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Lijst van gebruikte afkortingen 
HKC: Hoog Koninklijk Commissaris 

PDK: procureur des Konings 

PG: procureur-generaal 

PG’s: procureurs-generaal 

VK: Verenigd Koninkrijk 
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Hoofdstuk 1: Inleiding en probleemstelling 

Algemene inleiding 
De Eerste Wereldoorlog wordt al herdacht sedert zijn abrupt einde op 11 november 1918. De voorbije 

vier jaar stonden door het honderdjarig jubileum, echter nog veel meer dan anders volledig in het 

teken van de herdenking rond de Eerste Wereldoorlog. Van concerten die in het teken staan van de 

Groote oorlog, tot bieren die verwijzen naar iconische veldslagen zoals Passendaele.1 Hoewel veel van 

deze herdenkingspraktijken nogal anekdotisch van aard waren valt de hernieuwde aandacht voor WO 

I, die immers nogal overschaduwd wordt door WO II, zeker toe te juichen. Rond de militaire, 

diplomatische en politieke aspecten rond WO I en zijn aanloop en gevolgen is er al heel wat literatuur 

verschenen. Sleepwalkers van Christopher Clark en De zondvloed van Adam Tooze zijn maar twee van 

de vele boeken die een impact hebben gehad op onze zienswijze ten opzichte van WO I.2 In Vlaanderen 

hebben de historici natuurlijk ook verre van stil gezeten. Zo hebben we onder andere Sophie de 

Schaepdrijver, die op het vlak van de herdenking van WO I het voortouw heeft genomen. In 1997 

schreef ze het standaardwerk De Groote Oorlog, dat in 2013 herzien werd.3 Haar boek werd bovendien 

in 1999 bekroond met de Arkprijs van het vrije woord. Het juryrapport concludeerde dat:  

“Wie over een belegen onderwerp een studie kan distilleren die ons vandaag, onder meer gezien de actuele 
politieke situatie in binnen- en buitenland, op een bijzondere wijze kan aanspreken, die verdient deze hulde. Wie 
een tegenwicht aanbrengt tegen de waan van onze eeuw, tot op de dag van vandaag, die schrijft zich in, in het 
rijtje van vrijgeesten die het vrije woord verkondigen.”4  

De Schaepdrijver ontkrachtte zo ook de mythe dat Vlaamse soldaten sneuvelden aan het front, omdat 

ze de Franse bevelen van hun officieren niet begrepen. Haar studie was bovendien een ware krachttoer 

omdat ze niet kon steunen op veel recent onderzoek. Zo gebruikte ze voor haar onderzoek publicaties 

uit het interbellum en origineel bronnenonderzoek. Ten slotte was haar verbinding met de sociale, 

culturele en politieke geschiedenis zeer vernieuwend en sloot deze dan ook aan bij de internationale 

tendensen in het onderzoek omtrent WO I.5 

Natuurlijk zijn er ook nog veel andere historici die zich specialiseren in WO I zoals Antoon Vrints, 

Monika Triest, Guido van Poucke en vele anderen. 6 In 2014 schreef Vrints, docent aan de vakgroep 

geschiedenis van de Universiteit Gent, een artikel waarin hij een overzicht trachtte te geven van het 

onderzoek naar WO I in de voorbije twee decennia. Dit natuurlijk ter ere van de nakende 

                                                           
1 “Belgian National Orchestra & Collegium Vocale Gent. Mahler & Van Parys,” Concertgebouw Brugge, 
geraadpleegd 9.10.2018, https://www.concertgebouw.be/nl/belgian-national-orchestra-collegium-vocale-gent; 
“Passchendaele,” Bierkasteel Van Honsebrouck, geraadpleegd 9.10.2018, 
https://www.vanhonsebrouck.be/nl/passchendaele/. 
2 Christopher M. Clark, The sleepwalkers: how Europe went to war in 1914 (Londen: Penguin Books, 2013); 
Adam Tooze, De zondvloed, 1916-1931. Het ontstaan van een nieuwe wereldorde (Houten: Spectrum, 2014). 
3 Sophie de Schaepdrijver, De groote oorlog : het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: 
Atlas, 1997); “In 1914 kon u heel veel kopen voor 805 frank en nu krijgt u het zomaar van de Standaard,” De 
Standaard, geraadpleegd 30.10.2018, http://www.standaard.be/grooteoorlog. 
4 Paul Depondt, “De waarheid over de Groote Oorlog,” De Volkskrant, 12.6.1999, geraadpleegd 30.10.2018, 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-waarheid-over-de-groote-oorlog~ba22060e/. 
5 Antoon Vrints, “Van niemandsland tot de ‘grote klaprozenexplosie’: twee decennia onderzoek over België in 
de Eerste Wereldoorlog, 1995-2014,” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 
131, nr. 3 (2016): 59. 
6 Antoon Vrints, “Beyond Victimization: Contentious Food Politics in Belgium during World War I,” European 
History Quarterly 45, nr. 1 (2015): 83-107; Monika Triest en Guido van Poucke, De oorlog na de Groote Oorlog. 
Anti-Duitse repressie in België na WO I (Antwerpen: Uitgeverij Polis, 2015). 

https://www.concertgebouw.be/nl/belgian-national-orchestra-collegium-vocale-gent
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herdenkingsactiviteiten voor WO I. Hierin stelde hij vast dat er tussen 1995 en 2015 een grote boom 

was geweest in monografieën over WO I. De desinteresse voor WO I voor 1995 is volgens Vrints te 

wijten aan de in vergelijkend perspectief beperkte bloedtol van WO I in België in vergelijking met de 

andere oorlogsvoerende landen. Terwijl in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Duitsland zeer 

veel onderzoek werd verricht naar WO I, was dit in België eerder beperkt. De aandacht werd 

daarentegen meer gevestigd op een aantal strijdpunten van nationaal belang, zoals Albert I en de 

Flamenpolitik.7 

Hoewel er de laatste jaren veel meer onderzoek wordt gedaan naar WO I, blijft het natuurlijk een feit 

dat veel onderwerpen relatief onbesproken zijn gebleven. Het sekwester dat door de Belgische staat 

werd ingesteld tegen Duitse staatsburgers is hier slechts één voorbeeld van. Deze procedure wordt in 

het Belgisch burgerlijk wetboek als volgt beschreven:  

“De rechter kan het sekwester bevelen:  

1° Van roerende goederen die onder een schuldenaar in beslag genomen zijn;  

2° Van een onroerend goed of van een roerend goed waarvan de eigendom of het bezit 

tussen twee of meer personen in geschil is;  

3° Van zaken die een schuldenaar tot kwijting van zijn schuld aanbiedt.”8 

De bezittingen die gesekwestreerd waren, werden vervolgens toevertrouwd aan een sekwester 

(dwangbeheerder). Om verwarring te voorkomen zal ik in het vervolg van deze scriptie dan ook 

uitsluitend nog van dwangbeheerders spreken als ik het over de fysieke persoon zelf heb. De term 

‘sekwester’ zal ik daarentegen enkel gebruiken als ik over de operatie als geheel spreek. 

Al sinds de middeleeuwen was het veiligstellen van de eigendommen van de eigen staatsburgers in 

geval van oorlog, een bekommernis van moderne naties. Deze bekommernis maakte echter pas zijn 

opwachting in internationale verdragen in de 18e eeuw, zoals het verdrag van Utrecht (1713) tussen 

de koning van Frankrijk en de koningin van Engeland.9 Een algemene conventie rond deze 

problematiek kwam echter maar tot stand op de conferentie van den Haag in 1907. Hoewel dit congres 

vooral bekend is geworden door het verbod op chemische wapens en de behandeling van 

krijgsgevangenen, werden er ook artikels goedgekeurd rond het respecteren van private goederen en 

belangen. Artikel 23 g verbood zo “vijandelijke eigendommen te vernielen of in beslag te nemen, 

behalve in geval dat vernielen of in beslag nemen door oorlogsnoodzaak gebiedend wordt gevorderd” 

en artikel 23 h verbood “de rechten en vorderingen der onderdanen van de tegenpartij vervallen, 

geschorst of niet ontvankelijk in rechten te verklaren”. Bovendien verklaarde artikel 46 dat “De eer en 

de rechten van het gezin, het leven der personen en de bijzondere eigendom, alsmede de 

godsdienstige overtuiging en de uitoefening van de eerediensten moeten worden geëerbiedigd. De 

bijzondere eigendom kan niet worden verbeurd verklaard.”10 Deze op papier mooi ogende regels 

werden echter zo goed als allemaal met de voeten getreden in de wereldbrand, die slechts zeven jaar 

later het hele Europese continent in zijn greep zou nemen. WO I was namelijk één van de eerste 

                                                           
7 Vrints, “Van niemandsland tot de ‘grote klaprozenexplosie’,” 56-57. 
8 Artikel 1961, Burgerlijk wetboek. 
9 Anatole Périer, “Séquestres et liquidations des biens allemands en Alsace et Lorraine,” (PhD diss., Université 
de Strasbourg, 1925), 1. 
10 “Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land, 's-Gravenhage, 18-10-1907,” Overheid.nl, 
geraadpleegd 4.10.2018, https://wetten.overheid.nl/BWBV0006273/1910-01-26#Verdrag_2. 



9 
 

oorlogen waarbij voor vele deelnemers het overleven van de staat in zijn huidige vorm op het spel 

stond. Om die reden werden kosten noch moeite gespaard om een eindoverwinning te behalen en 

werden alle middelen gerechtvaardigd, inclusief economische en chemische oorlogsvoering. Het was 

ook niet kort na het uitbreken van WO I dat Duitsland en het VK er voor kozen, om elkaars bezittingen 

te liquideren.11 Tevens was de zeeblokkade van het VK tegen de Centralen bij het uitbreken van de 

oorlog ook in strijd met het oorlogsrecht, gezien zelfs voedsel werd gezien als oorlogsbevoorrading. 

Deze blokkade werd bovendien voortgezet achter de wapenstilstand tot de ondertekening van het 

verdrag van Versailles en had drastische gevolgen voor de Duitse bevolking. Volgens N. P. Howard, 

geassocieerd met de universiteit van Sheffield, had de blokkade een halvering van de 

voedselbevoorrading van de centralen tot gevolg in het laatste jaar van de oorlog. Bovendien was de 

verderzetting hiervan achter de wapenstilstand tot 12 juli 1919 een strategie om de heropleving van 

de Duitse militaire kracht en revolutionaire tendenzen te voorkomen. Uiteindelijk zou deze blokkade 

een wijdverspreide ondervoeding en sterfte tot gevolg hebben.12  

Over het sekwester zelf zijn er in recente jaren al een aantal artikels en proefschriften verschenen. Zo 

verscheen in 2013 Het grote taboe na de de Grote Oorlog. De Belgische staat versus de adellijke familie 

Arenberg. Hierin wordt hertog Engelbert-Marie van Arenberg, één van de meer prominente 

slachtoffers van de sekwestratie, onder de loep genomen. Hoewel hij al decennialang samen met zijn 

familie in België leefde, werd hij wegens zijn vele bezittingen en zijn Duitse afkomst al snel een mikpunt 

van het sekwester na WO I.13 Hiernaast is er recentelijk een thesis verschenen van de hand van Jeroen 

Vandenbussche, die een chronologisch overzicht biedt van de ontwikkeling en verloop van het 

sekwester.14 Dit vormt voor onderzoek naar het sekwester een goed startpunt om zelf deze materie 

verder uit te diepen. 

Het sekwester werd al tijdens de Eerste Wereldoorlog op poten gezet, omdat het toen al een evidentie 

was dat er moest afgerekend worden met de resterende vijandige elementen in ons land. Zo werd er 

in december 1916 al een besluitwet goedgekeurd waarin handel met de vijand werd verboden. Deze 

was ontstaan als uitloper van de tweede geallieerde economische conferentie in Parijs van juni 1916. 

Dit was volgens Vandenbussche een belangrijke maatregel gezien deze een belangrijke aanzet was 

voor de te volgen koers ten aanzien van Duitsland en andere vijandige naties.15 Het sekwester zelf 

kreeg echter pas definitieve gestalte met de besluitwet van 10 november 1918. Deze legde vast dat de 

goederen van onderdanen van de mogendheden die tegen ons land hadden gestreden, onder 

sekwester werden geplaatst in afwachting van een definitieve regeling. Het vijandelijk bezit in België 

werd hierdoor in kaart gebracht en bovendien werden ze ook ten dele ingezet ter heropbouw van de 

nationale economie.16 België stond met deze regeling natuurlijk niet alleen, want door de andere 

geallieerden werden ook sekwestratiemaatregelen genomen. De Belgische sekwesterwetgeving was 

vooral gericht op het achter de hand houden van bezittingen van de vijand als economisch wapen, met 

het oog op de toekomstige vredesbesprekingen in Versailles. Deze strategie was zeer gelijkaardig aan 

de Franse strategie, gezien de Fransen tijdens de oorlog niet zo hard hadden opgetreden tegen Duitse 

                                                           
11 Jeroen Vandenbussche, “Schuld, boete en herstel: De sekwestratie van de 'Duitse' goederen in België na de 
Eerste Wereldoorlog,” (masterproef, Universiteit Gent, 2009), 57. 
12 N. P. Howard, "The social and political consequences of the allied food blockade of Germany, 1918-19," 
German History 11, nr. 2 (1993): 161-62. 
13 Triest en Van Poucke, Het grote taboe, 13. 
14 Vandenbussche, “Schuld, boete en herstel.” 
15 Vandenbussche, “Schuld, boete en herstel,” 54-55. 
16 Vandenbussche, “Schuld, boete en herstel,” 56. 
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staatsburgers. Dit omdat tijdens WO I een deel van Noord-Frankrijk door Duitsland bezet was. Andere 

geallieerden, zoals de Britten, gingen onmiddellijk over tot liquidaties van bezittingen van de vijand. 

Ze deden dit vooral omdat hun eigen grondgebied volledig onbezet bleef gedurende de oorlog, 

waardoor ze dus zonder al te grote gevolgen de commerciële en industriële ondernemingen van hun 

tegenstanders konden vernietigen.17 

Probleemstelling 
Zoals ik hierboven al deels heb toegelicht, leek het mij aangewezen om mijn thesis op te bouwen rond 

het sekwester van Duitse bezittingen na WO I. Voor mijn onderzoek heb ik mij in grote mate gebaseerd 

op de archieven neergelegd in het Algemeen Rijksarchief van de dienst Sekwester bij de Administratie 

der Domeinen.18 Dit archief bestaat enerzijds uit 667 algemene dossiers over de werking van het 

Sekwester en dossiers over specifieke problemen, anderzijds uit 12520 dossiers over elke individuele 

sekwestratie. Mijn onderzoek baseert zich in grote mate op de algemene dossiers, hoewel in bepaalde 

situaties de individuele dossiers ook werden ingekeken om algemene trends te linken aan belangrijke 

individuele dossiers. De individuele dossiers bieden echter meestal niet veel interessante informatie 

over de werking van het sekwester. Het merendeel van deze dossiers bevat meestal gewoon een 

opsomming van eigendommen en een weergave van de gerechtelijke procedure tegen de 

gesekwestreerden. Dit wil echter niet zeggen dat er geen studie kan gebouwd worden rond deze 

dossiers. Het zou bijvoorbeeld verlichtend kunnen zijn om te onderzoeken of er een regionaal verschil 

was tussen de sekwestraties. Het is echter moeilijk om in eerste instantie te achterhalen waar en 

wanneer een sekwestratie gebeurde, aangezien de dossiers in de inventaris enkel per naam zijn 

geordend, met in sommige gevallen toevoeging van plaats. Sommige sekwestraties zoals deze op de 

Arenbergfamilie of bepaalde bedrijven waaronder de Charbonnage de Wandre, kunnen echter wel aan 

een grondige case-study onderworpen worden. De sekwestratiedossiers van bedrijven kunnen 

daarenboven ook gebruikt worden als bron voor de geschiedenis van bedrijven van Duitse origine in 

België. Sommige dossiers bleken na raadpleging niet aanwezig of onvolledig te zijn. Zo bleken bestand 

5 ("Services attribués à l'Office des questions financières et du contentieux") en 6 ("Transfert aux 

Finances") te ontbreken. De meeste bestanden in de algemene sectie zijn echter bewaard doordat er 

geen enkele vorm van selectie is uitgevoerd. Het gaat hier tenslotte over de centrale reeks inzake de 

sekwestraties na de Eerste Wereldoorlog. Sporadisch zijn er echter wel dossiers verloren gegaan bij de 

algemene dossiers, waar ik mijn studie op baseer. Vandeweyer, de archivaris die de inventaris heeft 

gemaakt, vermoedt dat deze dossiers waarschijnlijk op de bureaus zelf werden bewaard en niet 

geïntegreerd werden bij de verhuis naar het Algemeen Rijksarachief, waardoor ze bijgevolg verloren 

zijn gegaan. Bovendien zijn er ook een aantal omslagen die voorzien zijn van titel en volgnummer, maar 

waar geen document inzit.19 

Het doel van mijn onderzoek is om uit te zoeken hoe de omgang van de Belgische staat was met 

probleemgevallen betreffende de sekwestraties. Drie probleemgroepen staan hierbij centraal. Ten 

eerste zal ik bestuderen op welke manier de Belgische staat de vijandelijke staatsburgers behandelde 

die zich na de oorlog bevonden in: 

• een neutrale staat 

                                                           
17 Vandenbussche, “Schuld, boete en herstel,” 57. 
18 L. Vandeweyer, Archief van de Dienst van het Sekwester van de Administratie der Domeinen. 1919-1996 
(Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2010). 
19 Vandeweyer, Sekwester. 
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• een opvolgerstaat van één van de centrale machten 

• België en nu bijgevolg staatsburger waren geworden door de verwerving van de Oostkantons  

Vervolgens vormen de heimatlozen (staatlozen) ook een interessante probleemgroep. Na de oorlog 

beweerden een niet onaanzienlijk aantal gesekwestreerden dat ze hun oorspronkelijke nationaliteit 

niet meer bezaten. Ze werden dus niet meer erkend door hun oorspronkelijke staat en konden dus ook 

geen compensatie verwachten, indien ze gesekwestreerd zouden worden. Ten slotte vormden een 

deel van de echtgenotes van gesekwestreerden ook een bekommernis voor de Belgische staat. 

Sommigen hadden namelijk oorspronkelijk de geallieerde nationaliteit, maar hadden deze verloren 

door te trouwen met een buitenlander. Volgens de Belgische wetgeving was een vrouw immers 

verplicht om de nationaliteit van haar buitenlandse echtgenoot over te nemen, waardoor ze bijgevolg 

ook getroffen werden door het sekwester. 

Deze vragen wil ik bovendien inbedden in de vraag of het sekwester al dan niet voor een breuk heeft 

gezorgd met de liberale traditie in België. Triest en Vanpoucke beantwoordden deze vraag postitief in 

hun studie over de Arenbergfamilie, één van de meer gewichtige gevallen binnen het sekwester. Het 

sekwester was volgens hen een jarenlange strijd waarbij tegengestelde meningen tussen regering, 

parlement, magistratuur, juristen en gedupeerden het debat domineerden.20 Ze verwijzen bovendien 

ook naar de woorden van katholiek senator baron Gustave de Mevius, die na de stemming over de 

beëindiging van het sekwester in 1929 de volgende eindbeschouwing maakte:  

“Meerdere leden hopen dat de liquidatie van deze sekwesters, die door velen werd betreurd als een 
onverdedigbare aanslag op de privé-eigendom en als een totaal betreurenswaardig precedent in het geval van 
een nieuw conflict direct zal beëindigd worden, en niet het lot zal kennen van de beruchte liquidatie van een 
miljard van de congregaties, waarvan de activa totaal is opgeslokt door de onkosten en de honoraria van de 
heren liquidatoren.”21 

Bovendien zal ook bekeken worden in welke mate de Belgische staat zich tijdens het interbellum 
baseerde op de grondwet. Op die manier wordt nagegaan of er al dan niet sprake was van het verlaten 
van het constitutionalisme om de sekwestratie te rechtvaardigen. Dit vormde namelijk een grove 
inbreuk op het eigendomsrecht. Op het einde van deze scriptie wil ik tot een eindbeschouwing komen, 
waarbij zal bepaald worden of de behandeling van deze probleemgroepen noodzakelijkerwijs leidde 
tot een inbreuk op de grondwet, of deze eerder toch een plaats dienen te krijgen in het pantheon van 
strenge, maar rechtvaardige handelswijzen van de Belgische staat. Dit zou bovendien in lijn liggen met 
de behandeling van collaborateurs na Wereldoorlog II door het Belgische gerechtelijke apparaat, die 
volgens Koen Aerts, verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Ugent, niet enkel gematigd maar 
ook beëindigd is.22  

                                                           
20 Triest en Van Poucke, Het grote taboe, 48-49. 
21 Parlementaire Handelingen Kamer, 30.4.1929, 1001. 
22 Koen Aerts, 'Repressie zonder maat of einde?' De juridische reïntegratie van collaborateurs in de Belgische 
Staat na de Tweede Wereldoorlog (Gent: Academia Press, 2014), 510. 
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Hoofdstuk 2: Contextschets 

België en de Eerste Wereldoorlog 
Over de oorzaken voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is er al zeer veel geschreven, zowel 

in België zelf als erbuiten. Een studie die hier echter zeer diep op ingaat is Sleepwalkers van Christopher 

Clark. Clark beschrijft in zijn boek de Europese politieke verhoudingen sedert 1887 en geeft elke grote 

speler veel aandacht. Op het einde van het boek concludeert hij dat alle landen in zekere mate schuldig 

waren aan het uitbreken van WO I. Poëtisch omschrijft hij het als volgt: “In the minds of many 

statesmen, the hope for a short war and the fear of a long one seem, as it were, to have cancelled each 

other out, holding at bay a fuller appreciation of the risks. […] In this sense, the protagonists of 1914 

were sleepwalkers, watchful but unseeing, haunted by dreams, yet blind to the reality of the horror 

they were about to bring into the world.”23  

De alom bekende directe aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog was de moord op aartshertog Franz-

Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije op 28 juni 1914, op dat moment de troonopvolger van de keizer. 

De moord werd uitgevoerd door de Serviër Gavrilo Princip, die lid was van de Servische geheime 

militaire organisatie de Zwarte Hand. Op 23 juli 1914 zond Oostenrijk een ultimatum naar Servië waarin 

geëist werd dat ze voor eens en altijd alle activiteiten tegen Oostenrijk-Hongarije zouden 

onderdrukken. Tevens moest Servië de Oostenrijkse politie in de gelegenheid stellen, om deel te 

nemen aan het onderzoek naar de aanslag.24 De Schaepdrijver onderschrijft in het eerder besproken 

werk De Groote Oorlog de visie van de toenmalige Britse eerste minister, die het ultimatum beschreef 

als ‘het meest geduchte document ooit door een staat aan een andere, onafhankelijke staat gericht’. 

Ze concludeert bovendien dat het Servische antwoord op het ultimatum uiteindelijk zeer verzoenend 

van toon was en enkel bezwaar maakte tegen de Oostenrijke inmenging in het onderzoek.25 Clarks visie 

is echter tegenstrijdig met die van De Schaepdrijver. Hij ziet in het Servische antwoord een mix van 

acceptaties, voorwaardelijke acceptaties, ontwijkingen en weigeringen van de Oostenrijke eisen. Clark 

concludeert dan ook: “The claim often made in general narratives that this [the Serbian] reply 

represented an almost complete capitulation tot he Austrian demands is profoundly misleading. This 

was a document fashioned for Serbia’s friends, not for its enemy. It offered the Austrians amazingly 

little.”26 

Het antwoord op het Oostenrijke ultimatum werd door Servië verworpen, waardoor Oostenrijk op 28 

juli de oorlog verklaarde. Dit zette het alliantiesysteem in werking dat uiteindelijk zou leiden tot de 

Eerste Wereldoorlog en waarin, met de Duitse inval op 4 augustus, ook België zou betrokken raken. 

België was sedert 1839 een neutraal statuut opgelegd door de toenmalige grootmachten: Pruisen, het 

keizerrijk Oostenrijk, het VK en Rusland. Deze vreesden dat België anders een satellietstaat van 

Frankrijk zou worden.27 Bij het uitbreken van WO I was België dan ook een neutrale staat, die zich in 

een ongelukkige geografische positie bevond.  

In plaats van hun leger rechtstreeks op de Franse verdedigingen af te zenden verkoos het Duitse leger 

door België trekken en zo Frankrijk in het noorden binnen te vallen. Op 2 augustus kreeg België daarom 

een ultimatum van het Duitse Rijk, waarin het volgende gemeld werd: 

                                                           
23 Clark, Sleepwalkers, 562. 
24 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 47-48. 
25 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 48. 
26 Clark, Sleepwalkers, 465-66. 
27 Sally Marks, Innocent abroad. Belgium at the Paris peace conference of 1919 (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1981), 6-7. 
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“Volgens betrouwbare berichten waren de Fransen van plan om via Namen tegen Duitsland op te rukken. Een zo 
grote overmacht kon België natuurlijk niet aan. De keizerlijke regering zag zich dus wel verplicht haar troepen 
het Belgische grondgebied te doen betreden en zou het diep betreuren mocht België dit als een daad van 
vijandelijkheid beschouwen. Als België zich nu bereid verklaarde een houding van welwillende neutraliteit aan 
te nemen, kon het verzekerd zijn van zijn onafhankelijkheid en van volledige schadeloosstelling. Zo niet zou 
Duitsland zich gedwongen zien om België als vijand te behandelen en de latere verhouding tussen de beide 
landen ‘van de wapens te laten afhangen’.”28 

Duitsland verwachtte binnen de twaalf uur een antwoord en gaf de Belgische regering dus weinig tijd 
tot nadenken. Albert I besliste om de kroonraad bijeen te roepen, iets wat alleen gebeurt in 
uitzonderlijke omstandigheden en heden ten dage slechts vijf maal is voorgevallen in de Belgische 
geschiedenis. Hierin zetelen zowel de ministers van de huidige regering, als alle ministers van staat.29 
Uiteindelijk werd beslist om niet akkoord te gaan met het ultimatum noch schijnverzet te bieden, maar 
in plaats daarvan te gaan voor het totale verzet. De Duitse invasie vond plaats op 4 augustus om negen 
uur ’s ochtends en België zou tot de wapenstilstand op 11 november 1918 blijven strijden tegen de 
Duitse bezetter.30 

Het verdrag van Versailles en de rol van België 
Het uiteindelijke vredesverdrag van Versailles tussen de nieuwe republiek Duitsland en de 

geallieerden, werd getekend op 28 juni 1919. Dit was toevallig exact vijf jaar na de moord op 

aartshertog Franz-Ferdinand wat had geleid tot het uitbarsten van WO I. Het was het belangrijkste van 

de vijf vredesverdragen die WO I beëindigden. De andere vier waren met Turkije (Sèvres, later 

vervangen door Lausanne), Bulgarije (Neuilly-sur-Seine), Hongarije (Trianon) en Oostenrijk (Saint-

Germain).31  

België was de oorlog verre van ongeschonden uitgekomen en had dan ook moeite om zijn economie 

te stabiliseren. Bruggen, spoorwegen, havens, wegen, stations, kerken en meer waren in groten getale 

verwoest. In de frontstreek was daarenboven alles in een gebied van 1200 vierkante kilometer 

weggevaagd, waaronder drie steden en 62 dorpen. Buiten de frontstreek waren sommige steden zoals 

Dinant en Dendermonde ook volledig met de grond gelijk gemaakt.  De noodzakelijke wederopbouw 

deed dan ook de belastingen de hoogte inschieten en de prijzen bleven maar stijgen. Uiteindelijk werd 

om die reden in 1926 de nieuwe frank op een waarde vastgelegd van slechts een zevende van de 

vooroorlogse waarde. Hiernaast was de werkloosheid enorm en was er een groot gebrek aan eten, 

kleren en kolen.32  Het hoeft verre van te verbazen dat België de nood voelde om gecompenseerd te 

worden voor het vele lijden tijdens de oorlog. 

In 1981 wijdde Sally Marks (1931-2018), Amerikaans docente aan het Rhode Island College, een boek 

aan de Belgische rol op de conferentie van Versailles genaamd Innocent abroad. Belgium at the Paris 

peace conference of 1919.33 Sally Marks was één van de invloedrijkste historici rond diplomatie tijdens 

het interbellum. Gedurende haar carrière heeft ze heel wat literatuur gepubliceerd rond de akkoorden 

gesloten in Parijs na WO I en de nasleep ervan. Voor Innocent abroad won ze bovendien de George 

Louis Beer Prize, die jaarlijks uitgereikt wordt sedert 1895 door The American Historical Association, 

                                                           
28 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 55-56. 
29 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 56-57; “Ministers van Staat moeten koning bijstaan,” De Standaard, 
27.8.2007, geraadpleegd 29.01.2019, http://www.standaard.be/cnt/dmf27082007_018. 
30 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 57-58, 68. 
31 Coolsaet, “België en zijn buitenlandse politiek,” 232. 
32 De Schaepdrijver, De groote oorlog, 312-16. 
33 Marks, Innocent abroad. 
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ter bekroning van het beste Amerikaanse boek over Europese geschiedenis.34 Volgens Marks was de 

rol van België groter dan verwacht voor een kleine Europese staat, die zelfs nooit de oorlog had 

verklaard aan Duitsland. België wierp zich op als de onofficiële woordvoerder van de kleinere staten 

op de vredesconferentie en had zich tijdens de oorlog, op aandringen van Albert I, nooit officieel 

geschaard achter de geallieerden. Alle militaire operaties waren uitgegaan van België zelf en Albert 

bleef erbij dat het enige doel was om de Duitse troepen van Belgisch grondgebied te verdrijven, verder 

dan dat zou België niet gaan.35 

De Belgische delegatie die naar Versailles werd gezonden bestond uit de liberale minister van 

Buitenlandse Zaken Paul Hymans, de socialistische minister van Justitie Emile Vandervelde en de 

katholieke minister van staat Jules van den Heuvel. Op deze manier waren alle verschillende politieke 

gezindheden vertegenwoordigd op de conferentie. Hymans zei dat iedereen op de conferentie het 

gevoel had deel te nemen aan een historisch belangrijke gebeurtenis: “In deze talrijke vergadering, 

waarop een soort koortsige angst drukte met daarin de verwachting van grote te vervullen daden, de 

vreugde van de overwinning, het gevoel van verantwoordelijkheid, de overtuiging om tegelijk een 

verschrikkelijke en ophefmakende rol te spelen,  steeg het geroesemoes op van gesprekken, 

tussenkomsten en begroetingen.” België werd niettegenstaande zijn kleine grootte zowel geografisch 

als politiek drie vertegenwoordigers toegekend op de conferentie. Dit was evenveel als Brazilië en 

Servië, terwijl China, Canada en Brits-Indië er elk maar twee kregen en de minst belangrijke landen 

één. Alleen de vijf grootmachten van de geallieerden (Frankrijk, het VK, de Verenigde Staten (VS), Italië 

en Japan) kregen vijf zetels.  Deze vertegenwoordigers hadden uiteindelijk echter bitter weinig te 

zeggen omdat de voornaamste kwesties onderling werden geregeld door de Grote Vijf (VK, VS, 

Frankrijk, Italië en Japan) en later Vier (zonder Japan).36  

De Belgische agenda op de conferentie bestond uit een herziening van het verdrag van Londen uit 

1839. Dit verdrag bezorgde de Belgische staat internationale erkenning, maar hield hem ook 

doelbewust zwak en legde bovendien een geforceerde neutraliteit op.37 België en Luxemburg waren 

tijdens WO I de enige twee neutrale landen die onder vuur kwamen te liggen en hierdoor gemakkelijker 

extra concessies konden afdwingen. Hierdoor was de koning in eerste instantie nogal onwelwillend 

tegenover voorstellen om de neutraliteit op te heffen. Tijdens de oorlog ging de consensus weliswaar 

naar het opheffen van de neutraliteit, maar over wat hiervoor dan in de plaats zou moeten komen was 

er veel minder duidelijkheid. Het grootste probleem was vooral hoe België de neutraliteit kon verlaten 

zonder terzelfdertijd de satelliet te worden van één, of meerdere van de grootmachten.38 Wat België 

echter nog het liefst wou hebben, en ook het gevoeligst lag, was Nederlands-Limburg, Zeeuws-

Vlaanderen en Luxemburg. Luxemburg en Nederlands-Limburg waren oorspronkelijk in handen 

gekomen van België en werden pas in 1839 teruggegeven aan Nederland. Zeeuws-Vlaanderen is dan 

                                                           
34 Carole Fink, “In memoriam. Sally Marks (1931-2018),” Perspectives on History, geraadpleegd 7.1.2018, 
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/september-2018/sally-marks-
(1931%E2%80%932018); “George Louis Beer Prize,” American Historical Association, geraadpleegd 7.1.2018, 
https://www.historians.org/awards-and-grants/awards-and-prizes/george-louis-beer-prize. 
35 Marks, Innocent abroad, 5-6. 
36 Tim Trachet en Jan Ouvry, “100 jaar geleden: in Parijs start de grote vredesconferentie na WO I,” VRT, 
geraadpleegd 26.4.2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/19/100-jaar-geleden-in-parijs-starten-de-
vredesonderhandelingen/. 
37 Marks, Innocent abroad, 6-7. 
38 Marks, Innocent abroad, 26-29. 
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weer geografisch gezien een stuk meer verbonden met België, maar bood tijdens de Belgische opstand 

succesvol weerstand tegen de Belgische troepen en bleef zo dus bij Nederland.39 

Van alle eisen die België had op de conferentie werden er uiteindelijk bitter weinig opgelost, toen de 

conferentie op het einde van juni uiteen ging. De herziening van de verdragen van 1839, de 

Luxemburgkwestie en de beveiliging van België waren allemaal niet afgehandeld. Herstelbetalingen en 

de verwerving van de Oostkantons waren dan echter wel weer verkregen.40 Betreffende de herziening 

van de verdragen van 1839 was er na een uitgebreide analyse door een commissie van experten en 

langdurige bedenkingen van de Grote Vier beslist om de heronderhandeling van de verdragen uit te 

stellen tot dringendere zaken waren afgehandeld. De Luxemburgkwestie had daarentegen totaal geen 

aandacht gekregen en werd tijdens en na de conferentie niet besproken. Brits minister van 

Buitenlandse Zaken Arthur Balfour redeneerde op 12 februari 1919 dat de toekomst van Luxemburg 

een politieke vraag was. Om die reden moest hij dan ook niet bestudeerd worden door de commissie 

van experten. In het vredesverdrag werd zo slechts vastgelegd dat Duitsland alle banden met 

Luxemburg moest verbreken. Tevens moest Duitsland de toekomst van Luxemburg, zoals later zou 

vastgelegd worden door de geallieerden, accepteren. Dit zorgde ervoor dat Frankrijk en België 

uiteindelijk bilateraal gingen moeten onderhandelen over een overeenkomst, waardoor Frankrijk in 

een zeer voordelige positie kwam te liggen gezien zijn veel grotere macht.41 

Uiteindelijk werd de discussie over de toekomst van Luxemburg echter beslist door het Luxemburgse 

volk zelf. Er werd namelijk voorspeld dat de Luxemburgse dynastie de oorlog niet zou overleven, gezien 

de toenmalige groothertogin Maria Adelheid de Duitse oorlogsinspanningen in zekere mate had 

gesteund. Op 12 januari deed ze echter troonsafstand en werd ze opgevolgd door haar populaire 

jongere zus Charlotte. Toen België vervolgens inzag dat er geen animo was bij de Luxemburgse 

bevolking voor Belgische annexatie of een personele unie, trachtte België een economische unie te 

bekomen met Luxemburg. Dit was echter wel tegen de wil van Frankrijk, aangezien die zelf trachtte 

een economische unie aan te gaan met Luxemburg. Dit vooral omdat Frankrijk graag België wou 

domineren en een Belgisch-Luxemburgse economische unie dit in grote mate zou frustreren. 

Luxemburg had bovendien niettegenstaande zijn kleine grootte een zeer groot economisch en 

strategisch belang. Op economisch vlak had Luxemburg zo een aantal korte maar onontbeerlijke 

segmenten van de belangrijkste West-Europese spoorwegen, bovenop een grote staalindustrie. Op 

strategisch vlak was duidelijk geworden dat de Belgische provincies Namen en Luxemburg 

onverdedigbaar waren tegen een vijand die in Luxemburg gestationeerd was.42  

Frankrijk was erop gebrand om een militaire conventie te sluiten met België en zou dan vervolgens 

België toestaan om als troostprijs een economische unie aan te gaan met Luxemburg. Een referendum 

over de politieke toekomst van Luxemburg werd uiteindelijk gehouden onder Franse bezetting. Er 

werd gestemd voor een behouden van groothertogin Charlotte en een economische unie met Frankrijk 

aan te gaan. De uitslag ten voordele van Frankrijk was vooral het resultaat van Franse propaganda, die 

de clerus ertoe aanzette om de boeren te laten geloven dat stemmen voor België de Luxemburgse 

dynastie in gevaar zou brengen. Deze ontwikkelingen en het aandringen op een militaire conventie 

zette de relaties met België op scherp en tegen het einde van 1919 was een oplossing nog steeds niet 

                                                           
39 Rolf Falter, 1830: De scheiding van Nederland, België en Luxemburg (Tielt: Lannoo, 2005), 174-76. 
40 Marks, Innocent abroad, 339. 
41 Marks, Innocent abroad, 206-209. 
42 Marks, Innocent abroad, 206-209. 
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in zicht.43 Uiteindelijk kreeg België volgens Marks maar weinig compensatie voor het lijden tijdens WO 

I. De Oostkantons, mandaatgebieden Rwanda en Urundi, herstelbetalingen voor 35 % van de geleden 

oorlogsschade en een Belgisch-Luxemburgse Unie zonder de toentertijd belangrijke Guillaume 

spoorweg, waren volgens haar troostprijzen die de Belgische beveiliging van het grondgebied er niet 

makkelijker op maakten.44 

Duitsland werd door het verdrag zware herstelbetalingen opgelegd onder artikel 231. Hierin werd  

gesteld dat Duitsland verantwoordelijk was voor de schade die de geallieerden hadden geleden door 

de oorlog, die hen door de agressie van de Centrale Mogendheden was opgedrongen.45 Daarenboven 

werd het verdrag opgelegd met de dreiging van een invasie, indien de Duitsers niet onvoorwaardelijk 

instemden met alle voorwaarden. De Duitsers zagen dan ook de herstelbetalingen als een wurgende 

onontkoombare schuld, die het Duitse volk gewapenderhand werd opgelegd. Waar het verlies van de 

grensregio’s iets was waarvan enkel de bewoners van de grensgebieden zelf de gevolgen 

ondervonden, waren de herstelbetalingen iets wat het Duitse volk als geheel trof en voor generaties 

lang zou doorgaan.46 Volgens Tim Trachet, journalist bij de VRT, waren de herstelbetalingen niet zo 

zwaar als ze toentertijd werden voorgesteld.47 Alhoewel dit ten dele wel het geval was blijft het echter 

een voldongen feit dat de verantwoordelijkheid van WO I volledig in de handen van de Centrale 

Mogendheden werd gelegd. Door recent onderzoek van Christopher Clark is bovendien bewezen dat 

het grote merendeel van de deelnemers, uitgezonderd België en Luxemburg, verantwoordelijkheid 

dragen voor wat misschien wel de grootste ramp van de 20e eeuw mag genoemd worden. Een ramp 

die bovendien in Versailles de zaden droeg voor een nog grotere ramp die slechts twintig jaar later al 

tot volle bloei zou komen.48 

De financiële situatie van de Westerse landen in het interbellum 
Na de ratificatie van het verdrag van Versailles lag Europa nog steeds in puin. Bovendien waren er heel 

wat onderlinge schulden tussen de verscheidene West-Europese landen die dienden afbetaald te 

worden. De discussie over hoe dit zou geregeld worden, zorgde ervoor dat de alliantie tussen de landen 

van de Entente zeer snel verdween. De VS had 11,1 miljard aan ongeïnde schulden bij Frankrijk en het 

VK. Het VK had 4,7 miljard schulden bij de VS maar had ook 11,1 miljard aan ongeïnde schulden wat 

het een krediet van 6,4 miljard gaf. Frankrijk zat in een slechte situatie omdat het een schuld had van 

4 miljard bij de VS en 3 miljard bij het VK en slechts 3,5 miljard aan ongeïnde schulden had. Dit zorgde 

voor een tekort van 3,5 miljard. Ten slotte diende Duitsland een effectieve schuld af te betalen van 

12,5 miljard aan de geallieerden. De geallieerden besteedden veel tijd aan het onderzoeken of 

Duitsland al dan niet in staat was om de schulden af te betalen, terwijl deze hoffelijkheid niet werd 

verleend aan Frankrijk.49 Over de haalbaarheid van de Duitse herstelbetalingen is er tot op de dag van 

vandaag nog veel discussie. Tijdens de herdenking van Wereldoorlog I in België verscheen er zo een 

artikel van de VRT, waarin Tim Trachet beweerde dat de herstelbetalingen niet zo zwaar waren als ze 

                                                           
43 Marks, Innocent abroad, 247-54. 
44 Marks, Innocent abroad, 368-69. 
45 Tooze, De zondvloed, 209-12. 
46 Tooze, De zondvloed, 325-26. 
47 Tim Trachet, “Harde vredesvoorwaarden voor Duitsland,” VRT, geraadpleegd 7.11.2018, 
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49 Dan P. Silverman, Reconstructing Europe after the Great War (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 
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toentertijd werden voorgesteld.50 Sally Marks beweerde in 2013 al ongeveer hetzelfde in haar recensie 

van Mistakes and Myths: The Allies, Germany, and the Versailles Treaty, 1918–1921: 

“For nearly forty years, historians of twentieth-century diplomacy have argued that the Versailles treaty was 
more reasonable than its reputation suggests and that it did not of itself cause the Depression, the rise of Hitler, 
or World War II. Their efforts have had little effect, despite Margaret MacMillan’s best-selling Paris 1919. The 
distorted view of The Economic Consequences of the Peace and J. M. Keynes’s other works still dominates both 
the Anglo-American historical profession and the English-speaking educated public, though Zara Steiner pointed 
out in The Lights That Failed that the Versailles treaty was the mildest of the 1919–20 settlements.51 

De auteurs van het boek dat ze recenseert hebben dan weer een tegengestelde visie:  

“…it was the creators of the Versailles Treaty, led by Woodrow Wilson, who saddled the world with the attractive 
post-war notions regarding international life, as embodied in the promise of collective security. Those 
suppositions, flowing from the deliberations at Paris, determined the behavior of nations between 1919 and 
1939. That behavior, marked by the refusal of all the victors at Versailles to assume responsibility for the defense 
of the treaty, ended with the catastrophe of another world war.”52 

Het is daarom ook moeilijk om hierover een sluitende conclusie te bereiken. Met zekerheid valt echter 
wel te zeggen dat de schulden tussen de geallieerden als meer bindend werden aanzien, dan de 
herstelbetalingen van Duitsland. Deze waren tenslotte contractueel vastgelegd geweest in wederzijds 
vertrouwen. Zowel het VK en Frankrijk trachtten de VS er onsuccesvol toe over te halen om de schulden 
te verlagen en stelden allebei het terugbetalen van de schulden uit. Het VK overwoog bovendien voor 
enige tijd om unilateraal over te gaan tot het annuleren van de nog uitstaande schulden aan het VK bij 
de andere landen van de oorlogsalliantie in de hoop dat dit de VS ertoe zou overhalen om het VK hierin 
te volgen. Omdat dit echter zeer risicovol was en het VK in een lastig parket zou brengen als de VS toch 
nog steeds zou doorgaan met het innen van de openstaande schulden, werd deze optie echter terzijde 
geschoven.53 

In de jaren die volgden op het verdrag van Versailles viel de oorlogsalliantie dus al snel uit elkaar. De 
VS bleven hameren op het betalen van de schulden tussen de geallieerden wat tegelijk ook Frankrijks 
positie verhardde ten opzichte van een mogelijke reductie van de herstelbetalingen van Duitsland.54 
Hiermee valt ook te verklaren waarom Frankrijk tot de Ruhrbezetting overging om zo zelf geld en 
goederen op te eisen.55 

Implementatie van het sekwester in de geallieerde landen 
Veel kinderziekten van de Belgische sekwestratie vallen af te leiden uit het gegeven, dat België 

gedurende de hele Eerste Wereldoorlog zo goed als volledig bezet was door Duitsland. Hierdoor was 

de Belgische overheid er vanzelfsprekend niet toe in staat geweest, om de Duitse minderheid in ons 

land onder sekwester te plaatsen. Doctor Sebastiaan Vandenbogaerde stelde zo vast vast dat tijdens 

de oorlog enkel de eigen staatsburgers, die samenwerkten met de vijand werden geviseerd. De 

liquidaties door de Duitse overheid werden door de Belgische regering veroordeeld omdat ze 

indruisten tegen de nationale en internationale regels. Echter ging België na de oorlog als 
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vergeldingsmaatregel zelf over tot sekwestratie en liquidatie van de goederen van vijandelijke 

staatsburgers.56 De sekwesterwetgeving die ons land achter de oorlog invoerde, was in grote mate 

gebaseerd op de sekwestermaatregelen,die getroffen waren geweest door de Entente. Alhoewel deze 

op het moment van hun implementatie effectief waren, was dit niet langer het geval op het einde van 

de oorlog. België werd hierdoor in eerste instantie opgezadeld met een verouderde 

sekwestratiewetgeving. Een liquidatie was niet voorzien in de besluitwetwet van 10 november 1918 

en de handelsruimte van de dwangbeheerders werd zeer vaag omschreven in artikel 17: “De 

bewaarder moet aan zijn beheer de zorgen besteden van een goed huisvader. Hij heeft de 

verantwoordelijkheden welke dit begrip in burgerlijk recht meebrengt.”57 

De Belgische staat had echter eerst al problemen ondervonden door zijn verwarrende omschrijving 

over de te sekwestreren groepen van vijandelijke staatsburgers. In de besluitwet van 10 november 

1918 werd er namelijk gesproken van sekwestratiemaatregelen tegen burgers van vijandelijke staten. 

Duitsland en Oostenrijk-Hongarije waren tenslotte de enige staten, die in staat van oorlog waren 

geweest met België tijdens WO I. De vraag was dan ook welk beleid er moest gevolgd worden ten 

opzichte van de burgers van het Ottomaanse Rijk en Bulgarije. Deze staten hadden zich immers ook 

aangesloten bij de centralen tijdens WO I. Vandervelde (Justitie) kaartte deze problematiek aan in een 

omzendbrief op 12 februari 1919 aan alle PG’s. Om te bewijzen dat de burgers van het Ottomaanse 

Rijk en Bulgarije ook deel uitmaakten van de te sekwestreren individuen verwees hij naar de besluitwet 

van 10 december 1918 waarin staat: “sont assimilés aux sujets ennemis, les sujets des états alliés à 

une puissance ennemie.” Hiermee is duidelijk dat de besluitwet van 10 december 1916 een brede 

definite hanteert van het begrip sujet ennemi, terwijl deze in de besluitwet van 10 november 1918 

veel strikter van aard is. Deze dualiteit was volgens Vandervelde zeer gevaarlijk. Dit zou ervoor kunnen 

zorgen dat Belgische burgers zware straffen krijgen op basis van wetten die geen duidelijke 

verwoording hebben. Bovendien kwam voor de Ottomaanse en Bulgaarse burgers het beheer van hun 

eigendommen hierdoor in gevaar. Vandervelde besluit dan ook uiteindelijk als volgt: “Il n’est donc pas 

douteux que la déclaration et la mise sous séquestre doivent s’étendre aux biens des sujets ottomans 

et bulgares comme à ceux des ressortissants allemands et austro-hongrois.”58 

Voor de behandeling van de gesekwestreerden lijkt het logisch dat België zich in grote mate heeft 

afgestemd op de strategie van de andere landen in de Entente. België poogde om bezittingen van de 

vijand als economisch wapen te behouden en om deze te gebruiken in de latere vredesbesprekingen. 

Dit lag zeer sterk in de lijn van Frankrijk. Andere leden van de Entente, zoals het VK, trachtten 

daarentegen om de commerciële en industriële ondernemingen van hun tegenstanders totaal te 

vernietigen.59 De sekwesters werden uiteindelijk stopgezet op 13 juli 1929 en alle bezittingen werden 

teruggegeven in de staat waarin ze zich op dat moment bevonden. Dit maakte deel uit van een 

bilateraal akkoord met Duitsland, waarin ook de herstelbetalingen werden herzien en veranderd in 37 

te betalen annuïteiten.60 Dit was natuurlijk vooral een gevolg van de ontspanning tussen Duitsland en 

de andere Europese landen, die leidde tot het Locarnopact en het Briand-Kelloggpact. Beide waren in 

grote mate het werk van Gustav Stresemann, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van 
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Duitsland. Het Locarnopact, ondertekend op 1 december 1925, bestond uit zeven delen. Het eerste 

deel was een belofte om de westelijke grenzen van Duitsland te respecteren en een demilitarisatie van 

het Rijnland, onder garantie van het VK, Frankrijk, België, Italië, en Duitsland. Bovendien beloofden 

Frankijk, België en Duitsland om elkaar niet binnen te vallen, behalve in geval van zelfverdediging. 

Vervolgens waren er ook nog vier akkoorden met aan de ene kant Duitsland en aan de andere kant 

Frankrijk, België, Polen en Tsjecho-Slowakije. Deze verdragen regelden dat onenigheden zouden 

behandeld worden in een verzoeningscommissie om zo oorlog te voorkomen. Tenslotte werden er ook 

nog twee verdragen getekend tussen Frankrijk en Polen en Frankrijk en Tsjecho-Slowakije, om elkaar 

te steunen in het geval van een oorlog met Duitsland.61 Verschillende van deze zaken zijn nogal 

opvallend. Zo is het onder andere nogal duidelijk dat Frankrijk Duitsland verre van vertrouwde, gezien 

ervoor werd geopteerd om defensieve verdragen te sluiten met buurlanden van Duitsland die specifiek 

voorzagen in bijstand bij Duitse agressie. Bovendien is het met de kennis die we nu hebben ook 

duidelijk dat er van de voorziene steun aan Tsjecho-Slowakije uiteindelijk niets in huis is gekomen. 

Het Kellogg-Briandpact was een de facto opvolger van het Locarnopact en werd ondertekend op 27 

augustus 1928 door vijftien mogendheden, waaronder Frankrijk, het VK, de VS en Duitsland. Er werd 

afgesproken om oorlog als oplossing voor internationale geschillen te veroordelen. Het was bovendien 

de eerste keer sinds 1870 dat een Duitse minister van Buitenlandse Zaken officieel was ontvangen aan 

de Quai d’Orsay, het Franse ministerie van Buitenlandse zaken. In de loop van 1928 tekenden in totaal 

33 mogendheden en tegen 1939 was het pact ondertekend door 60 landen.62 Nu weten we natuurlijk 

dat dit pact in de daaropvolgende jaren niet meer dan een vodje papier zou blijken te zijn en door 

zowel nazi-Duitsland als de Sovjet-Unie met de voeten zou getreden worden. Het droeg echter wel bij 

aan de ontdooiing van de relaties tussen Duitsland en de andere Westerse landen en veroorzaakte zo 

ook mede de opheffing van de sekwesters. 

De Duitse gemeenschap in België 
In de verzamelbundel Minorities in wartime. National and racial groupings in Europe, North America 

and Australia worden verscheidene casussen behandeld in verband met de behandeling van nationale 

minderheden tijdens de twee wereldoorlogen. Panikos Panayi, redacteur van de bundel en professor 

Europese geschiedenis aan de Monfort University, tracht verschillende algemene trends te 

identificeren bij de reactie van dominante maatschappijen tegen hun nationale minderheden. Hij 

merkt zo op dat er tijdens oorlogen drie types te onderscheiden zijn van relaties tussen minderheden 

en de maatschappij waarin ze leven. Ten eerste zijn er de vijandelijke vreemdelingen die zich al sedert 

lange tijd in het land bevonden voor het uitbreken van de oorlog. Hij merkt hierbij op dat meestal deze 

hele groep op dezelfde manier wordt behandeld, ook als ze de nationaliteit van hun gastland al hebben 

bekomen door middel van naturalisering. Ten tweede kan er een minderheid zijn die zich opeens in 

een ander land bevindt door een invasie en zich bijgevolg vijandelijk zal gaan opstellen tegen de 

buitenlandse bezettingsmacht. Ten slotte onderscheidt hij de minderheid van neutrale nationaliteit. 

Deze groep heeft meestal complexe reacties en hetzelfde geldt voor de staat die deze groep soms 

opeens binnen zijn grenzen heeft.63 In mijn onderzoek zijn alle groepen die ik zojuist heb aangestipt in 

meer of mindere mate aanwezig. Tot de eerste categorie behoren zo de Duitsers, Oostenrijk-Hongaren 
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en de Ottomanen die zich tijdens de oorlog op het grondgebied van België of één van de geallieerde 

landen bevonden. Tot de tweede categorie behoren de Duitse staatsburgers die zich bevonden in 

Elzas-Lotharingen op het moment dat Frankrijk het binnenviel en bezette. Tot de derde categorie 

behoren bijvoorbeeld Nederlanders in België. 

Toen België werd binnengevallen werd de sociale positie van Belgische Duitsers in de meeste gevallen 

onhoudbaar. De gefortificeerde steden van Antwerpen, Namen en Luik werden bezet door het leger 

en daarenboven werden alle Duitsers en Oostenrijk-Hongaren bevolen om België onmiddellijk te 

verlaten. Al snel werden ook personen van Duitse of Oostenrijks-Hongaarse afkomst met de Belgische 

nationaliteit uit de steden gezet, maar nog niet bevolen om het Belgische grondgebied te verlaten. Op 

veel plaatsen werden Duitse bezittingen vernield en Duitsers werden op straat uitgejouwd. In sommige 

gevallen werden er echter wel uitzonderingen gemaakt. Zo werd in Antwerpen een ljst opgesteld van 

betrouwbare families van Duitse afkomst, waarvoor ingestaan werd door prominente Antwerpse 

families.64 Tijdens de oorlog waren er veel Duitsers die zich schaarden achter de Belgische staat. Ten 

eerste was er verontwaardiging bij Belgische Duitsers over de inval van Duitsland in hun nieuwe 

gastland. Ten tweede waren er veel banden met andere Belgen ontstaan tijdens hun leven in België. 

Bijgevolg zorgde dit voor een gevoel van solidariteit met hun land dat nu werd binnengevallen door 

hun moederland. Alhoewel een deel van de Belgen van Duitse origine diende in het Belgisch leger, 

werden ze door de legerleiding niet vertrouwd. Dit leidde ertoe dat vanaf 1916 soldaten in het 

Belgische leger van Duitse of Oostenrijks-Hongaarse origine werden ingedeeld in aparte pelotons. 

Uiteindelijk zou deze groep aangroeien tot 477 soldaten. Dit werd enkel ingegeven door hun afkomst, 

wat ervoor zorgde dat ze niet berecht werden of in een strafcompagnie werden ingedeeld.65 

Tijdens de bezetting van België zorgde de politiek van Duitsland er ook voor, dat de Duitse inwoners 

van België het steeds moeilijker kregen om na de oorlog nog een toekomst te hebben in België. Zo 

werden in februari 1915 alle Duitse mannen tussen 17 en 45 jaar oud opgeroepen om te dienen in het 

Duitse leger. Sommige jongere Duitsers maakten dan ook gebruik van het optierecht om de Belgische 

nationaliteit te bekomen wanneer ze meerderjarig werden. Bovendien werden staatlozen en Belgen 

van Duitse afkomst in de zomer van 1916 ook opgeroepen, met de verantwoording dat gezien ze hun 

nationaliteit niet moedwillig waren verloren of de Belgische nationaliteit automatisch hadden 

verkregen nog steeds werden aanzien als Duitsers door de Duitse overheid. Na protesten werd de 

conscriptie van Belgen stopgezet, maar staatlozen bleven opgeroepen worden gezien deze ook niet 

konden genieten van de bescherming van de Belgische staat.66  

Bij de inval ging de Belgische staat onmiddellijk over tot inbeslagnames van een aantal Duitse 

ingezetenen. Dit leidde later tot protest van de Duitse republiek, gezien deze waren gebeurd voor het 

in werking treden van de besluitwet van 11 november 1918 en er dus nog geen wettelijke basis voor 

was. Volgens de legatie was de geleden schade voor deze groep 3205148,84 Duitse marken.67 Volgens 

Devèze (Defensie) is dit cijfer echter niet betrouwbaar en moet dit cijfer natuurlijk niet zonder controle 

voor waar aangenomen worden. Daarom stelt hij voor aan premier Theunis om te vragen aan de 

legatie om informatie in te winnen over de Duitse onderdanen die beweren hun bezittingen te zijn 

verloren aan de Belgische staat in 1914, om zo zelf te kunnen bepalen welke stappen ondernomen 
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moeten worden.68 Deze kwestie werd vervolgens opgevolgd door een brief van Hymans (Buitenlandse) 

aan premier Theunis op 19 maart 1924, waarin gesteld werd dat wanneer kan bewezen worden dat de 

eisen wel degelijk gegrond zijn, moet bekeken worden in hoeverre de schadeclaims kunnen verhaald 

worden op Duitsland volgens de bepalingen in artikels 243 en 297b van het Verdrag van Versailles.69 

Deze gedeeltelijke tegemoetkomingen werden echter abrupt aan de kant geschoven een lutltele drie 

maanden later toen Hymans op 5 juni 1924 premier Theunis inlichtte over drie inbeslagnames door de 

Belgische staat van Duitse bezittingen in 1914, waar de Duitse legatie bezwaar tegen had. Volgens 

Hymans waren deze sekwestraties onregulier, maar kunnen weliswaar artikels 297 en 298 ingeroepen 

worden om de sekwestraties te rechtvaardigen.70 Zo stelt de bijlage bij artikel 297 dat: 

“No claim or action shall be made or brought against any Allied or Associated Power or against any person acting 
on behalf of or under the direction of any legal authority or Department of the Government of such a Power by 
Germany or by any German national wherever resident in respect of any act or omission with regard to his 
property, rights or interests during the war or in preparation for the war. Similarly no claim or action shall be 
made or brought against any person in respect of any act or omission under or in accordance with the exceptional 
war measures, laws or regulations of any Allied or Associated Power.”71 

Bovendien verwijst hij ook naar artikel 439 van het verdrag dat stelt:  

“Without prejudice to the provisions of the present Treaty, Germany undertakes not to put forward directly or 
indirectly against any Allied or Associated Power, signatory of the present Treaty, including those which without 
having declared war, have broken off diplomatic relations with the German Empire, any pecuniary claim based 
on events which occurred at any time before the coming into force of the present Treaty. The present stipulation 
will bar completely and finally all claims of this nature, which will be thenceforward extinguished, whoever may 
be the parties in interest.”72 

Hymans geeft echter wel toe dat de waardering van de gesekwestreerde eigendommen door de Offices 
de vérification et de compensation niet goed verlopen en dat deze wel zal moeten verbeterd worden.73 
Over deze offices de vérification viel verder echter wel niets te vinden. In de schoot van het sekwester 
werden er verscheidene offices opgericht om de activiteiten in goeie banen te leiden. Zo was er 
bijvoorbeeld het Office des Questions Financières et du Contentieux binnen het ministerie van 
Economische Zaken dat het beleid ten aanzien van de gesekwestreerde eigendommen uitstippelde.74  

De rol van constitutionalisme in het Belgische politieke landschap 
Al sedert zijn ontstaan in 1830 heeft België een grondwet gekend. Voor deze grondwet werd 

afgekondigd, moest deze echter eerst samengesteld en besproken worden door een vergadering. Toen 

België zijn onafhankelijkheid afkondigde op 4 oktober 1830 werd er naast de belofte dat de Voorlopige 

Regering een grondwetsontwerp zou uitwerken bovendien een Congrès National (Volksraad) in het 

leven geroepen. Hierin zouden alle provincies vertegenwoordigd worden. Dit lichaam had als doel om 

het grondwetsontwerp te onderzoeken, en aan te passen, en diende bovendien als tijdelijk parlement 

zolang er geen nieuw parlement werd verkozen volgens de toekomstige grondwet.75 De Volksraad 
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zetelde uiteindelijk tussen 10 november 1830 en 21 juli 1831 en vergaderde 157 maal tijdens zijn 

bewogen bestaan.76 De taak van opstelling van de grondwet werd door de Voorlopige Regering snel 

overgedragen aan een grondwetscommissie. Deze werd opgericht op 6 oktober 1830 en had een 

tweeledige opdracht: de uitwerking van de noodzakelijke kiesreglementering voor de Volksraad en de 

opstelling van een grondwetsontwerp.77 Zo werd uiteindelijk op 7 februari 1831 de Belgische grondwet 

afgekondigd die met het bekrachtigen van regent Surlet de Chokier de start betekende van de 

Belgische rechtsstaat.78 

Er kan dus gezegd worden dat België een constitutionele parlementaire monarchie is. Wat is echter de 

betekenis van constitutionalisme?  De definitie van constitutionalisme volgens Charles F. Strong is: 

“certain modern states […] and their institutions, which taken together […] are called the 

Constitution.”79 Een constitutie bevindt zich bovendien altijd in een staat die kan gedefinieerd worden 

als “a people organised for law within a definite territory.”80 Om een constitutionele staat te hebben 

moet deze staat natuurlijk ook soeverein zijn en deze soevereiniteit komt in dit geval voort uit de 

grondwet. Soevereiniteit is ook mogelijk zonder grondwet, maar dan spreekt men over niet-

constitutionele staten. De liberale rechtsstaat kwam in meer of mindere mate in alle West-Europese 

landen onder druk te staan tijdens en na WO I. Dit was onder andere het geval in het VK, waar de 

economische controle door de staat sterk werd opgevoerd tijdens de oorlog. Tawney, de 

medeoprichter van the Economic History Review, heeft hieraan een essay gewijd in 1941. Tawney heeft 

boeken gepubliceerd van 1912 tot zijn dood in 1962 en zijn werk blijft volgens Jay Winter, een 

belangrijk WO I historicus, van belang. Niet zozeer omdat zijn interpretaties foutloos waren, maar 

vooral omdat hij tot op de dag van vandaag de verbeeldingskracht van andere historici weet aan te 

vuren.81 Zijn essay behandelt de afschaffing van economische controlemechanismes die veelvuldig 

voorkwamen na WO I. George Crystal, die werkzaam was bij het Britse kabinet, had gevraagd of 

Tawney een studie kon maken die zich focuste op de reconstructie na WO I. Deze studie diende uit zes 

delen te bestaan, maar uiteindelijk voltooide Tawney enkel dit vierde deel over de afschaffing van 

economische controlemechanismen.82 

Tawney ziet in de controlemechanismen een manier van de staat om te kunnen omgaan met schaarste, 

die meestal ontstaat tijdens een oorlogssituatie. Voor de oorlog was de controle van de staat beperkt 

tot drie gebieden: sociaal beleid, financiën en commerciële relaties met andere staten. De twee grote 

doelen van de economische controle tijdens de oorlog waren als volgt:  

“The first problem was to secure that limited resources were mobilised for the purpose of winning the war, and 
applied to different objects conducive to that end in the order of their relative urgency; the second to ensure 
that the diversion of man-power and capita lto military requirements, with the dislocation caused by i tand the 
oppurtunities for profiteering given by a rising market, did not react so unjuriously on the standard of life and 
morale of the civilian population as to cripple the military effort, instead of assisting it.”83 
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Achter de oorlog werd ervoor gekozen om zeer snel over te gaan tot een afbouw van de economische 

controle, waarbij elk oponthoud werd gezien als een noodzakelijk kwaad om een totale ineenstorting 

van het economisch systeem te voorkomen. Tawney ziet dit als de eerste van drie mogelijke opties die 

konden gekozen worden. De andere twee zijn: Ten eerste het afbouwproces beschouwen als een lang 

proces dat best over vele jaren gespreid wordt om de normale economische condities geleidelijk aan 

weer te bereiken. Ten tweede het eventueel behouden van bepaalde mechanismen die door de staat 

ingebouwd werden tijdens de oorlog, omdat ze bepaalde voordelen met zich meebrachten die ook 

tijdens vredestijd hun nut zouden kunnen bewijzen.84 Dat het VK voor de eerste optie koos was volgens 

Tawney verre van een goeie zaak gezien de overgang van de oorlog naar vrede verre van onmiddellijk 

tot stand kwam. Zo duurde het tot 1924 voordat Duitsland zijn munteenheid weer gestabiliseerd had 

en werd de goudstandaard in het VK pas weer ingevoerd in 1925.85 Er was dus wel duidelijk een grote 

aanhang om zo snel mogelijk de liberale economische spelregels terug in te voeren. 

In België was het grootste deel van het grondgebied bezet en kon er dus niet overgegaan worden tot 

een oorlogseconomie in het kleine deel van België dat onbezet was gebleven. Er werd echter wel een 

oorlogseconomie ingevoerd door de Duitse bezetter in het bezette deel van België. In het begin van 

de bezetting kwam er moeizaam een modus vivendi tot stand tussen de Duitse bezetter en de 

Belgische bevolking in het bezette gebied. Al heel snel ontstonden er voedseltekorten doordat België 

al sinds lang niet meer in zijn eigen voedselvoorziening voorzag. Deze slechte situatie werd nog 

ernstiger door de Britse zeeblokkade, die de Duitsers ertoe aanzette te verklaren niet te kunnen 

instaan voor de voedselvoorziening van de bezette gebieden waaronder België. De voedselvoorraden 

in België werden daarenboven systematisch opgevorderd door de Duitsers, waardoor op 26 oktober 

het land nog slechts meel had voor vier dagen. Emile Francqui, voorzitter van de Société Générale, 

profileerde zich al snel als het gezicht van de voedselhulp in geheel België en tegen eind augustus was 

het Nationaal Hulp- en Voedingscomité onder zijn leiderschap tot stand gekomen. Het nijpende 

voedseltekort werd uiteindelijk opgelost door de oprichting van de Commission for Relief in Belgium, 

die onder leiding stond van de latere Amerikaanse president Herbert Hoover. Deze verscheepte 

hulpgoederen naar België en had een garantie verkregen van de Duitse bezettingsautoriteiten, dat de 

hulpgoederen niet in beslag zouden worden genomen door het Duitse leger.86 Voor velen was de 

Duitse bezetting echter pijnlijk merkbaar door de vele opeisingen die de Duitse bezetter liet 

doorvoeren. Zo werden onmiddellijk alle postduiven opgeëist, omdat deze zouden kunnen gebruikt 

worden om militaire boodschappen over te brengen naar de geallieerden. Bovendien werden er 

telkens hernieuwde opeisingen gedaan van goederen en waren tegen december 1914 alle auto’s, 

paarden, karren, koetsen en fietsen uit het straatbeeld verdwenen. Bedrijven werden daarenboven 

onder strikte richtlijnen geplaatst en er werd het land een zware oorlogsbelasting van veertig miljoen 

frank per maand opgelegd.87 In april 1915 werd er als centraliserende maatregel een Kohlenzentrale 

opgericht die alle mijnen en de kolenhandel onder Duitse controle plaatste. Het gros van de productie 

werd geëxporteerd en in twee jaar tijd werd er op deze manier 33 miljoen mark winst gemaakt. Er 

werd echter slechts een zeer kleine reserve overgehouden voor Belgische consumptie, wat tot ernstige 

tekorten zou leiden in de winter van 1916/1917.88  
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Omdat de Duitse generale staf in de herfst van 1916 besliste om alles op alles te zetten om de oorlog 

te winnen, werd de omzichtige politiek betreffende België op een zijspoor gezet en werd het land 

volledig ten dienste gesteld van de oorlog. De bezwaren van gouverneur-generaal Von Bissing werden 

opzijgeschoven en de inbeslagnames werden opgevoerd. De Belgische industrie werd bovendien 

volledig ten dienste gesteld van de Duitse oorlogsinspanningen. Neutrale industrieën werden in grote 

mate stilgelegd om zo niet te concurreren met de Duitse industrie, terwijl de zwaardere Belgische 

industrie een tak werd van de Duitse industrie.89 Op 3 oktober 1916 werd de verplichte tewerkstelling, 

één van de onpopulairste maatregelen van de oorlog, afgekondigd over het hele bezette Belgische 

grondgebied. Mannen die werkloos waren en in goeie gezondheid werden gedwongen gedeporteerd 

naar Duitsland om daar tewerkgesteld te worden in de oorlogsindustrie. Vanaf november begonnen 

vervolgens de deportaties vanuit het gouvernement-generaal naar Duitsland. De gedeporteerden 

mochten onder internationaal protest terug naar huis keren vanaf maart 1917, maar intussen hadden 

ze wel onder zeer zware omstandigheden moeten werken met soms de dood tot gevolg. Bovendien 

gingen de deportaties vanuit de frontstreek gewoon door. Zo werden in juli 1918 nog razzia’s 

uitgevoerd, waarbij jongemannen werden gedeporteerd naar munitiefabrieken in het 

Groothertogdom Luxemburg. Uiteindelijk brachten deze deportaties de Duitse oorlogsindustrie maar 

weinig op. De Belgische arbeiders waren logischerwijs erg werkonwillig en waren bovendien ook zeer 

vluchtziek. De maatregel had echter wel succes in die zin dat door de vrees voor deportatie 

tienduizenden arbeiders vrijwillig gingen gaan werken in Duitsland. Dit was ook mede ingegeven door 

de grote schaarste, alhoewel de beslissing velen toch zwaar viel.90 

Het is dus meer dan duidelijk dat een bezet land tijdens de oorlog al zijn economische vrijheden 

verloor, terwijl een niet bezet land ook onderhevig was aan een sterke verscherping van economische 

staatscontrole. In België was er slechts sprake van een klein stukje onbezet grondgebied. Over het 

dagelijkse leven hier, en de economische controle, is er echter maar weinig geschreven. Als er wordt 

ingegaan op onbezet België, is dit bijna altijd over de krijgsverrichtingen en de soldaten in de 

loopgraven en niet over het leven achter de frontlinie.91 Op 14 maart 2014 werd er echter wel als 

startschot van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog een belevingscentrum geopend in Veurne 

genaamd ‘Vrij Vaderland’. Dit museum focust exclusief op het leven achter het front in het kleine stukje 

onbezet België.92 Gezien hier echter nog geen diepgaande studies over zijn verschenen, lijkt me dit een 

hiaat dat alvast mag ingevuld worden. 
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Hoofdstuk 3: De advocatuur over de sekwestratieprocedure op basis 

van het Journal des Tribunaux 
 

Ontstaan van het Journal des Tribunaux en methodologie 
Over de rechtsgeldigheid van de sekwestraties is er ook veel discussie geweest binnen de advocatuur 

zelf. Een goeie bron hiervoor is de Journal des Tribunaux. Dit tijdschrift was opgericht in 1881 door vier 

advocaten en uitgever Ferdinand Larcier. In het voorwoord werd de missie van de krant uit de doeken 

gedaan. Ten eerste wou men het juridische nieuws zo toegankelijk mogelijk maken en ten tweede wou 

men politiek neutraal blijven in de berichtgeving. Al snel zou echter duidelijk worden dat beide doelen 

gefaald hadden. Het blad werd vooral gekocht door de gegoede klasse doordat het merendeel van de 

Belgen tenslotte ongeletterd was of geen Frans sprak. Bovendien was het niet mogelijk om een 

juridisch weekblad uit te brengen zonder zich uit te spreken binnen de politieke arena.93 Voor mijn 

analyse heb ik mij gebaseerd op artikels die verschenen zijn tussen het einde van de oorlog op 11 

november 1918 en het stopzetten van de sekwesteroperatie in 1929. Alhoewel er nog voor lange tijd 

dossiers zouden doorwerken, was het sekwester toen officieel gedaan. Artikels die het sekwester toen 

nog zouden bespreken zijn bijgevolg ook niet meer te vinden na 1929. 

Onverenigbaarheid beroepsethiek en functie dwangbeheerder 
Al zeer vroeg verscheen op 9 maart 1919 een editoriaal getiteld ‘Les biens des sujets ennemis’. De 

publicatie vond dus plaats tijdens de conferentie in Versailles. Er wordt opgeroepen tot een 

verscherping van de sekwestratie en dus een liquidatie van de gesekwestreerde goederen. Dit 

aangezien er geen reden meer toe was om veel uitzonderingen te maken, doordat de totale 

overwinning was behaald geweest. De huidige wet op de sekwestratie van 11 november 1918 gaat 

volgens de auteurs niet ver genoeg en moet dus opgevolgd worden door een wet de bezittingen te 

liquideren.94 De strenge houding die hier nog terug te vinden is verdwijnt echter snel, gezien volgend 

jaar de taal al zeer anders klinkt. Op 8 februari 1920 publiceerde een ander editoriaal genaamd ‘Les 

avocats et le séquestre des biens ennemis. Un cas de conscience’ een anonieme ontslagbrief van een 

advocaat werkzaam bij het parket van Brussel. Deze advocaat was als dwangbeheerder benoemd toen 

de onderhandelingen met Duitsland nog volop bezig waren. Hij had zijn functie ter goeder trouw 

opgenomen omdat hij de sekwestraties als een tijdelijke maatregel zag, en deze na de 

onderhandelingen weer in handen zouden komen van de oorspronkelijke eigenaars. Toen echter bleek 

dat er zou overgegaan worden tot liquidatie zat hij echter met een gewetensbezwaar. Volgens deze 

advocaat blijven de eigenaars hierdoor met lege handen achter, gezien ze enkel de garantie hebben 

dat ze een eventuele onbepaalde schadevergoeding dienen te ontvangen van hun moederland. De 

conclusie die deze advocaat dan ook trekt is dat hij ontslag moet nemen, omdat hij weliswaar de 

Belgische wet niet wil tegenwerken maar ook niet met zuiver geweten zijn functie kan verderzetten.95 

De auteurs van het editoriaal gaan volmondig akkoord met deze handelswijze wat dus een sterke breuk 

betekent met hun strenge verkondiging een jaar eerder. 
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Dit protest werd een goeie maand en een half later opgevolgd door een editoriaal genaamd ‘La 

séquestrophyilis’. Hierin werd allereerst de these vooropgesteld dat de sekwesterpraktijk in sterk 

contrast staat tot de professionele regels van de advocatuur. Zo vergelijkt hij het onder andere met 

het priesterschap: “Imagenerait-on que l’autorié ecclésiastique confiât aux prêtres la tenue des 

maisons publiques?”. Hij ziet bovendien de controle over de sekwestraties door de procureur des 

Konings (PDK) als een slechte zaak, gezien dit het sekwester alomtegenwoordig maakt bij het parket 

en de verantwoordelijke minister hierdoor de scheiding der machten kan omzeilen. Om deze 

problemen op te lossen zou het volgens hem goed zijn als de overheid de controle over de 

dwangbeheerders overneemt van het parket.96 

Op 9 en 30 januari 1921 verschenen nogmaals twee editorialen waarin ertoe opgeroepen werd om 

een einde te maken aan de sekwesters, gezien deze in tegenspraak waren met de beroepsregels van 

de advocatuur. Er werd ook vermeld dat de Disciplinaire Raad van de Balie op 12 juli 1920 een advies 

gegeven had om ontslag te nemen uit de functie als dwangbeheerder. De Orde van advocaten bij het 

hof van beroep te Brussel had ook beslist dat er een incompatibiliteit ontstaan was, tussen de missie 

van de advocaat toen hij het sekwester op zich nam en de uiteindelijke uitkomst. In de besluitwet van 

10 november 1918 werd er namelijk enkel gesproken over het onder sekwester plaatsen van 

bezittingen en stond de liquidatie van goederen niet op het programma. Nu dit dus wel het geval is, 

raadt de Orde daarom ook aan om ontslag te nemen uit de functie als dwangbeheerder.97 Op 29 maart 

verschijnt er dan wel een artikel van de hand van Henri A. Rolin. Hij betoont eerst zijn respect voor de 

mening van de andere advocaten in het blad, maar vindt zelf dat de belangen van de gemeenschap 

primeren boven het recht op privé-eigendom. Alhoewel de sekwestraties dus een inbreuk vormen op 

het eigendomsrecht, moeten ze gezien worden als een noodzakelijk kwaad.98  

Een maand later schreef Léon Hennebicq, één van de redacteurs van het blad, op 24 april 1921 een 

bijdrage over het debat rond de wet van 17 november 1921. Charles Woeste, leider van de 

conservatieve katholieken, had in de Kamer ertoe opgeroepen om een onderscheid te maken tussen 

goede en slechte Duitsers bij de liquidaties van bezittingen. Het antwoord hierop van katholiek 

volksvertegenwoordiger Wauwermans, die in de Middenafdeling voor deze wet had gezeten, was dat 

dit gebeurde volgens artikel 297 van het verdrag van Versailles. Bijgevolg was dit gewoon de uitvoering 

van een politiek verdrag tussen België en Duitsland. Hennebicq ziet dit echter anders en ziet het 

verdrag als een inbreuk op het privaatrecht. Het is volgens hem verre van logisch dat een particulier 

moet opdraaien voor de schulden van de staat waartoe hij behoort. Hij verwoordt het dan ook als 

volgt: “Quant à imaginer que je confisque la fortune d’un particulier […] sous le prétexte qu’un tiers 

est mon débiteur et que ce tiers m’aurait promis de le payer, c’est un détour dont la fantaistie gambade 

un peu trop dans l’arbitraire.” Hennebicq voorspelt dat de maatregelen die België nu neemt tegen 

Duitsland, later nog tegen België zullen gebruikt worden als er een nieuwe oorlog uitbreekt. Hij sluit 

uiteindelijk af met een treurige slotzin: “Comme la Belgique était grande et belle le 4 août 1914! Hélas! 

combien nous sommes redevenus petits, petits, petits!...”99 In de jaren hierop verschenen er nog 

meerdere malen artikels die het sekwester op één of andere manier aanklaagden, maar uiteindelijk 
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zullen allen teruggrijpen naar de incompatibiliteit met het beroep als advocaat of de inbreuk ervan op 

het eigendomsrecht.100 

We kunnen hier dus besluiten dat er duidelijk sprake is van een grote onvrede bij de advocaten 

verbonden aan het Journal des Tribunaux, betreffende de sekwestratie. Volgens hen vormt de 

sekwestratiewetgeving en dan vooral de daaropvolgende liquidatiemaatregelen een inbreuk op de 

Belgische rechtsstaat. Daarenboven zien ze hem als incompatibel met het beroep als advocaat. Wil dit 

echter zeggen dat daarom dan ook bijgevolg alle advocaten deze mening toegedaan worden? Naar 

mijn mening is het antwoord hierop eerder nee. Tenslotte bleven doorheen de goeie elf jaar dat het 

sekwester actief was zeer veel dwangbeheerders werkzaam binnen het sekwester. Gezien deze altijd 

advocaat waren in hoofdberoep is dus alvast duidelijk dat de kritiek van een deel van de orde niet 

direct gezorgd heeft voor een koersverandering. Alhoewel sommige invloedrijke advocaten dus hun 

misprijzen uitspraken over het sekwester, bleef voor de meesten de functie en eraan verbonden 

verloning te aantrekkelijk om in het gedrang te laten komen door beroepsethiek.  
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Hoofdstuk 4: De sekwestratie van probleemgroepen 

Sekwestratie van vijandelijke staatsburgers in nieuwe gastlanden 
De vijandelijke staatsburgers die zich in een nieuw gastland bevonden achter WO I zaten in een unieke 

situatie. Dit kon zowel gebeurd zijn voor of achter de ratificatie van het verdrag van Versailles, wat in 

veel gevallen een belangrijk verschil maakte in hun behandeling. Wanneer men achter het verdrag een 

nieuwe nationaliteit bekwam, werd dit namelijk meestal niet in rekening gebracht en werd men dus 

alsnog gesekwestreerd. Deze groep is dan ook bijgevolg zeer heterogeen. Zo hebben we de Duitsers in 

Elzas-Lotharingen (Frankrijk), de Oostkantons (België), Sleeswijk (Denemarken), de Oostenrijkers in 

Tirol (Italië) en er kan zo gerust nog lang worden doorgegaan. Alhoewel ze konden beschouwd worden 

als Duitser of Oostenrijk-Hongaar, zorgde dit in de praktijk voor vele problemen. Tijdens de oorlog 

waren ze tenslotte Duits of Oostenrijk-Hongaars staatsburger en kon het hun dus moeilijk verweten 

worden dat ze dubbele loyaliteiten hadden gekoesterd of niet “pattriotisch” waren geweest. De 

geallieerde landen moesten daarbovenop ook nog bepalen hoe ze gingen omgaan met de bezittingen 

van voormalige Duitse staatsburgers, die zich nu in een neutraal land bevonden. Overgaan tot 

sekwestratie zou in dit geval namelijk kunnen leiden tot diplomatieke incidenten. Het doel van dit 

hoofdstuk is dus nagaan welk beleid België hieromtrent gevolgd heeft. In eerste instantie was ik van 

plan om ook de sekwestraties door België van Oostenrijkers woonachtig in Trentino te bespreken. Dit 

gebied werd na de oorlog aan Italië toegekend wegens zijn bijdrage aan de geallieerde 

oorlogsinspanningen. Hierover viel er echter maar weinig informatie te vinden, waardoor ik mij 

verplicht heb gezien dit achterwege te laten. 

Vandenbussche heeft in zijn thesis getracht om eerst de context te schetsen rond de 

sekwesteroperatie en vervolgens op basis van gepubliceerde bronnen, zoals de omzendbrieven van de 

ministeries en het Belgisch staatsblad, het politieke verhaal errond te schetsen. Toch vallen er een 

aantal hiaten in het verhaal te bespeuren. Zo heeft hij in zijn onderzoek enkel gebruik gemaakt van 

gepubliceerd bronnenmateriaal, bijvoorbeeld wetteksten, omzendbrieven etc. Dit kan echter logisch 

verklaard worden, doordat de inventaris van het sekwesterarchief nog niet uitgekomen was toen 

Vandenbusssche zijn thesis verdedigde.101  

Binnen een regering moet er natuurlijk altijd een evenwichtsoefening worden gehouden tussen de 

ministers van de verschillende politieke partijen. Deze rol is dan ook weggelegd voor de premier die 

de kerk in het midden probeert te houden binnen zijn regeringsploeg. Als dit niet meer lukt volgt 

bijgevolg de val van de regering, doordat ofwel de premier het ontslag van zijn regering aanbiedt aan 

de koning of er een motie van wantrouwen aangenomen wordt. Een regering kan bovendien ook vallen 

door een motie van vertrouwen te verliezen. Op het moment van schrijven is het zo slechts enkele 

maanden geleden dat de regering Michel I viel op 8 december 2018 door onenigheid over het VN-

migratiepact.102 In de periode onder beschouwing was er bovendien verre van politieke stabiliteit. Zo 

waren er tussen 1918 en 1929 maar liefst acht verschillende eerste ministers in België (Bijlage). 

Reeds op 10 februari 1919 in volle vredesonderhandelingen liet Vandervelde (Justitie) aan Jaspar 

(Economie) weten wat zijn beweegredenen waren om niet over te gaan tot liquidatie van de 

bezittingen onder sekwester. Zijn kabinet had hem aangeraden om over te gaan te gaan tot liquidatie, 

omdat anders het gevaar dreigde dat de Duitse ondernemers gewoon terug zouden komen en meer 
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succes zouden hebben dan de Belgische bedrijven die door hun soldaten zijn geplunderd. Senator 

Poelaert van de Liberale Partij had daarenboven laten weten dat hij een wetsvoorstel zou indienen om 

over te gaan tot liquidatie. Vandervelde was zelf echter van mening dat liquidatie geen goed idee was 

en dat er niet moest afgeweken worden van de Belgische houding op de Conferentie van Parijs (8-9 

oktober 1917). Hierin had België samen met de andere geallieerde landen besloten, om na en tijdens 

de oorlog bezittingen van de vijand onder sekwester te plaatsen om zo herstelbetalingen af te 

dwingen. Liquidatie van deze bezittingen zou volgens Vandervelde een logenstraffing van deze 

conferentie inhouden en een breuk vormen met onschendbare regels. Bovendien stelde hij in dezelfde 

brief voor om de bevoegdheden over het sekwester over te hevelen naar het ministerie van 

Economische Zaken. Volgens Vandervelde was de bevoegdheid namelijk in eerste instantie aan Justitie 

toevertrouwd, om zo de orde te bewaren op het moment van de bevrijding. Dit was nu dus niet meer 

nodig aangezien de vrede hersteld was. Bovendien stelde hij ook voor om een Office des séquestres op 

te richten: “qui s’occupperait spécialement de la question qui concentrerait tous les renseignements 

statistiques et autres, et qui mettrait un peu d’unité dans la gestion des séquestres.” Hij sluit weliswaar 

af met de bemerking dat het ministerie van Justitie vanzelfsprekend de bevoegdheid behoudt om de 

parketten te superviseren.103 Op 25 februari 1919 liet Delacroix aan Jaspar weten dat er op basis van 

de ministerraad van 24 februari was beslist: “de rattacher au Ministère des Affaires économiques 

l’administration et la surveillance des séquestres, ainsi que la liquidation éventuelle des biens 

séquestres.”104 Op het einde voegde hij echter wel toe dat de liquidatie van de eigendommen 

momenteel niet op het programma stond. 

Vandenbussche bestudeert in zijn thesis wel een omzendbrief van Jaspar (Economie) van 13 maart 

1919, die hij aan de procureurs-generaal (PG’s) bij de Hoven van Beroep zond, betreffende het beheer 

van de in bewaarderhand gestelde vijandelijke goederen en belangen. Hierin verstrekte hij de 

bedoelde gedragslijnen en verleende hij adviezen zonder zich volgens Vandenbussche met de 

uitoefening van de aan Justitie vertrouwde opdracht te bemoeien.105 Vandenbussche is hier echter tot 

een foute conclusie gekomen, want op 31 maart beschuldigde Vandervelde Jaspar ervan zijn 

bevoegdheden te buiten te treden. Zo spelde hij Jaspar onder andere de les door artikel 151 van de 

wet van 18 juni 1851 te citeren, die bepaalt dat de supervisie over de parketten bij het ministerie van 

Justitie ligt. Hij verwijtte Jaspar bovendien dat hij in zijn brief van 10 februari toch duidelijk had vermeld 

dat Justitie de supervisie over de parketten behield.106 Jaspar antwoordde op 4 april echter met 

verzoenende toon en beloofde dat hij in de toekomst enkel nog rechtstreeks met het parket zou 

communiceren in geval van dringende noodzaak.107 Later wordt dit effectief ook overeengekomen met 

de directeur-generaal van het ministerie van Justitie, die echter wel eiste dat als Jaspar zou 

communiceren met de PG’s hij ook een kopie moest ontvangen van de briefwisseling.108 

Het moge dus duidelijk zijn dat bevoegdheidsconflicten verre van iets zijn dat enkel nu voorkomt, maar 

ook al in het interbellum en zeer waarschijnlijk ook ervoor. In tegenstelling tot nu werd dit misschien 

wel iets minder veelvuldig in de pers uitgesmeerd en bleef de discussie beperkt tot binnenskamers. 
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Een recent bevoegdheidsconflict in België was zo bijvoorbeeld het conflict tussen Vlaams minister van 

Mobiliteit Ben Weyts en federaal minister van Mobiliteit François Bellot, over het afschaffen van de 

wachttijd van drie jaar voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs hadden laten vervallen.109  

Sekwestratie in de Oostkantons 
Tijdens de conferentie van Versailles werd België het recht toegekend om een deel van het Duits 

grondgebied te annexeren alsook neutraal Moresnet. Dit was een dwergstaat die in 1815 was 

opgericht tussen het toenmalige Pruisen en het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens het 

Congres van Wenen was de grens tussen Pruisen en de Nederlanden al grotendeels vastgelegd. De 

fijnere vastlegging van de grens werd echter na het Congres geregeld in Aken. Hier werd evenwel al 

snel duidelijk dat de grens tussen Pruisen en Nederland niet juist was vastgelegd, doordat de 

Nederlandse oostgrens en de Pruisische westgrens niet op dezelfde plek lagen. De grenzen lagen op 

sommige plekken zelfs twee kilometer van elkaar. Na vele onderhandelingen slaagden de twee 

delegaties er uiteindelijk in om de grens over de grootste lengte definitief vast te leggen. Een gebied 

van slechts 300 hectare werd echter steeds zonder oplossing vooruitgeschoven, gezien er een 

zinkspaatgroeve lag en geen van beide landen elkaar dit economische voordeel wilden gunnen. Ten 

slotte werd er op 26 juni 1816 in het slottraktaat afgesproken om deze regio gezamenlijk te gaan 

besturen en de inkomsten van de groeve door twee te delen. Er werd bovendien ook afgesproken om 

geen militairen naar het gebied te zenden, waardoor Moresnet een de facto neutrale staat werd.110 Bij 

het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog hoorde Moresnet logischerwijs bij één van de eerste 

gebieden die door het Duitse leger werden binnengevallen. In eerste instantie werd de 

onafhankelijkheid van het gebied nog gerespecteerd, maar eind 1915 werd het gebied geheel 

geannexeerd en onderdeel gemaakt van de Rijnprovincie.111 Tijdens de onderhandelingen in Versailles 

werd Neutraal Moresnet samen met de Duitse gemeentes Sankt-Vith, Eupen en Malmedy toegekend 

aan de Belgische staat. De Moresnetters werden niet om hun mening gevraagd en werden zo tegen 

wil en dank Belgisch.112 Er was echter een maatregel ingebouwd in het verdrag, die deze nieuwe 

inwoners van België de optie gaf om de Belgische nationaliteit aan te nemen of de Duitse nationaliteit 

te behouden. Dit werd ook als verantwoording aangehaald door Jaspar (Economie), toen hij op 4 juli 

1919 een brief kreeg van advocaat Fetweiss (woonachtig in Verviers) die aanklaagde dat de besluitwet 

van 10 november 1918 geen uizonderingen maakte tussen heimatlozen en Duitse staatsburger. Jaspar 

haalde aan dat België volgens het verdrag van Versailles het recht had om eigendommen te 

sekwesteren in de nieuwe gebieden, maar de Duitsers dus wel een optierecht hadden.113 

Op 7 februari 1922 vroeg het hoofd van de commissie van herstelbetalingen aan de inspecteur-

generaal van de Administratie der Domeinen (Deduytschaever) of het wel een goed idee was om de 

wet van 17 november 1921, betreffende de liquidatie van Duitse bezittingen, ook de goederen te laten 

liquideren in de Oostkantons van Duitsers die teruggekeerd waren naar Duitsland. Deduytschaever 

antwoordde slechts een goeie maand later dat deze bezittingen inderdaad uitgesloten dienden te 

                                                           
109 “Weyts doet Bellot voorstel rond voorlopig rijbewijs,” Het Nieuwsblad, 14.12.2016, geraadpleegd 17.5.2019, 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161214_02626221. 
110 Philip Dröge, Moresnet: Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje (Antwerpen: Uitgeverij 
Unieboek, 2016), 37-43. 
111 Dröge, Moresnet, 216-22. 
112 Dröge, Moresnet, 227-39. 
113 “Fettweis aan Jaspar, 4.7.1919,” Sekwester. Bestand 173; “Jaspar aan Fetweiss, 10.7.1919,” Sekwester. 
Bestand 173. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161214_02626221


31 
 

worden van de liquidaties.114 Een jaar later vroeg Berryer (Binnenlandse Zaken) aan premier Theunis 

of het beleid betreffende de Oostkantons niet beter zou gelijkgeschakeld worden met het beleid dat 

in de rest van België gevolgd werd betreffende de sekwestraties. Nu werd de Hoog Koninklijk 

Commissaris (HKC) namelijk heel veel vrijheid gelaten bij het besturen van de Oostkantons 

bestuurde.115 De HKC was de benaming voor de gouverneur, die na de oorlog tussen 1920 en 1925 met 

dictatoriale macht het bestuur over de Oostkantons overzag in afwachting van de definitieve 

aanhechting bij het Belgische grondgebied. Deze functie zou gedurende de gehele periode toekomen 

aan luitenant-generaal Herman Baltia, die vooral uitgekozen was omdat hij trouw naar de mis ging en 

de bevolking van de Oostkantons zeer katholiek was.116 Volgens Berryer stonden Baltias verscheidene 

administratieve takken onder het bestuur van meerdere ministeries. Dit bemoeilijkte volgens Berryer 

ten zeerste het bekomen van een eengemaakte politiek in de Oostkantons en de rest van België.117 

Theunis zond hem 20 dagen later reeds een antwoord. Hierin maakte hij duidelijk dat de zorgen van 

de minister op het vlak van de eengemaakte politiek relatief gegrond waren. Baltia had Theunis 

namelijk verzekerd dat hij zich ten allen tijde liet leiden door de Belgische wetgeving en in goed contact 

stond met het Luikse parket. Baltia had daarentegen ook wel laten weten dat hij in het publieke belang 

er kon voor opteren om de liquidatie van een sekwester tegen te houden. Deze beweringen stonden 

echter haaks op elkaar. Theunis zag daarom dan ook juist als Berryer een zekere noodzaak om geen 

aparte behandeling van de rechtspraak te laten evolueren in de Oostkantons.118 De twee ministers 

werden in hun mening ook gevolgd door de PDK van Verviers en de PG van Luik. Deze hadden in een 

communicatie met elkaar hun beklag gedaan over de grote macht die de HKC bezat door de bepaling 

in het KB van 1 augustus 1921, dat hem de bevoegdheid gaf om op elk moment een sekwester te 

beëindigen. Baltia had deze macht ook effectief aangewend om het sekwester op Deheer Renner te 

beëindigen met de verantwoording dat hij diensten had bewezen aan België en hij daarom ook moest 

ontheven worden uit zijn functie als dwangbeheerder.119 

De sekwestraties in de Oostkantons leidden ook tot een extensieve discussie met Frankrijk, om de 

sekwestraties op Duitsers die nu Belgisch staatsburger waren geworden te laten opheffen. Zo liet 

Jaspar (Buitenlandse Zaken) op 13 januari 1921 aan Van de Vyvere (Economie) weten dat hij de 

Belgische ambassadeur in Parijs had opgedragen om een vrijstelling te bekomen van de sekwesters in 

Frankrijk, op bezittingen toebehorende aan inwoners van de Oostkantons. De Fransen wilden dit enkel 

doen als België ze het optierecht ontzegde om binnen het jaar alsnog de Duitse nationaliteit aan te 

nemen. Van de Vyvere verklaarde zich akkoord met de koers die Jaspar hieromtrent volgde.120 Op 10 

februari 1921 werden de liquidaties in de Oostkantons stopgezet op aanraden van de HKC. Dit werd 

bewerkstelligd door Van de Vyvere, die een omzendbrief zond met instructies hieromtrent naar de 
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PG’s.121 Dit betekende echter niet het einde voor de sekwestraties in de Oostkantons, gezien door het 

stopzetten van de liquidaties de sekwesters zelf niet automatisch werden opgeheven. 

Op 20 april 1923 bracht de HKC premier Theunis en Berryer (Binnenlandse) ervan op de hoogte, dat hij 

heel wat aanvragen had ontvangen tot opheffing van sekwester. Sommigen waren per direct Belg 

geworden volgens artikel 36 sectie 1 van het verdrag van Versailles dat bepaalde: “When the transfer 

of the sovereignty over the territories referred to above has become definite, German nationals 

habitually resident in the territories will definitely acquire Belgian nationality ipso facto, and will lose 

their German nationality.” Volgens de HKC werd er echter een onderscheid gemaakt door de rechtbank 

van eerste aanleg in Verviers, doordat ze de opheffing van het sekwester hadden geweigerd van een 

Duitser die Belg was geworden volgens sectie 2 van hetzelfde artikel: “Nevertheless, German nationals 

who became resident in the territories after August 1, 1914, shall not obtain Belgian nationality 

without a permit from the Belgian Government.”122 De HKC benoemde ten slotte twee zaken in dit 

verband die volgens hem speciale aandacht moesten genieten, namelijk de zaken tegen Prinzing en 

baron Ostmann von der Leye.123 

De zaak van Deheer Prinzing werd eveneens aanhangig gemaakt door de advocaat van Prinzing, P. van 

Werveke, bij inspecteur-generaal Deduytschaever op 30 oktober 1928. Er was volgens Werveke een 

duidelijke lacune in het Verdrag van Versailles. Duitsers die met toestemming van de Belgische 

overheid Belg waren geworden bleven onder sekwester, terwijl een Duitser die vanzelf Belg was 

geworden werd vrijgesteld. Dit werd bovendien nog verergerd door het feit dat Deheer Prinzing sedert 

1921 de Belgische nationaliteit verkregen had en zich altijd correct had gedragen. Bovendien haalde 

hij aan dat alhoewel Duitsland volgens het verdrag verplicht was Prinzing schadeloos te stellen, hij voor 

de Duitse staat sedert zijn verwerving van de Belgische nationaliteit geen connectie meet had met 

Duitsland.124 

Op 13 oktober 1926 bracht de PG van Luik de zaak Schmitz onder de aandacht van Houtart (Financiën). 

Deheer Schmitz werd volgens het bestuur van de Oostkantons beschouwd als Belg door een eigen 

interpretatie van artikel 36 van het verdrag van Versailles. Voor het bestuur in de Oostkantons is het 

namelijk voldoende om zich op het gebied van de Oostkantons te hebben bevonden op de drie 

volgende data: 1 augustus 1914, 10 januari 1920 en 20 september 1920. De eerste datum is 

logischerwijs een dag voor de invasie van Duitsland in België. De keuze voor de andere twee data kan 

volgens mij verklaard worden, doordat de eerste is achter de ratificatie van het verdrag van Versailles 

en voor het referendum in de Oostkantons op 24 juli 1920, terwijl de tweede achter het referendum 

is. Dit referendum was echter enkel in naam een referendum gezien men schriftelijk bezwaar moest 

indienen als men bij Duitsland wou blijven. Iedereen die dit niet deed werd geacht bij België te willen 

blijven.125 De PG van Luik merkt echter op dat hij niet akkoord is met deze handelswijze en dat het 

ministerie van Justitie alsook van mening is dat er sprake moet zijn van een ononderbroken 

woonachtigheid in de Oostkantons tussen de twee uiterste data. Bovendien klaagt de PG het 

onderscheid aan tussen Duitsers volgens naturalisatie en diegene die automatisch Belg zijn geworden 

volgens de bepalingen in artikel 36 van het verdrag van Versailles.126 
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Sekwestratie in Elzas-Lotharingen 
De sekwestratie van Duitsers in Elzas-Lotharingen is een interessant geval. Deze regio was na de Frans-

Pruisische oorlog geannexeerd geweest door het Duitse keizerrijk en geïncorporeerd als Reichsland. 

Dit betekende dat Elzas-Lotharingen rechtstreeks viel onder het bewind van het Duitse keizerrijk als 

geheel. Gezien het gelijktijdige ontstaan van het Duitse keizerrijk, was dit bovendien een totaal nieuwe 

constructie. Deze piste werd vooral genomen omdat de Zuid-Duitse liberalen niet wilden dat het 

nieuwe territorium in handen van Pruisen zou komen. Tegelijk wou Bismarck, de eerste kanselier van 

het Duitse keizerrijk, niet dat Beieren te veel macht zou vergaren en was Elzas-Lotharingen bij Beieren 

voegen dan ook geen optie.127 Elzas-Lotharingen zou als Reichsland uiteindelijk blijven voortbestaan 

onder het Duitse keizerrijk tot 1918, toen Frankrijk het verloren territorium terug incorporeerde bij 

het Franse grondgebied. Hoewel de geschiedenis van de Elzas onder het Duitse keizerrijk kort was en 

de Elzas bovendien nooit een volwaardige staat werd binnen Duitsland, kan niet noodzakelijk 

geconcludeerd worden dat de inwoners van de Elzas niet geïnteresseerd waren in een volwaardig Duits 

burgerschap. Dat dit er uiteindelijk niet van kwam is meer te wijten aan de belangen van het leger, die 

liever het territorium bleven besturen op een bijna dictatoriale wijze.128 

Over de sekwestratie in Elzas-Lotharingen werd er reeds in 1925 een doctoraat geschreven door 

Anatole Périer aan de universiteit van Straatsburg. Périer was bovendien directeur de l’enregistrement, 

des domaines et du timbre, alsook directeur du service des liquidations d’Alsace et de Lorraine.129 

Alhoewel hij dus direct betrokken was bij de sekwesteroperatie, heeft hij toch geprobeerd om zich zo 

onpartijdig mogelijk op te stellen in zijn studie. 

De sekwestratie in Elzas-Lotharingen verliep volgens artikel 74 van het verdrag van Versailles:  

“The French Government reserves the right to retain and liquidate all the property, rights and interests which 
German nationals or societies controlled by Germany possessed in the territories referred to in Article 51 on 
November 11, 1918, subject to the conditions laid down in the last paragraph of Article 53 above. Germany will 
directly compensate her nationals who may have been dispossessed by the aforesaid liquidations. The product 
of these liquidations shall be applied in accordance with the stipulations of Sections III and IV of Part X (Economic 
Clauses) of the present Treatv.”130 

Er werd echter wel een uitzondering ingebouwd voor Duitsers die binnen de twee jaar na het in 
werking treden van het verdrag de Tsjecho-Slowaakse of Poolse nationaliteit bekwamen.131 Bovendien 
werden er ook drie uitzonderingen ingebouwd namelijk: 

“L’une, de droit, profite aux sujets allemands qui ont obtenu l’autorisation de séjourner dans les trois 
départements désanexés. […] L’autre constitue une pure mesure de faveur à l’égard des sujets allemands 
habitant la Sarre qui s’en seront montrés dignes. […] Enfin, la troisième résulte d’une convention diplomatique 
signée par la France et l’Allemagne, le 13 avril 1925, et aux termes de laquelle la France a renoncé moyennant 
certains avantages compensateurs […] au ‘droit de retenir er liquider’ les propriétés agricoles et forestières, non 
encore réalisées, appartenant à des riverains allemands et se trouvant dans la zone frontalière, c’est-à-dire dans 
un rayon de cinq kilomètres à vol d’oiseau le long de la frontière.”132 

Hierbovenop werden enkel bezittingen gesekwestreerd die in het bezit waren van een Duitser op 11 
november 1918. Bezittingen die dus na deze datum in handen van een Duitser kwamen, waren 
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vrijgesteld van sekwestratie.133De voormalige Duitse staatsburgers die zich bijgevolg achter de oorlog 
bevonden op Frans grondgebied, zaten bijgevolg in een relatief lastig parket. België moest ten opzichte 
van Duitsers in België met bezittingen in de Elzas eveneens een beleid formuleren. Op 25 september 
1919 vroeg Hymans (Buitenlandse) aan Vandervelde (Justitie) wat de zienswijze was van de parketten 
ten aanzien van de sekwestratie van Elzassers en Lorreinen. Volgens Vandervelde zou dit geregeld 
worden op basis van artikel 297 van het verdrag van Versailles.134 

Artikel 297 paragraaf b luidt als volgt:  

“(b) Subject to any contrary stipulations which may be provided for in the present Treaty, the Allied and 

Associated Powers reserve the right to retain and liquidate all property, rights and interests belonging at the date 

of the coming into force of the present Treaty to German nationals, or companies controlled by them, within 

their territories, colonies, possessions and protectorates, including territories ceded to them by the present 

Treaty.  

The liquidation shall be carried out in accordance with the laws of the Allied or Associated State concerned, and 

the German owner shall not be able to dispose of such property, rights or interests nor to subject them to any 

charge without the consent of that State. German nationals who acquire ipso facto the nationality of an Allied or 

Associated Power in accordance with the provisions of the present Treaty will not be considered as German 

nationals within the meaning of this paragraph.”135 

Voormalige Duitse staatsburgers die de Franse nationaliteit bekwamen bij het in werking treden van 

het verdrag, werden bijgevolg vrijgesteld van sekwestratie. Over het specifieke vraagstuk rond 

Elzassers residerend in België, is er echter geen duidelijk antwoord te vinden in artikel 297. Het 

gevolgde beleid van Vandervelde, geformuleerd in een omzendbrief van 12 februari 1919 bracht bij de 

PG’s gemengde reacties teweeg. De PG van Brussel stelde voor om alle Elzassers sekwestreren, terwijl 

de PG van Luik eerder een tweesporenbeleid voorstelde. Het sekwester op bewoners van Elzas-

Lotharingen die bleven wonen in Frankrijk na de ratificatie van Versailles moest volgens hem 

opgeheven worden, terwijl Elzassers die beslisten om naar Duitsland terug te keren onder sekwester 

moesten blijven. Ten slotte vond de PG van Gent dat het sekwester op alle Elzassers moest opgeheven 

worden en dat er advies most gevraagd worden aan Frankrijk voor de uitzonderingsgevallen. Hieronder 

verstaat men dan bijvoorbeeld Elzassers van Duitse origine die zich hadden misdragen tijdens de 

oorlog.136 Dit toont duidelijk aan dat er verre van eensgezindheid was onder de drie procureurs-

generaal bij de hoven van beroep in België. De PG’s mochten weliswaar hun eigen mening verkondigen, 

maar moesten zich uiteindelijk toch schikken naar de minister van Justitie. Het te volgen beleid werd 

door hem meestal verspreid in omzendbrieven. 

Voor algemene standpunten onder de PG’s van België is er heden ten dage het college van PG’s. Gezien 

dit echter pas gesticht is in 1997, werden er tot dan geen eensgezinde standpunten geformuleerd door 

de PG’s. Als alternatief zond elke PG een aparte brief waarin ze hun mening verkondigden, terwijl ze 

nu vergaderen over hun standpunten om vervolgens tot een eensgezinde mening te komen. Deze 

wordt dan in een omzendbrief gegoten als advies aan de minister van Justitie.137 Hierdoor kon de 
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minister dan uiteindelijk beslissen om één van deze adviezen te volgen of ze gewoon naast zich neer 

te leggen.  

Sekwestratie in het Saargebied 
Het Saargebied is een deel van Duitsland dat volgens de bepalingen van het verdrag van Versailles voor 

een periode van 15 jaar een mandaatgebied van Frankrijk werd. Na het verstrijken van deze periode 

werd er bepaald dat er een referendum zou komen over de toekomst van het Saargebied. Bij het 

sluiten van de wapenstilstand werd dit gebied bijna onmiddellijk bezet door Franse soldaten, die in 

een moeilijke positie zaten gezien ze een vriendschappelijke relatie moesten zien op te bouwen met 

de bevolking, maar tegelijkertijd ook gezien werden als een vijandelijke leger dat een deel van het 

nationale grondgebied bezette.138 Het Saargebied werd vooral overgedragen als compensatie voor de 

vernietiging van mijnen in Noord-Frankrijk en als deelbetaling voor de oorlogsschade.139 

Volgens artikel 48 van het verdrag werd er bovendien een commissie aangesteld om de grenzen van 

het mandaatgebied vast te leggen, rekening houdend met de tekstelijke bepalingen hieromtrent. Deze 

commissie bestond uit een Duitser, een Fransman en drie andere geallieerden aangeduid door de raad 

van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. Een van deze drie werd uiteindelijk een 

Belg, commandant Jacques Lambert.140 Deze commissie overzag bovendien het bestuur van het 

Saargebied tot en met 1935. Een van de grootste protesten van de Duitse delegatie op Versailles werd 

hiertegen gemaakt door middel van een nota op 13 mei 1919, door de leider van de Duitse delegatie 

Von Brockdorff-Rantzau: “The German government considers it most of all inadmissable that German 

territories should be made the subject of bargains between one sovereignty and another as though 

they were mere chattels or pawns in a game.”141  

De delegatie stelde voor om een compensatie te geven voor de vernietigde koolmijnen door middel 

van een jaarlijkse levering van kolen, totdat de Franse productie weer zou hersteld zijn.142 Dit voorstel 

werd door de geallieerden echter afgewezen en er werd dus overgegaan tot de creatie van het 

mandaatgebied. Alhoewel deze aanpak door sommige historici geprezen is, blijft de algemene 

consensus eerder negatief. Zo maakte Florinsky, een Amerikaans historicus, de volgende bemerking in 

zijn werk The Saar Struggle: “The fact remains that a purely German territory had been forcibly 

detached from the mother country and, without consulting the population, put under foreign rule 

merely to ensure the free exploitation of the Saar mines by the French government This certainly has 

little to do with the ‘lofty principles’ which inspired the creation of the League.143 

Ruim een jaar later ontstond er een discussie tussen Hymans (Buitenlandse) en Jaspar (Economie) over 

het nieuwe wetsontwerp betreffende de sekwestratie, dat op 27 januari was neergelegd bij het bureau 

van de Kamer onder de naam op het in bewaarderhand stellen en vereffenen van de goederen der 

vijandelijke onderdanen. Hymans bracht Jaspar ervan op de hoogte dat commandant Lambert, de 
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Belgische vertegenwoordiger in de commissie van de Saar, had laten weten dat het wetsontwerp geen 

rekening hield met het statuut van de inwoners van het Saargebied. Deze hadden namelijk nog geen 

definitieve nationaliteit en Lambert stelde daarom dan ook voor om nog niet over te gaan tot 

liquidatie. Om zijn argument kracht bij te zetten stipte hij ook aan dat de Franse regering niet van plan 

was om over te gaan tot liquidaties in het Saargebied. Lambert stelt dan ook ten slotte voor om zelf 

een wetgeving in te voeren die Saarlanders vrijstelt van sekwestratie. Ten eerste was de sekwestratie 

van Saarlandse bezittingen in België maar een fractie van het geheel. Hierbovenop was de Raad van 

de Volkenbond volgens Lambert al in discussie hierover en zag hij dit dan ook als een goeie manier om 

de internationale ontwikkelingen voor te zijn en aan internationaal prestige te winnen. Hymans liet 

zich door Lambert overtuigen en stelde daarom voor aan Jaspar om een amendement in te voegen bij 

het wetsontwerp met dit doel voor ogen.144 Dit amendement wordt inderdaad effectief in de 

uiteindelijke wet opgenomen in artikel 2 en 3:  

“Art. 2. Worden niet als Duitsche onderhorigen in den zin van artikel 1 aangezien: […] 4° Zij die krachtens de 
bepalingen van het Vredesverdrag, ter uitzondering van artikel 49, de nationaliteit van eene met België of 
geassocieerde mogendheid of de nationaliteit van eene onzijdige mogendheid van rechtswege, na eene 
volksstemming, kunnen verkrijgen, doch alleen vanaf den dag, waarop de souvereiniteit voorgoed is 
overgedragen en tenzij de belanghebbenden, gebruik makende van een recht toegestaan door het Verdrag, de 
Duitsche nationaliteit hebben verkozen. Art. 3. […] Die (de goederen, rechten en belangen) van de personen, 
behoorende tot de vierde categorie, zijn onderworpen aan de maatregelen van aangifte en sequestratie, doch 
niet aan die van verevening en van toekenning, tenzij die personen, na het volksreferendum of de volksstemming, 
de Duitsche nationaliteit behouden of ze bij keuze terugbekomen. De opheffing der sequestratie kan slechts 
worden aangevraagd na de onherroepelijke overdracht van de souvereiniteit en in zoover de belanghebbenden 
de Duitsche nationaliteit niet hebben verkozen.”145  

Op 2 mei 1920 zond hij daarom een brief naar Jaudon, directeur van het Sekwester in Frankrijk, waarin 
hij liet weten dat België de handelswijze zou volgen van Frankrijk omtrent het sekwester. Er zou 
bijgevolg dus niet overgegaan worden tot sekwestratie van bezittingen toebehorende aan 
Saarlanders.146 

Over hoe deze wet er echter uiteindelijk een goeie twee jaar later effectief door geraakt is onder de 
naam Wet op de sequestratie en de verevening van de goederen der Duitsche onderhoorigen, heeft 
Vandenbussche een duidelijk overzicht gemaakt aan de hand van Parlementaire bronnen tussen 1919 
en 1921. Vandervelde en Jaspar waren samen verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het 
wetsontwerp. Hij had als doel de eerder afgekondigde bepalingen van de besluitwet van 10 november 
1918, met betrekking tot de aangifte en het onder sekwester stellen van vijandelijke bezittingen, te 
veralgemenen en indien nodig aan te vullen. Dit kwam voort uit artikel 297 van het verdrag van 
Versailles dat de geallieerde en geassocieerde mogendheden het recht had gegeven, om op hun 
grondgebied alle goederen, rechten en belangen toebehorende aan Duitse onderdanen of aan 
vennootschappen door hen gecontroleerd te weerhouden en te vereffenen. De inkomsten die zouden 
voortkomen uit de verkoop van de Duitse bezittingen werd gezien als een voorschot op de 
herstelbetalingen die Duitsland nog moest betalen. Beide ministers zagen in dat er niet kon 
teruggekeerd worden naar het open, liberale economisch beleid waarvan voor de oorlog in België 
sprake was. De vereffening werd bovendien ook uitgebreid naar aandelen in vennootschappen van 
Duitse eigenaars die zich niet (meer) in België bevonden. Het duurde een goeie vier maanden voordat 
de Middenafdeling van de Kamer zich uiteindelijk uitsprak over de kwestie.147 In de jaren 20 werden 
wetsontwerpen namelijk niet zoals nu behandeld door de voor de specifieke wet bevoegde 
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Kamercommissie. In plaats daarvan verliep dit via de afdelingen van de Kamer. Alle kamerleden 
werden elke maand via loting ingedeeld in zes afdelingen. Iedere afdeling besprak en stemde 
vervolgens over alle verzonden wetsvoorstellen- en ontwerpen en per voorstel of wet werd bovendien 
een rapporteur aangesteld. De zes rapporteurs en de kamervoorzitter vormden samen de 
Middenafdeling die voor elk wetsvoorstel- en ontwerp dus een andere samenstelling had. Deze 
Middenafdeling stelde ten slotte een verslag op voor de plenaire vergadering van de Kamer.148 De 
leden van de Middenafdeling voor deze wet waren allemaal doctor in de rechten, alsook praktiserende 
juristen. In het rapport stond ter discussie of de sekwestratie überhaupt nodig was en waar het geld 
naartoe moest indien er bezittingen geliquideerd werden. Over de eerste vraag werd er zonder verdere 
discussie beslist dat liquidatie noodzakelijk was. Over de tweede ontstond er echter een discussie of 
het geld moest gaan naar de Belgische staat of naar de oorspronkelijke eigenaars, zodat de bepaling 
in de grondwet over het privébezit zou geëerbiedigd worden.149  

Op 14 april 1921 werd de algemene discussie over het wetsontwerp aangevat. Hierbij nam de bekende 
Charles Woeste het woord. Woeste was van mening dat de goederen die om één of andere reden nog 
niet waren ontdekt en aangegeven, niet meer mochten gesekwestreerd worden. Het tijdperk van 
gerechtvaardigde vergeldingsmaatregelen was volgens hem al afgesloten. Hij verantwoordde dit met 
de bewering dat nieuwe aangiftes vooral mensen zouden treffen die na de oorlog teruggekeerd waren 
naar België, zonder gehinderd te zijn geweest in het beheer van hun bezittingen. Woeste ijverde in zijn 
betoog voor een onderscheid tussen verschillende Duitse inwijkelingen in de wet. Er moest dus een 
onderscheid gemaakt worden tussen Duitsers die zich niet hadden misdragen tijdens de oorlog en 
diegenen die dit wel hadden gedaan. Woeste sloot zijn betoog af met twee slotargumenten. Ten eerste 
dat de wet in strijd was met artikel 128 van de grondwet, waarin bepaald werd dat elke vreemdeling 
die zich op Belgisch grondgebied bevond genoot van de bescherming toegekend aan personen en aan 
goederen, behoudens de uitzonderingen bij wet voorzien. Ten tweede dat de uitzonderingen die nu 
werden ingebouwd niet te rechtvaardigen waren. Er werd enkel gekeken naar de afkomst en zelfs 
genaturaliseerden en vrouwen getrouwd met Duitsers werden getroffen, terwijl echte Duitsers in de 
Oostkantons met rust werden gelaten.150 De katholiek volksvertegenwoordiger Wauwermans, die deel 
was geweest van de Middenafdeling, diende Woeste van antwoord. Hij snapte de bezwaren van 
Woeste wel, maar het einde van zijn betoog maakte duidelijk wat zijn positie was: “je n‟ai point pitié 
pour les gens qui ne peuvent invoquer qu‟une soi-disant neutralité, la neutralité allemande, qui se 
montrent doux et paisibles. Tous ont perdu la guerre; qu‟ils soient entrainés dans les inconvénients 
qui peuvent en résulter pour leur pays! (Très biens! Sur divers bancs)”.151  

Van de Vyvere (Economie) was dezelfde mening toegedaan als Wauwermans en wees erop dat er 
buiten de eigen verantwoordelijkheid ook zoiets bestond als collectieve daden en gedeelde 
verantwoordelijkheden. Het product van de sekwesters moest daarom ook gebruikt worden om de 
Belgen schadeloos te stellen op krediet van de Duitse staat. Hierin werd hij ook nog gevolgd door Jaspar 
(Buitenlandse), die op vele verschillende ministerposten in de volgende jaren een rol zou spelen in de 
afhandeling van het sekwester. 152 Het wetsontwerp werd op 4 mei 1921 unaniem aangenomen met 
uitzondering van Woeste en werd vervolgens doorgestuurd naar de Senaat. Na tal van discussies werd 
de wet ook hier goedgekeurd en gepubliceerd op 17 november 1921.153 
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Sekwestratie burgers van de opvolgersstaten 
Na Wereldoorlog I kwamen er een heel groot aantal opvolgersstaten voort vanuit de verslagen landen: 

Polen, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië, Litouwen, Letland en Estland. De burgers uit de drie eerste 

waren allen Duits of Oostenrijk staatsburger geweest. Nu ze echter inwoner waren geworden van één 

van de opvolgersstaten, moest België echter bepalen of hun eigendommen wel of niet onderworpen 

moesten worden aan de sekwestratiemaatregelen. Op 24 december 1920 zond PG Servais een brief 

naar Vandervelde (Justitie) in verband met deze problematiek. Tot dan had Servais het principe 

gehandhaafd om burgers van deze landen die konden bewijzen dat ze niet hadden samengewerkt met 

de vijand te ontheffen van het sekwester, terwijl anderen onder sekwester bleven.154 Dit verliep 

volgens artikel 10 van de besluitwet van 10 november 1918, die stelde dat alle belanghebbenden 

verzet kunnen aantekenen tegen het sekwester bij de PDK.155 Gezien het vredesverdrag met Oostenrijk 

toen nog niet geratificeerd was, leek dit de enige logische handelswijze. Servais meende dat nu het 

verdrag geratificeerd was, alle burgers van de opvolgersstaten die de nationaliteit van de 

opvolgersstaat bekwamen, nu met retroactieve kracht moesten aanzien worden als burgers van hun 

nieuwe land. Bijgevolg moest er dus geopteerd worden voor een vrijstelling van sekwestratie voor deze 

groep als geheel. Servais merkte bovendien op dat dit in lijn lag met de bepalingen in het verdrag van 

Versailles en het verdrag van Saint-Germain. Ten slotte vroeg hij of er haast zou kunnen gemaakt 

worden om dit in een wet te veruitwendigen, aangezien er in het rechtsressort van Servais een aantal 

zaken aanhangig waren betreffende deze groep.156 Deze brief werd vervolgens door Vandervelde 

doorgegeven aan Van de Vyvere (Economie). Hij verklaarde zich tegenover Vande Vyvere in grote lijnen 

akkoord met Servais, maar stelde wel dat er beter één jaar gewacht werd vanaf het in werking treden 

van het verdrag op 16 juli 1920, vooraleer de sekwesters werden vrijgegeven. Artikel 78 van het 

verdrag gaf de nieuwe inwoners van de opvolgersstaten namelijk de mogelijkheid om tot één jaar na 

het in werking treden van het verdrag alsnog de Oostenrijke nationaliteit aan te nemen. Om te 

vermijden dat Oostenrijker-Hongaren hier na vrijstelling gebruik van zouden maken, kon er een 

bepaling worden ingevoerd in de wet, die toeliet om mensen die de Oostenrijke nationaliteit terug 

wilden aannemen weer onder sekwester te plaatsen. Dit leek hem echter moeilijk in de praktijk te 

brengen en hij opteerde daarom eerder voor de eerste optie.157 Vande Vyvere verklaarde zich twee 

weken later volledig akkoord met de zienswijze van Vandervelde en liet dit bovendien ook weten aan 

Servais.158 

Op 16 december 1921 gaf de PDK van Brussel een aanvraag door van Isabelle Popper, weduwe van 

Baron Popper de Podhragy. Aangezien ze oud-staatsburger was van Oostenrijk-Hongarije en geboren 

was in een gemeente die nu deel was van Tsjecho-Slowakije, was ze volgens artikel 70 van het verdrag 

van Saint-Germain Tsjecho-Slowaaks staatsburger geworden.159 Verklaringen van deze aard waren 

echter problematisch, gezien de gangbare wet in Oostenrijk-Hongarije dat als je ouders geboren waren 

in Oostenrijk, je automatisch ook zelf Oostenrijker was. Dit gold zelfs als je nooit een voet had gezet in 

Oostenrijk. In Hongarije was het daarentegen verplicht om je burgerschap elke vier jaar te hernieuwen, 

terwijl dit in Oostenrijk niet noodzakelijk was. De Belgische gezant in Tsjecho-Slowakije, Pierre Bure, 

                                                           
154 “Servais aan Vandervelde, 24.12.1920,” Sekwester. Bestand 232. 
155 “Besluitwet,” Belgisch Staatsblad, 12-13/11.1918, 974. 
156 “Servais aan Vandervelde, 24.12.1920,” Sekwester. Bestand 232. 
157 “Vandervelde aan Vande Vyvere, 11.1.1921,” Sekwester. Bestand 232; “Treaty of Peace between the Allied 
and Associated Powers and Austria; Protocol, Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 
September 1919),” in Australian Treaty Series, nr. 3 (1920). 
158 “Vande Vyvere aan Vandervelde, 25.1.1921,” Sekwester. Bestand 232. 
159 “Nota bij brief PDK Brussel aan Theunis, 16.12.1921,” Sekwester. Bestand 232. 



39 
 

wees op 20 maart 1922 Jaspar (Economie) hier dan ook op en raadde aan om het ministerie te Praag 

te vragen of ze konden onderzoeken of de beweringen van afkomst effectief klopten.160 

Twee dagen voordien had de Tsjecho-Slowaakse staat weliswaar al een wet goedgekeurd die de 

schuldenaars en schuldeisers binnen de nieuwe staat ertoe verplichtte om hun schulden en kredieten 

aan te geven. Er werd in vastgelegd dat alle schulden en kredieten die dus hadden bestaan onder 

Oostenrijk-Hongarije, ook zouden voort blijven bestaan onder de nieuwe staat.161 Deze wet werd ter 

informatie door Masson (Justitie) doorgezonden naar de PG’s.162 Op 30 maart 1922 vroeg Jaspar aan 

Bure of hij kon laten weten welke autoriteiten in Tsjecho-Slowakije verantwoordelijk waren voor het 

uitreiken van het Tsjecho-Slowaakse burgerschap, om de twijfels over de al dan niet vermeende 

Tsjecho-Slowaakse afkomst van gesekwestreerden weg te nemen. Op 9 juni liet Bure vanuit Praag 

weten dat het de zogenaamde Okresni Politickà Apràva was die certificaten uitreikte voor het Tsjecho-

Slowaaks burgerschap. Om een burger van Tsjecho-Slowakije te zijn moest men bovendien door de 

volgende organen in oplopende volgorde erkend zijn: de Zemskà Politickà Apràva, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken en ten slotte de Tsjecho-Slowaakse legatie 

van het land waarin de aanvrager van de Tsjecho-Slowaakse nationaliteit momenteel verblijft.163 

In Frankrijk ondervond men ook moeite met deze deelgroep gezien Bonnevay, de Franse minister van 

Justitie, er een omzendbrief aan wijdde op 26 juli 1921. Volgens artikel 249 van het verdrag van Saint-

Germain werden inwoners van het vroegere Oostenrijk-Hongarije, die binnen de zes maanden na het 

in werking treden van het verdrag een nationaliteit bekwamen van een geallieerd land volgens de 

bepalingen in artikels 72 en 76 vrijgesteld van sekwestratie. Om de vrijstelling op deze manier te 

bekomen in het geval van Tsjecho-Slowaakse onderdanen, was het volgens de minister echter niet 

genoeg om te kunnen bewijzen dat men nu een Tsjecho-Slowaak was. Er moest daarbovenop bewijs 

geleverd worden dat men voor de opbreking van Oostenrijk-Hongarije woonachtig was in wat nu 

Tsjecho-Slowakije is. 164 

Op 29 april 1924 zond de advocaat-generaal van de PG te Brussel ook een vaststelling naar Theunis 

(Financiën) om hem te laten weten dat een zekere meneer Jirkovsky afgezien had van het optierecht 

om Oostenrijker te worden en dus Tsjecho-Slowaak was geworden. Voor men het sekwester echter 

ophefte wou de PG eerst nog een bevestiging van de bewering van Jirkovsky bij de minister van 

Buitenlandse Zaken.165 Over Jirkovsky viel er echter verder niets te vinden, gezien er geen individueel 

dossier rond zijn zaak terug te vinden is in de inventaris van het sekwester. 

Tussen de twee ministeries van Buitenlandse Zaken van Polen en het VK werd er op 26 april 1922 een 

akkoord gesloten betreffende de bezittingen van Polen, die vroeger staatsburger waren geweest van 

Duitsland of Oostenrijk-Hongarije. Alle aanvragen tot opheffing van het sekwester moesten persoonlijk 

worden aangevraagd  bij het Department fort he administaration of Austrian Property of het Public 

Trustee Office. Bovendien moest men kunnen bewijzen dat men Pools onderdaan was door middel van 

een certificaat, afgeleverd door de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. In het geval men dit niet 

had moest men zich wenden tot de Britse minister van Buitenlandse Zaken met een geboorte-akte.166 
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Sekwestratie vijandelijke staatsburgers in neutrale landen 
Een andere speciale groep van gesekwestreerden zijn Duitse staatsburgers die voor het in voege 

treden van het verdrag van Versailles de nationaliteit van een neutraal land hadden verkregen zoals 

Luxemburg, Nederland of één van de vele andere neutrale landen tijdens WO I. Reeds op 10 januari 

1919 zond Paul Hymans, minister van buitenlandse zaken, een nota naar Henri Jaspar, minister van 

economische zaken, over de behandeling van Duitsers die de Nederlandse of Luxemburgse 

nationaliteit hadden aangenomen. Deze nota werd tevens ook verzonden naar alle andere ministeries. 

Hymans ziet deze groep van oud-burgers van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije als een groep die in 

een geprivilegieerde positie terechtgekomen is. Inwoners van deze gebieden hadden namelijk door 

een reeks wetten al lang de mogelijkheid om door een simpele verklaring de Belgishe nationaliteit te 

bekomen. Zoals hierboven besproken waren deze gebieden tenslotte voor korte tijd deel geweest van 

de Belgische staat, totdat ze weer moesten teruggegeven worden aan het koninkrijk der Nederlanden. 

In de nota verwijst Hymans naar zijn omzendbrief die hij op 30 mei 1918 had verzonden naar alle 

diplomatische diensten. Hierin had hij aangemaand om de diplomaten van Nederland en Luxemburg 

ervan te verzekeren dat België hun nieuwe inwoners niet zou vervolgen en hen als goede buren 

beschouwde. Bovendien moest het hen zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om terug tot België toe 

te treden, door middel van controlebureaus van de dienst Openbare Veiligheid. Deze bureaus moesten 

op met dit doel voor ogen opgezet worden nabij de consulaten van België in Luxemburg en Nederland. 
167  

PDK Colard, werkzaam aan het parket van Antwerpen, vroeg op 26 mei 1919 raad aan PG Servais in 

verband met twee probleemgevallen. Het eerste probleemgeval was wat er moet gebeuren indien een 

gesekwestreerd persoon sterft en zijn bezittingen overgaan naar Belgische, geallieerde of neutrale 

burgers. Colard vindt het alvast logisch dat in alle drie de gevallen het sekwester opgeheven wordt, 

gezien men anders deze burgers onrechtmatig zou weerhouden van hun bezittingen. De wet spreekt 

tenslotte enkel over vijandelijke bezittingen en dus niet van bezittingen die vroeger in handen van de 

vijand waren. Het tweede probleemgeval betreft wat er gebeurt indien een minderjarige die 

tweeëntwintig wordt, beslist om volgens de wet van 8 juni 1909 Belg te worden. Volgens Collard is ook 

hier het gevolg dat het sekwester wordt opgeheven. Colard ziet het sekwester in hoofdzaak als een 

manier om het patrimonium van de vijand in stand te houden in het licht van de 

vredesonderhandelingen. Om problemen zoals deze te voorkomen moet er volgens Colard een 

wetsartikel komen dat nationaliteitsverandering na het in werking treden van het sekwester zonder 

effect is.168 Daarenboven verwijst hij ook naar een toespraak van de eerste minister Delacroix op 14 

mei 1919 vr de kamer, waarin Delacroix zei dat: 

“Le traité prévoit que, dans chacun des Etats belligérants, les biens ennemis situés sur le territoire de cet Etat 
belligérants, les biens ennemis situés sur le territoire de cet Etat lui sont attribués, sauf pour l’Allemagne à 
indemniser le propriétaire. Cette disposition, messieurs, appelle de notre part une application qui se fera avec 
honneur, avec dignité, sans oublier que nous avons combattu pour le droit et la justice, mais sans oublier non 
plus les intérêts du trésor, les intérêts légitimes dont nous avons la garde.”169 

Delacroix maakte dus duidelijk dat de sekwestratie tot doel had om de geallieerde staten te vergoeden 

voor de oorlogsschade. In een brief van de PDK van Brussel aan Servais op 6 juni 1919 werd ook zijn 

standpunt duidelijk: De sekwestratie moet volgens de PDK een aantal principes volgen, die volgens 

hem duidelijk naar voren waren gekomen betreffende de zaak Riesenburger. Ten eerste dat het enkel 

dient om de juridische capaciteit van de gesekwestreerde te bevriezen. Ten tweede moet dit er dus 
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voor gaan zorgen dat deze bezittingen absoluut onbeschikbaar zijn voor de gesekwestreerde, vanaf de 

datum van publicatie van de besluit-wet. Ten slotte moeten de bezittingen in reserve worden 

gehouden en dus ook niet geliquideerd worden of voor andere zaken worden gebruikt.170 Over de 

validitieit op het sekwester van Riesenburger werd er een rapport gezonden door Servais naar 

Vandervelde (Justitie). Volgens Servais moet aangenomen worden dat de besluit-wet van 10 november 

1918 alle bezittingen onder sekwester plaatste, dus ook de bezittingen die toen nog in bezet gebied 

waren..171 

Op 17 mei 1921 werd de Belgische ambassade bovendien gevraagd wat het Belgische beleid was 

betreffende de sekwestratie door de Commision pour le réglement des rapports economiques 

dependants du traité de paix. Deze commissie was opgericht in de schoot van de Volkenbond en had 

als doel om de naoorlogse relaties te regelen tussen de verscheidene oorlogsvoerende landen tijdens 

WO I. De commissie wou namelijk eerst weten welk beleid de Europese landen in de Volkenbond 

toepasten vooraleer een eigen standpunt te formuleren.172 

Alhoewel het bekomen van een neutrale nationaliteit in sommige gevallen ervoor zorgde dat het 

sekwester niet werd gehandhaafd bleken dit echter wel uitzonderingen te zijn op de regel. Toen de 

ambassadeur van Italië vroeg aan Hymans wat het beleid was betreffende vijandelijke staatsburgers 

die genaturaliseerd waren in een neutraal land tussen get einde van WO I en het in werking treden van 

het verdrag van Versailles gaf Hymans deze vraag door aan de dienst Sekwester. Deze liet hem op 4 

juni 1921 weten dat dit geen effect heeft op de sekwestermaatregelen. Ze rechtvaardigen dit door aan 

te halen dat het sekwester eerder een reeël dan een persoonlijk karakter heeft. Het zijn dus niet zozeer 

de personen zelf die geviseerd worden, maar eerder de bezittingen die ze hadden op het moment van 

het in werking treden van het Sekwester.173 

Sekwestratie in Sleeswijk 
Naast Nederland en Luxemburg vormden de Duitsers woonachtig in Sleeswijk ook een probleemcasus. 

De hertogdommen Sleeswijk en Holstein waren tot 1864 allebei in een personele unie met 

Denemarken Deze twee hertogdommen waren er volgens akkoorden uit de middeleeuwen toe 

gebonden, dat geen van de twee toegelaten mocht worden om meer verbonden te zijn met 

Denemarken dan de ander. Doordat Holstein echter deel was van de Duitse bond en Sleeswijk niet, 

was dit een bepaling die enkel op papier werd nageleefd. In de tweede helft van de 19e eeuw trachtten 

de Denen hun suprematie over Sleeswijk en Holstein te vergroten. Dit leidde in 1848 echter tot een 

rebellie van de Duitsers in Holstein en het zuiden van Sleeswijk. Pruisen kwam tussen, maar was door 

Russische steun aan Denemarken ertoe verplicht om in te binden. Toen de Deense koning in 1864 

echter besliste om de twee hertogdommen constitutioneel te binden aan het Deense koningshuis, 

leidde dit tot een gezamenlijke interventie van Pruisen en Oostenrijk. Deze oorlog werd wel gewonnen 

door Pruisen en Oostenrijk, waardoor Denemarken de beide hertogdommen aan hen moest afstaan. 

Na de Duits-Oostenrijke oorlog twee jaar later werden beide hertogdommen omgevormd tot de 

provincie Sleeswijk-Holstein. Dit leidde tot een provincie waar de bevolking in het noorden 
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overwegend Deens was, terwijl deze in het zuiden overwegend Duits was.174 Na de Eerste 

Wereldoorlog leidde dit tot een referendum in de twee meest noordelijke delen van Sleeswijk over 

aansluiting bij Denemarken of een verdere toekomst onder Duitsland. 

Op 24 oktober 1919 gaf Hymans (Buitenlandse) aan Jaspar (Economische) door dat de Association 

Slesvigeoise had gevraagd aan de Belgische legatie of de belangen in het buitenland van Sleeswijkers 

konden vrijgesteld worden van liquidatie. Sommige van hun leden bezaten per slot van rekening nog 

de Duitse nationaliteit en het referendum dat zou bepalen of ze Deens zouden worden of bij Duitsland 

zouden blijven was toen nog niet gehouden. Volgens artikel 109 van het verdrag van Versailles waren 

namelijk enkel Duitsers vrijgesteld die inwoner werden van één van de geallieerde landen en niet 

degene die inwoner werden van een neutraal land. Hymans stelt vervolgens voor om eventueel een 

liberalere interpretatie te voorzien in de Belgische wet dan de interpretatie van het verdrag van 

Versailles.175 Jaspar antwoordde zes dagen later dat hij Vandervelde (Justitie) had gevraagd om een 

omzendbrief te verspreiden onder de PG’s met instructies om de gesekwestreerde goederen behorend 

aan Sleewijkenaars niet te liquideren.176 Op 19 november antwoordde Vandervelde ten slotte dat hij 

de PG’s effectief instructies had gegeven om dit te doen op aanraden van Jaspar in een omzendbrief 

die een dag later werd verspreid.177 

Heimatlozenkwestie 

Geschiedenis van de Belgische nationaliteitswetgeving 
Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit heeft doorheen het bestaan van de Belgische staat veel 

verschillende fasen doorlopen. Voor dit overzicht heb ik mij in grote mate gebaseerd op een artikel 

van professor Frank Caestecker, docent aan de universiteit Gent, die een mooi overzicht geeft van de 

ontwikkeling van de nationaliteitswetgeving van 1830 (het ontstaan van de Belgische staat) tot 1909. 

In eerste instantie werd het Burgerlijk wetboek van België geënt op de Franse Code Civil. Deze stelde 

het afstammingsbeginsel, ook gekend als jus sanguinis, centraal. De Belgische nationaliteit werd dus 

verworven bij geboorte op basis van de Belgische nationaliteit van de ouders. Hiernaast was het echter 

ook mogelijk om de Belgische nationaliteit te verwerven of toegekend te krijgen. 178 De 

nationaliteitsverwerving was mogelijk voor in België geboren kinderen van buitenlanders in het jaar 

volgend op hun meerderjarigheid, wat toen nog 21 jaar was. Dit kon door middel van een eenvoudige 

verklaring en was bovendien ook nog gratis.179 Nationaliteitstoekenning kon door de 

naturalisatieprocedure, die opgesplitst was in een gewone naturalisatie en een staatsnaturalisatie. De 

gewone naturalisatie gaf enkel het politiek onbevoegde burgerschap. Men kon hiermee dus niet gaan 

stemmen of een politiek ambt uitoefenen. Het gaf echter wel toegang tot ambtelijke posities bij de 

Belgische staat. De staatsnaturalisatie kon enkel toegekend worden voor uitzonderlijke diensten 

verleend aan het land. Deze opsplitsing was rechstreeks afkomstig uit de Franse periode, want 

Frankrijk had zelf tot 1889 dit onderscheid. 
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Beide naturalisaties brachten de betaling van registratierechten met zich mee, voor de gewone 

naturalisatie was dit vijfhonderd frank en voor de staatsnaturalisatie maar liefst het dubbele hiervan. 

De kandidaat-Belg moest meerderjarig zijn en bovendien al vijf jaar in België verblijven. Voor beide 

soorten van naturalisatie gold bovendien dat de toekenning van de Belgische nationaliteit een recht 

was en geen plicht. Voldoen aan de minimumvoorwaarden was dus geen garantie voor het verkrijgen 

van de Belgische nationaliteit. Zo werden er 1981 verzoeken ingediend tussen 1830 en 1872, waarvan 

er 413 afgewezen werden door de parlementsleden. Bovendien werd de clausule voor uitzonderlijke 

diensten zeer restrictief geïnterpreteerd, wat ervoor zorgde dat in 1881 slechts elf personen erin 

geslaagd waren de staatsnaturalisatie te verkrijgen.180 Edward Woeste, vader van Charles Woeste, was 

één van deze elf. Hij was op 27 maart 1796 geboren te Eberfeld en had zijn staatsnaturalisatie bekomen 

op 15 januari 1841 per koninklijk besluit. Charles Woeste was van 1884 tot zijn dood voorzitter van de 

conservatieve vleugel van de katholieke partij en had zo een relatief grote invloed in België in deze 

jaren. Dit ook mede door het feit dat in deze periode het Belgisch bestuur uitsluitend bij de Katholieke 

partij lag. Door zijn Duitse afkomst was hij de enige in het Belgisch parlement die trachtte de belangen 

van de Duitsers en Oostenrijkers te verdedigen die zich ver van het oorlogsgebeuren hadden 

gehouden. Naar zijn mening was het immoreel om hen met hun persoonlijke bezit verantwoordelijk te 

stellen voor de oorlogsschade en de Duitse uitblijvende herstelbetalingen. Zijn verzet tegen de wet van 

17 november 1921 van de liquidatie van Duitse eigendommen, heb ik in het hoofdstuk over de 

sekwestratie in het Saargebied uitvoerig uit de doeken gedaan.181 

De nationaliteitswetgeving bleef vervolgens zonder fundamentele wijzigingen in voege tot de 

belangrijke wetswijziging van 1909. Dit is vooral te wijten aan het geringe belang dat gehecht werd aan 

het al dan niet hebben van de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen werden enkel geviseerd als ze op 

het politieke toneel wilden aantreden of als ze armlastig werden. De facto werd er dus eigenlijk een 

jus soli gehanteerd en had de scheidingslijn tussen Belg en niet-Belg enkel betekenis voor de elite en 

de marginalen van de samenleving.182 Op het einde van de 19e eeuw begon de Belgische staat zich 

echter in toenemende mate op te dringen aan de eigen burgers. Hierdoor werd nationaliteit een 

cruciaal maatschappelijk ordeningsprincipe. Zo was er de democratisering van het kiesrecht in 1893 

die alle mannelijke Belgen stemplicht gaf en de verschillende behandeling van buitenlandse 

armlastigen, die werden uitgezet, en Belgische, die werden heropgevoed. Deze veranderingen zorgden 

er dus voor dat de feitelijke jus soli niet meer voldeed en een liberalere nationaliteitswetgeving 

noodzakelijk werd. 183 

In 1881 werd zowel de nationaliteitstoekenning als verwerving sterk versoepeld. De criteria voor de 

staatsnaturalisatie werden gewijzigd naar criteria gebaseerd op hoelang men in België resideerde met 

een voordeel voor getrouwde koppels. De prijs voor de gewone naturalisatie werd bovendien 

gehalveerd. Voor nationaliteitsverwerving werden er maar liefst drie keer amnestiemogelijkheden 

aangeboden aan meerderjarigen die geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om de 

Belgische nationaliteit aan te nemen. Bovendien werden kinderen van ongekende ouders geboren in 

België automatisch tot Belg verklaard. Het is belangrijk om op te merken dat deze wetswijzigingen 
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steunden op een breed gedragen consensus in het Belgische parlement.184 Dit is bovendien 

opmerkelijk gezien deze wetswijzigingen er kwamen temidden van de schoolstrijd die zorgde voor een 

sterke polarisering tussen de Katholieke en Liberale partij, ingeleid door de radicaal-liberaal regering 

Frère-Orban (1878-1884). Deze wetswijzigingen werden zo onder andere gesteund door Woeste, die 

stelde dat een in België geboren vreemdeling een de facto Belg was: “Il vit de la vie Belge, il a les idées, 

les moeurs du pays où i lest établi. Il était donc rationnel de lui permettre de revendiquer une 

nationalité qui, dans la réalité des choses, est d’ordinaire la sienne, et très souvent même on lui 

attribue avant qu’il l’ait réclamée.185 Bara (Justitie) steunde deze wetswijziging logischerwijze ook en 

sprak in het senaatsdebat de volgende woorden:  

“En effet, vous le savez, pour obtenir la grande naturalisation, il faut avoir rendu des services éminents au pays. 
C’est assez dire que bien peu d’étrangers réunissent les conditions requises pour obtenir la grande naturalisation 
et être assimilés aux Belges. La petite naturalisation ne présente pas, à beaucoup près, les avantages de la grande; 
celui qui l’obtient n’est Belge qu’à moitié; sa situation est souvent très difficile vis-à-vis de son pays d’origine. Je 
sais que la Constitution a prévu deux espèces de naturalisation, puisqu’elle dit, dans son article 5, que la grande 
naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques. Mais il n’en est pas moins 
vrai que la Constitution n’ayant pas fixé les conditions d’obtention de la grante naturalisation, la législature est 
libre de se montrer moins rigoureuse dans l’indication de ces conditions.”186 

In 1909 werd er ten slotte een nieuwe wet gestemd die nog verder ging dan deze wijzigingen en een 

zeer liberale visie uitdroeg voor de verwerving van de Belgische nationaliteit. Buitenlanders geboren 

in België waarvan één van de ouders ook in België was geboren, werden automatisch Belg bij 

meerderjarigheid. Dit gold bovendien ook voor kinderen geboren uit staatloze en ongekende ouders. 

Voor buitenlanders geboren in België uit buitenlandse ouders bleef het optierecht gelden, en werd er 

bovendien drie keer een mogelijkheid geboden om dit te doen na het verstrijken van het optierecht 

bij meerderjarigheid. Ten slotte werden personen geboren in België uit een in België geboren vader 

onmiddellijk tot Belg verklaard indien ze al zes jaar in België verbleven in 1909. Er werd ook voor 

gekozen om nationaliteitsverlies enkel nog te laten gebeuren indien er vrijwillig gekozen werd voor 

een andere nationaliteit. Deze wet kan volgens Caestecker gezien worden als de emanatie van een 

ongebreideld geloof in het assimilatievermogen en de cohesie van de Belgische natie.187 

De Eerste Wereldoorlog maakte aan deze vooruitgang een abrupt einde. De Duitste minderheid in ons 

land werd als verdacht aanzien en men zag de noodzaak om de nationaliteitswetgeving restrictiever 

te maken. Alle bescherming die vreemdelingen genoten werd door een 

uitzonderingsvreemdelingenwetgeving geschorst voor de duur van de oorlog (KB 12 oktober 1918).188 

Logischerwijze werden Duitse onderdanen geviseerd, maar ook Duitsers die de Belgische nationaliteit 

hadden bekomen op basis van de wetten van 1881 en 1909 werden getroffen. Deze zogenaamde 

“nieuwe Belgen” werden bovendien zwaarder bestraft dan gewone Belgen voor collaboratiefeiten. Zo 

werd voor de eerste keer een verschil gemaakt tussen Belgen via afkomst en door naturalisatie. Het 

KB van 15 mei 1922 annuleerde het automatisch verwerven van de Belgische nationaliteit voor 

buitenlanders geboren in België. Er moest een affectieve band aangetoond worden met België en er 

moest bewust gekozen worden voor de Belgische nationaliteit. Men moest bovendien in België 
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gewoond hebben tussen 14 en 18 jaar. Deze periode werd gezien als de periode waarin zoals de 

socialistische volksvertegenwoordiger Pirard zei: “où l’ambiance et l’éducation marquent leur 

empreint de la façon la plus décisive sur les jeunes gens.”189 Bovendien was een dubbele nationaliteit 

niet meer toegestaan en moest de oorspronkelijke nationaliteit dus worden opgegeven indien men de 

Belgische wou bekomen. De criteria voor nationaliteitstoekenning bleven echter wel grotendeels 

dezelfde. De grote naturalisatie werd zelfs makkelijker gemaakt doordat de criteria voor getrouwde 

buitenlanders nu voor iedereen golden, terwijl de kleine naturalisatie ongewijzigd bleef.190 

Opkomst van de natiestaat 
Deze ontwikkelingen zijn in grote mate het gevolg geweest van de groeiende rol van de staat doorheen 

de tijd met een kortstondige schok door het uitbreken van WO I. Aan de opkomst van natiestaten en 

nieuwe sociale klassen, heeft de socioloog Michael Mann een zeer lijvig werk gewijd. Zijn doel was om 

een geschiedenis te schrijven van de macht in de menselijke samenleving.191 Julian Go, professor 

sociologie aan de universiteit van Boston, concludeerde in zijn recensie dat Mann er uiteindelijk niet 

in slaagde om een geschiedenis van ‘macht’ te schrijven. Hij heeft zich uiteindelijk beperkt tot de 

leidende elementen van de macht uit noodzaak. Dit wil dan ook zeggen dat iemand anders nu Manns 

onderzoek kan aanvullen door een studie van de macht te doen vanuit de onderste elementen. Go 

sluit ten slotte af met de volgende lovende woorden: “The question is whether anyone will be able to 

take it up with as much insight, knowledge, care and staggering analytic power as Mann has done in 

these volumes.”192 

Mann kijkt in het tweede volume The rise of classes and nation-states, 1760-1914 naar de 
machtsrelaties tussen de grootmatchten vanaf de Indutriële revolutie tot WO I.193 In zijn overzicht van 
de ontwikkeling van de nationaliteitswetgeving is duidelijk te zien, dat het groeiende belang van 
burgerschap een grote impact heeft gehad op de ontwikkeling van de nationaliteitswetgeving. Volgens 
Mann waren er twee grote veranderingen in de ontwikkeling van de staat tussen 1760 en 1914. De 
eerste was een grote uitbreiding van de grootte van staten, te wijten aan het geopolitieke militarisme. 
Dit zorgde voor een grote politisering van het sociale leven en intensiveerde de ontwikkeling van 
klassen en naties. De tweede grote verandering was de groeiende greep over het burgerleven. Deze 
veranderingen kaderen volgens Mann allebei binnen het industrialisme. De staten namen civiele 
functies op zich om zo de noden van het industrialisme te voeden. Hierdoor werd de densiteit van 
sociale interactie bovendien verbeterd waardoor grotere nationale homogeniteit mogelijk werd.194 
Een van de belangrijkste manieren om dit te doen was doot de publieke gezondheidsvoorzieningen, 
die door iedereen in grote mate werden gebruikt. Zo was in 1939 in alle West-Europese landen 90 
procent van de bevolking geletterd en was er algemeen verplicht basisonderwijs voor alle kinderen 
tussen vijf en zestien jaar. Een van de grootste scholkgolven in het Europese landschap was ten slotte 
volgens Mann de Grote Depressie, die overal de zittende regeringen ten val bracht of ze nu links, rechts 
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of centrumregeringen waren .195 In België had dit de val van de katholiek-liberale regering Jaspar II tot 
gevolg, die weliswaar had geprobeerd om de gevolgen van de recessie tegen te gaan door middel van 
deflatie en de vermindering van de wedden van staatsambtenaren. Deze maatregelen werden zowel 
door de socialisten, die toen in de oppositie zaten, als de christendemocraten, die deel van de 
meerderheid waren, op de korrel genomen. Uiteindelijk viel de regering door tegenstellingen tussen 
de liberalen en de katholieken over tegemoetkomingen voor Vlaanderen in verband met het gebruik 
van het Vlaams als bestuurstaal en in het lager en middelbaar onderwijs.196 De vier regeringen die deze 
regering opvolgden werden allen getekend door de economische crisis die al sedert 1929 gaande was. 
De eerste drie regeringen tussen 5 juni 1931 en 25 maart 1935, Renkin, De Broqueville III en Theunis II 
waren allen katholiek-liberale regeringen, die trachtten door middel van deflatie de crisis te 
overwinnen. Dit had echter weinig resultaat. Uiteindelijk werd er op 25 maart 1935 een regering van 
nationale unie opgericht onder leiding van de katholiek Paul van Zeeland. Deze overwon de crisis door 
een devaluatie van de Belgische munt.197 Een ander belangrijk wapenfeit van deze regering was de 
gedeeltelijke opzegging van het Frans-Belgisch militair akkoord van 7 september 1920, waarin naast 
regelmatige bilaterale stafbesprekingen ook een clausule vervat zat voor wederzijdse militaire bijstand 
in geval van agressie door een derde. Nu werden enkel nog maar de bilaterale stafbesprekingen 
behouden. De verandering werd bekrachtigd op 6 maart 1936, alhoewel deze uiteindelijk maar weinig 
invloed had op de praktische militaire verbondenheid tussen België en Frankrijk.198 Het verdrag werd 
pas volledig opgezegd op 28 oktober 1936, toen er een nieuwe politiek van onafhankelijkheid werd 
goedgekeurd in het Belgisch parlement onder de tweede regering Van Zeeland.199 

Een andere auteur die een grote bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek over het opkomen van de 

natiestaat en nationalisme, is Benedict Anderson met zijn Imagined communities. Dit boek vormt tot 

op de dag vandaag een standaardwerk over nationalisme en natievorming. Over dit werk zijn natuurlijk 

talloze recensies verschenen in onnoemelijk veel tijdschriften. Zo schreef David J. Marr, verbonden aan 

de Australian National University, dat Imagined communities niet zozeer belangrijk is voor nieuwe 

bevindingen, maar vooral van groot belang is voor de nieuwe manier waarop er gekeken werd naar 

het onderwerp van nationalisme.200 Volgens Anderson was het ontstaan van de natie in grote mate te 

verbinden met het kapitalisme. De eerste grote ontwikkeling die met het kapitalisme verbonden was 

en het nationalisme in de hand had gewerkt is de boekdrukkunst, die zorgde voor een grote 

verspreiding en reproductie van teksten. Volgens Anderson is de neergang van het Latijn als wereldtaal 

bovendien één van de factoren die de opkomst van een nationaal bewustzijn mogelijk maakte. Volgens 

Anderson zorgden de talen die gedrukt werden zo voor de basis van een nationaal bewustzijn.201 

Anderson merkte uiteindelijk echter wel op, dat alhoewel bijna alle natiestaten vandaag landstalen 

hebben, veel van deze naties talen met elkaar gemeen hebben en in sommige ervan maar een klein 

deel van de bevolking deze landstaal gebruikt. Bovendien ontstonden er tussen 1776 en 1838 veel 

nieuwe staten, waarvan sommige totaal niet verbonden waren door middel van eenzelfde taal. Een 

voorbeeld uit eigen land is de Belgische revolutie die werd uitgeroepen door een alliantie van zowel 

conservatieven en progressieven, die niet eens gebonden werden door een gezamenlijke landstaal. In 
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19e en 20ste eeuw begon het nationalisme voor steeds meer moeilijkheden te zorgen voor veel van de 

dynastische staatshoofden, die meestal veel verschillende nationaliteiten verenigden onder één 

staatsbestel.202 Anderson ziet dat in de 19e eeuw geleidelijk aan ervoor wordt geopteerd om een 

bepaalde nationaliteit voorop te stellen en zo de heersers een zekere mate van legitimiteit te laten 

verwerven. Dit hield tegelijk echter een groot gevaar in, want op deze manier kon de heerser ervan 

beschuldigd worden om een bepaalde groep binnen het volk voor te trekken. Als de heerser er dan 

echter voor koos om concessies te maken ten opzichte van de andere groepen, had dit dan weer tot 

gevolg dat de vooropgestelde groep dit als een verraad beschouwde. Dit had ten dele de val van de 

drie monarchieën van de Centrale machten tijdens WO I tot gevolg alsook van de Russische tsaar, 

gezien de staatshoofden hadden gefaald als de vertegenwoordigers van hun naties.203 Dit is dan ook 

een goede verklaring voor de grote hoeveelheid aan nieuwe staten die ontsproot vanuit de verliezende 

kant van de oorlog na WO I. 

Opkomst van de Belgische natiestaat 

De studie van het ontstaan van de Belgische natie heeft logischerwijze al zeer veel aandacht genoten 

in België zelf. Naast een aantal algemene studies over het ontstaan van Belgïe en allesomvattende 

monografieën van de hele Belgische geschiedenis, zijn er ook vele studies verschenen die specifieke 

probleemstellingen voorop stellen. Zo verscheen ter ere van 175 jaar België in 2005 de Nieuwe 

Geschiedenis van België, die trachtte een totaalgeschiedenis te schetsen van de Belgische natie. Het 

bestaat uit 700 pagina’s en is bovendien geschreven door auteurs van over heel België, zowel Franstalig 

als Vlaams, vrijzinnig als katholiek. Dit zorgt ervoor dat er veel verschillende invalshoeken gebruikt 

worden.204 Hiernaast zijn er ook nog een aantal specifiekere studies verschenen zoals de Politieke 

geschiedenis van België van Luykx en Platel en de Politieke geschiedenis van België, van 1830 tot heden 

van Witte, Craeybeckx en Meynen, die allebei enkel aandacht schenken aan de politieke 

ontwikkelingen.205 

Na Wereldoorlog I was er een grote opstoot in het Belgisch nationalisme. Volgens Creaybeckx werd de 

overwinning van de geallieerden zo geïnterpreteerd als een overwinning van de Latijnse beschaving 

op het Germaanse barbarendom. Dit was dan bovendien vooral het geval bij de Liberale partij die het 

bolwerk was van het franskiljons Belgisch nationalisme, alsook de conservatieve groep van de 

Katholieke Partij. Deze opstoot van nationalisme was bovendien vooral gericht tegen de Vlaamse 

Beweging en deze groepen werden er bovendien in gevolgd door zowel de koning als kardinaal 

Mercier, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen.206 Zoals Anderson ook al gezegd heeft is elke 

vorm van nationalisme in meer of mindere mate een contruct. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat 

elke maatschappijconstruct in wezen een construct is en niet door natuurwetten vorm kreeg. Toen 

Pirenne zijn levenswerk Histoire de Belgique uitbracht, trachtte hij het bestaan van de Belgische natie 

zo terug te brengen tot het verdrag van Verdun, toen het Rijk van Karel de Grote in drie delen werd 

verdeeld. België was hierbij een deel van het zogenaamde Middenrijk. Pirenne had eerder een 

kosmopolitisch in plaats van een nationalistisch perspectief in gedachten. Hij was eerder voorstander 
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van de cultureel-historische en economische methode, dan de romantisch-nationalistische aanpak van 

bijvoorbeeld Jules Michelet. 207 

Definitie van heimat 
Vooraleer we bekijken hoe de Belgische staat omging met de heimatlozen, lijkt het mij aangewezen 

om de definitie van het woord nader toe te lichten. Heimatloos kan vertaald worden als vaderlandsloos 

en alhoewel dit een adequate vertaling is, gaat deze voorbij aan de lange voorgeschiedenis die deze 

term tegen 1919 had afgelegd. Volgens Celia Applegate is het te simplistisch om Heimat gelijk te stellen 

met vaderland want:  

“the term Heimat carries a burden of reference and implication that is not adequately conveyed by the 
translation homeland or hometown. For almost two centuries, Heimat has been at the center of a German 
moral—and by extension political—discourse about place, belonging, and identity. Unfortunately, the very 
ordinariness of the contexts in which the word crops up has obscured the range and richness of what Heimat can 
tell us about the ‘peculiarities of German history.’”208  

Zelfs na de val van het Derde Rijk bleef de term een onderwerp van debat in zowel West - als Oost-

Duitsland.209 Het woord Heimat werd echter tot de 18e eeuw slechts af en toe gebruikt door de kleine 

elite van schrijvers en uitgevers die zichzelf zagen als vertegenwoordigers van de Duitse taal. Vanaf de 

jaren 1780 werd het echter aangenomen door vroegromantische schrijvers zoals Karl Phillip Moritz die 

schreef dat het woord heimat: “joined with the word Vaterland to suggest an image of "homey 

tranquillity and happiness . . . which is contained in the lovely sound of the German word heim.210 De 

nostalgische weergave van de Heimat als een gesloten en hechte gemeenschap was representatief 

voor zijn vervanging door grote en minder persoonlijke vormen van politieke en territoriale 

organisatie. De evolutie van het woord volgde de verschuiving van hiërarchie van geboortedorp naar 

territoriale staat om uiteindelijk uit te komen bij de natie. Er was een drang om zowel de natie als het 

lokale gemeenschapsgevoel te behouden.211 Toen de nazi’s de macht in Duitsland overnamen werd de 

term Heimat beroofd van zijn oorspronkelijke betekenis en werd het gewoon één van de vele termen 

die draaiden rond de centrale thema’s van ras, bloed en Duitse lotsbestemming. Hierdoor kon de term 

ongeschonden de oorlog uitkomen en werd het gezien als een tegengif tegen excessieve Duitsheid. 

Heimat kan uiteindelijk gezien worden als een mythe over de mogelijkheid van het overleven van een 

gemeenschap in het aangezicht van fragmentatie en aliënatie.212 

Liebeth Dermaux zocht in haar licentiaatsverhandeling taal- en letterkunde ook de betekenis van het 

woord heimat. Volgens haar is het woord heimat etymologisch afkomstig van de oudhoogduitse vorm 

‘heimuote’ wat hoofdkwartier betekent. De latere vorm Heimat kan men eerder terugvinden in de 15e 

tot 16e eeuw. Tot de 18e eeuw werd het begrip Heimat vooral gebruikt in een territoriale connotatie 

en sloeg het op de plek waar men woont. Hieronder verstond men dan het omringende landschap en 

het ouderlijk huis. In de 19e eeuw veranderde de term echter van betekenis en belichaamde het een 

tegenbeeld van de grootsteden die in deze periode steeds meer opkwamen en onderdak boden aan 

vreemdelingen. Het begrip heimat werd zo steeds meer verbonden met het boerenleven en anti-
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internationalisme.213 De Eerste Wereldoorlog was volgens Dermaux de uiteindelijke culminatie van de 

versmelting van de liefde voor de heimat, met de wil om oorlog te voeren in naam van de eigen 

geboorteplaats.214 

Omgang van de Belgische staat met heimatlozen 
Een ‘Heimatlos’ kan dus gezien worden als iemand die losgerukt is van zijn geboorteplaats en er niet 

langer een connectie mee heeft. Hoewel dit waarschijnlijk de oorspronkelijke betekenis zal geweest 

zijn, komt dit niet overeen met de betekenis die de Belgische staat eraan attribueerde. De Belgische 

staat gebruikte ‘Heimatlos’ eerder in dezelfde zin als het woord staatloos, iemand zonder erkende 

nationaliteit. Heimatlozen waren vooral van Duitse afkomst ten gevolge van het automatisch verlies 

van nationaliteit, dat ingebouwd was in de Duitse nationaliteitswetgeving van de negentiende eeuw. 

Deze voorzag namelijk in een verlies van de Duitse nationaliteit als men tien jaar geen contact meer 

had met het Duitse Rijk. Slechts op 22 juni 1913 werd de wet Delbrück ingevoerd, die het mogelijk 

maakte voor Duitse onderdanen om hun nationaliteit te behouden en toch ook een andere 

nationaliteit te verwerven.215 Dit was echter geen oplossing voor al diegenen die al hun nationaliteit 

verloren waren en dus in feite staatloos waren. Alhoewel dit voor velen eigenlijk van weinig tot geen 

belang was, zou het uitbreken van de oorlog en de naoorlogse sekwesteroperatie echter voor veel 

problemen zorgen, zowel voor de heimatlozen zelf als de Belgische staat die in eerste instantie niet 

goed wist hoe hiermee om te gaan. 

België besloot om zowel ten rade te gaan bij hoe de geallieerden met deze problematiek omgingen, 

alsook na te gaan wat de Duitse wetgeving erover zei. Hoe ging het Duitse keizerrijk en vervolgens de 

Weimarrepubliek nu dus om met kwesties betreffende nationaliteit? Tot 1990 was de Duitse 

burgerschapswet in grote mate vormgegeven door een Pruisische wet uit 1842. Deze gaf de 

staatsadministratie de discretionaire bevoegdheid over het toekennen van burgerschap aan 

inwonende vreemdelingen en hun nakomelingen.216 Zoals alle andere West-Europese staten koos 

Duitsland er ook voor om tot 1950 de positie van de vrouw ondergeschikt te maken aan die van de 

man. Trouwen met een niet-Duitse man bracht een automatisch verlies van nationaliteit met zich mee, 

terwijl dit bij het trouwen van een Duitse man met een niet-Duitse vrouw niet het geval was. De niet-

Duitse vrouw kreeg in dit geval bovendien automatisch de Duitse nationaliteit toegekend. In België 

was dit exact hetzelfde en zou dit bovendien relatief problematisch worden in verband met de 

toepassing van het sekwester. Deze inferioriteit van de vrouw aan de man was een internationaal 

gegeven en was voor België bovendien ook geworteld in de Code Civil van Napoleon.217 De regeringen 

van de West-Europese landen mobiliseerden volgens Van Nimwegen verscheidene argumenten om 

het verlies van de nationaliteit van de vrouw bij een huwelijk te rechtvaardigen:  
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“Ten eerste was er de bescherming van de eenheid van het gezin. Deze eenheid kwam op verschillende vlakken 

tot uiting, o.a. in het huwelijksrecht en ook met betrekking tot het hebben van eenzelfde nationaliteit. Ten 

tweede was er een juridisch argument: verschillende nationaliteiten binnen eenzelfde gezin zouden kunnen 

leiden tot onoplosbare wetsconflicten en rechtsonzekerheid. Ten derde geloofde men in het liberale argument 

dat stelde dat een vrouw het huwelijk uit eigen vrije wil heeft gekozen, en daarom de consequenties van die 

keuze dient te dragen. Het vierde en laatste argument dat het meest werd gebruikt, was de vervreemding van 

een vrouw, die ze door het huwelijk met een buitenlandse man onderging.”218 

Deze regels gingen natuurlijk niet op voor mannen die exact hetzelfde deden en dus werden gezien als 

meer handelingsbekwaam en wijzer om niet aan dezelfde problemen ten prooi te vallen. Als één 

gender zich bovendien aanpaste zouden er nooit problemen ontstaan betreffende verschillende 

nationaliteiten binnen eenzelfde huishouden. Na de Eerste Wereldoorlog werd in verscheidene landen 

deze regeling echter aangepast. In Duitsland werd zo beslist om vrouwen zelf te laten beslissen over 

hun nationaliteit bij het huwen van een buitenlander. Dit gebeurde in de context van de uitbreiding 

van het stemrecht naar vrouwen toe en de grotere openheid van het politieke systeem.219 België liep 

op dit vlak achter op de meeste andere Europese landen. Vrouwen werden voor lange tijd niet als 

volwaardige burgers erkend. Zo mochten ze niet aan verkiezingen deelnemen, waren ze niet 

verkiesbaar en waren ze uitgesloten van het koningsambt door de Salische wet. Het vrouwenstemrecht 

kwam er uiteindelijk pas in 1948 doordat het de inzet werd van electorale berekening. Zo werd het in 

1902 afgewezen door de socialisten, alhoewel dit een omkering is van hun ideologie, uit de vrees dat 

dit tot electoraal gewin zou leiden voor de katholieken.220 

Op 27 juni 1919 bekritiseerde Jaspar (Economie) de maatregelen die Vandervelde (Justitie) genomen 

had met zijn omzendbrief van 12 februari 1919. Hij was door later kamervoorzitter Emile Brunet 

hiervan op de hoogte gebracht op 11 juni 1919. Hij stelt voor aan Vandervelde om zo snel mogelijk 

nieuwe instructies te geven aan de PG’s op welke gevallen ze best uitzonderingen maken. Brunet had 

namelijk in zijn brief van 11 juni gepleit voor een uitzonderingsmaatregel ten opzicht van staatslozen 

die zich niet hadden ingelaten met de vijand. Hiertoe moesten er wel duidelijke instructies gegeven 

worden aan de parketten en voorzitters van de burgerlijke rechtbanken.221 Dezelfde bezwaren werden 

ook gemaakt door Woeste zoals ik hierboven beschreven heb in relatie tot de wet van 17 november 

1921, die de liquidatie van de Duitse bezittingen regelde. Volgens Paul Wauwermans, die op deze 

bezwaren antwoordde, moest er voor de personen die geen nationaliteit beweerden te hebben 

nagegaan worden welke activiteiten ze hadden bedreven tijdens de oorlog. Als ze er Duitse 

verbintenissen op na hielden zou hun bewering dus slechts camouflage blijken te zijn.222 

Op 3 juli 1919 zond Vandervelde een andere omzendbrief naar de PG’s van de hoven van beroep in 

verband met de heimatlozenproblematiek. De PG’s hadden echter een verschillende visie over hoe 

deze het best kon aangepakt worden. Op 16 juli 1919 antwoordde Jean Servais, PG van het hof van 

beroep te Brussel, dat de sekwestratie een hoge politionele taak was die ondernomen werd in het 

publieke belang. De sekwestratie van de heimatlozen is van groot belang gezien deze volgens de 

internationale rechtsorde nog altijd Duitsers zijn. De internationale rechtsorde accepteert volgens 

Servais namelijk niet het principe van staatsloosheid. De sekwestratie zou volgens Servais uitmonden 

in een liquidatie van de gesekwestreerde goederen. Het grote probleem is echer dat Duitsland de 
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heimatlozen niet zal willen compenseren. Dit zou ten slotte leiden tot een onteigening zonder 

toevlucht, die deze groep van gesekwestreerden uiteindelijk berooid achter zal laten. Daarom stelde 

Servais uiteindelijk voor om speciale disposities in te bouwen, om rekening te houden met deze 

speciale groep van gesekwestreerden.223 In 1922 zou de Volkenbond weliswaar beginnen met het 

Nansenpaspoort. Dit bevatte een identificatie van de houder, vroegere nationaliteit en ras en stelde 

mensen ertoe in staat om zich te verplaatsen binnen landen zonder de vrees om gedeporteerd te 

worden. Het werd echter wel enkel toegekend in het kader van de vluchtelingencrisis in Rusland en 

het Ottomaanse Rijk. De Duitse en Oostenrijks-Hongaarse staatlozen bleven dus verstoken van deze 

extra bescherming.224 

Een belangrijk geval in binnen deze problematiek is de zaak rond meneer Beckman. Het hof van Luik 

weigerde tenslotte om de goederen van Deheer Beckman volgens de bepalingen van de rondzendbrief 

te sekwestreren. Dit werd onder andere gemotiveerd door het feit dat volgens het Hof moest bewezen 

worden dat Beckman een burger was van een vijandelijke natie. Bovendien was wel bewezen dat 

Beckman al sedert 1884 Duitsland had verlaten zonder intentie om terug te keren. Daarbovenop had 

hij geen dienst genomen in het Duitse leger, wat het automatisch verlies van de Duitse nationaliteit 

tot gevolg had. Gezien hij vervolgens geen andere nationaliteit had verkregen was hij staatloos 

geworden. Het enige mogelijke verweer dat Beckman kon bieden was door te bewijzen dat het 

sekwester niet geldig is, door aan te tonen dat er aan een bepaalde voorwaarde niet voldaan is. In dit 

geval was er geen sprake van dat Beckman een vijandelijke staatsburger was gezien zijn staatsloosheid. 

De Belgische staat moest daarentegen helemaal niets bewijzen en kon iedereen sekwestreren zolang 

het tegendeel niet bewezen was. In zijn omzendbrief van 12 februari 1919 had Vandervelde beweerd 

dat personen die beweren staatloos te zijn, maar oorspronkelijk afkomstig zijn vanuit één van de 

vijandelijke staten ook moesten onderworpen worden aan het sekwester. Vandervelde zei hier echter 

wel al bij dat er sprake moest zijn van bepaalde uitzonderingen.225 Volgens het Hof van Luik zorgt de 

nationaliteit van een individu voor een onderdanigheid aan zijn natie en impliceert het tegelijk ook de 

bescherming van zijn natie terwijl hij in het buitenland verblijft. Net zoals er geen landloperij wordt 

toegelaten door staten, kan er ook niet toegelaten worden dat bepaalde personen geen nationaliteit 

hebben. Deheer Mabille beweerde in zijn exposé over de nieuwe nationaliteitswet van 8 juni 1909 al 

dat men niet kan leven op de rand van de maatschappij en kan profiteren van de voordelen van alle 

staten zonder zijn steentje bij te dragen. Later wordt echter maar al te duidelijk dat dit verre van het 

geval was en dat het aantal voordelen dat een staatloze heeft verre van opwegen tegen de vele 

nadelen die men ondervindt bij het ontberen van een erkende nationaliteit. Mabille werd in zijn 

stelling gevolgd door professor Felix Stoerck van de universiteit van Greifswald. Deze had vier principes 

uitgewerkt in verband met de omgang met nationaliteiten: “1°/ Le principe de la cité: toute personne 

doit appartenir juridiquement à un état quelconque. 2°/ Le principe de la spécialité: Il faut appartenir 

à un seul état. 3°/ Le principe de la mutabilité. 4°/ Le principe de la continuité de la nationalité jusqu’a 

l’acquisition d’une natonalité nouvelle.” Dit vierde principe werd bovendien nog verder uitgewerkt: 

“Aussi longtemps qu’un nouveau lien ne vient pas rattacher l’individu à une communauté, l’ancien lien 

demeure indélébile pour la situation internationale de l’individu.” De verwijzing naar het volledige 

artikel bleek echter niet juist te zijn, waardoor het niet mogelijk is om het artikel verder in detail te 

bespreken en ik mij dus enkel kan baseren op hetgeen hier uit secundaire bron is overgenomen. Albéric 
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Rolin volgt Mabille eveneens in zijn studie naar het privérecht in internationale verhoudingen. Gezien 

het volgens Rolin onmogelijk is om een staatloze juridisch te beschouwen, moet deze behandeld 

worden alsof hij nog onderdaan is van de staat waarvan hij laatst de nationaliteit bezat. Deze oplossing 

is volgens de nota ook noodzakelijk wanneer het verlies van nationaliteit moeilijk vast te stellen is, 

zoals bij het automatisch verlies van nationaliteit bij Duitsers vastgelegd door de wet Delbrück. Volgens 

de auteur is deze regeling bovendien ook aangenomen door de voorzitter van het hof van beroep te 

Brussel (Servais) door een ordonnantie op 20 januari 1919. Deze visie werd bovendien ook gevolgd bij 

twee arresten van 6 mei en 4 juni 1919.226 Dit arrest van 6 mei 1919 was geveld tegen een betwisting 

van het sekwester tegen Ernest Keller. Hij had toegegeven dat  hij burger was geweest van Baden, 

maar dat hij automatisch zijn nationaliteit was verloren. Hij zag zichzelf daarom dan ook als een 

neutrale partij en meende daarom onder de regeling te vallen die het sekwester niet toepast op 

staatsburgers van neutrale of geallieerde landen. Dit werd door het Hof echter betwist door aan te 

halen dat een staatloze eigenlijk geen van beide is. Gezien hij zijn nationaliteit verloren is en binnen de 

zes maanden van het verlies niet de Belgische nationaliteit heeft nagestreefd, wordt hij daarom dan 

ook beschouwd als een Duits staatsburger. Zijn betwisting van het sekwester werd daarom ongegrond 

verklaard en verworpen door het Hof.227 

Op 15 mei 1919 zond de secretaris-generaal van zijn ministerie een brief naar Jaspar met zijn kritieken 

op het wetsontwerp van de latere wet van 17 november 1921. Volgens de secretaris is het namelijk 

nodig om een amendement toe te voegen aan artikel 1: “worden door de bepalingen van deze wet 

geregeld: de aangifte, de sequestratie, de verevening en de toekenning van alle goederen, rechten en 

belangen, welke […] toebehoren aan Duitsche onderhoorigen of aan vennootschappen, door hen 

gecontroleerd op het grondgebied des Rijks…”228 Volgens de secretaris is het noodzakelijk om 

heimatlozen apart te onderzoeken om vast te stellen of ze al dan niet vaderlandslievend zijn geweest 

tijdens de oorlog en ze indien nodig vrij te stellen van sekwestratie. Bovendien moet artikel 4 ook 

aangepast worden omdat nu enkel ouders, waarvan de nakomelingen met eer in het Belgisch leger 

gediend hadden vrijgesteld werden, terwijl dit niet gold voor de gesneuvelden, gevangengenomen en 

geexecuteerden. Ten slotte wil hij ook nog een amendement invoeren bij artikel 17, die ouders moet 

vrijstellen van sekwestratie indien hun nakomelingen allen Belg zijn.229 

Twee maanden later kreeg Jaspar van Paul Pelseneer, Gents Zoöloog, een briefkaart met de vraag of 

of hij uitzonderingen kon maken voor heimatlozen met Belgische kinderen bij Belgische vrouwen Om 

zijn beweegredenen toe te lichten voegde hij er een extensieve nota aan toe. Ten eerste 

argumenteerde hij dat Duitsers met enkel Belgische kinderen duidelijk geen connectie meer hebben 

met hun vroegere thuisland. Deze Duitsers sekwestreren staat volgens Pelseneer dan ook gelijk met 

het berooien van de eigen Belgische onderdanen, eerder dan een betaling voor de oorlogsschulden 

door de Duitse staat. Zijn oproep werd vooral gemotiveerd door familiebanden, gezien hij zelf een 

heimatloze schoonbroer had, waarvan de twee dochters gehuwd waren met kennissen. 230 Mogelijk 

heeft Jaspar Vandervelde over deze problematiek gesproken, want op 5 augustus 1919 verspreidde 

Vandervelde een omzendbrief onder de PG’s, waarin hij duidelijk liet weten dat de eigendommen van 
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staatlozen dienden gesekwestreerd te worden. Hij liet echter wel ruimte voor uitzonderingen, zo 

moesten personen die afstand hadden genomen van Duitsland tijdens de oorlog gevrijwaard 

worden.231 

Deze emotionele oproep van Pelseneer valt ook te kaderen in het vraagstuk betreffende kinderen 

geboren uit heimatloze ouders. De vrederechter van Malmedy vroeg zo op 6 november 1926 aan de 

dienst Sekwester, hoe hij moest omgaan met een kind geboren uit een heimatlose vader en een Duitse 

moeder. De inspecteur-generaal Deduytschaever had hierop een uitvoerig antwoord. Volgens 

Deduytschaever is onder beschouwing wat er gebeurt als de vader geen nationaliteit meer heeft op 

het moment dat het kind geboren wordt. De wet van 1909 had het mogelijk gemaakt voor kinderen 

om als Belg geboren te worden, indien ze geboren werden op het moment dat hun ouders allebei 

staatloos waren. In het voornoemde geval is dit echter niet het geval, gezien de moeder nog steeds 

haar Duitse nationaliteit bezit. In de Duitse nationaliteitswetgeving is er volgens Deduytschaever 

bovendien geen sprake van een formele toekenning van de Duitse nationaliteit in dit geval. Dit zou er 

echter op kunnen wijzen dat men dan gewoon de jus sanguinis toepast en dus gewoon aanneemt dat 

men de nationaliteit van de moeder toekent. 232 

Hiernaast had het Hof van beroep een belangrijk vonnis geveld in de zaak tegen de consorten 

Schneider op 20 januari 1921, waarvan Servais een minister op de hoogte stelde. Gezien Servais in de 

brief niet aangeeft voor welke minister hij bestemd is, kan ik niet met zekerheid zeggen voor wie hij is. 

Het is echter wel zo goed als zeker dat hij voor ofwel de minister van Economische Zaken, Justitie of 

Financiën bestemd was. Hierin werd volgens Servais een belangrijk precedent geschapen, waarbij de 

volgende twee principes moeten vervuld zijn vooraleer men wordt vrijgesteld van sekwestratie. Ten 

eerste moest men voor 13 november 1918 de nationaliteit van de vijandelijke natie zijn verloren 

zonder een andere te bemachtigen. Hierbovenop moest dit verlies gebeurd zijn volgens de regels van 

het vaderland, zonder fraude en op getrouwhartige wijze. Bovendien mocht men geen gevoelens van 

loyaliteit blijven koesteren voor het oorspronkelijke vaderland.233 

De bekende filisofe Hannah Arendt waarschuwde in haar zeer bekende Origins of Totalitarianism over 

de weinige bescherming die staatlozen hebben binnen het internationale systeem. De Eerste 

Wereldoorlog had tot gevolg dat in de opvolgersstaten van Oostenrijk-Hongarije en Rusland er opeens 

minderheden waren die in veel gevallen verstoten werden uit hun geboorteplaats, waardoor een grote 

vluchtelingenstroom op gang kwam. Deze individuen waren van de ene op de andere dag opeens 

staatloos geworden. Bovendien had WO I een schadelijke invloed op de vriendschappelijke relaties 

tussen de verscheidene West-Europese staten. Volgens Arendt was er sprake van een:  

“vague, pervasive hatred of everybody and everything, without a focus for its passionate attention, with nobody 
to make responsible fort he state of affairs […] It consequently turned in all directions, haphazardly and 
unpredictably, incapable of assuming an air of healthy indifference toward anything under the sun.”234  

De staatlozen en de minderheden waren hierdoor gedwongen om ofwel te leven onder de 

uitzonderingswet van de Minority Treaties, of leefden in een situatie van wetteloosheid. De Minority 

Treaties bleken bovendien achteraf zeer ineffectief te zijn, gezien ze enkel opgelegd waren aan de 

opvolgerstaten uit de verliezers van WO I. Bovendien werden de bepalingen al zeer snel dode letter, 
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doordat ze niet werden afgedwongen door de Volkenbond.235 Dertig procent van de inwoners van de 

opvolgerstaten bleven zo minderheden in eigen land. Wat deze situatie echter extra problematisch 

maakte, was de gedachte dat echte volkssoevereiniteit pas kon bereikt worden door het verkrijgen van 

een eigen nationale regering en dat volkeren zonder eigen regering geen mensenrechten genoten.236 

De Minority Treaties zeiden in niet mis te verstane termen dat alleen leden van de natie burgers 

konden zijn en dat mensen van een andere nationaliteit dus een uitzonderingsregel nodig hadden, 

totdat ze geassimileerd waren in de natie. De natie had vanaf nu dus prioriteit boven de staat.237 

De oudste groep van staatlozen blijven de Heimatlosen, Duitstaligen die zich door de vredesverdragen 

plots niet meer bevonden in Rusland, Duitsland of Oostenrijk-Hongarije, maar in één van de vele 

opvolgersstaten. In veel gevallen kon hun oorsprong niet eens meer achterhaald worden, doordat ze 

zich op het einde van de oorlog niet meer in hun geboortestad bevonden. Onder de Heimatlozen 

bevonden zich bovendien ook vele Russen, Armenen, Hongaren en Spanjaarden.238 De twee klassieke 

oplossingen om met ongewenste immigranten om te gaan bleken al snel inadequaat. Repatriatie ging 

niet gezien er geen enkel land was dat hen als staatsburger wou aanvaarden. Naturalisatie werkte ook 

niet daar dit vooral gebruikt werd voor uitzonderlijke gevallen en onmogelijk op grote schaal kon 

worden toegepast. De aanzwelling van het aantal staatlozen bracht bovendien een aantal staten ertoe, 

om vroegere naturalisaties terug in te trekken. Dit zorgde ervoor dat vele staatlozen alle hoop verloren 

om ooit weer een internationaal erkende nationaliteit te verkrijgen.239 

De Verklaring van de Rechten van de Mens door het Franse parlement in 1789 werd door velen gezien 

als een keerpunt. Wat de opstellers van deze verklaring volgens Arendt echter niet beseften was dit: 

“The Rights of Man, supposedly inalienable, proved to be unenforceable – even in countries whose 

constitutions were based upon them - whenever people appeared who were no longer citizens of any 

sovereign state”240 Wanneer mensen hun nationaliteit verloren was er geen autoriteit meer die bereid 

was om hen te beschermen. Ze verloren zowel hun thuis als bescherming van de overheid. Ze 

behoorden tot geen enkele gemeenschap meer.241 Dat mensenrechten in grote mate samenhangen 

met het behoren tot een natie, valt zelfs tot op de dag van vandaag duidelijk te observeren. Zie 

bijvoorbeeld naar de Palestijnen die geen eigen natiestaat hebben en waarvan de mensenrechten 

veelvuldig worden geschonden. De Westerse landen bewijzen tenslotte meestal enkel lippendienst 

aan de zaak van de Palestijnen en in sommige gevallen wordt er zelfs voor gekozen om de reactie van 

de Israëlische staat te prijzen als een krachtdadige reactie op ‘terrorisme’. 

Sekwestratie echtgenotes van gesekwestreerden 
De heimatlozenproblematiek heeft al duidelijk gemaakt dat de positie van de echtgenotes van 

gesekwestreerden op zijn minst gezegd problematisch mag genoemd worden. Ze hadden geen eigen 

agency en hun nationaliteit werd simpelweg gelijkgeschakeld met de nationaliteit van hun echtgenoot. 

Hierdoor werden hun bezittingen ook gesekwestreerd als ze getrouwd waren met een man afkomstig 

uit één van de staten waarmee de Entente in oorlog was geweest. Hiernaast was er echter ook de 
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groep van vrouwen die afkomstig waren uit Duitsland en getrouwd waren met een Belgische 

echtgenoot en zo zelf automatisch Belg werden. 

Deze vrouwen hebben zich echter niet zomaar bij hun lot neergelegd, maar ervoor gevochten om een 

eigen nationaliteit te bekomen. Aan deze eerste groep van Belgische vrouwen heeft Hannah van 

Nimwegen haar thesis gewijd. Veel van deze vrouwen kozen er namelijk voor om simpelweg een 

echtscheiding aan te vragen om zo hun oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen. Dit was namelijk tot 

1922 de enige uitweg die voor handen was. Na 1922 was er ook de mogelijkheid om tot zes maanden 

na het huwelijk aan te geven dat men de oorspronkelijke nationaliteit wou behouden. Dit was echter 

geen oplossing voor alle vrouwen waarvoor deze periode al verstreken was.242 Van Nimwegen 

concludeert uiteindelijk in haar thesis dat veel van de Belgische vrouwen die in de echt scheidden van 

hun Duitse echtgenoten, dit expliciet deden om hun Belgische nationaliteit te kunnen hernemen. Ze 

maakten hun intenties immers snel duidelijk in hun brieven naar de minister van Justitie, alhoewel ze 

er wel over zwegen in de rechtbank. De meerderheid van de opgegeven redenen viel onder de noemer 

van ernstige beledigingen, maar er konden geen aanwijzingen gevonden worden voor ongefundeerde 

klachten. Vrouwen waren er door deze methode toe in staat om hun materiële belangen terug te 

krijgen gezien ze weer terug Belg werden na de echtscheiding.243 

In de wet van 17 november 1921 werden er al een aantal uitzonderingsmechanismen ingebouwd om 

de bezittingen van deze vrouwen deels te vrijwaren. Zo werd in artikel vier vastgelegd dat de eigen 

goederen werden gevrijwaard van vrouwen in het voormalige bezit van de Belgische of geallieerde 

nationaliteit, die hun nationaliteit hadden verloren door te huwen. Deze maatregel werd weliswaar 

niet toegepast als het huwelijk had plaatsgevonden achter de invasie in België op 4 augustus 1914, of 

als de vrouw had deelgenomen aan vijandelijke handelingen. De eigen bezittingen werden 

gedefinieerd als alle goederen die de vrouw bezat op het moment van het huwelijk, of welke haar 

gedurende het huwelijk bij erfopvolging werden toebedeeld.244 Dit betekende dat alle bezittingen die 

de vrouw samen met haar man bezat bijgevolg wel gesekwestreerd werden. De eigen goederen van 

de vrouw konden in bepaalde gevallen maar zeer pover zijn, waardoor deze regeling soms nauwelijks 

soelaas bood. 

De wet van 17 mei 1922 ging nog verder in het beschermen van de nationaliteit van vrouwen die met 

buitenlanders waren gehuwd. Het beginsel van deze wet was dat diegene die een vreemde 

nationaliteit verkrijgt hierdoor zijn Belgische nationaliteit verliest. Het automatisch verlies van de 

Belgische nationaliteit door vrouwen die met een buitenlander huwen bleef behouden. De 

vernieuwing was dat vrouwen die hun nationaliteit op deze manier verloren, ervoor konden kiezen om 

later hun Belgische nationaliteit te herwinnen. Dit konden ze doen door binnen de zes maanden na het 

huwelijk een verklaring af te leggen of binnen de zes maanden nadat hun mannen een andere 

nationaliteit hadden aangenomen. Een vrouw verloor dus wel nog steeds automatisch haar 

nationaliteit bij het huwelijk met een buitenlander, terwijl dit voor een man niet het geval was. P. De 

Beus, substituut-PDK van Turnhout rechtvaardigde dit als volgt: “Een Belgische vrouw die huwt met 

een vreemdeling wordt geacht te weten dat zij één familie zal uitmaken met haar man en te willen dat 

zij de nationaliteit volgt van deze vreemdeling.”245 

De wet had een levendig debat tot gevolg in de Kamer, waarbij Vandervelde (Justitie) onder andere 

een beroep deed op het patriottisme om het herkrijgen van de nationaliteit te vergemakkelijken. Zo 
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werden er vragen gesteld bij de contradictie die ontstond bij het geven van deze mogelijkheid aan een 

vrouw die terug Belg wou worden, terwijl die mogelijkheid niet gegeven werd aan buitenlandse 

vrouwen die hun oorspronkelijke nationaliteit wilden hernemen. Vandervelde gebruikte ook het 

argument dat vrouwen die gehuwd waren met een Duitser, het wenselijk konden vinden omwille van 

de oorlog te scheiden en hun oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen. Bovendien kon het ook 

voordelig zijn de Belgische nationaliteit te behouden om zo een openbaar ambt verder te kunnen 

zetten. Uiteindelijk gingen zowel in de Kamer als de Senaat alle parlementariërs akkoord met de 

nieuwe wet.246 

De zaak van Mevrouw Mirbach is één van de vele gevallen binnen het sekwester van vrouwen die door 

het huwelijk hun Belgische nationaliteit hadden verloren en nu trachtten om hun oorspronkelijke 

nationaliteit terug te winnen. Haar zaak werd door Servais al ter sprake gebracht in een brief op 14 

januari 1924 aan de PG te Luik. Servais had namelijk aan de Franse procureur bij de rechtbank van 

eerste aanleg van het Seinedepartement gevraagd of het mogelijk was om de bezittingen van 

Mevrouw Mirbach in Frankrijk buiten sekwester te plaatsen. Dit zou dan vervolgens gereciproceerd 

worden door de Belgische staat met bezittingen in België van de Franse echtgenoten van Duitsers. 

Servais vroeg daarom dan ook aan de PG van Luik hoe de zaak tegen Mevrouw Mirbach verliep.247 De 

Franse procureur had echter geweigerd om een akkoord te sluiten met België en wou enkel uitgaan 

van de individuele omstandigheden van elke zaak. Het sekwester op Mevrouw Mirbach in Frankrijk 

kon dus eventueel wel opgeheven worden, maar zou geen deel uitmaken van een akkoord dat alle 

Belgische echtgenotes van Duitsers buiten sekwester zou plaatsen.248 

Op 7 juni 1929 kwam de zaak Mirbach voor de rechtbank van eerste aanleg van Neufchâteau. De 

Belgische staat werd vertegenwoordigd door Deduytschaever, terwijl Mirbach vertegenwoordigd werd 

door advocaat Arthur Bemelmans. Bemelmans vroeg aan de rechtbank om het sekwester op te heffen 

volgens de bepaling in artikel 4 van de wet van 17 november 1921 die stelt:  

“Zijn bovendien van de maatregelen van aangifte, sequestratie, verevening en toekenning, voorzien bij deze wet, 
uitgesloten de goederen, rechten en belangen bedoeld bij artikel 1 en behoorden tot de volgende categorieën: 
[…] 3. De eigen goederen van de gehuwde vrouw, die hare Belgische, geallieerde of geassocieerde nationaliteit 
alleen door haar huwelijk heeft verloren, tenzij haar huwelijk voltrokken werd na 4 augustus 1914 of zij, tijdens 
den oorlog, deelgenomen heeft aan een tegen België, zijne geallieerden of geassocieerden vijandelijke 
handeling.”249  

Uiteindelijk werd deze eis afgewezen door de rechter, maar werd er wel een alternatieve regeling 
overeengekomen waaronder de tegoeden die Mirbach nog had bij de société générale in twee werden 
gedeeld. De ene helft werd aan de Belgische staat geschonken, terwijl de andere helft eigendom bleef 
van Mevrouw Mirbach.250 

Een andere case die ik nader wil bekijken is die van Mevrouw De Bary. Op 22 juni 1921 stelde de 
verantwoordelijke dwangbeheerder, Victor Yseux, Van de Vyvere (Economie) ervan op de hoogte dat 
de goederen van Mevrouw de Bary zullen vrijgegeven moeten worden als het wetsontwerp van de 
latere wet van 17 november 1921 erdoor geraakt. Gezien ze als Belg geboren is en pas Duitser is 
geworden door haar huwelijk met de Duitser Carl A. De Bary, viel ze namelijk onder de bepaling van 
artikel 4 waar Mevrouw Mirbach onsuccesvol getracht had gebruik te maken. Ze had echter wel ook 
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eigendommen die onder sekwester waren geplaatst in Frankrijk. De dwangbeheerder stelt daarom dan 
ook voor om te onderhandelen met Frankrijk over een wederzijde vrijstelling van de eigendommen 
van echtgenotes van Duitsers die vroeger de Belgische of Franse nationaliteit hadden.251 

Later werd blijkbaar duidelijk dat Mevrouw De Bary geen Belgische was geweest voor haar huwelijk en 
dat haar man bovendien tijdens de oorlog als officier had gediend in het Duitse leger. Ze had namelijk 
gevraagd of ze tot een waarde van 25000 frank aan gestoffeerde huisraad, alsook familiestukken kon 
terugkrijgen volgens de bepaling van artikel 6 van de wet van 17 november 1921.252 Na nader 
onderzoek waren deze twee feiten echter komen bovendrijven, waardoor dit verzoek eveneens werd 
afgewezen.253 Volgens het Belgisch-Duits akkoord van Berlijn op 13 juli 1929 werden de bezittingen 
van Mevrouw De Bary echter uiteindelijk wel weer teruggegeven.254 Op 13 janurai 1939 wist de PG van 
Brussel ten slotte nog te melden dat er in het dossier van De Bary geen terug te geven goederen meer 
waren volgens het akkoord van Berlijn.255 

De bezittingen van Madame de Bary en Madame Duhr vormden ook een belangrijk diplomatiek 

probleem. De Bary was namelijk gesekwestreerd in België, maar had onlangs de Britse nationaliteit 

bekomen, die ze vroeger ook in handen had gehad. Duhr zat in de omgekeerde situatie en had dus 

gesekwestreerde bezittingen in het VK, terwijl ze intussen weer Belgisch staatsburger was geworden. 

Het VK stelde op 10 januari 1920 voor om een wederzijdse wetgeving te introduceren die de 

bezittingen van beide groepen zou vrijstellen. De Belgische overheid gaf echter aan pas te kunnen 

antwoorden hierop na het uitvaardigen van de latere wet van 17 november 1921. In augustus 1922 

vroeg België ten slotte om extra info over de Britse wet als geheel om te kunnen beoordelen hoe de 

wetgeving van beide landen zou kunnen geharmoniseerd worden. Het VK was op dit moment echter 

al tot de conclusie gekomen dat het aantal gevallen klein genoeg is om ze individueel te gaan 

behandelen en beslist dan ook om ze elk apart te gaan behandelen. Ze wilden dus echter wel de 

bezittingen van Duhr vrijgeven als België hetzelfde zou doen met de bezittingen van De Bary. België 

antwoordde echter op 27 maart 1923 dat ze de zaken van De Bary en Duhr niet als parralel zag en 

daarom ook niet kon ingaan op dit voorstel. De onderhandelingen werden daarom dan ook op 12 

september afgebroken.256 

  

                                                           
251 “Yseux aan Van de Vyvere, 22.7.1921,” Sekwester. Bestand 71. 
252 “Nota Duitse legatie 3.3.1926 bij brief 16.3.1926” Sekwester. Bestand 3163. 
253 “Advocaat-generaal hof van beroep Brussel aan Poullet, 3.4.1926,” Sekwester. Bestand 3163. 
254 “Application de l’accord germano-belge fait à Berlin le 13 juillet 1929, 5.12.1933,” Sekwester. Bestand 3163. 
255 “PG Brussel aan Janssen, 13.1.1939,” Sekwester. Bestand 3163. 
256 “Aide-mémoire, 12.9.1923,” Sekwester. Bestand 72. 
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Conclusie 
De sekwesteroperatie is duidelijk een moeizame en lange operatie geweest. Doorheen de 

implementatie ervan is echter duidelijk gebleken dat de Belgische staat redelijk goed wist om te gaan 

met de verscheidene probleemgroepen, die ontsproten aan de implementatie ervan. Na de Eerste 

Wereldoorlog waren voor veel Belgen Duitsers niet meer welkom. Het was ook duidelijk voor de 

Belgische wetgevers dat men op één of andere manier moest terugslaan tegen de Duitse staat. De 

sekwesterprocedure die door een aantal van de geallieerden en de Centralen was ingezet tegen elkaar, 

leek dan ook een eerste stap in de goede richting. Op 10 november 1918 werd dan ook al de besluitwet 

goedgekeurd die de sekwesterprocedure officieel in gang zette. 

Na korte tijd werd de procedure echter al met kritiek overladen door de advocatuur. Hun mening 

kwam goed tot uiting in het rechtskundig weekblad Journal des Tribunaux. Het sekwester werd door 

hen getypeerd als een ongrondwettelijke procedure die geen rekening hield met het eigendomsrecht. 

Bovendien strookte de sekwestratie volgens hen niet met de beroepsethiek van de advocatuur. 

Advocaten mogen zich volgens hen niet inlaten met de verkoop van goederen voor een cliënt die in 

feite geen enkele inspraak heeft over de lotsbestemming van zijn eigendommen. Alhoewel er hier en 

daar wel een tegenstem klonk, die opwierp dat de sekwestratie een noodzakelijk kwaad was en er ook 

zoiers bestond als gedeelde verantwoordelijkheid bij de Duitse Belgen, bleef deze uiteindelijk een 

minderheid. 

De sekwestratie kende duidelijk een aantal grote probleemgroepen, die allemaal op een andere 

manier werden behandeld. De vijandelijke staatsburgers die zich in een nieuw gastland bevonden, 

kunnen in twee grote groepen onderverdeeld worden. Ten eerste waren er diegenen die zich 

bevonden in geannexeerde gebieden bevonden en nu dus deel uitmaakten van een staat waar ze 

kortgeleden nog mee in oorlog waren. Voor België waren dit de Oostkantons. Hier waren er vooral 

problemen tussen de aanpak van de HKC, die de Oostkantons met zeer uitgebreide bevoegdheden 

bestuurde, en de bevoegde ministeries. De HKC werd zeer veel vrijheid gelaten en kon naar eigen 

goeddunken sekwesters opheffen. Zowel de premier en minister van Binnenlandse Zaken waren het 

er snel over eens, dat een eengemaakte politiek in heel België noodzakelijk was. Daarom kwamen ze 

overeen om de macht van de HKC betreffende de sekwesters in te perken. Sommige gesekwestreerde 

bezittingen in Frankrijk behoorden namelijk toe aan Oostkantonners die nu Belg waren geworden. Dit 

leidde dan ook tot onderhandelingen met Frankrijk, die uiteindelijk positief werden afgesloten. Binnen 

België staken er echter ook problemen de kop op betreffende een onderscheid dat gemaakt werd 

tussen Duitsers die automatisch Belg waren geworden en diegenen die het aangevraagd hadden. De 

tweede groep werd namelijk duidelijk benadeeld. 

Voor Frankrijk kwamen er opeens veel onderdanen bij door de annexatie van Elzas-Lotharingen. Een 

groot deel van hen werd echter automatisch Frans volgens de bepalingen in het verdrag van Versailles. 

Er kon echter ook geopteerd worden voor een behoud van de Duitse nationaliteit. De Belgische staat 

moest ook ten opzichte van deze groep een beleid formulereren. De PG’s hadden zeer uiteenlopende 

meningen over de te volgen strategie. Uiteindelijk was het echter de minister van Justitie, waarbij de 

eindbeslissing lag. 

Het Saargebied was ook een geval apart gezien dit volgens het verdrag van Versailles voor 15 jaar een 

mandaatgebied van Frankrijk was geworden. Er was vastgelegd dat na deze 15 jaar een referendum 

zou worden georganiseerd om de politieke toekomst van het gebied te bepalen. Zolang dit referendum 

er echter niet was gehouden, zaten de bewoners van het Saargebied in een moeilijke situatie. De 

Franse regering had sowieso al snel laten weten dat er niet zou overgegaan worden tot liquidaties. 

Deze mening werd ook aangenomen door commandant Lambert, de Belgische vertegenwoordiger in 
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de commissie voor het Saargebied. Uiteindelijk werd er effectief een amendement ingevoerd in de 

latere wet van 17 november 1921, die de Saarlanders vrijstelde van sekwestratie tot hun poltieke 

toekomst vastlag. 

Ten tweede waren ook de burgers van de opvolgersstaten van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het 

Ottomaanse Rijk een niet te verwaarlozen deelgroep. Ze waren niet langer vijandelijke staatsburgers, 

maar tegelijkertijd wou dit niet noodzakelijk zeggen dat de Belgische staat zou afzien van zijn recht tot 

sekwestratie. Servais stelde al snel voor om met retroactieve kracht alle burgers van de opvolgstaten 

te beschouwen als burgers van hun nieuwe land. Dit impliceerde dus een vrijstelling van al hun 

gesekwestreerde goederen die al sedert 10 november 1918 waren aangeslagen. Na discussie onder de 

bevoegde ministers werd echter wel overeengekomen om te wachten tot de periode waarin men nog 

kon terugkeren naar de Oostenrijkse of Hongaarse nationaliteit verstreken was, vooraleer dit in een 

wet te gieten. Bovendien moest ook aangetoond worden dat men geboren was in een gemeente die 

nu toebehoorde aan één van de opvolgersstaten. Frankrijk ondervond ook al snel problemen met deze 

deelgroep en paste in grote mate dezelfde strategie toe als in België. 

Een tweede grote groep onder beschouwing waren de vijandelijke staatsburgers die hun toevlucht 

hadden gezocht in een neutraal land. In het geval van onze neutrale buurlanden werd al zeer vroeg 

door Hymans tijdens de oorlog een omzendbrief gezonden, waarin werd verzekerd dat België de 

bezittingen van hun nieuwe inwoners niet onder sekwester zou plaatsen. De PDK van Antwerpen 

bracht tijdens de vredesonderhandelingen wel onder de aandacht dat er een probleem was met 

gesekwestreerde bezittingen die door erfenis overgingen naar een persoon van Belgische, geallieerde 

of neutrale nationaliteit. Volgens Colard was hier aangewezen om de erfgenaam buiten sekwester te 

plaatsen. Een andere probleem ontstond wanneer een minderjarige die 22 werd de Belgische 

nationaliteit aannam volgens de wet van 8 juni 1909. Aangezien het sekwester een manier was om het 

patrimonium van de vijand als onderhandelingstroef in handen te houden, opteerde Colard hier eerder 

voor een in stand houden van het sekwester. Na de vredesonderhandelingen in Versailles had het 

bekomen van de neutrale nationaliteit echter geen effect meer en bleven de bezittingen onder 

sekwester. 

Een derde grote groep waren de heimatlozen. Deze waren vroeger burger geweest van één van de 

Centralen, maar waren hun nationaliteit op de één of andere manier verloren. Er werd uteindelijk 

beslist om over te gaan tot een sekwestratie van deze groep, gezien het internationaal recht hen niet 

accepteerde als bestaande. Staatlozen moesten volgens professoren zoals Stoerck en Mabille 

beschouwd worden als de nationaliteit hebbende van het land waarvan ze laatst staatsburger waren. 

Er konden echter wel uitzonderingen gemaakt worden indien kon bewezen worden dat de heimatloze 

uitzonderlijke diensten had bewezen aan België tijdens de oorlog. Een ander belangrijk vraagstuk was 

wat er moest gebeuren met kinderen geboren uit heimatloze ouders. Het antwoord hierop was dat 

het kind Belg werd indien het geboren was uit twee heimatloze ouders. Als één van de ouders een 

nationaliteit had, nam het kind automatisch de nationaliteit van deze ouder over. 

Een laatste grote groep waren de echtgenotes van gesekwestreerden. Volgens de 

nationaliteitswetgeving van België en de meeste andere West-Europese landen nam een vrouw 

automatisch de nationaliteit van haar echtgenoot over. Dit werd in België verdedigd door te wijzen op 

het belang van de familie-eenheid. Dat hiermee de minderwaardigheid van de vrouw maar al te 

duidelijk boven kwam, werd niet onder stoelen of banken gestoken. Het zou tenslotte nog tot 1948 

duren vooraleer vrouwen in België konden gaan stemmen. Toen de sekwesterwetgeving in werking 

trad, werden bijgevolg veel vrouwen die vroeger Belgisch waren mee gesekwestreerd met hun 

echtgenoten. Sommige van deze vrouwen legden zich hier echter niet bij neer en beslisten om een 

echtscheiding aan te vragen om zo hun Belgische nationaliteit te herkrijgen. Dit was namelijk tot 1922 
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de enige uitweg en voor vrouwen die langer dan zes maanden gehuwd waren bleef dit ook de enige 

uitweg. De sekwestratie van echtgenotes van gesekwestreerden leidde ook tot een onderhandeling 

met het VK. België had de eigendommen onder sekwester geplaatst van de Britse echtgenote van een 

Duitser die nu terug Brits was en het omgekeerde gold voor het VK. Het VK stelde daarom dan ook 

voor om deze sekwesters wederzijds op te heffen en ze deel te maken van een algemene regeling. 

Deze onderhandelingen leidden uiteindelijk echter nergens toe en werden daarom dan ook 

afgebroken. 

Door mijn onderzoek is dus duidelijk geworden dat België zich altijd trachtte te richten naar de 

buurlanden en altijd binnen de Europese spelregels bleef. Moeilijke gevallen werden besproken onder 

de bevoegde ministers en de verscheidene PG’s. Bovendien werd soms ook verwezen naar de mening 

van invloedrijke professoren en was er soms ook tweespalt tussen de verschillende ministers. Het was 

per slot van rekening een instabiele periode met maar liefst acht verschillende eerste minisers. 

Met mijn onderzoek hoop ik de kennis over de sekwesterprocedure in België verbreed te hebben en 

afdoende te kunnen aantonen hebben aangetoond dat België zich wel degelijk heeft gehouden aan de 

constitutionele spelregels. Alhoewel de sekwesterwetgeving in vredestijd er nooit zou door gekomen 

zijn werd altijd aan de letter van de wet vastgehouden en werden bezwaren afdoende behandeld en 

opgelost. De sekwesterwetgeving zou België echter wel nog duur komen te staan tijdens de bezetting 

in WO II, maar dat is een verhaal dat gerust kan verdergezet worden door toekomstige historicus. 
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Bijlage 
Datum Eerste minister Minister van Financiën Minister van 

Economische Zaken 
Minister van Buitenlandse 

Zaken 
Minister van Justitie 

18.6.1911-1.6.1918 De Broqueville Levie 12.10.1917: Hymans 
1.1.1918: Poullet 

Davignon 
18.1.1916: Beyens 

4.8.1917: De Broqueville 
1.1.1918: Hymans 

Carton de Wiart 

1.6.1918-21.11.1918 Cooreman Van de Vyvere Cooreman Hymans Carton de Wiart 

21.11.1918-3.11.1920 Delacroix Delacroix Jaspar 
2.6.1920: De Wouters 

d’Oplinter 

Hymans 
28.8.1920: Delacroix 

Vandervelde 

20.11.1920-16.12.1921 Carton de Wiart Theunis Van de Vyvere Jaspar Vandervelde 
24.10.1921: Van de Vyvere 

16.12.1921-13.5.1925 Theunis Theunis Van de Vyvere 
11.3.1924: Romain 

Moyersoen 

Jaspar 
11.3.1924: Hymans 

Masson 

13.5.1925-17.6.1925 Van de Vyvere Van de Vyvere Moyersoen Ruzette Théodor 

17.6.1925-20.5.1926 Poullet Janssen Poullet 
10.12.1925: De Pailhe 

24.2.1926: n.v.t. 

Vandervelde Tschoffen 
10.12.1925: Poullet 

20.5.1926-15.6.1931 Jaspar Houtart n.v.t. Vandervelde 
22.11.1927: Hymans 

Hymans 
22.11.1927: Janson 

15.6.1931-22.10.1932 Renkin Houtart 
17.2.1932: Renkin 

n.v.t. Hymans Cocq 

22.10.1932-20.11.1934 Charles de 
Broqueville 

Jaspar 
12.6.1934: Sap 

12.6.1934: Van 
Cauwelaert 

Hymans 
12.6.1934: Henri Jaspar 

Janson 
12.6.1934: Bovesse 

20.11.1934-25.3.1935 Georges Theunis Gutt Van Isacker Hymans Bovesse 

25.3.1935-25.10.1937 Paul van Zeeland Gérard 
13.6.1936: De Man 

Van Isacker Van Zeeland 
13.6.1936: Spaak 

Soudan 
13.6.1936: Bovesse 
14.4.1937: Pierlot 
20.4.1937: De Laveleye 
13.7.1937: Maistriau 
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