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INLEIDING

De revolutie van augustus 1830 in Brussel trok een streep door de politieke 
landkaart van Europa die de grootmachten samen getekend hadden na de nederlaag 
van Napoleon Bonaparte in 1815. De jonge en onervaren politieke leiders die de 
onafhankelijkheid van hun nieuwe staat hadden uitgeroepen, botsten meteen op de 
terughoudendheid – en in sommige gevallen zelfs de uitgesproken vijandigheid – 
van de Europese leiders. België lag immers geografisch op een gevoelig punt van het 
Europese machtsevenwicht. De augustusrevolutie was daardoor van bij het begin 
een Europese aangelegenheid. De nieuwe staat stond dan ook voor de taak om zich 
niet alleen internationaal aanvaardbaar te maken, maar ook buitenlandse steun te 
verwerven om zichzelf te consolideren in het Europese krachtenveld. Stevige poli-
tieke, economische en sociale fundamenten waren daartoe een existentiële nood-
zaak. 

Een staat kan niet zonder buitenlands beleid. In het geval van België was dat van 
bij de aanvang heel duidelijk: de nieuwe staat kreeg enkel internationale erkenning 
op voorwaarde dat hij politiek stabiel en economisch zelfstandig was. De nauwe 
band tussen binnen- en buitenland zou de organisatie en de inhoud van de interna-
tionale politiek van de nieuwe staat diepgaand beïnvloeden. Maar de evolutie van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken was evengoed het gevolg van de noodzaak 
om zich aan te passen aan de voortdurend wijzigende internationale omgeving.

Een blik op het verleden is vaak erg leerrijk om het heden in perspectief te 
kunnen plaatsen. Wat België en zijn deelstaten vandaag Europees en internatio-
naal nastreven en de manier waarop ze dat doen, vindt zijn wortels vaak in een ver 
verleden. Op 18 november 1830 rustte de nieuwe staat zich uit met een ministerie 
van Buitenlandse Zaken, onder leiding van een revolutionair van het eerste uur, 
Sylvain Van de Weyer. De uitbouw van een nieuwe administratie in Brussel en van 
een internationaal netwerk van diplomatieke en consulaire posten in het buitenland 
gingen hand in hand. Vandaag heet dit ministerie ‘Federale Overheidsdienst (fod) 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’. Dit 
boek vertelt het wedervaren van dit ministerie doorheen de geschiedenis van het 
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land. Het beschrijft hoe het evolueerde op het ritme van de internationale politiek 
en hoe het zich terzelfder tijd aanpaste aan de diepgaande wijzigingen van de bin-
nenlandse sociale en politieke omgeving. 

Een aantal thema’s slingert zich door het boek, over de decennia heen. 
Opvallend is hoe vaak de vraag opduikt of België wel op een adequate manier zijn 
economische belangen in de wereld verdedigt. Hoewel de economische diplomatie 
niet altijd even prominent aanwezig is in de diplomatieke activiteiten, lag ze opval-
lend vaak aan de basis van de talloze interne reorganisaties van het ministerie. Het 
valt daarbij op dat de kritiek op de Belgische diplomatie vaak vertrekt vanuit de 
twijfel over de doeltreffendheid van het ministerie en van zijn diplomaten om die 
vitale economische belangen naar behoren te verdedigen.

Een tweede thema dat vaak opduikt, is de (soms moeizame) verhouding met 
andere hoofdrolspelers. De betrekkingen met het buitenland zijn nooit het exclu-
sieve werkterrein van de diplomatie geweest, die steeds heeft moeten afrekenen met 
medespelers die vaak als concurrenten worden aanzien. Het is een constante zorg 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest om de eenheid van het beleid 
en de veelheid aan actoren met elkaar te verzoenen.

Instellingen bestaan uit mensen. Het boek gaat daarom ook na hoe het ministe-
rie en zijn personeel zich aanpasten aan de veranderingen in de samenleving, zowel 
institutioneel als mentaal. Een overheidsadministratie – zelfs haar meest gesloten 
onderdelen – ondergaat de invloed van de sociale omgeving waarin ze zich ontwik-
kelt. Ze kan zich onmogelijk van de buitenwereld afsluiten, ook al probeert ze dat. 
Het milieu waarin ze zich beweegt, krijgt geleidelijk aan meer impact – soms met 
enige vertraging – en brengt de administratie ertoe zich aan te passen en te hervor-
men. Dit vormt dan weer een bewijs van haar aanpassingsvermogen. Ook de rol 
van individuen komt aan bod. Het zal duidelijk worden dat individuen op gezette 
tijden wel degelijk bijdragen tot de manier waarop de buitenlandse politiek van een 
land vorm krijgt.

Dit is de eerste wetenschappelijke geschiedenis van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. De inhoud van het beleid komt in dit werk maar sporadisch 
aan bod. Daarvoor verwijzen we naar de studie van Rik Coolsaet, België en zijn 
buitenlandse politiek 1830-2015 (Leuven, Van Halewyck, 2014). In deze studie van 
de evolutie van het ministerie wordt het historisch perspectief gecombineerd met een 
politiek- en bestuurswetenschappelijke benadering. Hiervoor werd een reeks archie-
ven van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het eerst ontsloten. Daarnaast 
werd ook uitgebreid een beroep gedaan op de Parlementaire Handelingen, privéar-
chieven van politici en diplomaten, en de notulen van de ministerraad.
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HET HOOFDBESTUUR
1

‘De Belgische provincies, die zich op een gewelddadige manier van Nederland 
hebben losgemaakt, vormen een onafhankelijke staat.’ Deze verklaring van het Voorlopig 
Bewind op 4 oktober 1830 betekent de feitelijke geboorte van de Belgische Staat. De 
revolutie van 1830 wordt veroorzaakt door de heersende economische, sociale en poli-
tieke spanningen, mede onder invloed van de gebeurtenissen in Parijs. Werkloosheid, 
armoede en hongersnood lokken gewelddadige acties uit en de overheid is, met name 
in Brussel, totaal verrast door de vele plunderingen, branden en diefstallen. De symbo-
len van macht en rijkdom worden rechtstreeks bedreigd. De burgerij neemt het recht 
in eigen handen en stelt een burgerwacht samen om het oproer in de kiem te smoren. 
Maar uiteindelijk krijgen de acties een politiek karakter. 

België wordt geconfronteerd met de revolutionaire gebeurtenissen die tot zijn 
ontstaan hebben geleid. Op het moment dat de nederlaag van het Nederlandse bewind 
duidelijk wordt, moeten de nieuwe autoriteiten – die de rebellie in de hand willen 
houden – zeer snel een overheidsapparaat met de noodzakelijke politieke en administra-
tieve structuren in het leven roepen om een minimale stabiliteit en veiligheid te garan-
deren. Op 8 september 1830 wordt eerst een Commissie voor Openbare Veiligheid 
opgericht, en vanaf 26 september komt er een Voorlopig Bewind met een Centraal 
comité dat zogoed als alle macht in handen heeft. Het comité bestaat uit vier leden: 
Charles Rogier, Louis de Potter, Sylvain Van de Weyer en graaf Félix de Mérode. Om de 
nieuwe staat te onderstutten, wordt een reeks speciale comités1 in het leven geroepen, 
waaronder het Diplomatiek comité, opgericht op 18 november 1830 met Sylvain Van 
de Weyer aan het hoofd. Graaf de Celles, graaf d’Arschot, Pierre-Joseph Destrivaux en 
Jean-Baptiste Nothomb, leden van het Nationaal Congres, maken er eveneens deel van 
uit. De heer Letten sluit zich later bij hen aan. Dit Diplomatiek comité is de directe 
voorloper van het ministerie van Buitenlandse Zaken2. 

1 Het gaat hier om de drie comités – Binnenlandse Zaken, Financiën en Oorlog – die opgericht zijn op 
27 september 1830. Het comité Justitie wordt op 10 oktober 1830 in het leven geroepen.

2	 Opmerkelijk	 is	 dat	 de	 benaming	 ‘Buitenlandse	 Zaken’	 al	 wordt	 gebruikt.	 Ze	 komt	 voor	 in	 alle	 officiële	
documenten uit die tijd, behalve in het Regentsbesluit van 9 april 1831. Volgens de titel regelt dat de 
‘bevoegdheden van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen’, maar in de 
tekst zelf komt de benaming ‘ministerie van Buitenlandse Zaken’ voor. Pasinomie, deel 12, 1830-1831, p. 326.
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De Belgische kwestie krijgt onmiddellijk een internationale dimensie omdat ze frontaal 
botst met de belangen en de bezorgdheden van de grote Europese mogendheden van die tijd. 
De revolutie en de afkondiging van de onafhankelijkheid betekenen immers een evidente 
inbreuk op het Europese machtsevenwicht dat de grote mogendheden in 1815 hersteld 
hebben. Het is dus van het grootste belang de nieuwe staat te organiseren en te consolideren 
op internationaal vlak. Bovendien moet het land zich diplomatiek zo opstellen dat het in 
staat is buitenlandse steun te krijgen. Dat veronderstelt op de allereerste plaats dat het intern 
politiek, economisch en maatschappelijk stabiel is. De grondwet van 7 februari 1831 en de 
latere herzieningen ervan leggen dit binnenlands institutioneel kader vast. Ze legt ook de basis 
voor de onafhankelijkheid van het land vast, met name het grondgebied en zijn grenzen, de 
bevoegdheden van de koning en de verdragen. Het politiek-administratief systeem wordt 
algauw een onmisbare steunpilaar voor de realisatie en de handhaving van ’s lands belang. 

*

Tijdens de eerste regering van het Regentschap (26 februari 1831) wordt Sylvain 
Van de Weyer minister van Buitenlandse Zaken3. De voorzitter van het Diplomatiek 
comité wordt zo minister. Er komt een eigen ministerieel departement, naast de minis-
teries van Oorlog, Financiën, Binnenlandse Zaken en Justitie. De organisatie, regels, 
structuur en bevoegdheden van het nieuwe ministerie moeten voortvloeien uit zijn 
doelstellingen, die moeten passen binnen de globale koers die de nieuwe staat zal varen. 
Het ministerie staat ten dienste van het buitenlands beleid, dat bepaald wordt door de 
regering en gecontroleerd wordt door het parlement. De ontwikkelingen die het minis-
terie ondergaat, lopen samen met de binnenlandse en internationale veranderingen van 
zijn omgeving, zowel in ruimte als in tijd.

Het is nog wachten tot 1846 vooraleer het Hoofdbestuur, de interne administratie 
van het ministerie, zijn eerste organieke besluit krijgt. De ontwikkelingen van vóór 
1846 zijn nochtans ook interessant om te noteren. Middels een besluit van 5 maart 
18314 wordt de dienst Zeewezen opgericht, die voorlopig valt onder de bevoegdheid van 
de minister van Buitenlandse Zaken. Het is blijkbaar niet nodig om speciaal voor deze 
dienst een minister te benoemen5. Enkele maanden later komen ook de Ridderorden en 
adelstand (de Leopoldsorde) onder de bevoegdheid van het ministerie6.

3 S. Van de Weyer neemt op 20 maart ontslag. Hij wordt op 27 maart vervangen door J. Lebeau. 
H. Vander Linden, Jean-Sylvain Van de Weyer, in Biographie nationale, deel 27, Brussel, 1938, col. 245-
272, hier col. 253.

4 Pasinomie, deel 12, 1830-1831, p. 245-246. 
5 Deze dienst Zeewezen (een ministerie van Zeewezen komt er in 1832 (Pasinomie, deel 13, 1831-1832, 

p. 272 en 294), zal blijven werken binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken tot in 1837. Op 13 januari 
van dat jaar wordt er een ministerie van Openbare Werken opgericht, waarin het bestuur Zeewezen wordt 
opgenomen. In april 1840 gaat de dienst Zeewezen opnieuw over naar Buitenlandse Zaken (zie verder).

6 Besluit van 8 november 1832. Pasinomie, deel 13, 1831-1832, p. 546.
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De secretaris-generaal vormt het administratieve hart van elk ministerie. Een 
Regentsbesluit van augustus 1831, waarin hij wordt voorgesteld als de draaischijf van 
het ministerie, legt zijn bevoegdheden nauwkeurig vast. Hij verdeelt het werk tussen 
de diensten, houdt via brieven contact met de gezantschappen, houdt het journal secret 
bij (de privéagenda van de minister), en kan in de plaats van de minister documenten 
ondertekenen tijdens diens afwezigheid. Hij is dus de sleutelfiguur binnen het minis-
terie. Jean-Baptiste Nothomb is de eerste die deze post bekleedt, van 1 maart 1831 tot 
13 januari 18377.

Op 13 januari 1837 wordt ridder de Theux de Meylandt minister van Binnenlandse 
en Buitenlandse Zaken. Hij vervangt graaf de Muelenaere. Het ministerie kent in die 
tijd al een organisatie die – vergeleken met vandaag – weliswaar niet erg complex is, 
maar waarin de grote afdelingen al aanwezig zijn. Het kabinet van de minister krijgt een 
eigen secretariaat en maakt in de loop der tijd een belangrijke ontwikkeling door, zowel 
qua samenstelling als wat de bevoegdheden betreft. Maar dat zorgt wel voor ernstige 
problemen met de administratie. Naast deze ‘politieke’ dienst die het kabinet is, komt 
er aan het hoofd van de administratie een secretariaat-generaal, een dienst die – in 
tegenstelling tot een aantal andere landen – in België nog steeds bestaat. In feite was er 
al in 1814 sprake van een secretariaat-generaal binnen het koninkrijk der Nederlanden. 
Drie afdelingen, opgericht tussen 1831 en 1840, vormen vervolgens de pijlers van de 
administratie: de eerste is belast met politieke en diplomatieke zaken en vertrouwelijke 
informatie; de tweede beheert de handelsverdragen en andere commerciële zaken; en 
de derde krijgt de supervisie over belangrijke logistieke diensten, zoals de boekhou-
ding, financiën, paspoorten, legalisaties en consulaten (verrassend genoeg vallen die niet 
onder de bevoegdheid van de tweede dienst).

Wanneer Joseph Lebeau op 18 april 1840 minister van Buitenlandse Zaken wordt, 
komt het bestuur van het zeewezen opnieuw onder Buitenlandse Zaken8 en vinden 
diverse ontwikkelingen plaats in de organisatie van het departement, waaronder de 
hervorming van de afdelingen in directies. De Almanach de la Cour uit 1841 leert ons 
dat de administratie uit drie directies bestaat – naast het secretariaat-generaal onder 
leiding van baron Emile de T’Serclaes, waarvan de bevoegdheden voornamelijk dezelfde 
blijven als die welke zijn bepaald in 1831. Hun bevoegdheden worden nu duidelijker: 
de eerste directie, die onder leiding staat van Constant Materne, houdt zich bezig met 
politieke zaken (richtlijnen, diplomatieke correspondentie, onderhandelingen, verdra-
gen, uitvoering van de verdragen…) en vertrouwelijke informatie (verzoeken om uitle-
vering, kennisgevingen, terugroepingen en geloofsbrieven, diplomatieke audiënties en 

7 Het Koninklijk Besluit van 13 januari 1837 benoemt J.-B. Nothomb als minister van Openbare Werken en 
een ander besluit van diezelfde dag legt de benoeming vast van baron emile de T’Serclaes tot secretaris-
generaal van Buitenlandse Zaken. Pasinomie, deel 18, 1837, p. 13.

8 KB van 18 april 1840, Pasinomie, deel 21, p. 53.
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privileges); de tweede directie, met Laurent Veydt aan het hoofd, volgt de commerciële 
zaken (instructies, onderhandelingen, verdragen, informatie en correspondentie), de 
consulaten (organisatie, interpretatie van de wetgeving, correspondentie met de consuls, 
veranderingen binnen de posten en de handel, exequaturbrieven…) en betwiste zaken 
(successierechten in internationaal verband, scheepvaart en handel…); de derde direc-
tie, met aan het hoofd de heer Turbot, directeur Kanselarij en Boekhouding, blijft belast 
met de boekhouding en diverse materies zoals paspoorten, legalisaties, burgerlijke stand, 
gerechtelijke stukken enzovoort.9

Deze evolutie is erg belangrijk voor het land, met name op het vlak van de handel 
en de organisatie van het consulaat, en weerspiegelt de geleidelijke aanpassing van 
de staat aan de vereisten van zijn ontwikkeling en zijn deelname aan het internatio-
nale gebeuren. Vóór het kb van 1846 werd de derde afdeling van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken nog overgedragen aan Buitenlandse Zaken. Ze vormt binnen 
Buitenlandse Zaken een vierde directie, bevoegd voor de binnenlandse handel, terwijl 
de tweede directie zich bezighoudt met de buitenlandse handel.

Door het kb van 21 november 184610 krijgt het ministerie van Buitenlandse Zaken 
– binnen een algemene reorganisatie van de grote rijksadministraties – een eerste effec-
tief organiek kader. (In feite heeft het ministerieel kader, met uitzondering van het 
ministerie van Openbare Werken, dat belast is met de spoorwegen, alleen maar te maken 
met de grote sectoren van de openbare macht: binnenlandse zaken, justitie, financiën, 
buitenlandse zaken, oorlog). Zoals de tekst zelf aangeeft, gaat het ‘om de invoering in de 
huidige organisatie van het ministerie […] van verbeteringen die hun waarde al bewe-
zen hebben, en om het vastleggen van een personeelskader, bevoegdheden, salarissen en 
regels in verband met de toetreding en de bevordering’11.

Gezien de – althans organisatorische – stabiliteit die het ministerie tot de Eerste 
Wereldoorlog kenmerkt, lijkt het ons gerechtvaardigd om de institutionele structuur 
van 1846 te beschouwen als een solide basis waarop de evolutie van elk van haar entitei-
ten stoelt. Vanaf dat moment zal evenwel met andere chronologische mijlpalen rekening 
gehouden moeten worden, zoals die van 1873 (kb van 11 december over de coördinatie 
van wijzigingen sinds 1846 met als doel ‘de nieuwe garanties om een vlotte en regelma-
tige werking van de diverse diensten van het departement te waarborgen’), van 1880, 
1905, 1912…

9 Almanach de la Cour, Brussel, 1841, p. 266-267.
10 Pasinomie, deel 27, 1846, p. 687. Zie ook het Belgisch Staatsblad (BS) van 24 november 1846, nr. 328, 

p. 1361-1384.
11 BS van 24 november 1846, p. 1366.


