen voor hun land van oorsprong of het 

land waar ze geboren en opgegroeid waren. Nadat ze hun beslissing genomen hadden, was er 

geen weg meer terug.  

Een aantal tweedegeneratie vreemdelingen drukten de wens uit om Belg te worden tijdens of 

na de oorlog via een nationaliteitsverklaring. Na de oorlog werd hun Belgische nationaliteit 

echter nietig verklaard.  
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Na de oorlog werd een groot aantal Duitsers uitgewezen. Daarnaast werden een aantal 

vreemdelingen aan een gerechtelijk onderzoek onderworpen om in België te kunnen blijven 

of de Belgische nationaliteit alsnog te verwerven. Indien ze een verblijfsvergunning 

verkregen, was het best om hun Duitse afkomst te verzwijgen. Het zou nog jaren duren voor 

de anti-Duitse hetze enigszins zou gaan liggen.  

 

De impact van de Eerste Wereldoorlog was cruciaal voor de levensloop van miljoenen 

mensen. Velen werden gedood, anderen getraumatiseerd en nog anderen werden verplicht om 

het land te verlaten waar ze al ettelijke decennia verbleven. Het leven na de “Groote Oorlog” 

zou door deze menselijke drama’s, die niet altijd te lezen zijn in de geschiedkundige bronnen, 

nooit meer hetzelfde zijn als voorheen.  
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10  Hedendaagse relevantie 
 

Bijna negentig jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog worden de slachtpartijen en de 

strijd in de Westhoek herdacht. Voor vele Belgen die nooit een oorlog meegemaakt hebben, 

spreken deze gebeurtenissen tot de verbeelding. Deze herdenkingsprogramma’s zullen 

binnenkort veel meer voorkomen dan vroeger. Nog zes zomers wachten en dan is het officieel 

honderd jaar geleden dat de Duitsers België binnenvielen en grotendeels bezetten. 

 

Naast het belang om de onmenselijke strijd en de oorlogsslachtoffers van de “Groote Oorlog” 

te herdenken, is het ook relevant om naast deze gruwel de kenteringen op maatschappelijk 

vlak niet te vergeten. De Eerste Wereldoorlog was een “total war” waardoor alle lagen van de 

bevolking werden beïnvloed. Vooral voor de Duitse immigranten in België zou door deze 

totale oorlog allesbepalend zijn voor hun verdere leven. De Eerste Wereldoorlog zorgde 

ervoor dat het leven van enorm veel mensen nooit meer hetzelfde zou zijn.  

 

Daarnaast is migratie een erg actueel thema in de Belgische samenleving. Zelfs in de media 

komen persoonlijke verhalen van vreemdelingen in België uitvoerig aan bod.  

Vandaag de dag leeft er een mythische gedachte waarbij men veronderstelt dat de vreemdeling 

van nu de eerste in de geschiedenis is die voor problemen zorgt. De idee is dat de immigranten 

vroeger zich sneller integreerden en probleemloos verspreidden over het grondgebied en 

cultureel dichter bij ons stonden. Dit is natuurlijk onwaarachtig. 237 

 

Onderzoek naar de tweedegeneratie vreemdelingen in de Belgische samenleving in het 

verleden, kan verrijkend zijn voor de hedendaagse situatie in ons land. Deze vreemdelingen 

leven immers nog altijd tussen twee, totaal verschillende, culturen.  

 

De multiculturele samenleving verloopt niet altijd van een leien dakje in België. Ook de 

houding van de autochtonen speelt hierin mee. Vandaag kunnen we wel stellen dat alle 

Belgen, zelfs tweedegeneratie vreemdelingen die Belg geworden zijn, gelijk zijn voor de wet. 

In de realiteit blijkt echter dat zaken zoals huidskleur, afkomst,… nog altijd leiden tot 

verschillen in de samenleving. Dit zou niet mogen zijn. Toch kunnen vele mensen samen 

                                                 
237 MORELLI A. (red.), Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België, van de prehistorie tot nu, 
Leuven, Kritak, 1993, p. 10 
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streven naar meer verdraagzaamheid in de samenleving. Misschien wordt de idee van “Nooit 

meer oorlog” dan ooit wel werkelijkheid.  
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12  Bijlagen 

 
Afkortingen 
 

ARA : Algemeen Rijksarchief 

DVZ : Dienst Vreemdelingenzaken 

 

Bijlagen 
 

• brief van het gemeentebestuur van de stad Antwerpen aan het Ministerie van Justitie  
• lijst van Belgverklaringen 
• nationaliteitsverklaring afgelegd in Antwerpen tijdens de oorlog 
• verklaring van inboorlingschap bij het Ministerie van Justitie 
• twee brieven van de hoofdcommissaris van Politie in Antwerpen aan de Algemene 

Bestuurder van de dienst Openbare Veiligheid in Brussel 
• brief van een volksvertegenwoordiger aan de Minister van Rechtswezen in Brussel 
• biografieën van de tweedegeneratie vreemdelingen die tijdens of na de oorlog de 

Belgische nationaliteit aanvroegen (42) 
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1. Becker Corneel Gérard F.E. 1 
 
Corneel was de zoon van Wilhelm Becker en Ida Elisabeth Püttmann. Wilhelm werd 

geboren in Uerdingen 2 (6/1/1839) en Ida in Sodingen 3(20/6/1860). Beide ouders waren 

dus van Duitse oorsprong.  

 

Ida was de dochter van Julius Püttmann en Elisabeth Hanner. Ook haar ouders waren van 

Duitse afkomst en behoorden tot de arbeidersklasse. Ida leerde Wilhelm Becker kennen 

doordat ze als meid bij hem in dienst was. Wilhelm werkte als bakker in Uerdingen. Toen 

Agnes Kremer, de eerste vrouw van Wilhelm Becker stierf, liet ze hem achter met zes 

kinderen. Nadien hertrouwde Wilhelm met Ida Püttmann en emigreerden ze naar België. 

De zes kinderen uit zijn eerste huwelijk migreerden echter niet mee. 

 

Wilhelm en Ida kwamen aan in Antwerpen op 1 oktober 1880. Het koppel huwde in 

Antwerpen op 2 juni 1881. In het begin dat Wilhelm Becker in Antwerpen verbleef, 

werkte hij als bakkersgast. Wilhelm vestigde zich spoedig als bakker voor eigen rekening 

en zorgde tot aan zijn dood voor het levensonderhoud van hem en zijn kroost.  

Volgens Ida zijn ze naar België gekomen omdat zij meende dat ze hier beter aan de kost 

zouden komen dan in Duitsland.  

 

Het koppel kreeg tien kinderen: Julius Wilhelmus Hubertus (6/2/1881), Agnes Ida  

Catharina (20/9/1882), Josephus Hubertus (9/1/1884), Joannes Henricus (2/5/1885), 

Carolus Antonius Elisabeth Jozefus (31/5/1886), Charles Edmondus (8/11/1887), Elisabeth 

(27/3/1889), Antoinius (14/8/1890), Maria (7/5/1893) en Corneel (15/5/1896).  

Alle kinderen werden geboren in Antwerpen en woonden onafgebroken in België. 

Volgens Ida kregen alle kinderen een nationale opvoeding. Vader Wilhelm overleed op 9 

juli 1898. 

 
In het begin van de bezetting verbleef Corneel in het buitenland. Op 2 februari 1915 ging 

Corneel als vrijwilliger in dienst van het Belgisch leger. Hij bleef in het leger totdat hij op 

26 augustus 1919 werd ontslagen. Corneel was oorlogsvrijwilliger bij het 5e Linieregiment 

                                                 
1 ARA, Sûreté Publique,  363.314. 
2 regio Nordrhein-Westfalen. 
3 regio Nordrhein-Westfalen. 
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onder het stamnummer 62 365. Naast Corneel vochten nog vier van zijn broers voor het 

Belgisch leger tijdens de oorlog. 

 
Corneel opteerde op 9 september 1914 voor de Belgische nationaliteit. Dit deed hij 

volgens artikel 9 en 14 van de wet van 8 juni 1909. Hij kreeg hiervoor toestemming van 

zijn moeder en hij was toen achttien jaar oud. In 1922 opteerde hij opnieuw om Belg te 

worden, volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919:  

 
« Le prénommé sollicite l”autorisation d’acquérir la qualité de Belge pour obtenir, conformément à 
l’article 3 de la loi de 25 octobre 1919. » 
 

Naast Corneel opteerden ook zijn broers Jules, Edmond, Carolus en Josephus voor de 

Belgische nationaliteit. Dit deden ze voor de Eerste Wereldoorlog. Van de andere vijf 

kinderen is niets vermeld in het dossier. Enkel van dochter Agnes is geweten dat ze 

Nederlandse is geworden door haar huwelijk. 

 
Corneel werkte als arbeider in de gasmaatschappij. In 1920 deelde de hoofdcommissaris 

van de politie van Antwerpen mee dat het gedrag van Corneel nog geen aanleiding tot 

klachten had gegeven.  

Het is niet zeker of Corneel de Belgische nationaliteit verkreeg omdat dit niet in het 

dossier vermeld staat. De kans is groot dat hij Belg werd omdat hij als vrijwilliger dienst 

deed in het Belgische leger.  

 
Moeder Ida diende in 1937 een verzoek in tot het bekomen van een gewone naturalisatie. 

Op 26 augustus 1937 verkreeg ze dan ook de Belgische nationaliteit. Ze verkreeg de 

naturalisatie met vrijstelling van registratierecht. 

 

Vijf zonen deden dienst in het Belgische leger en “maakten den ganschen oorlog mede als 
voorbeeldige soldaten”. 4 Deze zonen waren: Julius (3e Intendentie Korps), Josephus 

(regiment der Gidsen), Joannes  (regiment der Grenadiers), Carolus (regiment der 

Carabiniers Cyclisten) en Corneel Gérard Frans Eugeen (5e Linieregiment). 

 

                                                 
4 Document van de griffier van de stad Antwerpen uit 1937. 



 3

Ida bezat in 1937 geen onroerende goederen en was onbemiddeld. Ze sprak goed vlaamsch 

en scheen volledig geassimileerd te zijn. Ida had ook geen betrekkingen met het 

buitenland behouden. Volgens onderzoek zou de aanvraagster aangespoord zijn tot het 

aanvragen van de Belgische nationaliteit omdat zij al 53 jaar in België verbleef en 

waarschijnlijk ook om haar rechten te doen gelden op een ouderdomspensioen. 5  

 

Door haar lange verblijf in België, haar omgang met de bevolking en de manier waarop ze 

haar kinderen heeft opgevoed, vond Ida dat ze als een lid van de Belgische gemeenschap 

moest worden aanzien. Alle verbindingen met haar geboortestreek werden verbroken en 

ze verleerde de Duitse taal. Ze heeft haar kinderen opgevoed in dienst van het land waar 

ze geboren werden en het heldhaftig gedrag van vijf kinderen tijdens de oorlog is een 

bewijs voor de liefde en loyaliteit aan België. Uiteindelijk werd Ida tot Belg 

genaturaliseerd. 6 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Biografische nota over Ida Püttmann voor het bekomen van de Belgische nationaliteit. 
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2. Bescheinen Wilhelmina M. A. en Bescheinen Francisca Ph. M. H. 7 
 

Wilhemina Maria Alice werd geboren op 17 juni 1883 als dochter van een Duitse vader en 

een Belgische moeder.  Haar zus, Francisca Philomena Maria Henrica werd geboren op 24 

oktober 1885. Hun ouders waren Henri August Bescheinen en Catherine Philomene 

Totté. August werd geboren in 1836 in Dülken 8 in Duitsland. Catherine werd geboren in 

Antwerpen in 1846. Ze was afkomstig uit de oude Antwerpse familie Totté die voorouders 

had tot in 1700.  

 

In 1856 vestigde Henri zich in België. Ervoor had hij in San Francisco gewoond met zijn 

familie. Door zijn lange verblijf in het buitenland, werd Henri August Bescheinen 

vaderlandsloos. Henri was horlogemaker van beroep. 

Henri en Catherine huwden op 8 augustus 1882. Het koppel kreeg drie kinderen. Naast 

twee dochters werd er een zoon geboren: Charles Henri Bescheinen.  

Vader Henri Bescheinen stierf op 17 november 1917 en Catherine overleed een jaar later 

op 5 november 1918.  

 
Na het bombardement op Antwerpen vluchtte het gezin Bescheinen naar Nederland. In 

het begin van de bezetting kwamen ze terug naar Antwerpen.  

Francisca onderhield geen relaties met de vijand. Uit een certificaat van de 

ambulancierster Marie Blondeau blijkt dat Francisca werkte voor het Rode Kruis en 

oorlogsslachtoffers verzorgde. Ook Wilhelmina werkte voor het Rode Kruis tijdens de 

oorlog en verkreeg een certificaat van Marie Blondeau voor haar goed gedrag tijdens de 

oorlog.  

Hun broer Charles heeft zijn militaire dienst gedaan in de klas van 1909. Tijdens de oorlog 

was hij vrijwilliger in het Belgisch leger.  

Vader Henri Bescheinen had geen sympathie voor de Duitsers. Ook Francisca had « des 
sentiments entièrement belges ».  

 
Tijdens de oorlog wilden de zussen de Belgische nationaliteit verkrijgen en gingen 

hiervoor meerdere malen naar het stadhuis van Antwerpen. Daar kregen ze als antwoord 

dat ze moesten wachten totdat de oorlog gedaan was om hun nationaliteitsverklaringen te 
                                                 
7 ARA, Sûreté Publique, 159 957. 
8 regio Nordrhein-Westfalen. 
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regelen. Beide zussen opteerden op 26 december 1918 voor de Belgische nationaliteit. In 

1920 legden Francisca en Wilhelmina opnieuw een verklaring van inboorlingschap af 

volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919.  

 

De zussen opteerden niet voor de Belgische nationaliteit toen ze achttien waren. In 1918 

was Wilhelmina al 35, haar zus Francisca 33. Wilhelmina verklaarde hierover: 

 

« Malheureusement j’ignorais qu’à l’age de 21 ans il fallait opter pour la Belgique et croyant que 
cette loi ne s’appliquait pas aux femmes, j’ai négligé de remplir ce devoir, ce qui fait, que moi 
également, j’ai été declarée “staatenlos”. »  

 
Na de wapenstilstand wilde ze de Belgische nationaliteit verkrijgen. Wilhelmina gaf ook 

aan als argument dat haar moeder afstamde uit een oude Antwerpse familie, met sporen 

tot in 1700. Doordat haar nationaliteitsverklaring werd geannuleerd door de wet van 25 

oktober 1919 voelde Wilhelmina zich “étrangère dans mon pays natal”. 

Charles Bescheinen had zijn verklaring tot inboorlingschap al voor de Eerste 

Wereldoorlog afgelegd. Hij had dus de Belgische nationaliteit al verkregen.  

 
Beide zussen hadden een bewijs van goed gedrag en zeden. Wilhelmina werkte als 

handelsbediende en verdiende 500 fr. per maand. Francisca deed het huishouden en hield 

samen met haar ongehuwde broer Charles een goud- en zilverwinkel open. Volgens de 

inlichtingen die men in de buurt genomen heeft, zijn de zusjes brave en deftige meisjes 

die gedurende de oorlog op nationaal gebied zich goed gedroegen.  

Volgens ene Maria Stollenwerk, die met de familie Bescheinen in ruzie leeft wegens de 

huishuur, zouden de meisjes echter contact gehad hebben met Duitse soldaten, van hen 

eten gekregen hebben en met afkeer van Zijne Majesteit de Koning hebben gesproken. 

Deze verklaring kon door niemand anders worden bevestigd. Wilhelmina en Francisca 

waren verontwaardigd over deze laster en richtten zich tot de procureur des konings om 

zich te beklagen.  9 

 

Francisca en Wilhelmina verkregen allebei de Belgische nationaliteit in 1921. Tijdens de 

oorlog hadden ze namelijk voldoende bewijzen geleverd van hun “verknochtheid” aan 

België.  

                                                 
9 Document van de hoofdcommissaris van de Politie van de stad Antwerpen. 
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3. Bitran Sarah Antoinetta S. 10 
 

Sarah Antoinetta Samuel Theodore werd geboren in Antwerpen op 1 maart 1900 als 

dochter van Elie Bitran en Marie Louise Pauline Theodore La Motte. Haar vader was 

geboren op 15 september 1867 en was van Duitse afkomst. Haar moeder werd geboren in 

Antwerpen op 5 april 1870.  

 

In 1881 vestigde Elie Bitran zich in België. Hij huwde met Marie op 17 mei 1898 in 

Antwerpen. Het koppel kreeg twee kinderen. Naast Sarah hadden ze nog een dochter. 

Paula Fortunata werd geboren op 25 april 1905 in Borgerhout.  

Elie was diamantslijper van beroep. Hij overleed in Mortsel op 5 oktober 1930. 

 

Sarah Antoinetta was van goed gedrag en zeden en haar houding had tijdens de bezetting 

nooit aanleiding gegeven tot ongunstige opmerkingen. 11 

 

In december 1918 deed Sarah haar eerste nationaliteitsverklaring volgens artikel 9 en 14 

van de wet van 8 juni 1909. In 1920 deed ze opnieuw een optie om de Belgische 

nationaliteit te verwerven volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. In 1920 

studeerde Sarah nog. 

 

Op haar nationaliteitsverklaring in 1920 kreeg Sarah als reactie: 

 

« Rien ne s’oppose à l’acquisation par le nommé Bitran Sarah de la qualité de belge par option 
conformément à l’articlé 3 de la loi du 25/10/1919. »  

 

Sarah Bitran verkreeg dus de Belgische nationaliteit door optie.  

In 1922 werd ook haar moeder, Marie La Motte, tot Belg verklaard. Ze was haar Belgische 

nationaliteit verloren door haar huwelijk. Ze verkreeg deze nationaliteit terug door de wet 

van 15 mei 1922. 

                                                 
10 ARA, Sûreté Publique, 539.839. 
11 Brief van de hoofdcommissaris van Politie van Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de dienst 
Openbare Veiligheid in Brussel.  
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4. Böttcher Florent August H. 12 
 
Florent werd geboren in Antwerpen op 28 februari 1898. Hij is de zoon van Karl Joannes 

Hartwig Fredericus Böttcher en Charlotte Marie Joanna Jaspers. Zijn vader werd geboren 

op 6 augustus 1854 in Grevesmühlen 13 en zijn moeder op 1 januari 1864 in Antwerpen.  

 

In 1883 kwam Karl Böttcher aan in België. Hij was horlogemaker van beroep. In 1896 

huwde hij met Charlotte Jaspers. Samen kregen ze vijf kinderen: Georgius Carolus 

Eduardus (5/1/1895), Florent (28/2/1898), Elisa Dora (27/7/1899), August Eduard Carl 

(1/2/1902) en Martha Jeanne Charlotte Sophie (23/3/1907). Alle kinderen werden geboren 

in Antwerpen. Vader Karl overleed op 4 juli 1917 in Antwerpen. 

 
Tijdens de oorlog verbleef Florent in Antwerpen tot september 1917. Daarna werd hij 

onder dwang ingelijfd bij het Duitse leger. Na een veertiental dagen is hij gevlucht naar 

Nederland waar hij in Rotterdam verbleef tot de wapenstilstand. 14 Op 22 augustus 1918 

stuurde hij vanuit Rotterdam een briefje naar ene A. Sages waarin geschreven stond: 

 

“Waarde heer, 
Heden werd mij door een mijner kennissen uw adres overhandigd met de aanmerking dat u 
Vlaming bent. Gaarne wens ik als dusdanig met u in kennis te komen om over het Vlaams 
vraagstuk te houden. Steeds ben ik bereid mij tot ten uwen te begeven en verwacht alzo van 
uwentwege een klein antwoordje met afspraak.  
Met Vlaamschen groet, Florent Böttcher” 

 
Hieruit blijkt dus dat Florent Böttcher Vlaamsgezind was. Op 17 november 1918 kwam hij 

terug naar België. Nadat hij zijn nationaliteitsverklaring aflegde, vertrok hij terug naar 

Nederland. Bij de politie van de stad Antwerpen was over zijn gedrag niets ongunstigs 

over hem gekend behalve dat hij veroordeeld is door de politierechtbank van Antwerpen 

op 8 augustus 1916 wegens smaad aan de politie. Florent moest een boete betalen van 10 

fr. 

                                                 
12 ARA, Sûreté Publique, 410.08, Karl Böttcher. 
   DVZ, Sûreté Publique, 1.104.079, Florent Böttcher. 
13 regio Mecklenberg-Vorpommern (Noordoosten van Duitsland). 
14 Brief van de hoofdcommissaris van de Politie van de stad Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de 
dienst Openbare Veiligheid in Brussel. 
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In december 1918 opteerde Florent voor de Belgische nationaliteit volgens de artikels 9 en 

14 van de wet van 8 juni 1909. Zijn oudere broer Georges opteerde al in 1913 voor de 

Belgische nationaliteit.  

 
In 1925 wilde Florent vanuit Rotterdam naar België komen voor een familiebezoek. Op 

dat moment had hij geen nationaliteit meer. Hij huwde met de Nederlandse Cornelia 

Winkelman op 24 maart 1920. Cornelia werd geboren op 20 september 1898 in 

Rotterdam. Florent was kantoorbediende van beroep. 

 

Zijn moeder, Charlotte Jaspers opteerde in 1928 voor het herverwerven van de Belgische 

nationaliteit volgens de wet van 15 mei 1922. Ze was Duitse geworden door haar 

huwelijk. Op 25 januari 1928 werd ze opnieuw Belg. 
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5. Boulanger Adolf en Boulanger Richard 15 
 
Adolf en Richard zijn zonen van Martin Boulanger en Maria Virginie Van Hoyweghen. 

Martin werd geboren te Haren 16 op 3 augustus 1867. Net na zijn geboorte immigreerden 

zijn ouders naar België. Op 30 november 1867 werd Martin ingeschreven in het 

geboorteregister van Antwerpen. Zijn ouders huwden in Antwerpen in 1868. 

De moeder van Adolf en Richard was Maria Virginie van Hoyweghen en werd geboren op 

20 mei 1867 in Rupelmonde. 

 

Martin was dokwerker van beroep. Op 25 augustus 1891 huwde hij met de Belgische 

Maria Van Hoyweghen. Samen kregen ze zeven kinderen: Irma (3/4/1890), Louisa 

(3/11/1892), Adolf (21/9/1893), Petrus (16/9/1894), Richard (25/12/1895), Adèle 

(26/11/1896) en Josephine (16/2/1898). Alle zeven werden ze geboren in Antwerpen.  

Twee zonen, Petrus en Richard, hebben hun dienstplicht gedaan in het Belgisch leger.  

 

Tijdens de oorlog verbleef het gezin in België. Richard heeft drie maanden voor de 

Duitsers gewerkt in de fabriek Minerva. Hij werd er ook van verdacht dat hij als 

verklikker de vijand zou geholpen hebben tijdens de bezetting. Hiervoor werd hij echter 

niet vervolgd. Richard werd tijdens de oorlog wel vervolgd voor verheling maar hij werd 

niet gestraft door de amnestiewet. Richard was pasteibakker van beroep.  

 

Zijn zus Adèle had zich tijdens de oorlog slecht gedragen met de Duitse soldaten. Het 

meisje werd op 4 september 1918 door de Duitse zedenpolitie ingeschreven als 

lichtmeisje. 17 

Petrus deed dienst in het Belgisch leger tijdens de oorlog en stierf aan zijn verwondingen. 

Over Adolf is niets ongunstigs gekend, zowel over zijn gewoon gedrag als over zijn 

houding tegenover België tijdens de bezetting. Hij was klerk van beroep. 18 

 
Adolf en Richard opteerden in augustus 1914 voor de Belgische nationaliteit. In 1920 doen 

beide broers dit opnieuw volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. Ook hun 

                                                 
15 ARA, Sûreté Publique, 494.111. 
16 regio Niedersachsen. 
17 Document van het Ministerie van Justitie : Openbare Veiligheid. 
18 Verslag over de gebroeders Boulanger van de stad Antwerpen. 
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broer Petrus wilde Belg worden. Hij deed zijn optie op 14 april 1914 en verkreeg dus net 

voor de oorlog de Belgische nationaliteit.  

 
Na de oorlog was het verblijf van de familie Boulanger in Antwerpen ongewenst. 19 

Richard Boulanger ging in het leger na de oorlog. Adolf wilde dit ook doen maar werd 

geweigerd wegens “lichaamsgebreken”. 

 

In 1932 wilde Martin Boulanger tot Belg genaturaliseerd worden via een grote 

naturalisatie. Op 29 augustus 1938 verkreeg hij uiteindelijk de Belgische nationaliteit via 

een gewone naturalisatie. Martin werd vrijgesteld van het registratierecht omdat hij 

onvermogend was. Martin was van goed gedrag en zeden. Toch was hij in 1911 

veroordeeld geweest voor onvrijwillige slagen en verwondingen.  Hij had ook zijn 

militaire verplichtingen in België volbracht (klas van 1887). 20 

 

Adolf en Richard huwden beiden met een Belgische vrouw. Ook van de zussen Josephine 

en Irma is geweten dat ze met een Belg huwden.  

                                                 
19 Bericht van de Gemeentelijke Overheden aangaande de gelegenheid van het afleveren van de verblijfkaart 
op datum van 28 februari 1919. 
20 Biografische nota over Martin Boulanger. 
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6. Datzert Joseph 21 
 
Joseph Datzert werd geboren op 3 mei 1897 als zoon van Hermann Datzert en Maria 

Catharina Cunigunda Bormacher. Beide ouders waren van Duitse afkomst.  

Hermann Datzert werd geboren op 26 mei 1849 in Irlich 22 en Maria Bormacker op 20 

december 1859 in Gladbach 23.  Hermann en Maria huwden op 19 februari 1881 in 

Gladbach. Ze verbleven vanaf 1891 in Antwerpen. 

 

Het koppel kreeg negen kinderen: Frans (11/6/1881), Georg (8/10/1883), Elisabeth 

(18/10/1885), Heinrich Wilhelm (19/8/1887), Marie Catherine (30/11/1889), Herman 

(8/2/1893), Gertrude Wilhelmine Catherina (1/6/1895), Joseph (3/5/1897), Paul 

(25/10/1899). De oudsten, Frans en Georg werden geboren in Gladbach. Elisabeth, 

Heinrich en Marie werden in Essen geboren. De vier jongste kinderen werden geboren in 

Antwerpen.  

 

Maria Bormacher was ongeletterd. Hermann Datzert is in dienst geweest als steward aan 

boord van het stoomschip “Westernland” van de Red Star Line, dat naar New York voer.  

Hermann Datzert stierf op 23 februari 1920 in Essen en Maria Bormacher op 12 maart 

1937 in Antwerpen.  

 
Het gezin Datzert verliet Antwerpen in augustus 1914. Op het einde van november 1914 

keerden ze terug. In 1917 werd Joseph, net zoals zijn jongere broer Paul, ingelijfd in het 

Duitse leger. Beiden weigerden echter om de wapens op te nemen tegen België en werden 

geïnterneerd. Uit een brief van Joseph en Paul aan de koning verklaren ze het volgende: 

 

“In het jaar 1917 eiste men ons op om in het Duitsche leger dienst te nemen doch wij weigerden, 
maar werden gedwongen. Zij haalden ons uit onzen woning en brachten ons naar Aken waar wij 
opgesloten werden omdat wij geen dienst wilden doen, wij werden bedreigd omdat wij niet 
wilden den eed afleggen. Wij zegden altijd dat wij liever sterven zouden dat tegen ons broeders te 
strijden.” 

 

                                                 
21 ARA, Sûreté Publique, 541.507, Herman Datzert. 
   DVZ, Sûreté Publique, 1.505.626, Joseph Datzert. 
22 regio Rheinland-Pfalz. 
23 regio Rheinland-Pfalz. 
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Paul werd opgesloten in de kampen van Diez van augustus 1917 tot in mei 1918. Joseph 

werd geïnterneerd in Aken van mei 1917 tot aan de wapenstilstand.  

Na de wapenstilstand kwamen Joseph en Paul terug naar België en meldden zich vrijwillig 

bij het Belgische leger. Joseph werd vrijgesteld van zijn militieverplichtingen wegens 

“lichaamsgebreken” terwijl Paul in 1919 bij het leger in dienst ging.  

Van de overige vier broers hebben drie ervan zich vrijgeloot. Een vierde, Herman Datzert, 

deed dienst in het Belgische leger tijdens de oorlog. 

 
Op 27  januari 1919 opteerde Joseph Datzert voor de Belgische nationaliteit. Deze 

verklaring werd echter door de wet van 25 oktober 1919 vernietigd.  In 1921 doet hij 

samen met zijn broer Paul opnieuw een verklaring van nationaliteit volgens artikel 3 van 

de wet van 25 oktober 1919.  

Zijn broer Herman verkreeg de Belgische nationaliteit in januari 1913. Deze werd hem 

toegestaan door de artikels 9 en 14 van de wet van 8 juni 1909. Zijn drie andere broers 

werden ook Belg door optie.  

 

Door het feit dat Joseph steeds aanzien wordt als Duitser berokkent hem veel schade. Als 

zeevaarder kon hij namelijk geen betrekking bekomen op Belgische schepen. Joseph had 

Duitsland naar eigen zeggen nog nooit gezien. Joseph Datzert wordt door een vriend en 

volksvertegenwoordiger omschreven als op en tot Belg. 24 

 
Joseph en Paul Datzert mochten geen Belg worden omdat ze tijdens de oorlog in het 

Duitse leger zijn ingelijfd. Beide broers konden onvoldoende bewijs leveren dat ze 

gehecht zijn aan de Belgische natie en zich loyaal hebben gedragen tijdens de oorlog. 25 

 

Joseph Datzert was zeeman van beroep. Hij huwde met de Belgische Anna Catharine 

Wilms op 15 oktober 1936. Anna Catharine werd  geboren in Antwerpen op 20 maart 

1903. Na haar huwelijk verkreeg Anna terug de Belgische nationaliteit door de wet van 15 

mei 1922. Anna Wilms was verkoopster van beroep. 

                                                 
24 Brief van de volksvertegenwoordiger Boeckx die Joseph Datzert persoonlijk kent en vindt dat hij in 
aanmerking komt om de Belgische nationaliteit te verwerven. 
25 Brief van de Procureur des Konings aan de Procureur-Generaal op datum van 19/2/1921. 
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In 1948 verkreeg Joseph het Belgische staatsburgerschap met vrijstelling van 

registratierecht. Gans de Tweede Wereldoorlog had hij gevaren voor de geallieerden. Hij 

werd aanzien als “duitsche niet vijand”. 
 

Joseph had wel een gerechtelijk verleden. Op 29 maart 1928 werd hij in Antwerpen 

veroordeeld voor “medeplichtigheid aan bedrieglijke inscheping en aftruggelarij”. 

Hiervoor moest hij drie maanden in de gevangenis. Op 26 september 1932 werd hij 

nogmaals in Antwerpen veroordeeld voor “beleedigingen, slagen en verwondingen”. Dit 

kostte hem 10 fr. boete.   
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7. Daumen Lucien Antoine 26 
 
Lucien Antoine Daumen werd op 25 februari 1896 geboren in Gent als zoon van Jan Henri 

Gotfroid en Maria Raes. Zijn vader werd geboren in Malmedy op 29/12/1859. Zijn moeder 

was Belgische en werd geboren in Oudenburg op 29 oktober 1865. 

 

Maria Raes was de tweede vrouw van Jan Datzert. Hij was al eerder gehuwd geweest met 

Marie Catherine Hubertine Jennes. Zijn eerste vrouw werd geboren in Henri-Chapelle in 

Duitsland in 1857. Samen met zijn eerste vrouw kreeg hij een dochter: Marie Jeanne. Ze 

werd geboren in Verviers op 11 april 1887.  

In 1872 immigreerde Jan Henri Gotfroid Daumen samen met zijn Marie Catherine Jennes 

naar België. Ze overleed op 29 januari 1889 op tweeëndertigjarige leeftijd.  

 

Hij hertrouwde met Maria Raes op 22 juni 1895 in Gent. Zijn vrouw was handelaarster en 

Jan Henri oefende het beroep van kleermaker uit.  Samen kregen ze een zoon Lucien 

Antoine.  

 

Jan Henri Daumen werd op 13 augustus 1908 veroordeeld voor landloperij en bedelarij. 

Zijn uiterlijk wordt gekenmerkt door: zwart haar, donkere ogen, ovaal gezicht, kleine 

mond, gezonde teint, goed gebit, zwarte baard en snor en een litteken op de rechterkaak.  

 

Lucien Daumen was bediende van beroep. In augustus 1914 opteerde Lucien voor de 

Belgische nationaliteit volgens artikel 9 en 14 van de wet van 8 juni 1909. Hij legde zijn 

nationaliteitsverklaring af in Antwerpen.  

                                                 
26 ARA, Sûreté Publique, 616.838, Jan Henri Daumen. 
   ARA, Sûreté Publique, 974.518, Lucien Daumen. 
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8. Dieckmann Martha 27 
 
Martha werd geboren in Antwerpen op 8 januari 1895. Ze was de dochter van Ernest 

Henri Godefroid Adolphe en Marguerite Marie Jeanne Monu. Haar vader werd geboren 

op 19 april 1857 in Mülheim 28, haar moeder op 8 juni 1861 in Antwerpen.  

 

Ernest Dieckmann was arbeider en kwam in 1876 naar België. Hij verliet zijn vaderland 

om te werken voor de Duitse firma Fuhrmann in Antwerpen. Sindsdien woonde hij steeds 

in een van de buitenwijken van de stad Antwerpen.  

 

Hij huwde op 9 augustus 1884 met Marguerite Monu. Uit het huwelijk werden drie zonen 

en twee dochters geboren: René (31/1/1886), Fernand (12/6/1887), Emma (9/6/1890), 

Adolphe (28/4/1893) en Martha.  

 

In augustus 1914 vluchtte de familie Dieckmann naar Nederland. In april 1915 kwamen ze 

terug naar Antwerpen.  

Het gedrag van Martha tijdens de bezetting heeft nooit aanleiding tot klachten gegeven. 

Drie van haar broers waren in dienst van geallieerde legers: één in het Belgisch leger (en 

vocht aan het front), één in het Engelse-Afrikaanse leger en één in het Amerikaanse leger. 

Gans de familie Dieckmann was Belgischgezind tijdens de oorlog. 29 Omdat Ernest 

Dieckmann een pro-Belgische houding had tijdens de oorlog, verloor hij zijn baan bij de 

Duitse firma Fuhrmann.  

 

In april 1915 opteerde Martha voor de verwerving van de Belgische nationaliteit. 

Hiervoor kreeg ze de mondelinge toestemming van haar vader. In 1920 deed ze dit 

opnieuw volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. 

De broers en de zus van Martha verkregen allen de Belgische nationaliteit. René en 

Fernand deden hun optie in 1909, Emma in 1910 en Adolphe in 1912. 

                                                 
27 ARA, Sûreté Publique, 800.850, Ernest Dieckmann. 
   DVZ, Sûreté Publique,1.080.090, Martha Dieckmann. 
28 regio Nordrhein-Westfalen. 
29 Document van het hoofdcommissariaat van Politie van de stad Antwerpen. 
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In 1920 is Martha Dieckmann Belgische geworden door haar huwelijk op 28 april met 

Georges François Charlos Rechain. Georges werd geboren in Antwerpen op 8 juni 1893. 

Hij was een gewezen soldaat van het Belgisch leger.  

 

In 1922 verkreeg Marguerite Monu haar Belgische nationaliteit, die ze door haar huwelijk 

was verloren, terug, door de wet van 15 mei 1922.  

 

Haar vader Ernest vroeg na de oorlog de grote naturalisatie aan. Op 2 augustus 1926 wordt 

deze ook verleend. Voor de staatsnaturalisatie betaalt Ernest Dieckmann 2 000 fr. aan 

registratierechten. Hij was van goed gedrag en zeden en zijn houding tegenover België 

tijdens de bezetting was onberispelijk geweest. 30 In 1907 liep hij een kleine veroordeling 

op maar dit deed niets af aan “son parfaite honorabilité”.  

Ernest bezat een flatgebouw in Antwerpen. Tijdens de bezetting toonde hij zijn 

verontwaardiging en haat ten opzichte van de bezetter. Hij heeft bewezen dat hij trouw 

was aan België. 31 

 

Na de oorlog kreeg zijn zoon Adolphe acht medailles voor zijn uitstekend gedrag. In de 

jaren twintig ging Adolphe werken als professor aan de Universiteit van Iowa in Amerika.  

 

De oudste zoon René huwde in 1925 met de Zuid-Afrikaanse Steenie Marta Iris Smuts. In 

1930 verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Cape Town. René werkte als bediende hij 

het Zuid-Afrikaans Gouvernement. 

                                                 
30 Naturalisatiedocument van Ernest Dieckmann. 
31 Brief van de Procureur des Konings aan de Procureur-Generaal. 
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9. Dierks Pierre Leopold Bernard Georges 32 
 

Pierre Leopold Dierks werd geboren in Antwerpen op 12 juni 1900 uit een Duitse vader 

en een Belgische moeder. Zijn vader Gerard Dierks was afkomstig van Torsholt 33 waar hij 

geboren werd op 13 september 1865. Gerard. De moeder van Pierre Leopold was Sophia 

Maria Clementina Bus. Zij werd geboren op 15 april 1880 in Berchem.  

 

Gerard Dierks kwam in 1880 aan in België. Gerard werd een paar keer veroordeeld: 

eenmaal wegens smaad aan de politie 34, een boete wegens het rijden zonder licht, het 

versperren van de openbare weg en voor slagen aan de politie. 35 

 

Gerard en Sophia huwden op 15 november 1897 en kregen drie kinderen: Hélène 

Philomena Henrica (3/9/1898), Pierre Leopold (12/6/1900) en Georges Maria Fritz 

(12/5/1906). Ze werden alledrie in Antwerpen geboren. 

Sophia Bus was kassierster. De oudste dochter, Hélène was kleermaakster van beroep. 

Beide broers werkten als pasteibakker. Vader Gerard Dierks was handelaar. Hij had ook 

nog het beroep van kelner uitgeoefend.  Hij overleed te Laken op 25 februari 1911. Nadat 

haar man overleden was, ging Sophia bij haar oudste zoon Pierre wonen in Antwerpen.  

 

Pierre Leopold Bernard Georges was van goed gedrag en zedelijkheid. Hij zou tijdens de 

bezetting gewerkt hebben voor de geheime Belgische postdienst. 36 

 

Pierre en Georges Dierks willen allebei de verklaring afleggen om Belg te worden door 

optie van nationaliteit. Pierre opteerde om Belg te worden op 11 december 1918. Dit werd 

toegestaan door de artikels 9 en 14 van de wet van 8 juni 1909. Na de oorlog werd deze 

nationaliteitskeuze nietig verklaard door de wet van 25 oktober 1919. In 1921 legde Pierre 

                                                 
32 ARA, Sûreté Publique, 461 272. 
33 regio Niedersachsen. 
34 Document van de rechtbank van Gent op 23 maart 1893. 
35 Hij werd veroordeeld op 18 april 1888. 
36 Document van de hoofdcommissaris van de Politie van de stad Antwerpen. 
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Leopold deze nationaliteitsoptie opnieuw af. Ook zijn broer, Georges Marie Fritz Dierks 

wou Belg worden door optie en legde zijn verklaring af in 1925. 

 

Sophia Bus verloor haar hoedanigheid als Belgische door haar huwelijk te Berchem op 15 

november 1897 met Gerard Dierks (van Duitse nationaliteit). In 1919 wordt Sophia tot 

Belg verklaard door artikel 13.2° van de wet van 8 juni 1909. 37 

                                                 
37 Document van de stad Antwerpen : Afschrift uit het register der akten van Belgverklaring voor het jaar 
1919 (op datum van 8 januari 1919). 
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10. Fehdmer Karel Walther 38 
 
Karel Walther werd geboren in Antwerpen op 17 mei 1893 als zoon van Eugeen Leopold 

Fehdmer en Bertha Helena Schön. Zijn ouders zijn van Duitse afkomst. Eugeen werd 

geboren op 6 juni 1866 en Bertha op 16 januari 1865. Ze zijn allebei afkomstig van 

Köningsberg 39.  

In 1887 kwam het koppel aan in België. Ze waren getrouwd op 7 oktober 1886. Bertha en 

Eugeen kregen vijf kinderen: Richard (6/11/1886), Georges Erich (21/12/1887), Karel 

Walther (17/5/1893), Erna Hélène (12/10/1899) en Marie Margaretha. De oudste zoon 

werd geboren in Köningsberg, de andere kinderen in Antwerpen. 

Vader Eugeen Fehdmer stierf op 12 mei 1905. 

 
Broer Georges Erich was soldaat in het Belgisch leger en stierf tijdens de oorlog. Broer 

Richard verbleef tijdens de oorlog in Berlijn en werkte er als muziekmeester. In 1922 

woonde Richard Fehdmer nog steeds in Duitsland en mocht hij voor een maand op 

familiebezoek naar België komen.  

 

Over het gedrag van Karel Walther en zijn houding tijdens de oorlog is niets geweten. Hij 

werkte als tekenaar en kunstschilder. 

In augustus 1914 opteerde Karel voor de Belgische nationaliteit, volgens artikel 9 van de 

wet van 8 juni 1909. Zijn broer Georges had in 1906 geöpteerd voor de Belgische 

nationaliteit.  

                                                 
38 ARA, Sûreté Publique, 466.562, Eugeen Fehdmer. 
   ARA, Sûreté Publique, 993.554, Karel Walther Fehdmer. 
39 regio Rheinland-Pfalz. 
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11. Gummersbach Peter John Jaak 40 
 

Peter Gummersbach is de zoon van Johan Peter en Anne Maria Rost. Beide ouders zijn 

van Duitse oorsprong. Johan Gummersbach werd geboren in Stolberg 41 op 26 december 

1859 en Anna Rost in Niedermendig 42 op 14 december 1865. Pierre Jean Jacques 43 werd 

geboren in Antwerpen op 19 december 1886.  

 

In 1876 immigreerde Johan Gummersbach samen met zijn vrouw naar België. Zijn beroep 

was arbeider-banketbakker. Johan Gummersbach en Anne Rost huwden op 16 januari 

1886.  

Samen kregen ze zeven kinderen: John, Jacques, Peter John Jaak (19/12/1886), Henri 

(15/7/1891), Charles  (30/6/1899), Jeanne Christine (24/12/1901) en Gertrude Sophie 

(19/1/1906). Alle kinderen werden in Antwerpen geboren.  

Anne Maria Rost was huishoudster. Johan Gummersbach overleed in Harleshausen in 

Duitsland op 28 oktober 1920.  

 

In augustus 1914 vluchtte de familie Gummersbach naar Nederland. Ze keerde terug in 

december 1914. Tijdens de bezetting werkte vader Johan in de slachterij van de 

proviandsector van de Duitsers.  

Tijdens de oorlog werkte Peter als arbeider aan de spoorwegen voor de bezetter. Verder is 

hij van goed gedrag en zeden. 44 Henri Gummersbach heeft ook voor de Duitsers gewerkt 

tijdens de bezetting. Hij was Belg geworden door optie maar zijn verblijf was ongewenst 

na de oorlog. Henri was kok van beroep. 45 

 

In november 1918 opteerde Peter voor de Belgische nationaliteit. Door de wet van 25 

oktober 1919 wordt zijn Belgische nationaliteit geannuleerd. Daarop stuurde Peter een 

brief op 25 december 1919 naar de koning. In 1921 kreeg Peter John Jaak echter geen 

                                                 
40 ARA, Sûreté Publique, 510.898. 
41 regio Nordrhein-Westfalen. 
42 regio Rheinland-Pfalz. 
43 De Duitse naam van de tweedegeneratie vreemdeling werd regelmatig verfranst in het 
vreemdelingendossier 
44 Brief van de Procureur des Konings van Antwerpen aan de Procureur-Generaal. 
45 Document van het gemeentebestuur van de stad Antwerpen over vreemdelingenverblijf. 
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toelating om een nieuwe verklaring van optie af te leggen omdat hij zijn loyaliteit en 

gehechtheid aan België niet voldoende kon bewijzen. 46 

 

In  1921 vraagt de jongste dochter Sophie een paspoort aan om naar Duitsland te gaan om 

haar zus Jeanne Christine te bezoeken. 47 

 

Na de oorlog vervulde Peter zijn dienstplicht in het Belgisch leger bij het Genieregiment 

aan de afdeling “Yzerenwegen”. Zijn vier broers hebben ook in het Belgisch leger gediend.  

 

Op 15 februari 1920 lag Peter in het militaire ziekenhuis en werd hij geöpereerd. Zijn 

ouders verbleven in Duisburg sinds de wapenstilstand.  

Henri Gummersbach schreef een brief naar de Minister van Oorlog in Brussel waarin staat 

dat hij en de andere kinderen er verwaarloosd bijlopen, dat zijn ouders nooit schulden 

gemaakt hebben gedurende hun verblijf in België en dat de politie geen klachten over hen 

had. In deze brief staat ook dat zijn broer Peter Gummersbach zich afvraagt of het logisch 

is dat hij zijn dienstplicht vervuld in een land dat zijn ouders uitgewezen had. 48  

 

Op 23 november 1919 had de familie Gummersbach al eens een brief geschreven naar de 

minister van Justitie waarin stond:  

 

“Geachte heer Minister, help ons zoals onze ouders die in de grootste armoede leven in Duisburg 
om de reis naar onze geboortestad te kunnen doen…” 

 
Deze pogingen om een paspoort voor zijn ouders te verkrijgen, bleken tevergeefs te zijn. 

John Gummersbach en zijn vrouw moesten België verlaten na de wapenstilstand omdat 

hij voor de Duitsers gewerkt had in hun proviandsector. Over Anne Rost was niets 

ongunstigs gekend. 49 

                                                 
46 Document van het gemeentebestuur van de stad Antwerpen. 
47 Bulletin de renseignement pour l’obtention d’un passeport d’étranger. Bureau des Passeports. Ministère 
des affaires étrangères, op datum van 3/12/1921. 
48 Brief op datum van 4 februari 1920. 
49 Brief van de hoofdcommissaris van Politie van de stad Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de 
dienst Openbare Veiligheid in Brussel.  
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12. Hellmich August Stefaan en Hellmich Willem Helena 50 
 

August en Willem zijn zonen van Wilhelm Johann Hellmich en Thérèse Maria 

Borrenberg. Wilhelm Johann werd geboren in Götterswickerhamm 51 op 15 november 

1859. Thérèse Maria werd geboren op 5 oktober 1868 in Antwerpen. 

 

Wilhelm Johann heeft school gelopen tot aan zijn veertien jaar in Voerde (Duitsland). 

Daarna begon hij te werken bij een Engels stoomschip dat vertrok vanuit Bremen. Na 

enkele jaren nam hij ontslag en werd hij in dienst genomen door een Belgisch stoomschip 

dat voer tussen Antwerpen en Engeland.  

 

In 1878 keerde hij terug naar Duitsland om zijn militieverplichtingen te vervullen in Aix-

La-Chapelle. In 1881 keerde hij terug naar Antwerpen en nam hij zijn beroep als zeeman 

terug op. Wilhelm Johann werkte later ook nog als dokwerker.  

 

In 1883 vestigde Wilhelm Johan zich voorgoed in Antwerpen. Op 15 december 1883 

huwde hij met de Belgische Anna Catharina Mariën. Samen kregen ze vier kinderen: 

Joanna Maria (26/3/1883), Gerardus (2/4/1885), Joanna (30/4/1887) en Josephus 

(30/5/1889). 

Anne Mariën stierf op 20 februari 1895. Op 12 september van datzelfde jaar hertrouwde 

Wilhelm met Thérèse Borrenberg. Het koppel kreeg vijf kinderen: Frans Antoon 

(21/8/1896), August Stefaan (17/10/1897), Willem Helena (17/12/1898), Karel Maryn 

(29/3/1901) en Elisabeth Gerardine (23/7/1904). 

Alle kinderen werden geboren en liepen school in Antwerpen. Thérèse zorgde ook voor 

de vier kinderen uit het eerste huwelijk van haar man.  

Gerardus, Josephus en Karel Maryn waren zeeman van beroep, August Stefaan was 

metaalbewerker en Willem Helena bureelbediende. 

 

Gerardus, Frans Antoon en Karel Maryn Hellmich deden dienst in het Belgisch leger 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tot aan de wapenstilstand vochtten ze aan het front. Hun 

                                                 
50 ARA, Sûreté Publique, 411.068, Wilhelm Hellmich. 
    DVZ, Sûreté Publique, 1.260.440, Guillaume Hélèné Hellmich. 
August Stefaan wordt in het dossier vaak Augustin Stéphan genoemd, Willem Helena wordt Guillaume 
Hélène. 
51 regio Nordrhein-Westfalen. 
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broer Josephus werd het slachtoffer van een Duitse torpedo toen hij in 1917 als zeeman 

werkte aan boord van een Belgisch stoomschip. Dat stoomschip, de “Espagne”, was tijdens 

de oorlog ingezet voor militair transport.  

 

Auguste Stephan werd in 1916 naar Duitsland gedeporteerd. Na vijf maanden internering 

werd hij vrijgelaten omwille van zijn negatieve gezondheidstoestand door de slechte 

behandeling die hij kreeg. Als gevolg daarvan werd hij opgenomen in het ziekenhuis van 

Wittenberg. Na drie maanden hospitalisatie keerde hij terug naar Antwerpen. Vanaf 1919 

vervulde August zijn militieverplichtingen in België. Willem Helena werd vrijgesteld van 

militaire dienst in het Belgisch leger.  

 

Gerardus Hellmich opteerde al in 1904 voor de Belgische nationaliteit. Ook Frans Antoon 

Hellmicht deed zijn nationaliteitsverklaring voor de oorlog. Eén dochter, Joanna, verkreeg 

de Italiaanse nationaliteit door huwelijk.  

Op 18 oktober 1915 opteerde August Stephan voor de Belgische nationaliteit. Guillaume 

Hélène deed dit in december 1918.  

 

In 1920 legden August Stephan en Guillaume Hélène opnieuw een Belgverklaring af 

volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. Zijn broer Karel Maryn opteerde in 

hetzelfde jaar ook voor de Belgische nationaliteit.  

 

Op 16 mei 1929 verkreeg vader Wilhelm Johan de Belgische nationaliteit. Hij was van 

goed gedrag en zeden. Thérèse Marie Borrenberg kreeg de Belgische nationaliteit terug in 

1922. Die was ze verloren door haar huwelijk met Wilhelm Johan Hellmich.  

 

Guillaume Hélèné huwde met de Belgische Marie José Jambers op 23 augustus 1919. Marie 

was geboren in Antwerpen op 11 september 1899. Ook zij kreeg haar Belgische 

nationaliteit terug in 1922 door de wet van 15 mei 1922.  
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13. Hermann Edmond Rudolf Robert 52 
 
De ouders van Edmond zijn Jacques Robert Ferdinand Hermann en Leonie Justine Louise 

Carels. Zijn vader werd geboren in Borgerhout op 13 juni 1874. De grootouders van 

Edmond langs vaderszijde waren Rudolf Hermann, geboren te Recklingen 53 in Duitsland, 

en de Antwerpse Henriette Stoops.  

Leonie Carels werd geboren in Borgerhout op 27 december 1877. Ze huwde met Jacques 

Hermann op 27 april 1897 in Antwerpen. Jacques was diamantair van beroep. 

Over het gedrag van Jacques Hermann tijdens de bezetting was niets ongunstigs gekend.  

 

Rudolf Hermann was dus diegene die geïmmigreerd was naar België. Zijn zoon Jacques 

was tweedegeneratievreemdeling maar had niet geöpteerd voor de Belgische nationaliteit. 

Daarom opteerde de migrant van de derde generatie, Edmond, in februari 1919 voor de 

Belgische nationaliteit.  

  

                                                 
52 ARA, Sûreté Publique, 576.838. 
53 regio Sachsen-Anhalt. 
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14. Hohndorf Anna Maria 54 
 

Anna Maria Hohndorf werd geboren in Antwerpen op 7 april 1898 als dochter van Karl 

Edmund Hohndorf en Maria Elisabeth De Ceuster. Karl Edmund werd geboren in Mainz 
55 op 6 januari 1878 en Maria in Mortsel op 21 maart 1878. In 1883 immigreerde Karl, 

samen met zijn ouders, naar België. Hij was de zoon van de hotelhouder Edmund 

Hohndorf en Anna Nollen.  

 

Karl en Maria huwden op 11 januari 1898. Karl was kantoorbediende en had zijn 

militieverplichtingen vervuld in Antwerpen 

Karl Edmund stierf op 16 november 1909 in België. Marie Elisabeth hertrouwde met de 

Belgische Josef August Michel. 

Hun dochter Anna Maria was rooms-katholiek. Er waren geen bijzonderheden over haar 

gekend omtrent haar verleden, moraliteit of drankverbruik. Anna Maria was naaister van 

beroep. 

 

Tijdens de oorlog verbleef de familie Hohndorf in Nederland (Breda). In januari 1919 

opteerde Anna Hohndorf voor de Belgische nationaliteit volgens artikels 9 en 14 van de 

wet van 8 juni 1909.  

                                                 
54 ARA, Sûreté Publique, 624.845, Karl Hohndorf. 
   DVZ, Sûreté Publique, 1.089.883, Anna Maria Hohndorf. 
55 regio Rheinland-Pfalz. 
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15. Jaeger August Paul Henri 56 
 

August Paul Henri werd geboren in Antwerpen op 3 november 1896. Hij was de zoon van 

August Wilhelm Jaeger en van Josepha Justen. Beide ouders werden geboren in 

Mülheim57.August Wilhelm werd geboren op 24 juli 1874 en Josepha op 30 mei 1869. 

August en Josepha vestigden zich in Antwerpen in 1894.  

Het koppel huwde op 29 augustus 1899 en kregen twee zonen: Karel Eugeen August 

Emmanuel  (4/1/1895) en August Paul Henri (3/11/1896). 

 

Bij het uitbreken van de oorlog verliet het gezin Jaeger het land en vluchtte naar 

Nederland. In oktober 1914 kwamen ze terug naar Antwerpen. 58 

 

August Paul was gekend als Belgischgezind en had dit tijdens de bezetting meermaals 

bewezen. Over zijn gedrag was niets ongunstigs gekend. 59 Zijn broer Karel was vanaf  vier 

oktober 1914 als vrijwilliger in dienst van het Belgisch leger. Na de oorlog werkte hij als 

vertaler bij het bezettingsleger in Neuss.  

 

Vader August Wilhelm was anti-Duitsgezind en liet dit meermaals blijken tijdens de 

bezetting. Toen de Duitse overheid tot driemaal toe een oproep deed aan de Duitse 

inwoners van Antwerpen om zich aan te melden, bood August Wilhelm zich nog niet aan. 

Na de derde oproep kwam er een Duitse officier naar hem thuis en verplichtte August 

Wilhelm, onder bedreigingen, om zich aan te geven op het “Meldeambt”. Daar zond men 

hem op 21 mei 1917 naar Bonn om ingelijfd te worden bij het Duitse leger.  

 

August Wilhelm weigerde echter om trouw te zweren aan het Duitse vaandel . Daardoor 

werd hij gedwongen om te werken in een depot van levensmiddelen. August Wilhelm 

diende een klacht in tegen zijn deportatie bij het Duits Militair Gerecht. Op 6 november 

1918 werd hij in vrijheid gesteld en mocht hij terugkeren naar Antwerpen.  

                                                 
56 DVZ, Sûreté Publique, 1.146.450, August Paul Jaeger. 
    ARA, Sûreté Publique, 568.766, August Wilhelm Jaeger. 
57 regio Nordrhein-Westfalen. 
58 Brief van de hoofdcommissaris van Politie van de stad Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de 
dienst Openbare Veiligheid in Brussel. 
59 Ibidem. 
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Gedurende de tijd die hij in Antwerpen doorbracht, was er niets ongunstigs op zijn gedrag 

aan te merken. 60 

 

Op 16 december 1914 legde August Paul zijn nationaliteitsverklaring af. Hij opteerde in 

1921 opnieuw volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. Ook zijn broer Carl heeft 

geopteerd voor de Belgische nationaliteit. Dit deed hij op 2 juni 1914. 

 

August Paul Henri was onderwijzer van beroep. Hij heeft in België gestudeerd en sinds 

1916 was hij stadsonderwijzer in Antwerpen. Hij gaf les in de school “Victor Desguin” in 

Antwerpen.  

 

Na de oorlog kregen de ouders van August Paul een bericht dat ze het land moesten 

verlaten. In 1919 schreef hij een brief gericht aan de minister van Justitie om hiertegen te 

protesteren. Ook een oud-professor van August Wilhelm, Louis Rombaut schreef een brief 

aan de Minister van Justitie waarin hij zich verzette tegen hun uitwijzing: 

 
“Ik kan u verzekeren dat ik voor het gezin Jaeger veel sympathie koester en dat er geen Belg het 
Duitse militarisme erger haat dan deze waardige burgers. …  De ouders zijn van Duitse oorsprong 
maar zijn in werkelijkheid door hun lange verblijf alhier Belgen geworden. Ik ken deze lieden al 
een twintigtal jaren en kan u verzekeren dat het oprechte brave mensen zijn die niet verdienen 
behandeld te worden zoals de gewone ongewensten, wel integendeel. … Er is niets Duits meer aan 
hun behalve de naam…” 

 
Ook August Wilhelm Jaeger zelf schreef aan aantal brieven aan de Minister van Justitie, 

Dhr. Vandervelde: 

 

“Wij voelden ons in den loop der jaren zodanig als Belg, dat wij ook de opvoeding onzer twee 
zonen, geheel als Belgen bevorderden en dat zelf de oudsten onzer zonen Charles als vrijwilliger 
in het Belgisch leger zich liet inlijven en zulks met onze volledige en vast overtuigde goedkeuring. 
Ik vraag den heer minister inlichtingen over zijn voorbeeldige gedrag te nemen en u zal 
bevestiging vinden hoe trouw zijn gedrag voor zijn België was, hoe dapper hij streed bij ’t laatste 
offensief in 1918 zodat zijn oversten hem stellig de verzekering gaven dat zijn ouders in België 
mochten blijven onder alle omstandigheden. Nu bewijst hij het land nog belangrijke diensten als 
censor op de militaire censuur te Neuss. Mijn tweede zoon August, geboren te Antwerpen, is 
                                                 
60 Ibidem. 
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benoemd als onderwijzer bij Antwerpen’s Gemeentescholen. Zijn oprechte liefde voor België kan 
u van alle zijden bevestigd worden en vooral door de ouders der hem toevertrouwde leerlingen. 
Over mijn gedrag tijdens de bezetter: Hooggeachte Heer, u zult niets dan onze goede trouw voor 
België vernemen. Ikzelf was vrij van militaire diensten maar aangezien ik aan den bezetter der 
burgerlijken dienstplicht weigerde, ben ik in mei 1917 door het Duitse militair gezag gedwongen 
naar Duitsland weggevoerd, waar men mij in Bonn in garnizoen hield. Aanstonds tekende ik 
verzet in en ging in proces met den Duitse staat. Ik had mijn nationaliteit verloren en beschouwde 
België als mijn vaderland. Ondanks mijn gedurige protesten, verplichtte men mij in Bonn te 
verblijven. Tijdens mijn verblijf aldaar, bood de Duitsche overheid en civielpersonen ons alle 
mogelijke voorstellen ter lotsverbetering aan, met diensten ten kunnen gunste doen of officieren 
te herbergen, wij weigerden, daar wij thans de slechte dagen met België delen, zoals wij met 
België goede genoten hebben. Geen voordeel hebben wij willen aanvaarden, uit vast princiep. Al 
deze feiten zijn door de Antwerpse politie en de opsporingsdienst nagespoord en als waar 
bevonden…” 

 
Verder in de brief blijkt ook dat August Wilhelm Jaeger tijdens de bezetting het koper van 

een vijftal buren in zijn huis heeft verborgen en aan de bezetter heeft weten te 

onttrekken.  

Vader Jaeger kreeg een bericht terug van de adjunct-commissaris-opziener:  

 
“Ik trad handelend op tegen laffe Belgen en activisten die tegen ons land verraad pleegden en 
welken dienen streng gestraft te worden. Uwe houding integendeel dient dubbel beloond te 
worden, wij allen waarderen ze en ik ben overtuigd dat ons gouvernement na grondig onderzoek 
juiste gerechtheid zal doen geschieden ten uwen voordeel.” 

 
August Wilhelm Jaeger en Josepha Justen hoefden België niet te verlaten na de oorlog. 

Hun zoon August Paul Henri kreeg een positieve aanbeveling van de directeur van de 

school waar hij werkte:  

 

“Hij gaf me aldoor de hoogste voldoening, zowat gedrag als werkzaamheden betreffen en zich in 
de moeilijkste omstandigheden die we beleefden, immers een warme voorstander en verdediger 
toonde van ’s lands instellingen en wetten.” 

 

Vader August was meester-kleermaker van beroep en heeft tot 1940 gewerkt bij de 

Belgische firma H.Ruyssers in de Vondelstraat nr. 22 in Antwerpen. Volgens verkregen 

inlichtingen van de buren was August Wilhelm Jaeger bij geen enkele Duitse of politieke 
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groepering aangesloten. Zijn gedrag was goed en hij was Belgischgezind. 61 Zijn vrouw 

Josepha was borduurster van beroep. 

 

In 1924 wilden de ouders een paspoort verkrijgen om naar Duitsland te reizen voor 

familieaangelegenheden. Josepha Justen overleed in Antwerpen op 24 januari 1955 en 

August Wilhelm Jaeger in Essen op 3 januari 1959.  

                                                 
61 Document van het gemeentebestuur van de stad Antwerpen. 
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16. Jansen Clementina Francisca 62 
 
Clementina werd geboren in Antwerpen op 5 februari 1895 als dochter van de Duitse 

Johan Leonard Jansen en Victorine Herman. Johann werd geboren in Kalterherberg 63 op 

15 februari 1848 en Victorine in Gullegem op 30 augustus 1858.  In 1868 vestigde Johann 

zich in België.  

 

Samen met Victorine kreeg hij zes kinderen: Victorine Julienne (17/7/1881), Victorine 

Hélène (8/6/1883), Charlotte Barbe Albertine (22/3/1885), Albert Maria (5/5/1886), 

Constance (23/1/1888) en Clementina (5/2/1895). 

Victorine Julienne, Albert Maria en Constance werden in Brussel geboren, Victorine 

Hélène en Clementina in Antwerpen en Charlotte in Etterbeek.  

 

Constance was kleermaakster van beroep, Albert Maria was gazetverkoper. Vader Johann 

werkte als kelner in een café. Ook Clementina was kleermaakster. 

Johann Leonard Jansen stierf op 21 augustus 1897 in het St. Elisabethgasthuis in 

Antwerpen.  

 

In september 1914 opteerde Clementina voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 

en 14 van de wet van 8 juni 1909. Haar broer Albert Maria had zijn nationaliteits-

verklaring al afgelegd in 1905.  

                                                 
62 ARA, Sûreté Publique, 224.628. 
63 regio Nordrhein-Westfalen. 
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17. Klandt Johann Carl Ludwig 64 

 
Johann Carl werd geboren in Antwerpen op 15 februari 1897 als zoon van Franz Klandt 

en Christine Herpertz. Beide ouders waren van Duitse afkomst en geboren in Düren 65, 

Franz op 3 maart 1850 en Christine op 26 september 1854. 

 

In 1878 vestigden Franz en Christina zich in België. Ze huwden op 5 mei 1876. Hun vijf 

kinderen zijn: Catherina (20/2/1876), Jozef (26/10/1877), Ferdinand Frédéric (17/8/1879) 

Christina (2/4/1887) en Johann Carl Ludwig (15/2/1897).  

Christina Herpertz werkte als kamermeisje. Franz Klandt heeft meer dan dertig jaar 

gewerkt bij de Antwerp Coal Company. Hij overleed op 18 maart 1909.  

 

Johann ging naar de gemeenteschool en vervolgens naar het Koninklijk Atheneum in 

Antwerpen. Later werkte hij als klerk in verschillende firma’s. Johann Carl Ludwig Klandt 

is 1m80 groot, heeft een lang gezicht, een gebruinde huid, bruine ogen, dikke lippen, een 

kuitje in zijn kin, kastanjebruine haren en wenkbrauwen en is tenger gebouwd.  

 

Tijdens de oorlog vluchtte Johann Carl Ludwig naar Vlissingen in Nederland. In april 

1915 kwam hij terug naar België. Daarna ging hij naar Barmen in Duitsland. Volgens de 

Procureur des Konings was hij niet verplicht geweest om naar Duitsland te vertrekken en 

had Johann zich beter vrijwillig in het Belgisch leger gemeld waar zijn broer diende. 

Wanneer Johann terug wilde keren naar Antwerpen werd hij ingelijfd in het Duitse leger 

in Keulen. Johann verzette zich hiertegen met de reden dat hij geen Duitser meer was. 

Vervolgens moest Johann niet naar het front maar werd hij gedwongen om te werken in 

Duitsland. In november 1917 mocht hij uiteindelijk terugkeren naar Antwerpen omdat hij 

van onbepaalde nationaliteit was. 

 

Voordien had zijn gedrag en zijn houding ten opzichte van België nooit aanleiding tot 

klachten gegeven. 66 

                                                 
64 ARA, Sûreté Publique, 335.972, Franz Klandt. 
   DVZ, Sûreté Publique, 1.350.254, Johann Carl Ludwig Klandt. 
65 regio Nordrhein-Westfalen. 
66 Brief van de Procureur des Konings aan de Procureur-Generaal. 
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Na de oorlog heeft Johann zijn militieverplichtingen in België nog vervuld bij het 5de 

Linieregiment in Aken en in Antwerpen. 

 

Moeder Christina was tijdens de bezetting niet in contact geweest met de Duitsers en ze 

was van goed gedrag en zeden. 67 Al van voor de vijandelijkheden voorzagen de kinderen 

in het levensonderhoud van de moeder. In augustus 1914 moest Christina Herpertz het 

land verlaten. Christina kwam terug naar België in november 1914.  

 

Haar zoon Jozef diende tijdens de oorlog bij het 2de Linieregiment. Bij het uitbreken van 

de oorlog bevond hij zich als zeeman in Rusland en kwam onmiddellijk naar België terug. 

Op 18 september 1914 heeft hij het Belgisch leger in Brugge vervoegd. Jozef deed gans de 

oorlog dienst. Vanaf 1 februari 1919 was hij met onbepaald verlof gezonden. Joseph was 

scheepskapitein van  beroep en na de oorlog werkte hij op de marinebasis in Antwerpen. 

Ook zijn broer Ferdinand was scheepskapitein. Hij was tijdens de bezetting uitgeweken 

naar Engeland.  

 

Christina verklaarde dat het tegen haar wil was dat haar oudste dochter voor de Duitsers 

ging werken. Ze beweerde ook dat haar andere dochter door de Duitsers verplicht werd 

om voor hen te werken als bediende op het “bureel der posterijen”. 68 

 

Op 22 januari 1919 opteerde Johann voor de Belgische nationaliteit. Om deze nationaliteit 

te bekomen, schreef Johann Klandt op 15 februari 1920 een brief aan de koningin: 

 

“Aan Hare Majesteit Koningin der Belgen, in het jaar 1897 werd ik geboren, door ouders van 
duitschen oorsprong. Toen der oorlog in 1914 begon, was ik 17 jaar oud en was hiervoor te jong 
om te opteeren… Toen de wapenstilstand kwam kon ik mijn vaderlandskeuze doen en opteerde ik 
voor België. In 1919 den 2 juni werd ik goedgekeurd voor de aanstaande lichting van 1919, nu 
onlangs door de nieuwe wet die den 25 october 1919 in kracht is getreden, werd ik ontnomen van 
mijn Belgische Nationaliteit, wat mij ten zeerste spijt. Door deze verklaring hoop ik dat hare 
Majesteit de Koningin der Belgen, mijne afgenomen Belgische Nationaliteit terug zal schenken. 
Hare onderdanigen burger, Jean Charles Klandt.” 

 

                                                 
67 Verslag van het hoofdcommissariaat van Politie van de stad Antwerpen. 
68 Bericht van de hoofdcommissaris van Politie in Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de dienst 
Openbare Veiligheid in Brussel. 
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Zijn broers, Joseph en Ferdinand Klandt zijn Belg geworden door optie. Allebei zijn ze 

gehuwd met een Belgische vrouw en hebben zich gevestigd in Antwerpen.  

 
In 1921 krijgt Johann Carl Ludwig van de Procureur des Konings geen toelating meer om 

een nieuwe verklaring van vaderlandskeuze af te leggen. Johann kon zijn gehechtheid aan 

België niet bewijzen en het feit dat hij had geweigerd om te vechten in het Duitse leger 

was onvoldoende. Men tilde vooral zwaar aan het feit dat Johann tijdens de oorlog op 

vrijwillige basis naar Duitsland was vertrokken. 69 

 

Omdat het Johann Klandt via de nationaliteitsverklaring niet lukte om Belg te worden, 

vroeg hij in 1924 een gewone naturalisatie aan. Op 22 februari 1928 bezat hij officieel de 

Belgische nationaliteit.  

 

Johann huwde met Caroline Elise Machiels op 5 augustus 1924. In datzelfde jaar kreeg 

Caroline haar Belgische nationaliteit terug door de wet van 15 mei 1922. Caroline was 

geboren in Antwerpen op 21 januari 1901. Johann was bureelbediende van beroep. 

 

In 1919 vroeg Christina Herpertz de toelating tot verder verblijf in Antwerpen. Christine 

stierf in Antwerpen op 23 februari 1942. 

                                                 
69 Brief van de Procureur des Konings aan de Procureur-Generaal. 
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Klotz Johannes Theodorus Petrus Maria 70 
 
Johannes Theodorus Petrus Maria werd geboren op 21 november 1892 in Antwerpen als 

zoon van Johann Nicolaas Klotz en Mathilde Marie Louise Schepens. Johann Nicolaas 

werd geboren in Keulen 71 op 28 april 1864 en Mathilde in Antwerpen op 24 december 

1872.  

In 1884 vestigde Johann Nicolaas Klotz zich in Antwerpen. Hij huwde met Mathilde op 12 

mei 1891. Johann Nicolaas was “maître sommelier” van beroep. Zijn zoon Johannes 

werkte als diamantslijper. 

 

Johannes Theodorus was vrijwilliger in het Belgisch leger vanaf 8 augustus 1914 tot 19 

augustus 1919. Hij deed dienst bij de “sapeurs-pontonniers”. 

In augustus 1914 opteerde Johannes Theodorus voor de Belgische nationaliteit volgens 

artikel 9 van de wet van 8 juni 1909. In 1921 legde hij opnieuw zijn 

nationaliteitsverklaring af volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919.  

 

Op 6 augustus 1929 huwde Johannes Theodorus Klotz met Germaine Marie Oscar B. 72 

Germaine werd geboren in Antwerpen op 4 september 1908. 

                                                 
70 ARA, Sûreté Publique, 479.934, Johann Nicolaas Klotz. 
   DVZ, Sûreté Publique, A 12 253, Johannes Theodorus Klotz. 
71 regio Nordrhein-Westfalen. 
72 De achternaam van Germaine Marie Oscar wordt beperkt tot “B.” omdat ze geboren is na 1907 en dus 
mogelijk nog in leven kan zijn.  
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18. Knorsch Hendrik Arnold 73 
 

Hendrik Arnold was de zoon van Wilhelm Heinrich (Guillaume Henri) en Josephine 

Hélène Elisabeth Praets. Wilhelm werd geboren in Moers 74 op 27 juni 1858 en Josephine 

in Antwerpen op 5 oktober 1871. 

 

In 1882 immigreerde Wilhelm Heinrich Knorsch naar België. Hij was ondernemer in 

vrachtwagentransport. Op 26 mei 1894 huwde hij met Josephine Praets. Samen kregen ze 

vier kinderen: Pierre Joseph Gerard (4/10/1896), Hendrik Arnold (11/3/1899), Julien 

François (17/7/1901) en Elisa Maria (11/12/1903) 

 

In 1908 wilde Wilhelm genaturaliseerd worden tot Belg maar hij stierf op 20 juli 1911. 

Pierre Joseph werkte als boekhouder, Julien François en Hendrik Arnold als bediende. 

 

Tijdens de oorlog verbleef het gezin Knorsch in Engeland. Na de wapenstilstand kwamen 

ze terug naar Antwerpen. 

In december 1918 opteerde Hendrik Arnold voor de Belgische nationaliteit. In 1921 legde 

hij opnieuw een nationaliteitsverklaring af. Pierre Joseph en Elisa opteerden ook in 1921. 

In 1922 legde Julien François zijn nationaliteitsverklaring af.  

 

Josephine Praets vroeg in 1921 de grote naturalisatie aan. Het is niet zeker of ze die heeft 

verkregen. Josephine overleed op 15 april 1925.  

                                                 
73 ARA, Sûreté Publique, 417.179. 
74 regio Nordrhein-Westfalen. 
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20. Kossmann Ernestine Elisa 75 
 

Ernestine was de dochter van Max Kossmann en Sophie Kauffmann. Max werd geboren in 

Brohl 76 op 20 maart 1861 en Sophie in Keulen 77 op 15 juni 1867.  

Max en Sophie vestigden zich in 1888 in België en huwden op 6 februari 1889. Ze kregen 

drie kinderen: Olga Clara (28/11/1890),  Joseph Eduard (24/11/1891) en Ernestine 

(23/5/1895). Ze werden alledrie geboren in Antwerpen.  

 

Sophie Kauffmann was winkelierster en Max Kossmann werkte als marktkramer en 

handelaar in lingerie. In 1900 overleed Max in Antwerpen.  

 
Ernestine verbleef niet in België tijdens de bezetting. Kort na het uitbreken van de oorlog 

trok Ernestine met haar moeder en zus naar het buitenland. Tijdens de oorlog verbleven 

ze in Scheveningen (Nederland) en in Gelzenkirchen (Duitsland). Over het gedrag van 

Ernestine was niets ongunstigs gekend, ook niet over haar houding ten opzichte van 

België. 78 

Haar broer Joseph Eduard diende in het Belgisch leger tijdens de oorlog in het 9de 

Linieregiment. Hij werd gedeporteerd naar Duitsland en overleed in een kamp in 

Mannheim op 18 september 1918 als gevolg van een slechte behandeling.  

 
Op 5 september 1914 opteerde Ernestine voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 

en 14 der wet van 8 juni 1909. Haar broer Joseph had al geöpteerd op 30 mei 1910 en 

werd voor de oorlog nog Belg. Ook Olga Clara zou een nationaliteitsverklaring afgelegd 

hebben.  

 

In 1920 wilde Ernestine vanuit Gelzenkirchen naar België komen “pour régler certaines 
affaires”. Ze kreeg een verblijfsvergunning voor vijftien dagen. Ernestine Kossmann was 

bureelbediende van beroep. 

 

                                                 
75 ARA, Sûreté Publique, 372.779: Max Kossman. 
    DVZ, Sûreté Publique, 1.435.658: Ernestine Kossmann. 
76 regio Rheinland-Pfalz. 
77 regio Nordrhein-Westfalen. 
78 Brief van de hoofdcommissaris van Politie te Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de dienst 
Openbare Veiligheid in Brussel op 22/1/1920. 
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In 1922 woonde Sophie Kauffmann in Worms am Rhein. Ze wilde een visum bekomen 

om naar België te reizen. In een brief aan Minister van Justitie Vandervelde beschreef ze 

waarom ze naar België wil komen. Ze wilde haar meubelen van vroeger komen ophalen. 

Om dit te regelen, wilde Sophie graag drie of vier dagen naar België komen. Sophie nam 

hiervoor een Belgische advocaat, Dhr Stoop, onder de arm. Om haar paspoort te 

verkrijgen, schreef Sophie in haar brief:  
 
“Niettegenstaande ik Duitse ben van geboorte, ben ik met hart en ziel de Belgische staat zeer 
toegedaan. Mijn enige zoon is voor zijn vaderland gestorven…” 

 
Uiteindelijk verkreeg Sophie een visum en reisde naar Antwerpen per trein. Ze kreeg ook 

een militaire vergoeding voor de dood van haar zoon.  

Sophie Kauffmann was van goed gedrag en zeden maar liep in Antwerpen toch een lichte 

veroordeling op. Op 7 januari 1908 werd ze veroordeeld voor “zonneschermen” en moest 

ze 5 fr. boete betalen.  
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21. K. Henri Pierre, K. Hubert Gotfried en K. Johann Peter 79 
 
Henri Pierre, Hubert Gotfried en Johann Peter waren de drie zonen van Pierre Guillaume 

K. en Maria Smits. Henri Pierre was de oudste (26/3/1897) en Hubert Gotfried en Johann 

Peter waren een tweeling (5/4/1898). Alledrie werden ze geboren in Antwerpen.  

 

Vader Pierre Guillaume werd geboren in Wollersheim 80 op 26 augustus 1866 en Maria 

Smits in Antwerpen op 1 juli 1872. In 1891 immigreerde Pierre Guillaume naar België. 

Pierre en Maria huwden op 16 oktober 1898. 

Pierre Guillaume werkte als zeeman en als fabrieksarbieder. Henri K. was schrijnwerker 

van beroep. Hubert Gotfried en Johann Peter waren beide arbeiders.  

 

Tijdens de bezetting heeft het gedrag van Henri K. op nationaal gebied geen aanleiding 

gegeven tot ongunstige opmerkingen. Over het gedrag van Hubert en Johann waren er 

ook geen klachten. Over hun faam en houding tijdens de bezetting was er ook niets 

ongunstigs gekend. 81 Geen van de drie broers heeft gediend in het Belgisch leger tijdens 

de oorlog.  

 

Johann Peter en Hubert Gotfried werden door de vijand opgeëist en naar Duitsland 

gedeporteerd. Ze verbleven er van 15 november 1916 tot 30 juni 1917 en werden 

opgesloten in het kamp te Wittenberg.  

 

In april 1915 opteerde Henri Pierre voor de Belgische nationaliteit. De tweeling legde hun 

nationaliteitsverklaring af in december 1918. Na de oorlog legden ze alledrie een nieuwe 

nationaliteitsverklaring af. 

 

In 1921 stuurde Johann K. een brief naar de minister van Justitie om de Belgische 

nationaliteit te verkrijgen volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. Dit deed hij 

in naam van zijn tweelingsbroer en hem: 

 

                                                 
79 ARA, Sûreté Publique, 516.828.  
De achternaam van de drie broers werd beperkt tot « K. » omdat de dochter van Henri Pierre pas geboren is 
in 1920 dus nog in leven kan zijn. 
80 regio Nordrhein-Westfalen. 
81 Bericht van de hoofdcommissaris van Politie van Antwerpen. 
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“Beiden geboren op 5 april 1898 te Antwerpen zijn wij door opvoeding en omgeving geheel 
Belgisch en voelen voor de Duitsche nationalitiet niet de minste of ene genegenheid daar wij zelfs 
de Duitse taal niet machtig zijn. Toen in 1914 de oorlog uitbrak, waren we nog te jong om te 
opteren voor België en moesten we wachten tot onze tijd daar was. Eens die tijd gekomen, hebben 
wij dan ook de verklaring afgelegd om Belg te willen zijn. Nu echter wordt ons dit recht ontzegd, 
als wij door de Duitschers werden opgeëischt en in het kamp te Wittenberg opgesloten.” 

 

Op 4 december 1920 huwde Henri Pierre K. met Helena Mommaerts. Helena werd 

geboren in Antwerpen op 25 juli 1901. Samen kregen ze een dochter: Maria Elisa Joanna, 

geboren op 16 augustus 1920.  

Henri Pierre overleed op 7 april 1921. In datzelfde jaar verkreeg Helena de Belgische 

nationaliteit terug.  

 

Vader Pierre Guillaume K. overleed op 15 september 1925 in Antwerpen. In 1926 werd 

Maria Smits terug Belg verklaard volgens de wet van 15 mei 1922.  
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22. K. Erick Richard Hermann John 82 
 

Erick was de zoon van Richard K. en Abina Wustl. Richard werd geboren in Offenbach 83 

op 20 oktober 1864 en Albina in Dorndorf 84 op 14 juli 1873. Albina had de 

Tsjechoslowaakse nationaliteit. 

 

Ze immigreerden naar België in 1888. Op 1 mei 1888 kon Richard als bediende aan de slag 

bij de Banque Centrale Anversoise. Hij werkte er gedurende 31 jaar, tot aan zijn vrijwillig 

vertrek in maart 1919. Albina maakte deel uit van een muzikantengezelschap.  

 Richard en Albina huwden op 28 mei 1895 in Antwerpen. Erick Richard werd geboren in 

Antwerpen op 26 juni 1898. 

 
Het gedrag van Richard en Albina heeft geen aanleiding tot klachten gegeven tijdens de 

bezetting. Hun gedrag was correct. Richard onderhield geen contacten met de vijand en 

verkreeg een certificaat van goed gedrag en zeden van de Banque Centrale Anversoise op 

15 maart 1919. 85 

Op 21 november 1918 opteerde Erick voor de Belgische nationaliteit volgens artikels 9 en 

14 van de wet van 8 juni 1909.  

 
Na de oorlog verlieten Richard en Albina België. In 1920 wilden ze terugkomen en 

vroegen ze een verblijfsvergunning aan.  

In 1921 schreef hun zoon Erick hiervoor een brief aan de directeur-generaal van de 

Openbare Veiligheid. Na de oorlog had Erick in het Belgisch leger gediend. Hij schreef: 

 
“Ma sympathie fidèle pour mon pays natal belge m’a toujours obligé à l’accomplissement le plus 
sévère de mon devoir. Pendant l’occupation allemande, j’ai été sous le contrôle de l’occupant 
depuis la fin de 1915 mais je n’ai jamais été au service, ni en relations politiques avec celui-ci. Mes 
parents ont toujours montré la plus grande estime envers leur nouvelle patrie et n’ont jamais été 
pendant l’occupation allemande au service de cette puissance. Vu que l’état de guerre est terminé 

                                                 
82 ARA, Sûreté Publique,  524.396. 
De achternaam van de Erick werd beperkt tot « K. » daar zijn dochters pas geboren zijn in 1938 en 1942 en 
dus nog in leven kunnen zijn. 
83 regio Hessen. 
84 regio Thüringen. 
85 Brief van de Hoofdcommissaris van Politie van Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de dienst 
Openbare Veiligheid. 
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et me fondant sur mes détails précédents, je vous prie bien respectueusement d’accorder le retour 
de mes parents qui résident actuellement à Dortmund . » 

 
Erick K. verwierf echter de Duitse nationaliteit op 17 oktober 1958. Door deze 

naturalisatie verkregen de volgende personen eveneens de Duitse nationaliteit: Mevr. K., 

geboren Katharine Schmitt op 7 augustus 1902 in Keulen Bayenthal en kinderen 

Margarete Charlotte, geboren te Keulen op 1 maart 1938 en Edith Gabriële geboren op 20 

mei 1942 in Keulen.  86 

                                                 
86 Document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel aan het Ministerie van 
Justitie in Brussel.  
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23. Ladewig Gabrielle Maria Gustave 87 
 

Gabrielle werd geboren op 31 augustus 1867 in Antwerpen als dochter van Frédéric Jules 

Ladewig en Irène Caroline Hélène Witdoeck. Frédéric werd geboren in Danzig 88 op 20 

maart 1824 en Irène op 15 december 1833 in Antwerpen. 

 

Frédéric Ladewig woonde sinds 1857 in België. Hij was zeekapitein. Samen met Irène had 

hij drie kinderen: Mathilda Julia (15/5/1858), Gabrielle (31/8/1867) en Adolf Frédéric 

Julius (9/8/1873). Ze werden alledrie in Antwerpen geboren. 

 

Tijdens de bezetting heeft het gedrag van Gabrielle en haar houding tegenover België geen 

aanleiding tot klachten gegeven. Ze was niet Duitsgezind. Kort na de wapenstilstand heeft 

zij twee Belgische officieren ingekwartierd. 89 

Op 27 april 1915 opteerde Gabrielle voor de Belgische nationaliteit. In 1921 legt ze 

opnieuw een nationaliteitsverklaring af volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919.  

Haar oudere zus en jongere broer hadden allebei al geopteerd voor België (in 1879 en in 

1894). Waarom Gabrielle haar nationaliteitsverklaring pas aflegt op 48-jarige leeftijd en in 

het begin van de Eerste Wereldoorlog, is niet bekend.  

                                                 
87 ARA, Sûreté Publique, 144.604. 
88 Danzig behoort nu tot het huidige Polen maar was voor de Eerste Wereldoorlog deel van het Duitse Rijk. 
89 Brief van de hoofdcommissaris van politie van Antwerpen aan de algemene bestuurder van de Openbare 
Veiligheid in Brussel op datum van 30/10/1920. 
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24. Matheisen Hubert Frans Jaak 90 
 

Hubert werd geboren op 2 september 1900 in Antwerpen als zoon van Georges Matheisen 

en Maria Thérèse Coomans. Georges werd geboren op 20 september 1869 in Düsseldorf 91 

en Maria op 2 mei 1867 in Heist op den Berg. Georges was werktuigkundige van beroep 

en hij immigreerde in 1877 naar België 

 

Georges en Maria huwden op 1 februari 1896 in Antwerpen. Ze kregen twee kinderen: 

Elisa (16/6/1899) en Hubert (2/9/1900).  

 
Het gedrag van Hubert en zijn houding tegenover België tijdens de Eerste Wereldoorlog 

hebben geen aanleiding tot klachten gegeven.  

Op 17 december 1918 opteerde Hubert voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 en 

14 van de wet van 8 juni 1909. In 1921 doet hij dit opnieuw volgens artikel 3 van de wet 

van 25 oktober 1919. Zijn verzoek werd echter afgewezen en Hubert verkreeg de 

Belgische nationaliteit niet. De reden waarop zijn verzoek werd afgewezen, is niet 

bekend. Hubert overleed op 13 augustus 1921. 

 

In 1922 werd Maria Thérèse Coomans tot Belg verklaard. Ze verloor de Belgische 

nationaliteit door haar huwelijk en verkreeg die terug door de wet van 15 mei 1922.  

                                                 
90 ARA, Sûreté Publique, 592.146. 
91 regio Nordrhein-Westfalen. 
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24. Megerlin Adelaidis Catharina 92 
 

Adelaidis was de dochter van Emile Megerlin en Jeanne Elisa Wilhelmine Crabeels. Emile 

werd geboren op 24 april 1848 in Stuttgard 93 en Jeanne op 1 juli 1854. 

In 1868 vestigde Emile zich in België. Hij was bediende van beroep. Emile en Jeanne 

huwden op 4 november 1874. Samen kregen ze twee kinderen: Adelaidis Catharina 

(7/2/1875) en Alfred Eugène (30/6/1880).  

 
Adelaidis was van goed gedrag en zeden. Er was niets ongunstigs gekend over de houding 

van Adelaidis ten opzichte van België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Adelaidis was 

bureelbediende van beroep. 94 

 
In augustus 1914 opteerde Adelaidis voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 8 van 

de wet van 8 juni 1909. Haar broer legde zijn nationaliteitsverklaring af op 13 december 

1899 en verwierf zo de Belgische nationaliteit.  

In 1921 legde Adelaidis opnieuw een nationaliteitsverklaring af volgens artikel 3 van de 

wet van 25 oktober 1919. Haar moeder Jeanne kreeg de Belgische nationaliteit terug in 

1914. Ze was Duitse geworden door haar huwelijk met Emile Megerlin. Via artikel 13 van 

de wet van 8 juni 1909 werd ze terug Belgische.  

 

In 1919 vroeg Adelaidis een paspoort aan om de Verenigde Staten te reizen. Haar broer 

Alfred verbleef in New York en werkte er als muzikant. Hij huwde er met Frances Wilson 

Sinclair.  

                                                 
92 ARA, Sûreté Publique, 216.318. 
   ARA, Sûreté Publique,  216.358. 
93 regio Baden-Württemberg. 
94 Brief van de hoofdcommissaris van Politie in Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de Openbare 
Veiligheid in Brussel.  
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26. Meyer Emiel Jaak Albert Hendrik 95 
 

Emiel werd geboren op 27 april 1900 in Antwerpen. Hij was de zoon van Henri (Heinrich) 

Meyer en Caroline Alexandrine Colette Bette. Henri werd geboren in Weener 96op 27 

september 1858 en Caroline in Antwerpen op 7 juni 1876.  

 

Henri vestigde zich in Antwerpen in 1891. Hij huwde met Caroline Bette op 5 december 

1896. Henri was scheepstimmerman van beroep en werkte voor de Red Star Line vanaf 

1895. Henri en Caroline kregen twee kinderen: Elisa Maria Alexandrina (29/8/1897) en 

Emiel Jaak Albert Hendrik.  

 

In het begin van de oorlog moest Emile met zijn familie Antwerpen verlaten omdat ze 

‘vijandelijke onderdanen’ waren. Na de val van Antwerpen kwamen ze terug. Emile sprak 

goed Vlaams en hij scheen in België volledig geassimileerd te zijn. 

 

Na grondig onderzoek van de Procureur-Generaal bleek dat de familie Meyer zich ten 

dienste van de vijand had gesteld tijdens de oorlog. Deze familie werd ook door de buren 

gevreesd als germanophile. Henri Meyer werkte als waker bij de firma Schiff und 

Maschinenbau. Dit was de Antwerp Engeneering Company die onder Duits dwangbeheer 

was gesteld.  

Emile werkte tijdens de oorlog een zestal maanden vrijwillig voor de bezetter in het fort 8 

in Hoboken, waar de munitieopslagplaatsen waren ondergebracht. Zijn zus Elisa werkte 

ook als sectieoverste in fort 8.  

Kort na de wapenstilstand meldde Emile zich als vrijwillig bij het Belgische leger. Hij deed 

er 19 maanden dienst. 97 

 

In december 1918 opteerde Emile voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 en 14 

van de wet van 8 juni 1909. In 1921 legde hij opnieuw een nationaliteitsverklaring af. 

Deze eis werd afgewezen aangezien het gedrag van Emile tijdens de oorlog zijn 

gehechtheid aan België niet kon bewijzen. 98 

                                                 
95 ARA, Sûreté Publique, 523.624. 
96 regio Niedersachsen. 
97 Biografisch verslag van de Procureur des Konings aan de Procureur-Generaal. 
98 Ibidem. 
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Op 14 april 1919 moesten de ouders van Emiel België verlaten doordat ze van Duitse 

afkomst waren. Ze vestigden zich in Oldersum in Duitsland en wilden graag terugkomen 

naar België. Emiel en Henri schreven hiervoor brieven naar het ministerie van Justitie. 

Vader Henri verklaarde: 

 

“Ikzelf, Heinrich dus, ben sinds 24 jaar in dienst van de Red Star Line en in welken dienst ik in 
1899 door een ongeval een been verloren heb en daardoor moeilijk mijn brood ergens anders voor 
mij en mijn familie verdienen kan…” 

 

Op 30 april 1921 huwde Emile met Jeanne Caroline Janssens in Antwerpen. Jeanne werd 

geboren op 13 juli 1898 in Merksem en was kleermaakster. 

In 1935 diende Emiel een aanvraag in tot gewone inburgering of naturalisatie. Volgens de 

Procureur des Konings wilde Emiel Belg worden omdat hij hier zijn broodwinning had en 

vanaf zijn geboorte in België verbleef.  

 

In Ekeren waar Emile woonde, stond hij gekend als een voorzichtige en ernstige arbeider. 

Hij was paswerker van beroep maar was ook zeeman in dienst van de American 

Petroleum Company geweest. Hij had ook nog gewerkt voor de Lloyd Royal Belge. Emile 

hield zich afzijdig van politiek en ging enkel om met deftige lieden. Op 29 juli 1938 

verkreeg Emiel Meyer de Belgische nationaliteit.  
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27. Molter Adolphe Guillaume Jean 99 
 

Adolphe werd geboren op 14 mei 1896 en was de zoon van Carolus Josephus Molter en 

Suzanne Seraphine Françoise Knugely. Carolus (Charles) werd geboren in Frankfurt am 

Main 100 op 4 maart 1860 en Suzanne in Antwerpen op 21 juli 1868.  

 

De moeder van Charles was Anne Marie Molter, geboren in Oppenheim op 5 mei 1838. 

Zijn vader is Charles Schirm. Charles Molter werd dus genoemd naar zijn moeder. 

 

Charles was arbeider van beroep en vestigde zich in 1878 in Antwerpen.  

Charles en Suzanne huwden in 1893 en kregen twee kinderen: Bertha Nathalie Charlotte 

(18/11/1894) en Adolphe Guillaume Jean (14/5/1896). Ze werden allebei in Antwerpen 

geboren. Suzanne Knugely overleed op 24 april 1901.  

 
In mei 1915 opteerde Adolphe voor de Belgische nationaliteit. Hiervoor kreeg hij de 

mondelinge toestemming van zijn grootvader Karel Jan Knugely. De vader van Adolphe, 

Charles Molter was namelijk als geesteszieke opgenomen in een instelling in Goddelau in 

Duitsland vanaf 1 augustus 1903.  

Zijn zus Bertha had in 1912 haar nationaliteitsverklaring afgelegd volgens artikel 9 en 14 

van de wet van 8 juni 1909.  

 

Adolphe Guillaume Jean huwde met Leonie Pélagie Van Reet op 26 mei 1917. Leonie 

werd geboren in Antwerpen op 5 mei 1895. 

Adolphe was dagbladschrijver van beroep en schreef in de Volksgazet. In 1926 werd hij 

genaturaliseerd tot Belg. Hij was van goed gedrag en zeden. Toch was Adolphe eenmaal 

veroordeeld geweest voor slagen en verwondingen.  

 

Adolphe was in de jaren dertig schepen van Financiën in Antwerpen. In 1932 werd hij bij 

de gemeenteraadsverkiezingen verkozen als vertegenwoordiger van de socialistische lijst.  

                                                 
99 ARA, Sûreté Publique,  550.687, Carolus Molter. 
    DVZ, Sûreté Publique, 1.186.686, Adolphe Molter. 
100 regio Hessen. 



 48

28. Nacken Maria Francisca Fernande 101 
 
Maria Francisca werd geboren op 10 augustus 1900 en was de dochter van Conrad Hubert 

Nacken en Ferdinande Marie Henriette Van Strydonck. Conrad werd geboren in Keulen 
102 op 5 april 1857 en Ferdinande in Temse op 13 augustus 1868.  

Conrad Nacken vestigde zich in 1888 in Antwerpen. Hij huwde met Ferdinande op 29 juli 

1899. Ervoor was Conrad al eens getrouwd geweest met Catharina Hubertina Klug.  

 

Conrad en Ferdinande kregen drie dochters: Maria Francisca Fernande (10/8/1900), 

Philomena Leontina Martha (10/9/1903) Marguerite Leontina Adolphina (9/8/1905). Ze 

werden alledrie in Antwerpen geboren.  

 

Conrad was winkelier en verhandelde o.a. tabak en sigaren. Vooraleer hij zich in 

Antwerpen vestigde, was hij zeeman. Hij is vervolgd geweest voor misbruik van 

vertrouwen op 22 oktober 1918. Conrad was 1m83 groot, had bruin haar, blauwe ogen, 

een grote neus en mond en een ovaal gezicht. In Keulen had hij vanaf 1884 achttien 

maanden in de gevangenis gezeten voor diefstal en slecht gedrag.  

 

Gedurende de bezetting heeft het gedrag, de faam en de houding tegenover België van 

Maria geen aanleiding tot klachten gegeven.  

Tijdens de oorlog werd Conrad op het Duitse Kommandantuur geroepen. Hij moest 

verklaren of hij zijn Duitse nationaliteit terug wilde verkrijgen. Conrad weigerde dit 

voorstal. Hij moest er ook een verklaring ondertekenen waarmee hij van zijn Duitse 

rechten afziet. 103 Conrad Nacken overleed in Antwerpen op 15 november 1930. 

 

In januari 1919 opteerde Maria voor de Belgische nationaliteit. In 1922 legde ze opnieuw 

een nationaliteitsverklaring af volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919.  

In 1922 wilde Ferdinande de Belgische nationaliteit terug verwerven. Ze was die verloren 

door haar huwelijk met Conrad Nacken. Ze werd terug Belg door de wet van 15 mei 1922.  

                                                 
101 ARA, Sûreté Publique, 409.967. 
102 regio Nordrhein-Westfalen. 
103 Brief van Conrad Nacken. 
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29. Offergeld Mathilda en Offergeld Maria Joanna 104 
 
Maria en Mathilda waren de twee dochters van Franz Offergeld en Christine Hoskens. 

Franz Offergeld werd geboren op 16 december 1860 in Aix-la-Chapelle 105 en Christine op 

2 oktober 1859 in Antwerpen. Franz Offergeld immigreerde naar België in 1882. 

 

Hij huwde met Christine in Antwerpen op 4 juni 1885. Het koppel kreeg drie kinderen: 

Henri (7/10/1889), Mathilda (8/9/1893) en Maria Joanna (1896). Ze werden alledrie in 

Antwerpen geboren.  

Franz Offergeld werkte als arbeider en als pianohersteller. Zijn zoon Henri verkocht 

piano’s.  

 
Tijdens de oorlog was Franz in dienst van de bezetter in de Kopercentrale. Hij begeleidde 

de Duitsers om bij de bevolking het koper in beslag te nemen. Mathilda werkte een jaar 

als vertaalster bij het Duitse havenbestuur in Antwerpen. Haar zus Maria Joanna was 

gedurende negen maanden in dienst op het hoofdpostbureel van de bezetter. Over Henri 

en zijn gedrag tijdens de bezetting is niets ongunstigs gekend. 106 

Het gezin Offergeld had ook voor en na de oorlog nog contact met familie in Duitsland.  

 
Mathilda opteerde voor de Belgische nationaliteit in maart 1915. Haar zus Maria Joanna 

legde haar nationaliteitsverklaring af in april 1915. Hun broer Henri had de Belgische 

nationaliteit verworven voor de oorlog.  

 

Na de wapenstilstand werd het gezin Offergeld verplicht om zich buiten Belgisch 

grondgebied te vestigen. Na de oorlog trouwde Henri met Maria Josephina Vaume. 

Mathilda huwde met de Duitse Alfred Schnieber op 23 mei 1922. Alfred was geboren in 

Aken op 17 november 1892.  

                                                 
104 ARA, Sûrété Publique, 327.663, Franz Offergeld. 
     DVZ, Sûreté Publique, A 12 865 en A 175 976, Mathilde Offergeld). 
105 regio Nordrhein-Westfalen. 
106 Verslag van het commissariaat van Politie van de stad Antwerpen. 
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30. Opfermann Wilhelm Friedrich en Opfermann Frederik Karel 107 
 

Frederik Karel en Wilhem Friedrich zijn zonen van Frédéric Guillaume Albert 

Opfermann en Marie Petronella Peeters. Frédéric werd geboren in Stassfurt 108 op 13 

september 1861 en Marie in Hingene (Bornem) op 11 maart 1863.  

 

In 1884 immigreerde Frédéric naar België. Marie en Frédéric huwden op 30 oktober 1886 

en kregen zes kinderen: Leo Jean (24/3/1888), Jeanne Leonie Rosalie (25/9/1889), Henri 

Rudolphe (8/4/1895), Hortense Pélagie (13/6/1896), Wilhelm Friedrich (3/1/1898) en 

Frederik Karel (3/10/1900). Ze werden alle zes geboren in Antwerpen 

 

Vader Frédéric was kapper van beroep. Zijn zonen Leo Jean, Wilhelm Friedrich en 

Frederik Karel volgden zijn voorbeeld. Marie Petronella was ongeletterd. 

 

Tijdens de bezetting heeft het gedrag van Wilhelm nooit aanleiding tot klachten gegeven. 

Hij heeft niet gediend in een Belgisch of geallieerd leger. 109 

Frederik en Wilhelm opteerden op 3 december 1918 voor de Belgische nationaliteit 

volgens artikel 9 en 14 van de wet van 8 juni 1909. In 1920 legde Wilhelm opnieuw een 

nationaliteitsverklaring af volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919.  

Hun broer Leo Jan deed in 1904 zijn optie voor het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit.  

 

In 1918 verkreeg Marie Petronella Peeters de Belgische nationaliteit terug. Ze had haar 

hoedanigheid van Belg verloren door artikel 11.2° van de wet van 8 juni 1909 door haar 

huwelijk met Frédéric Opfermann die van Duitse oorsprong was. Frédéric was overleden 

op 2 april 1914 in Antwerpen. Marie kon dus via artikel 13.2° van de voornoemde wet de 

hoedanigheid van Belg terugbekomen.  

                                                 
107 ARA, Sûreté Publique, 423 320. 
108 regio Sachsen-Anhalt. 
109 Brief van de hoofdcommissaris van Politie in Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de Openbare 
Veiligheid in Brussel.  
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31. Pabelick Agnès Elisabeth Marie 110 
 

Agnès was de dochter van Frederik Willem Pabelick en Jeanne Marie Kramer. Frederik 

werd geboren in Essen 111 op 20 september 1858 en Jeanne in Antwerpen op 2 februari 

1860. Jeanne was Nederlandse door geboorte maar ze werd Duitse door huwelijk.  

 

In 1880 vestigde Frederik Willem zich in Antwerpen. Hij was horlogemaker van beroep. 

Jeanne en Frederik zijn gehuwd op 2 augustus 1884 in Antwerpen en kregen twee 

kinderen: Frederic Henri Guillaume (12/10/1885) en Agnès Elisabeth Marie (22/12/1896). 

Ze werden allebei in Antwerpen geboren.   

 

Het gezin Pabelick verbleef niet in België tijdens de bezetting maar trok vanaf september 

1914 naar Nederland.  

In februari 1915 opteerde Agnès voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 en 14 

van de wet van 8 juni 1909. Haar broer Frederic werd Belg door een 

nationaliteitsverklaring in 1904.  

 
Na de oorlog vestigden Frederik Pabelick en Jeanne Kramer zich in Nederland. Frederik 

overleed in Zevenbergen op 20 maart 1932. Jeanne Kramer overleed in Antwerpen op 18 

juli 1941. Toen bezat ze terug de Nederlandse nationaliteit. Op 13 december 1940 vertrok 

ze van Zevenbergen (Noord-Brabant) naar Antwerpen. Vanaf 1940 woonde ze in bij haar 

dochter Agnès die haar verzorgde tot aan haar dood.  

                                                 
110 ARA, Sûreté Publique, 363.732. 
111 regio Nordrhein-Westfalen. 
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32. Plincke Joseph Henri Mathilde 112 
 

Joseph werd geboren in Antwerpen op 25 januari 1900 als zoon van Henri Frederic 

Chretien en Albertine Crab. Henri werd geboren in Recklingen 113 op 20 oktober 1873 en 

Albertine in Wommersom 114 op 8 december 1879. Henri Frederic woonde al vanaf 1880 

in België. 

 

Frederic en Albertine huwden op 18 maart 1899 en kregen drie zonen: Joseph Henri 

(25/1/1900), Henri Severine Celina (25/1/1902) en Frederik Henri Anna (18/7/1907). Ze 

werden alledrie geboren in Antwerpen. 

Joseph verdiende geld door te helpen in het hotel van zijn moeder. Zijn vader was 

hotelier. Vader Henri overleed op 3 februari 1917 in Ukkel. Na de dood van haar man 

verwierf Albertine in 1919 haar Belgische nationaliteit terug. Later hertrouwde ze nog 

met een Belg.  

 

Het gedrag van Joseph was tijdens de bezetting feilloos en hij heeft nooit gehandeld met 

de bezetter of voor hem gewerkt. De Duitsers wilden Joseph verplichten tot krijgsdienst 

maar zijn vader Henri verzette zich hiertegen. 115 Gans het gezin Plincke gedroeg zich 

Belgischgezind tijdens de oorlog. 116 

 

In januari 1919 opteerde Joseph voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 en 14 van 

de wet van 8 juni 1909. In 1922 legde hij opnieuw een nationaliteitsverklaring af volgens 

artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. Vanuit het ministerie van Justitie krijgt hij “un 
avis favorable” op zijn vaderlandskeuze.  

 

Zijn broer Henri Severine opteerde na de oorlog voor de Belgische nationaliteit. Uit een 

brief aan de minister van Justitie, geschreven door kanunnik Dessain, blijkt dat: 

 

                                                 
112 ARA, Sûreté Publique, 646.085. 
113 regio Sachsen-Anhalt. 
114 Een deelgemeente van Linter in Vlaams-Brabant. 
115 Document van het gemeentebestuur van de gemeente Borgerhout. 
116 Document van de Openbare Veiligheid. 
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“Ces deux jeunes sont Belges de coeur et d’âme, qu’ils n’ont aucun lien de famille qui les rattache à 
l’Allemagne, et qu’il ne semble exister aucun motif pour les priver de la qualité de citoyens 
belges... » 

 

Joseph wilde na de oorlog zijn militieverplichtingen in België vervullen maar dit werd 

hem ontzegd. In een document van het gemeentebestuur van Borgerhout, waar hij een 

tijdje woonde, wordt zijn gedrag en zedelijkheid als onberispelijk en onbevlekt 

omschreven en nooit ongunstig tegenover de Belgische natie.  
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33. Sakowski Jeanne Hélène 117 
 

Jeanne Hélène was de dochter van Jean Sakowski en Marguerite Barbe Madeleine 

Mundel. Jean werd geboren te Bamberg 118 op 2 juni 1849 en Marguerite in Schweinfurt 119 

op 16/2/1856. Beide ouders hadden dus de Duitse nationaliteit. Ze immigreerden samen 

naar België in 1877. 

 

Jean en Marguerite huwden in Schaarbeek op 23 mei 1882 en kregen twee dochters: 

Marguerite Elisabeth (19/4/1884) en Jeanne Hélène (6/3/1893). Marguerite werd geboren 

in Brussel, Jeanne Hélène in Antwerpen.  

Vader Jean was winkelier in een reisagenschap. Zijn dochter Marguerite werkte ook als 

winkelierster. 

In augustus 1914 opteerde Jeanne Hélène voor de Belgische nationaliteit. 

                                                 
117 ARA, Sûreté Publique, 321.826. 
118 Bromberg behoort tot het huidige Polen maar was voor de Eerste Wereldoorlog deel van het Duitse Rijk. 
119 Regio Beieren. 
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34. Schreiber Bertha Juliana 120 
 
Bertha werd geboren in Tourcoing (Frankrijk) op 17 december 1889. Ze was de dochter 

van Georges Schreiber en Sophie Cornélie Carpentier. Georges werd geboren in Mulhouse 
121 en Sophie in Tourcoing. Georges immigreerde in 1887 naar België. 

 

Sophie en Georges kregen vier kinderen: Georges Michel (18/7/1887), Marguerite, 

Valentine en Bertha (17/12/1889). Ze werden allen geboren in Tourcoing.  

Bertha was handelaarster van beroep. Georges Michel was typist.  

 

In september 1914 opteerde Bertha voor de Belgische nationaliteit in Antwerpen. Bertha 

huwde met Jean Marie Joseph Jules Royon op 16 mei 1928. Hij werd geboren in Oostende 

op 10 augustus 1895 en was bediende. Op 24 januari 1947 werd Jean veroordeeld door de 

Krijgsraad tot de doodstraf en verloor hij zijn Belgische nationaliteit.  

Hij werd veroordeeld voor hulp aan de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de 

Duitse bespiedingsdienst, het verklikken van meerdere personen aan de vijand en de 

moord gepleegd op de persoon L. Pinte. Tijdens de bezetting werkte hij voor de Duitsers 

in de Abwehrstelle en als tolk op de Kommandatur in Brussel. 

 

De broer van Bertha, Georges Michel trouwde tweemaal. Zijn eerste vrouw heete Angèle 

Sorgato en zijn tweede Leokadja Krakowian. Leokadja werd geboren in Poczesna in Polen.  

Samen kregen ze een dochter Jeanne en een zoon Michel. Georges en Leokadja 

verwierven beide de Franse nationaliteit. Na de Tweede Wereldoorlog verbleven ze in 

België en wilden ze hier blijven. Op 29 september 1959 stierf Georges Michel Schreiber in 

Brussel. 

                                                 
120 DVZ, Sûreté Publique, 2.085.882, Georges en Georges Michel Schreiber. 
     DVZ, Sûreté Publique, 1.036.889, Bertha Schreiber. 
121 Mulhouse behoort nu tot Frankrijk en ligt in de Elzas maar behoorde voor de Eerste Wereldoorlog tot het 
Duitse Rijk.  
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35. Schreiber Eduard Jan Bertha 122 
 

Eduard Schreiber werd geboren in Antwerpen op 30 december 1883 als zoon van Hubert 

Marie Julien Schreiber en Maria Juliana Hermans. Hubert werd geboren in Aken 123 op 15 

april 1861 en Maria Juliana in Antwerpen op 10 april 1857. 

 

In 1884 vestigde Hubert Schreiber zich in België. Maria en Hubert kregen twee kinderen: 

Eduard Jan Bertha en Bertha Juliana Carolina. 

In 1901 werd Eduard Jan Bertha veroordeeld voor smaad aan de politie. In 1914 verkreeg 

Maria Juliana haar Belgische nationaliteit terug. Haar man Hubert was overleden op 22 

juli 1909 in Antwerpen. 

 
In september 1914 opteerde Eduard voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 8 van 

de wet van 8 juni 1909. Na de oorlog legde hij opnieuw een verklaring van 

inboorlingschap af.  

Eduard huwde met Marie Sophie Janssen. Hij was bediende van beroep.  

                                                 
122 ARA, Sûreté Publique, 686.942. 
123 Regio Nordrhein-Wesfalen. 
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36. Träger Regina Emma Emilia Anna 124 
 

Regina werd geboren op 13 juni 1899 in Borgerhout als dochter van Johann Carl Träger en 

Marie Jenna Cornélie De Clerck. Johann Carl werd geboren in Remscheid 125 in Duitsland 

op 12 juli 1865 en Marie Jeanne in Antwerpen op 1 juli 1863.  

 

Johann vestigde zich in 1886 in België. Op 29 maart 1892  huwden Johann en Marie in 

Antwerpen. Johann werkte als zeeman, later als bakker. Hij stierf op 23 november 1900 in 

Antwerpen.  

 

In december 1918 opteerde Regina voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 9 en 14 

van de wet van 8 juni 1909.  

Regina huwde met Joseph Corneille Claes op 30 augustus 1927. Joseph werd geboren op 

19 juni 1895 in Antwerpen en was diamantbewerker. Regina was naaister van beroep. 

Haar moeder Marie overleed op 11 juli 1932 in Antwerpen. 

                                                 
124 ARA, Sûreté Publique, 457.086, Johann Carl Träger. 
     DVZ, Sûreté Publique, 1.100.979, Regina Träger. 
125 regio Nordrhein-Westfalen. 
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37. W. François Wilhelm Octave 126 
 

François werd geboren op 8 februari 1898 en was de zoon van Wilhelm Friedrich W. en 

Catherine Marie Weidemann. Wilhelm Friedrich werd geboren in Tübingen 127 op 13 

oktober 1863 en Catherine in Zierikzee (Nederland) op 16 april 1874. Catherine vestigde 

zich in België in 1882. Ze volbracht hier haar studies. In 1891 immigreerde Wilhelm naar 

België.  

 

Catherine en Wilhelm huwden in Antwerpen op 13 april 1895. Samen kregen ze vier 

kinderen: Katherina Maria Ludovika (6/2/1896), Frans Willem (8/2/1898), Madeleine 

Thimotea Jeanne (8/7/1899) en Willem Frederik (2/8/1910). Ze werden alle vier in 

Antwerpen geboren.  

Vader Wilhelm Friedrich was in dienst bij de zeevaartmaatschappij Red Star Line.  

 
Het gezin W. vluchtte in augustus 1914 naar Nederland. Pas in januari 1916 keerden ze 

terug.  

Vader Wilhelm had een goede reputatie in Antwerpen. Er was niets ongunstigs gekend 

over zijn gedrag. Tijdens de bezetting was zijn houding onberispelijk geweest. 128 

 

In 1913 diende vader Wilhelm een aanvraag tot naturalisatie in waaraan wegens de oorlog 

geen gevolg is gegeven. In 1919 vraagt hij opnieuw de gewone naturalisatie aan.  

Op 2 december 1918 opteerde Frans Willem voor de Belgische nationaliteit volgens artikel 

9 en 14 van de wet van 8 juni 1909. Zijn broer Willem Frederik diende in 1927 een 

nationaliteitsverklaring in. Zo verkreeg hij de Belgische nationaliteit.  

 

Vanaf februari 1919 tot april 1921 heeft Frans Willem dienst gedaan in het Belgisch leger.  

 

                                                 
126 ARA, Sûreté Publique, 564.981, Wilhelm W. 
    DVZ, Sûreté Publique, 1.275.837, François W. 
François Wilhelm wordt in het dossier vaak verfranst naar François Guillaume of vernederlandst naar Frans 
Willem. De achternaam van François is beperkt tot “W.” omwille van het feit dat zijn drie kinderen geboren 
zijn na 1907 en dus nog in leven kunnen zijn. 
127 regio Baden-Wüttemberg. 
128 Brief van de administrateur-directeur-generaal aan de secretaris-generaal van de Openbare Veiligheid. 
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Na de oorlog wilde vader Wilhelm Friedrich de toelating krijgen om in België te mogen 

blijven. Hiervoor schreef hij een brief aan het ministerie van Justitie:  

 
“ Door het toeval in Duitsland geboren te Tübingen bij de Zwitserse grens, doch nooit kunnen 
instemmen met het Pruisische militarisme, zoo heb ik reeds op achttienjarige leeftijd Duitsland 
verlaten en gaan wonen in Amerika (San Francisco) en vanwaar ik dan regelmatig op Engelse en 
Amerikaanse schepen gevaren heb tot ik mij in januari 1891 in Antwerpen heb gevestigd en 
sindsdien daar gehuwd ben… Om u een bewijs te leveren welke haat ik de Deutschen toedraag: 
tijdens de bezetting heb ik geen inburgering of herkenning kunnen bekomen omdat ik en mijn 
zoon geen militaire diensten aan het land wilden bewijzen. Doch thans nu de Belgen teruggekeerd 
zijn, heeft mijn zoon geen ogenblik geaarzeld om zijn vaderland te dienen en heeft zich als 
vrijwilliger aanboden…” 

 
Wilhelm Friedrich verkreeg de toelating om in België te blijven na de oorlog wegens goed 

gedrag en een onberispelijke houding tijdens de oorlog. Hij overleed op 12 januari 1933. 

 

Catherine Marie Weidemann bezat de Nederlandse nationaliteit. In 1933 wilde ze Belg 

worden via een gewone naturalisatie. Door haar lange verblijf in België voelde ze zich 

immers meer Belg dan vreemdeling. Catharine Marie Weidemann overleed op 9 februari 

1951 in Antwerpen.  

 

Frans Willem W. huwde met Isabelle Julienne Goor op 12 januari 1923. Isabelle werd 

geboren in Brasschaat op 12 januari 1895. Samen kregen ze drie kinderen: Caroline Joanna 

(9/2/1915), Frans Martin Eugeen (13/1/1921) en Willem Maria (17/2/1924). Ze werden 

alledrie geboren in Schoten en hadden de Belgische nationaliteit. Zijn zus Madeleine 

Thimotea is gehuwd met de Belgische François Marstboom. 

 

Frans Willem had gewerkt als arbeider en scheepskok. Hij drukte zich uit in een 

Antwerps dialect. In 1941 was hij veroordeeld geweest voor sluikslachting (het slachten 

van een varken zonder toelating). Frans moest een boete betalen van 175 fr. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Frans ervan verdacht dat hij lid was van het O.T. 

en het uniform en het wapen ervan had gedragen. Volgens inlichtingen had hij aan het 

Oostfront verbleven en was hij lid van DeVlag. Zelf verklaarde hij dat hij door de Duitsers 

verplicht werd om voor hen te werken. 
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Vader en kinderen W. werden tijdens de Tweede Wereldoorlog als hevig Duitsgezind 

aanzien. Zijn oudste zoon was lid van de SS, de jongste van de SS Vlaanderen en zijn 

dochter was propagandiste voor Duitsland. Ze waren alledrie lid van DeVlag. 

Zoon Willem Maria verwierf de Duitse nationaliteit door zijn inlijving in het Duitse leger. 

Over Isabelle Goor was niets ongunstigs gekend over haar gedrag tijdens de oorlog. 

 

De gemeente Schoten, waar de kinderen werden geboren, werd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog aanzien als een pro-Duitse gemeente. De burgemeester van Schoten zag 

Frans W. als hevig Duitsgezind en zelfs gevaarlijk. 

 

Vanaf 1944 werd Frans Willem voor een dertigtal maanden geïnterneerd in het Klein 

Kasteeltje in Brussel. Om zijn vrijlating te regelen, schreef hij in 1947 een brief aan de 

algemene bestuurder van de Vreemdelingenpolitie: 

 

“ … Den Heer Substituut Krijgsauditeur Hernauld te Antwerpen heeft mij op 7 november 1945 
gezegd dat er tegen mij geen enkele aanklacht bestaat en ik dus niet strafbaar ben. Nu ben ik zo 
vrij u beleefd te vragen of er dan geene mogelijkheid bestaat dat ik zelf voor mijne ziekelijke 
vrouw die nu van haar steun moet leven, kan zorgen. Indien het niet anders kan, ben ik zelfs 
bereid naar de koolmijnen te gaan om daar mijn brood te verdienen, de hoofdzaak is dat ik vrij 
kom en zelf voor mijn vrouw kan zorgen… Ik heb geen Duitse mening of opvattingen, de Duitsers 
hebben mij tegen mijn uitdrukkelijken wil in, gedwongen om dienst te nemen als arbeider bij de 
organisatie Todt. Ik ben hiervoor al sinds 30 september 1944 geïnterneerd…” 

 
Ook zijn twee schoonbroers Louis en Leopold Goor schreven brieven aan de minister van 

Justitie om de vrijlating van Frans te regelen. 

 

Isabelle Goor kreeg steun van de Commissie voor Openbare Onderstand en hulp van haar 

broers. Over haar gedrag en zedelijkheid was niets ongunstigs gekend. Isabelle had last 

van maagproblemen. 

 

In juni 1947 werd Frans W. vrijgelaten met de verplichting om regelmatig te werken en 

zich te onthouden van alle politieke bedrijvigheid. Daarna ging hij werken als 
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kolenschepper bij de N.V. Charbonnages André Dumont in Waterschei. Frans werd door 

de medische keurdienst goedgekeurd om in de mijnen te werken. 129 

 

In 1948 werden er geen uitdrijvingsmaatregelen genomen tegenover Frans Willem W. 

gezien zijn langdurige internering en het feit dat hij in België geboren was en steeds in het 

land verbleven had. Frans Willem verkreeg de hoedanigheid van Belg alsnog in 1953.   

                                                 
129 Brief van de Krijgsauditeur aan de administrateur van de Vreemdelingenpolitie in 1947. 
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38. Welslau Jules 130 
 

Jules werd geboren op 18 september 1893 in Antwerpen als zoon van Friedrich Wilhelm 

Welslau en Hubertina Carolina Sibylla Michiels. Friedrich werd geboren in Eupen op 22 

februari 1847 en Hubertina in Düsseldorf op 10 maart 1860.  

 

Friedrich en Hubertina immigreerden naar België in 1882. Samen kregen ze elf kinderen: 

Karel Frederik (23/5/1878), Hendrik Frederik (21/1/1881), Pieter Jan (16/5/1882), Theresia 

Wilhelmina (30/11/1883), Lodewijk August (24/4/1885), Gertruda Jacobina (4/3/1887), 

Frans Joseph (1/2/1889), Willem (Willy) August Boudewijn (23/8/1890), Jules (18/9/1893) 

Francisca Victoria (2/10/1894) en Johannes Maria (9/10/1895). De drie oudste kinderen 

werden geboren in Neuss in Duitsland, de anderen in Antwerpen. 

 

Op 16 juni 1882 werd Friedrich Welslau in Antwerpen veroordeeld voor slagen en 

verwondingen. Vader Friedrich was meubelmaker/timmerman van beroep. Jules Welslau 

werkte als bediende. 

 
In september 1914 vluchtten de ouders Welslau naar Nederland. Jules bevond zich bij het 

uitbreken van de oorlog in Hamburg als zeeman. Hij werd er door de Duitsers 

aangehouden als Belg en geïnterneerd tot februari 1915. Daarna mocht hij terugkeren 

naar België en verbleef hij bij de heer Petrus Michels, een fabrikant in azijn en mosterd. 

Zijn gedrag en houding tegenover België hebben geen aanleiding tot klachten gegeven.  

 

Tijdens de oorlog is hij niet in dienst geweest in een Belgisch of geallieerd leger. Na de 

wapenstilstand ging Jules echter wel in dienst in het Belgisch leger. 131  

Zijn broer Lodewijk heeft zijn krijgsdienst verricht in het Belgisch leger vanaf 1914. 

 

In mei 1915 opteerde Jules voor de Belgische nationaliteit. In 1920 doet hij dit opnieuw 

volgens de artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919. De dienst Openbare Veiligheid 

reageert positief op de aanvraag van Jules en hij verkrijgt de Belgische nationaliteit door 

                                                 
130 ARA, Sûreté Publique, 393.579, Friedrich Welslau. 
     DVZ, Sûreté Publique, 1.074.110, Jules Welslau. 
131 Brief van de hoofdcommissaris van Politie in Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de Openbare 
Veiligheid in Brussel. 
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inboorlingschap. 132 Zijn broer Willy Welslau legde zijn nationaliteitsverklaring af voor de 

Eerste Wereldoorlog.  

 

In 1920 verbleven de ouders van Jules nog steeds in Nederland. Ze wilden de toelating 

verkrijgen om naar Antwerpen komen om zich hier definitief te vestigen. Hun zoon 

Lodewijk schreef hiervoor een brief naar het ministerie van Justitie: 

 

“Mes parents ont depassé la septantaine et ont habité la Belgique avant la guerre. Tous ces enfants 
ont été élevés en Belgique et y résident encore actuellement, à l’exception d’un fils Willy Welslau 
qui les a accompagné en Hollande et désirerait rentrer avec eux. En dehors du soussigne il y a 
encore un fils qui est soldat belge : Jules Welslau en ce moment en service à l’Hôpital Militaire à 
Anvers... Comme mes vieux parents ont besoin du soutien de leurs enfants et que la vie en 
Hollande est fort difficile pour eux, le soussigne, eu égard au service militaire de deux fils à l’armée 
belge, ose espérer que le ministre voudra bien autoriser ceux-ci de même que le fils qui les 
accompagne, à revenir à Anvers, pour y terminer leurs vieux jours au milieu de leurs nombreux 
enfants, tous belges » 

 
Ook Willy Welslau schreef een brief aan het Consulaat Generaal van België in Rotterdam:  

 
“Mes parents sont d’origine allemande, mais actuellement nationalité indeterminée et sont fixés à 
Anvers depuis 1881 ou tout les enfants sont nées... Mon frère Jules, qui pendant la guerre avait été 
interné à Hamburg comme faisant partie de l’équipage de navire belge « Katanga » et qui je ces 
jours derniers a été appelé à faire son service militaire en Belgique, moi-même libéré comme 
soutien de famille et comme étudiant. La famille allié par le mariage est belge également : le mari 
de ma soeur ainée, Jean Nollen, est au front depuis 1914, entré en campagne à Louvain et est 
maintenant revenu à Anvers. » 
 

Verder in de brief staat nog dat de vader zijn linkerarm verloren heeft en dat zijn vrouw 

voor hem zorgde. Willy Welslau studeerde filosofie. Later werkte hij als boekhouder bij 

de Red Star Line.  

Het echtpaar Welslau mocht terugkeren naar België. Friedrich Welslau overleed in 

Berchem op 24 december 1926 en Hubertina Michiels in Berchem op 21 april 1931.  

 

                                                 
132 La demande de l’interessé semble pouvour être accueillie favorablement. Le sieur Welslau a eté autorisé 
par application de l’article 3 de la loi du 25 octobre 1919. 
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39. W. Matheas Petrus 133 
 

Matheas werd geboren in Antwerpen op 16 december 1897 als zoon van Bernard Heinrich 

en Maria Catharina Hamaekers. Bernard werd geboren in Hilden 134 op 4 maart 1864 en 

Maria in Maaseik op 10 oktober 1868.   

 

In 1879 kwam Bernard naar België en hij huwde met Maria op 10 april 1890. Het koppel 

kreeg negen kinderen:  Hélène Pétronille (24/11/1891),  Gertrude Anne (14/10/1895), 

Matheas (16/12/1897), Anna (22/7/1899), Maria Lambertina (15/12/1900), Jozef Christiaan 

Bernard Johannes (4/11/1901), Agnes Josephina (11/4/1904), Elisa Maria Leopoldina 

(7/9/1906), Agnes (15/3/1910). Alle kinderen werden geboren in Antwerpen.  

 

Joseph Christiaan overleed na één jaar en acht maanden op 2 juli 1903. Agnes Josephina 

stierf na vijf maanden op 29 september 1904. Ook dochter Agnes haalde het niet en stierf 

drie maanden na haar geboorte op 30 juni 1910.  

 

Bernard was autovoerder, steward en muzikant. Hij was geen Jood. Zijn zoon Matheas 

werkte als werktuigkundige, steward en koetsier.  

 
In 1916 werd Matheas als civiel gevangene geïnterneerd door de Duitsers in het kamp in 

Wittenberg tot 7 november 1918. Na de oorlog vervulde hij zijn dienstplicht in België.  

In januari 1919 opteerde Matheas voor de Belgische nationaliteit. In 1921 legde hij zijn 

nationaliteitsverklaring opnieuw af.  

 
Matheas W. huwde met Pauline Pittoors op 19 december 1931. Pauline werd geboren in 

Antwerpen op 17 december 1899 en was arbeidster. 

Samen kregen ze vier kinderen: Leo Maria Emiel (18/4/1929), Henriette Georges 

(1/8/1931), Prosper Marie Bernard (3/5/1932) en Melanie Francisca (21/4/1934). Ze 

werden alle vier in Antwerpen geboren. Leo Maria Emiel stierf al op 11 april 1934. 

 

                                                 
133 ARA, Sûreté Publique, 587.825, Bernard Heinrich W. 
     DVZ, Sûreté Publique, 1.074.107, Matheas W. 
 De achternaam van Matheas is beperkt tot « W. » omwille van het feit dat zijn kinderen na 1907 geboren 
zijn en dus mogelijk nog in leven zijn. 
134 Regio Nordrhein-Westfalen. 
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In 1936 had Matheas de Belgische nationaliteit nog steeds niet verkregen. Op 16 

september 1936 schreef hij hiervoor een brief aan de koning: 

 

“Mijn vader kwam naar België in 1879 op vijftienjarige leeftijd en huwde hier te Antwerpen in 
1890, hij overleed hier op 2 maart 1911 en moeder op 20 mei 1914. Ik werd dus al op 
veertienjarige leeftijd wees. In 1916 werd ik geïnterneerd door de Duitsers en verbleef gedurende 
17 maanden in het kamp te Wittenberg. Ik werd dan terug naar België gezonden vier dagen voor 
de wapenstilstand. Op 3 juni 1920 werd ik als dienstplichtig opgeroepen in het Belgisch leger. Ik 
heb gediend bij de Troupes d’administration, service de santé, quatrième compagnie in Namur. 
Mijn diensttijd eindigde op 31 mei 1921. Ik was tot 1935 nog altijd in de vaste overtuiging dat ik 
Belg was. In 1935 werd ik onverwacht op het stadhuis ontboden en werd ik daar als vreemdeling 
beschouwd. Er werd mij dus tot mijn grote verbazing een vreemdelingenpas overhandigd met 
vermelding “Nationaliteit Onbepaald”. Sedertdien ben ik werkloos en heb ik door die nationaliteit 
reeds verscheidene betrekkingen moeten laten voorbijgaan. Sinds 11 april 1935 is ook mijn 
echtgenote overleden. Deze was ook Belgisch, genaamd Paulina Pittoors. Ik ben achtergebleven 
met drie minderjarige kinderen die zich nu in het weeshuis “Good Engels” Albert Guisan te 
Antwerpen bevinden waarvoor ik dus werkelijk moet opbrengen van den werklozen steun die ik 
sinds een jaar geniet. Ik wil dus zeer erg de Belgische nationaliteit, daar ik niets ken dan België en 
steeds trouw dit land gediend heb. Onvermogend en werkloos zijnde is het mij onmogelijk zulks 
te bekostigen. Daarom wend in mij tot u, sire, om mij in deze zaak bij te staan en die gunst te 
bekomen,…” 

  

Tussen 1927 en 1931 werd Matheas W. in Antwerpen zeven keer veroordeeld wegens 

dronkenschap, vervoer, wateren en plaats van rijtuigen. Hij was al eens veroordeeld 

geweest op 29 februari 1915 voor leuren. Op 21 juni 1934 werd hij in Antwerpen 

veroordeeld voor slagen en verwondingen.  

In 1936 was Matheas een tijdje werkloos en kreeg hij steun van de Commissie voor 

Openbare Onderstand. Zijn drie kinderen verbleven in het weeshuis.   

 

Matheas huwde als weduwnaar voor de tweede keer met de weduwe Celina Alphonse 

Van Praet op 27 december 1941. Celina was al eens eerder getrouwd met John Reinhold 

Willem Bergstrom. John was van Zweedse oorsprong.  

Op 27 januari 1942 werd Celine terug Belg verklaard. Ze was haar Belgische nationaliteit 

verloren door haar huwelijk met Matheas, die vaderlandsloos en van Duitse oorsprong 

was. Celina werd geboren in Antwerpen op 9 november 1891.  
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40. W. Achille Jaak Peter 135 
 

Achille werd geboren op 3 mei 1897 en was de zoon van Adolphe Frédéric Wilhelm en 

Christine Wilhelmine Arlette Halffmann. Adolphe werd geboren in Loccum 136 op 26 

september 1861 en Christine in Middelburg (Nederland) op 31 december 1867.  

 

In 1893 vestigde Adolphe zich in Antwerpen. Christine verbleef al vanaf haar zevende in 

België. Het koppel kreeg vier kinderen: Achille Jacques (3/5/1897), Adolphine Frédérique 

Wilhelmine (21/4/1899), Martha Adriana Joanna (3/6/1902), Hélène Adrienne Christine 

(22/10/1903) en Jacques Elisa Lambert (6/10/1908). 

In Antwerpen oefende Adolphe het beroep van beenhouwer uit. Vooraleer hij zich in 

Antwerpen vestigde, was hij zeeman.  

 

Het gezin W. verbleef in België tot november 1919. Daarna vertrokken de ouders en hun 

twee jongste dochters naar het buitenland. 

Tijdens de bezetting heeft Adolphe voor de vijand gewerkt als “ijzerenwegbediende”. 

Over zijn gewoon gedrag is niets ongunstigs gekend. 

 

Achille was van goed gedrag en zeden. In 1920 voer hij op zee en werkte als machinist aan 

bood van het stoomschip “Trevier” van de Lloyd Royal Belge op weg naar Brazilië. Tijdens 

de bezetting heeft hij zijn beroep van paswerker uitgeoefend. De politie is er niet in 

geslaagd om te vernemen waar hij allemaal heeft gewerkt en of hij in dienst is geweest van 

de vijand. Tijdens de oorlog heeft hij niet gediend in een Belgisch of geallieerd leger. 137 

 
In mei 1915 opteerde Achille voor de Belgische nationaliteit. In 1920 legde hij opnieuw 

een nationaliteitsverklaring af volgens artikel 3 van de wet van 25 oktober 1919.  

 

                                                 
135 ARA, Sûreté Publique,  550.118, Adolphe W. 
     DVZ, Sûreté Publique, 1.337.167, Achille W. 
De achternaam van Achille is beperkt tot « W. » omdat zijn kinderen na 1907 geboren zijn en dus mogelijk 
nog in leven zijn. 
136 regio Niedersachsen. 
137 Brief van de hoofdcommissaris van Politie in Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de Openbare 
Veiligheid in Brussel in 1920.  
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Na de oorlog trokken Adolphe, Christine en hun dochters Martha en Hélène dus naar het 

buitenland. Eerst verbleven ze drie jaar in Hannover, daarna woonden ze in Rotterdam. 

Ze wilden steeds terugkeren naar België. Adolphe schreef: 

 
“…en nu mocht ik mijn dochters die ook de Belgische school en zoo groot gebracht zijn gaarne 
laten opteren. Mijn vrouw kan het klimaat in Hannover niet verdragen en het verlangen van 
mijne kinderen is groot naar hun geboorteplaats…” 

 
Adolphe wilde terugkomen en genaturaliseerd worden tot Belg. Hij wilde ook dat zijn 

vrouw en dochters Martha en Hélène de Belgische nationaliteit verwierven. Hiervoor 

schreef hij in 1929 een brief aan de minister van Justitie: 

 
“Ik ben van 1893 in Antwerpen geweest en door den oorlog naar het buitenland verwezen omdat 
ik Duitscher van geboorte was. Zoals u ziet ben ik met een Hollandse vrouw getrouwd en 
daardoor bevind ik mij nu ook in Rotterdam. Ondertussen zijn twee mijner kinderen getrouwd 
met Belgische kinderen en wonen ze ook Antwerpen. Zoon en schoonzoon zijn beide in het 
Belgisch leger geweest. Mijn zoon voer op de Congolijn en hoopt op het einde van het jaar 1929 
zijn diploma voor eerste machinist te halen, mijn schoonzoon werkt op een bureau. Ik en mij 
vrouw willen terug naar Antwerpen komen omdat mijn getrouwde kinderen mij graag willen 
ondersteunen in mijn levensonderhoud maar het bezwaar is dat zij het niet voldoende kunnen 
doen door dat de omzetting van het geld naar guldens een te groot verschil is. Mijn twee 
ongetrouwde dochters kunnen in Antwerpen even goed hun werk verrichten als in Holland daar 
zij beide ook de Belgische scholen bezocht hebben. Ik wil ook graag in de familiekring zijn, ook 
omdat mijn vrouw’s familie in België woont en wij al op leeftijd zijn…” 

 
Dochter Adolphine was Belgische door huwelijk geworden. Achille had zijn militaire 

dienst in het Belgisch leger volbracht vanaf december 1918 tot april 1920 en was daarna 

op een Belgische zeevaartmaatschappij werkzaam.  

Achille huwde met Appoline Cornelie Menheer op 2 september 1922. Appoline was 

geboren op 24 februari 1898 in Antwerpen. Ze kregen twee kinderen: Martha 

(19/11/1925) en Adolf (8/7/1930). Ze werden allebei in Antwerpen geboren. Achille 

werkte als scheepshersteller, paswerker en metaalbewerker. Hij in eenmaal veroordeeld 

geweest voor “voertuigen”.  

Moeder Christine is gestorven op 4 augustus 1942 en vader Adolphe op 5 maart 1944. 

Beiden overleden in Berchem.  
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41. Winterfeldt Adriana Maria Leonie 138 
 

Adriana was de dochter van Carl Ferdinand Winterfeldt en Anna Catharina Pedus. Carl 

werd geboren in Danzig 139 op 26 maart 1852 en Anna in Boom op 26 januari 1860. In 

1878 immigreerde Carl Ferdinand naar België. 

 

Op 11 november 1880 huwden Anna en Carl. Ze kregen drie kinderen: Joseph Corneel 

(25/9/1887)  Frans Corneel (18/5/1892) en Adriana (20/11/1899).  Ze werden alledrie in 

Antwerpen geboren. 

 

Carl Winterfeldt is in 1898 veroordeeld geweest voor onvrijwillige slagen en 

verwondingen. Hij was dokwerker en overleed op 8 mei 1904. Ook zijn zoon Frans 

Corneel was dokwerker van beroep.  

 

Adriana opteerde in december 1918 voor de Belgische nationaliteit. Haar broers hadden 

hun nationaliteitsverklaring al afgelegd, Joseph Corneel in 1906 en Frans Corneel in 1911.  

Na de oorlog huwde Adriana met de Belg Isidore Batens. 

                                                 
138 ARA, Sûreté Publique, 336.607. 
139 Danzig behoort nu tot het huidige Polen maar was voor de Eerste Wereldoorlog deel van het Duitse Rijk. 
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42. Wörner Gustaaf Gerard 140 
 
Gustaaf werd geboren in Antwerpen op 13 februari 1897 als zoon van Johann Philipp 

Wörner en Josepha Francisca Van Reybroeck. Johann werd geboren op 9 mei 1862 in 

Niederdorfelden 141 en Josepha op 3 december 1868 in Doel.  

 

Johann vestigde zich in 1894 in Antwerpen. Hij huwde met Josepha in Antwerpen op 4 

december 1894. Het koppel kreeg twee kinderen: Josephine Philippine Jeanne (13/2/1895) 

en Gustaaf Gerard (13/2/1897). Beide kinderen werden geboren in Antwerpen. 

 

Johann Philipp werkte als zeeman. Gustaaf Gerard was paswerker van beroep. 

Op 12 oktober 1906 werd Josepha veroordeeld tot het betalen van een boete van 10 fr. 

voor beledigingen en nachtlawaai.  

 

Gans de oorlog voer Johann vanaf 1915 op het Amerikaanse schip “Le Champion” dat 

kanonnen transporteerde voor de geallieerden. Hij schreef mooie brieven naar zijn vrouw 

omdat hij haar miste en schreef haar lieve woordjes zoals“nog tuizende küsse voor u”.  

Zijn vrouw en kinderen bleven in Antwerpen tijdens de bezetting.  

Gustaaf Gerard werkte op vrijwillige basis in Duitsland vanaf 30 maart 1918 tot 12 

februari 1919. Verder was niets ongunstigs over het gezin Wörner gekend. 142 

 

In februari 1915 opteerde Gustaaf voor de Belgische nationaliteit. Na de oorlog legde hij 

opnieuw een verklaring van inboorlingschap af volgens artikel 3 van de wet van 25 

oktober 1919. Zijn zus had geopteerd op 14 februari 1913 volgens artikel 9 en 14 van de 

wet van 8 juni 1909 en was Belg geworden.  

 
In 1919 schreef Gustaaf een brief naar het ministerie van Justitie: 

 

“kwas zonder werk sedert 4 oogst 1914, ik was in het werk geweest bij Mr. Morisons in de 
Dambrugstraat 109, eene velofabriek. Ik woonde te Antwerpen bij mijne ouders. Door de ellende 
gedreven en altijd zonder werk zijnde, heb ik mij aangegeven op een duitsch bureel in maart 1918 
                                                 
140 ARA, Sûreté Publique, 571.027. 
141 regio Hessen. 
142 Brief van de hoofdcommissaris van Politie van Antwerpen aan de Algemene Bestuurder van de Openbare 
Veiligheid in Brussel. 
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om werk te bekomen. Seffens ben ik mogen vertrekken en ben aangekomen in Aachen. Ik ben er 
in het werk gesteld bij de heer Jafnir, autofabriek, ik werkte er aan de auto’s zowel voor de 
militaire overheid als voor de burgers en won er 1,30 mark per uur. Ik ben er vier maanden aan 
twerk geweest. Vervolgens heb ik gewerkt in een andere autofabriek, ook te Aachen, ik heb er één 
maand en half gewerkt. Op 14 september ben ik naar Berlin vertrokken en heb er gewerkt voor de 
firme Hansalloyd ook autofabriek en was er 2,20 tot 2,40 mark per uur betaald, ik heb er gewerkt 
tot heden. Ik ben vertrokken uit Antwerpen met toestemming van mijn moeder. Ik beken 
vrijwillig vertrokken te zijn, ik verlang te mogen terugkeeren naar Antwerpen…” 
 

Gustaaf mocht in datzelfde jaar terugkeren naar België. 

In 1922 werd Josepha Van Reybroeck tot Belg verklaard. Ze was Duitse geworden door 

haar huwelijk. Door de wet van 15 mei 1922 verkreeg ze de Belgische nationaliteit terug.  

Johann Philipp Wörner overleed op 10 februari 1936 in Antwerpen 
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