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Situering  
De Frans-Pruisische oorlog  van 1870-1871 raakte ons land letterlijk “zijdelings”. Wij 
waren geen betrokken partij, maar Hitler liet in 1940 zijn legers wel door België 
opmarcheren om de Fransen op hun nest te verrassen. “Zijdelings” in de zin dat 
België aan zijn grenzen stevige eenheden liet post vatten om elke partij te ontraden 
via ons grondgebied te passeren. 
 
“Onze jongens” waren dus maanden lang gemobiliseerd om de integriteit van ons 
grondgebied te waarborgen. De Fransen liepen méér dan een blauwtje op en 
moesten in het oosten van hun land twee provincies prijsgeven: Elzas en 
Lotharingen. 
 
Die twee provincies zouden trouwens de speelbal worden tussen Duitsers en 
Fransen vanaf de Grote Oorlog. Toen de Duitsers op 11 november 1918 
capituleerden, namen de Fransen weer bezit van “hun” provincies. Dat werd 
trouwens in het Verdrag van Versailles in juni 1919 bekrachtigd. 
 
En wat noodzakelijk gebeuren moest in mei 1940: zodra de Duitsers na de 
overrompeling van Frankrijk in mei 1940 voldoende sterke eenheden ter plaatse 
konden laten, werden beide provincies weer bij Duitsland ingelijfd. 
 
En het verhaal gaat natuurlijk verder: toen in mei 1945 de Tweede Wereldoorlog in 
Europa werd afgesloten met een onvoorwaardelijke Duitse overgave, drukte 
Frankrijk de twee gehavende provincies weer aan het warme hart van Marraine. 
 
Voor de inwoners van die twee provincies was de wisseling van nationaliteit een 
hachelijke zaak: zij moesten zich telkens aanpassen aan andere machthebbers en 
hun trouw aan het nieuwe vaderland bewijzen. Dit moet velen onder hen tot een 
“verlies van identiteit” gedreven hebben. 
 
België maakte iets gelijkaardigs mee met de “Oostkantons” Eupen-Malmedy”. Na de 
Eerste Wereldoorlog werd in het Verdrag van Versailles van 28 juni 1919 bepaald 
dat Duitsland verschillende gebiedsdelen verloor aan andere naties, bij wijze van 
“compensatie”, maar ook wel als “straf.” Als boven de hoofden van de inwoners  
beslist wordt dat je morgen niet meer Duitser maar Belg zult zijn, zal dat 
vermoedelijk niet op gejuich onthaald worden. Bij de Blitzkrieg in mei 1940 waren de 
Oostkantons bij de eerste regio’s die door de Duitsers bezet werden. “Heim ins 
Reich”. En na mei 1945 gebeurde dan weer het omgekeerde. Mensen die er niet om 
gevraagd hebben, werden dan de speelbal van “de politiek”. 
 
Het leven kan gecompliceerd zijn... 
 
Kamiel Mertens, redacteur 2020  
Balen, 17.07.2020  
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Enz... 


