
 

 

 

 

 

 

Verder in dit nummer 
 23 | West-Vlaamse economie blijft het goed doen 

 24 | Recyclage van batterijen voor elektrische auto’s – Umicore zet strategie uit 

 31 | Vredeskwesties voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog – Deel II 

 38 | De Abessijnse expeditie - Slot 

 

Komende activiteiten 
Opening dubbeltentoonstelling “Van Bevrijdig naar Verzoening” | 18 oktober - Brugge  

Bezoek waterwinningsgebied en Duinenabdij | 25 oktober - Koksijde 

“Loopgraven in Afrika” Voordracht WOI | 14 november – Groot Seminarie Brugge 

Academische Zitting | 8 december – Provinciaal Hof  Brugge  

  
 

Jaargang 23 – Nr 3 | September 2018 

M&M Contact 
Driemaandelijks tijdschrift van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen vzw 

 

 

 

 

 

Foto Stadsarchief Brugge 
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Eigen activiteiten 
Raadpleeg ook onze website  http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de voorbije activiteiten. 

Woensdag 

14 november 2018 

19.30 uur Voordracht | Belgische loopgraven in Afrika – WOI in Belgisch Congo 

Aula Groot Seminarie Brugge 

Zaterdag 

8 december 2018 

11.00 uur Academische Zitting | “De toekomst van ons drinkwater” 

Academische lezing door dr.ir. marjomlein Vanoppen - UGent 

Provinciaal Hof Brugge  

Maandag 

21 januari 2019 

19.30 uur Avondconferentie “Geschiedenis van het bierbrouwen in Brugge” gevolgd door 

nieuwjaarsreceptie 

Aula Groot Seminarie | Potterierei 72, 8000 Brugge 

Woensdag 

13 februari 2019 

19.30 uur Avondconferentie “ Het investeringsdossier voor de vervanging van de F16 

gevechtsvliegtuigen” | Danny Van de Ven 

Aula Groot Seminarie | Potterierei 72, 8000 Brugge  

Activiteiten van andere organisaties 

Donderdag 
22 november 

20.00 uur Galaconcert Militair Commando Provincie West-Vlaanderen  
Stadsschouwburg Brugge – gevolgd door receptie 

Onze agenda 
 

 

http://mmbrugge.be/
http://mmbrugge.be/
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Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten, 
 
Jullie hebben het vast ook gemerkt, het was zeer lang wachten op het 
septembernummer van jullie vertrouwde ledenblad M&M Contact. 
Maar hier is het dan eindelijk. 

Ik geef grif toe dat dit rijkelijk laat is, maar ik voeg daar meteen aan toe 
dat het zeer zwaar geladen programma van najaar 2018 daar voor iets 
tussen zat. De voorbereiding en uitvoering van achtereenvolgens de 
familiedag; de thematische avond “Waterloo Night”; de dubbeltentoon-
stelling en het educatief project “Van Bevrijding naar Verzoening”; de 
uitstap naar het waterwinnings- en natuurgebied Doornpanne en de 
Duinenabdij in Koksijde; de avondconferentie over de Eerste 
Wereldoorlog in Afrika en tot slot de Academische Zitting, eisten een 
totale inzet van de bestuursploeg en van meerdere meewerkende 
vrijwilligers. Het resultaat van dat alles mocht gezien zijn, maar 
verplichtte ons om de publicatie van ons tijdschrift enige tijd uit te 
stellen. Maar geen nood: binnen de maand krijgt u ook het 
decembernummer in handen en het maartnummer staat ook al op 
stapel. Ik hoop dat dit veel zal goedmaken voor jullie en dat we 
daardoor op wat begrip mogen rekenen. 

Het najaar 2018 kondigde zich inderdaad als zeer ambitieus aan en 
verder in dit blad kunnen jullie meer lezen over de activiteiten die 
gepland werden. In het decembernummer brengen we daarover dan 
uitvoerig verslag.  

Maar in dit nummer kijken we in eerste instantie terug op de voorbije 
zomer. Ook dit jaar waren we aanwezig op de Belgian Day in Londen op 
14 juli. Op 27 augustus namen we het voortouw in de organisatie van 
de herdenkingsplechtigheid voor de gesneuvelden van de Royal Navy 
Section Belge in Oostende en op 26 september werkten we mee aan de 
herdenking van Luitenant-ter-zee Victor Billet, die we ook dit jaar 
aanvulden met een inleefdag in de Marinekazerne voor twee 
derdegraadsklassen van de Basisschool Mozaiek uit Sint-Kruis. De 
familiedag met wandelzoektoch en BBQ en de thema-avond “Waterloo 
Night” mochten naar inhoud en deelnemersaantal eens te meer een 
groot succes genoemd worden. Allen die daaraan hebben meegewerkt 
wil ik daarvoor bijzonder danken.  

Dit succes en de inzet van de bestuursploeg is voor mij een aansporing 
om verder te werken aan een activiteitenprogramma dat voor alle leden 
boeiend blijft.                .                

       
   
 U allen zeer genegen, 

 Jan De Vos 
 Voorzitter 
  

 
Mars en Mercurius 

Afdeling Brugge / West-Vlaanderen vzw 

 
 

 

Maatschappelijke zetel  
Kuiperstraat 21 

8000 Brugge 

Secretariaat en redactieadres 
Spalaan 49 

8400 Oostende 
marsenmercurius.brwv@gmail.com 

Ondernemingsnummer 
0887401827 

Bankrelaties 
IBAN : BE49 2800 4089 8671  

BIC : GEBABEBB  

Raad van Bestuur 
Voorzitter: Jan De Vos 

Ondervoorzitter: Ronny Vermeersch 
Secretaris: Ben Engelen 

Penningmeester: Ivan Loncke 

Bestuursleden: René Decorte 
Frank De Lille 

Philip Demunter 
Yves De Ryck 

André Hoef 
Rudolf Leplae 

Johan Van Everbroeck 
Stefaan Vergaerde 

Freddy Vervaet 
Luc Vileyn 

Past Voorzitters 
Stéphane Vandenberghe, Ivo Steens 

Roger Carreyn, Maurice Debruyne 
François Crepain 

Ereleden 
Carl Decaluwé, Paul Breyne, 

Eliane Spincemaille, Baron de Bethune, 
Willy Herteleer, Christophe Onraet 

Eindredactie 
Ronny Vermeersch 

Werkten mee aan dit nummer 
Jan De Vos, François Crepain, 

Rudolf Leplae, Henri Rogie, 
Freddy Vervaet  

Fotoverantwoording 
Eigen opnames of Wikipedia publiek domein, 

tenzij anders vermeld 
 

Ingezonden artikels worden gepubliceerd 
onder de verantwoordelijkheid van de auteur 

 

COLOFOON 
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Vaste rubrieken 

 2 | Onze agenda 

 3 | Woordje van de voorzitter 

 4 |  Inhoudstafel 

 

 

 

 

 

M&M en zijn leden 

  Terugblik op de voorbije activiteiten 

 6 | Belgian Day en minitrip – Londen 14 juni 2018 

 10 | Familiedag met wandelzoektocht en barbecue – Loppem 3 september 2018 

 13 | Waterloo Night thema-avond – Sijsele 21 september 2018 

  Wat komen zal 
 14 | Opening tentoonsteling “Van Bevrijding naar Verzoening” – Brugge 18 oktober 2018   

 16 | Bezoek waterwinning Doornpanne en Duinenabdij – Koksijde 25 oktober 2018   

 17 | Avondconferentie Eerste Wereldoorlog in Afrika – Brugge 14 november 2018 

 18 | Academische zitting “De toekomst van ons drinkwater” – Brugge 8 december 2018 

   

  

 

M&M en Defensie 

 19 | Het Europees Defensiefonds – Ook Europese Commissie buigt zich over Defensie 

 22 | Lecturama – European Strategy for the 21st centrury,  Prof Dr Sven Biscop  
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M&M en Economie 

 De West-Vlaamse economie  | 23 

 Recyclage van batterijen voor electrische wagens – Umicore zet strategie uit  | 24 

 

 

 

 

 

M&M en Samenleving 

Herdenkingsplechtigheden 

 Herdenking gesneuvelden Royal Navy Section Belge – Oostende 27 augustus 2018 | 26 

 Jaarlijks huldebetoon LTZ V. Billet –  Brugge 26 september 2018  | 29 

  Lezersforum 

 Was de Eerste Wereldoorlog een rechtvaardige oorlog? – Henri Rogie  | 30 

  Historicum 

 Vredeskwesties voor en tijdens WOI (Deel II) – François Crepain | 31 

 De Abbessijnse expeditie (slot) – Freddy Vervaet | 38 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

M&M Nationaal 

  

 

   

 

 

Het leven in onze Club 

 Zij die ons verlieten | 45 

 Trefpunt | 45 

 Verkoop attributen M&M | 45 
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31

38
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Belgian Day en vijfdaagse minireis naar Londen 
Londen – 14 juli 2018 

Verslag door Ronny Vermeersch, ondervoorzitter 

Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen neemt jaarlijks deel aan de voor België en ons koningshuis 
historisch belangrijke “Belgian Day” in Londen, waarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om tijdens 
een meerdaagse busreis enkele cultuurhistorische bezienswaardigheden in het graafschap Kent aan te doen. Om 
diverse redenen is de organisatie van een reis met volle bus helaas niet meer haalbaar, maar om toch op deze 
belangrijke dag in hartje London aanwezig te zijn, wordt geopteerd voor andere formules. 
 
 

Een hartelijk reisgezelschap 

“Ze moeten elkaar eigen worden” is een typische West-

Vlaamse uitdrukking, waarmee bedoeld wordt dat wat tijd 

moet genomen worden om elkaar te leren kennen. Vaak 

wordt dit gezegd van kinderen die voor het eerst samen gaan 

spelen, waarbij de scherpere kantjes van karakter en prille 

persoonlijkheid naar boven komen. S’apprivoiser, noemde 

Antoine de Saint-Exupéry dit bij monde van Le Petit Prince in 

zijn gelijknamige roman. 

Ook volwassenen nemen de tijd om elkaar te leren kennen en 

te wennen aan elkaar. De versgebakken chocoladekoeken en 

de geurige koffie in het wegrestaurant aan de E40 te Jabbeke 

gaven de deelnemers volop gelegenheid om “elkaar eigen te 

worden”. Ons gezelschap bestond uit acht reisgezellen: leden 

van onze afdeling en leden van de “Vriendenkring van de ex-

Belgische Marine Infanterie (ABMI)”, die elkaar maar kenden 

par intermédiaire en van verre… 

We waren met twee wagens met telkens vier personen aan 

boord. Even voorstellen: in de “leading car”: Octaaf 

Duerinckx, ondervoorzitter ABMI, met echtgenote Jacqueline 

en ikzelf als chauffeur en mijn echtgenote Liliane. In de 

volgwagen: bestuurslid Jan Van Everbroeck, als chauffeur, 

met passagiers onze leden Joël Jansseune en Willy Ganne met 

echtgenote Anne-Marie. 

Vrijdag 13 juli - heenreis 

Na de Kanaaloversteek met de shuttle vanuit Calais ging onze 

reis naar de eerste bestemming Gillingham, een plaatsje aan 

de rivier Medway die daar uitmondt in het Thames estuarium 

en in de Noordzee. Het doel was om, na vergeefse pogingen 

vorige jaren, een bezoek te brengen aan het Royal Engineers 

Museum dat na restauratiewerken terug daadwerkelijk open 

was voor het publiek, oef! 

Eén vraag is pertinent: “Hoeveel tijd moet er met een groep 

geïnteresseerden uitgetrokken worden voor een bezoek aan 

dergelijk boeiend museum?” We hadden een tweetal uren 

voorzien, maar de meesten vonden dit te kort omdat dit 

museum qua militair materiaal en geschiedenis zo veel te 

bieden heeft dat zeker een viertal uren nodig zijn. De cafetaria 

was om duistere redenen nog niet open en omdat naar een 

verfrissing werd gesmacht, reden we wat vroeger naar 

Rochester met zijn historische tweede oudste kathedraal van 

Engeland en pittig old-English style centrum.

Zaterdag 14 juli – Belgian Day 

De tweede dag ging het naar London Centrum. De mannen 

waren reeds vroeg uit de veren om present te zijn op de 

ceremonie om 09.00 uur aan de toenmalige Belgische 

ambassade, waar de moedige Belgische oorlogsvrijwilligers 

tijdens WO II dienst namen in de Navy, Airforce en Army. 

Het gebouw bevindt zich in het Belgraviakwartier met zijn 

statige huizen, die opgetrokken werden na de Slag bij 

Waterloo en later. Het hotel Greyhound in Carlshalton ligt op 

een gemakkelijk te nemen treinroute naar Victoria Station in 

hartje London. Comfortabel met een oystercard voor 

meerdere verplaatsingen met trein en subway in Groot-

London. 

Na deze plechtigheid gingen we naar het paradeplein van His 

Majesty’s Royal Horse Guards Regiment, waar de Belgische 

plechtigheid dit jaar doorging. Het risico aan de Cenotaph aan 

Whitehall werd door de Britse autoriteiten immers te hoog 

bevonden, omwille van de aangekondigde acties tegen het 

bezoek van VS-president Donald Trump, temeer daar ook het 

Belgisch koningspaar aanwezig was. En dat die betogingen 

zeer hevig kunnen zijn, ondervonden we toen we ’s 

namiddags in een pub de match Engeland-België volgden. 

Onze pub werd omwille van de schermutselingen vroegtijdig 

gesloten, dus geen match meer, en we werden net niet 

letterlijk mee buiten geborsteld met de vele gesneuvelde 

bierglazen. Gelukkig hadden onze vrouwen voor een culturele 

activiteit gekozen met een bezoek aan The Royal Mews of 

koninklijke koetsen in Buckingham Palace o.l.v. Nicole Billet, 

dochter van ons lid Georges Billet, die zich naar jaarlijkse 

gewoonte vanuit haar haardstede in het Westen van London 

bij ons aansloot. 

De plechtigheid dan: onze echtgenotes werden stijlvol 

onthaald door ons bestuurslid Philip Demunter, Kapitein-

commandant en medewerker voor protocol en veiligheid. Hij 

loodste hen tot vlak bij onze vorsten Filip en Mathilde, die 

beiden voor het eerst als koninklijk paar aanwezig waren. Het 

eenvoudig maar modieuze kleed van Mathilde kreeg de 

algemene goedkeuring, dit heeft namelijk ook zijn belang! 

Met de bus van defensie was ons bestuurslid Freddy Vervaet 

en ons lid Noëlla Fraeyman mee gekomen, een genoeglijke 

verbreding van onze delegatie, die traditiegetrouw bloemen 

neerlegde en fier mocht marcheren in het defilé voor onze 

koning.  
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Zondag 15 juli – Een dagje Windsor 

De derde dag trokken we na een voortreffelijk typical English 

breakfast met de wagens richting Windsor. Onderweg efkens 

verpozen aan de oevers van de Thames ter hoogte van een 

brede meander, om dan een bezoek te brengen aan het 

Runnymede Magna Charta monument waar in het boathouse 

een licht middagmaal werd genomen.  

Het was de bedoeling om, naast het goed bewaarde historisch 

centrum van Windsor, vooral het koninklijk kasteel zelf te 

bezoeken. We waren er tot dan toe nooit in geslaagd een 

bezoek te brengen aan de Saint George’s Chapel, die normaal 

enkel toegankelijk is voor het volgen van erediensten en 

officiële plechtigheden. En daar wordt op typisch Britse wijze 

streng de hand aan gehouden! Uitzonderlijk was de kapel 

enkele uren toegankelijk, maar het was ten strengste 

verboden foto’s te nemen, ook niet van de gedenksteen 

waaronder Henri VIII begraven ligt. We verwachtten stellig 

dat deze illustere Tudor er in een monumentaal praalgraf zou 

begraven zou liggen.  

Naar de avond toe arriveerden we in hotel “The Vere 

Beaumont Estate” dicht aan de oevers van de Thames in Old 

Windsor. Het hotel was groot en majestatisch: een doolhof 

met gangen naar vergaderlokaaltjes, feestruimtes, bars en 

restaurants. Het door ons gekozen restaurant was met zijn 

voortreffelijke maaltijd, die werd opgediend door sympathiek 

personeel, een schot in de roos. 

Maandag 16 juli – Graafschap Kent 

De vierde dag hadden we gereserveerd voor een rondrit en 

wandelingen door de countryside of Kent. Nauwe nationale 

wegen, overgroeid met kruinen van machtige hagen waar de 

zon nauwelijks kon door schijnen, leidden ons naar Penshurst 

en zijn kastelen in de omgeving. Na de incheck in het rustieke 

hotel “Leicester Arms” was het tijd om naar Chiddingstone 

Castle te trekken. In de kitchenroom tearoom was het gezellig 

uitblazen bij een lichte maaltijd, want ondertussen was het 

alweer middag. Het kasteel met zijn vele erfgoedstukken 

werd door allen zeer naar waarde geschat. Het ademde de 

geschiedenis uit van o.a. de familie Sidney, heren van 

Penshurst Castle. Het kasteel lag dicht bij ons hotel en het was 

in feite het doel van ons bezoek aan graafschap Kent. We 

lieten ons wijsmaken dat de toegangsprijs voor kasteel en 

tuinen overdreven was. Het kasteel ziet er prachtig uit aan de 

buitenkant. Het was zeer warm en het rijke programma van 

de voorbije dagen eisten hun fysieke tol toch. In het aanschijn 

van dit prachtig in het landschap ingeplante kasteel kozen we 

voor de gezellige babbel bij een afternoon tea, sober eerder 

nu, met een lagerbiertje. Dorstig was het wel na die fikse 

wandelingen. 

Dinsdag 17 juli – terug naar Folkestone 

Vooraleer we het hotel verlieten, brachten we nog snel een 

bezoekje aan het Anglicaanse historische kerkje van 

Penshurst dat ons midden in het zonovergoten landelijke 

dorpje toelachte.  

Dan dachten we op de terugweg enkele shoppingcentra aan 

te doen, zoals het warenhuis Morrisson in Maidstones met 

een rijke keuze aan heerlijke thee’s, dan langs het domein van 

Leeds Castle naar het Outlet Design Centre in Ashford, waar 

in de vele shops de grote merken met een grote ristorne op 

je te liggen wachten. 

‘s Avonds laat zijn we via de shuttle weer veilig in Jabbeke 

beland, waar we in het wegrestaurant afsloten met een 

laatste maaltijd alvorens afscheid te nemen van elkaar, met 

het voornemen er volgend jaar weer bij te zijn. Tevreden dus 

van ons vijfdaagse gezelschap. En Le Petit Prince kreeg gelijk: 

il faut s’apprivoiser.

 

 

 

De delegatie aan de ex-Belgische ambassade te London met Thierry 

Coppieters ’t Wallant en graaf Henri d’Oultremont, voorzitter van 

het organiserend comité “Belgian Day” aan Cenotaaf te london. 

(Foto Willy Ganne) 

 

 

 

Joël Jansseune in druk gesprek met Thierry Coppieters ’t Wallant, 

voorzitter van de vereniging “Oorlogsvrijwilligers en Oudstrijders 

voor Brugge en Ommeland. (Foto Willy Ganne)
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Ons koningspaar met Belgische delegatie  en gouverneur Carl 

Decaluwé (rechts) op de parade ground van HM Horse Guards’ 

Regiment te London  (Foto W. Ganne) 

 

 

 

 

Anne-Marie, echtgenote van Willy Ganne, met ons lid Noëlla 

Fraeyman. (Foto W.Ganne) 

 

 

 

 

Aan de exposition ground van het Royal Engineers Museum in 

Gillingham (GB) (Foto Willy Ganne) 

 

 

De ondervoorzitter met delegaties M&M Brugg/WV en Amical 

Belgian Marine Infantery (ABMI) tijdens de bloemenhulde. (Foto 

W.Ganne) 

 
 

 

 

De vele bloemenkransen aan het imposante monument van HM 

Horse Guards’ Regiment te London (Foto W. Ganne) 

 

 

 

 

Jan Van Everbroeck, Noël Jansseune en Jacqueline, echtgenote van 

Octaaf Duerinckx, ondervoorzitter ABMI. Op de achtergrond de 

ruines van het kasteel te Rochester (Foto W.Ganne) 
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Aan de Magna Carta Memorial te Runnymede 

(Foto W. Ganne) 

 

 

 

Oef! Volgwagen toch aangekomen aan Chiddingstone Castle. Tijd 

voor een lichte lunch in the kitchen tearoom. 

(Foto W.Ganne) 

 

 

 

A walk along the castle park in Penshurst 
(Foto W. Ganne) 

 

 

Even verpozen hartje London. 
(vlnr) Noël Jansseune, Willy Ganne, Octaaf Duerinckx, Jan Van 

Everbroeck (Foto R. Vermeersch) 

 

 

Maquette van de chronologische evolutie van Chiddingstone Castle 

te Penshurst (GB) (Foto W. Ganne) 

 

 

 

 

Contact met ‘local people’ geeft zo’n menselijke kant aan het 

reizen. Hier in het kerkje van Penshurst legt de ‘lady’ (rechts) uit 

over een maandelijkse ‘gathering’ met jonge moeders en hun 

kinderen. (Foto W.Ganne) 
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Familiedag met wandelzoektocht en barbecue 
Loppem – 03 september 2018 

Verslag door Jan De Vos, voorzitter 

We kozen dit jaar voor Loppem, onder meer omdat in het Kasteel van Loppem de tentoonstelling “Het kasteel van 
Loppem in 1914-1918” liep. Deze zeer verzorgde tentoonstelling bood een goed beeld van de oorlogsjaren in Loppem  
en toonde het historische belang van het verblijf van Koning Albert I op het kasteel tijdens de laatste oorlogsmaand 
in 1918. Zijn consultaties leidden tot de vorming van de regering van Loppem en legden de basis voor ingrijpende 
socio-economische wetgevende initiatieven. 
 

“Jaarlijkse familiedag met BBQ”  
 
Met deze aanhef werd in de uitnodiging rendez-vous gegeven 
in het parochiaal centrum in Loppem. Kort na de middag 
stroomden de eerste deelnemers binnen en algauw heerste 
een gezellige drukte van enthousiaste wandelaars die bij een 
kop koffie nieuwsgierig in de wandelfolder en vragenlijst voor 
de zoektocht grasduinden. 
 

  
 
Ook dit jaar kregen we een heel verzorgd bundel met 
informatie over de ontstaansgeschiedenis van Loppem en de 
bezienswaardigheden langs het wandelparcours. We kregen 
een twaalftal vragen voorgeschoteld waarop het antwoord 
langs het parcours te vinden was. Nauwlettend uitkijken en 
goed nadenken was dus de boodschap. 

Onder een stralende septem-
berzon trokken we richting 
dorpscentrum, waar enkele 
vragen over de kerk, de 
pastorij en de begraafplaats 
moesten opgelost worden. 
Verder ging het door de 
aanpalende woonwijk, waar 
enkele historische sites stof 
voor zoekwerk boden. 

De wandeling bracht ons 
verder naar het Kasteel van 
Loppem, dat door een toeval 
niet toegankelijk was. Een 
uitgebreid bedrijfsfeest had 

immers de hele site ingepalmd zodat ons bezoek zich tot een 
wandeling in de tuin moest beperken. Maar geen nood, ons 
lid Chris Werbrouck gaf ons een deskundig gedocumenteerde 
 

 

uitleg over de geschiedenis van het kasteel en de 
gebeurtenissen tijdens de laatste oorlogsmaand van 1918. 

Het traject voerde ons terug naar het dorpscentrum en met 
enkele laatste vragen over het oude gemeentehuis werd de 
zoektocht afgerond. Van daar was het kort stappen om het 
parochiaal centrum terug te vinden. 

Enkele echtgenotes en dochters waren al volop in de weer om 
het aperitief in de bar klaar te zetten. Tijdens het aperitief 
volgde de traditionele prijsuitreiking, waarna we mochten 
aanschuiven voor een lekkere barbecue. Er werd nog lang 
nagebabbeld, want het was al donker buiten toen de laatste 
deelnemers naar huis vertrokken. 

 

Met 72 ingeschreven was de opkomst opnieuw zeer hoog. De 
zon was van de partij en de locatie was zeer goed gekozen.  

Namens alle deelnemers een welgelmeende dank aan André 
Billiet, Willy Ganne en hun echtgenotes en aan Chris 
Werbrouck voor het vele voorbereidende werk en hun inzet 
om de dag zelf vlekkeloos te laten verlopen.

Hoe laat is het op deze klok? 
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Uit onze fototheek 

 

 

 

 

 

Loppem in een notendop 

Loppem vormt samen met Zedelgem, Veldegem en Aartrijke 

sedert 1 januari 1977 de fusiegemeente Zedelgem. 

De vroegste vermelding van „Sedelingem‟ is te vinden in een 

oorkonde van 1089. De naam „Lophem‟ duikt voor het eerst op 

in 1108. Het zijn twee Merovingische nederzettingsnamen. De 

oorsprong van Loppem en Zedelgem is dus vermoedelijk te 

situeren in de tijd van de Frankische invallen in de 5de eeuw. 

Aartrijke is heel wat ouder. De naam „Artiriacum‟, komt voor in 

een oorkonde van 898, en diverse „kouter‟-toponiemen wijzen 

op de Romeinse oorsprong van Aartrijke  De nederzetting lag 

aan twee Romeinse wegen: enerzijds Oudenburg-Kortrijk, nu de 

Zeeweg en anderzijds Kassel-Brugge-Aardenburg, nu de Brugse 

Heirweg en de Steenstraat. 

Eeuwenlang waren Zedelgem, Aartrijke en Loppem kleine 

buitendorpjes of “prochies” op het platteland van het Brugse 

Vrije. Het grondgebied was een feodaal lappendeken van 

heerlijkheden en lenen. Naast de oude dorpsheerlijkheden, die 

rechtstreeks afhingen van het Leenhof van de Burg van Brugge, 

waren grote delen van het grondgebied onderhorig aan andere 

heerlijkheden zoals Den Houtschen, Tillegem, het Land van 

Wijnendale, enz. 

Gelukkig blijven er hier en daar in het dorp nog wat historische 

restanten van deze rijke geschiedenis te bekijken en valt 

hierover heel wat te vertellen. 
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Waterloo Night 

Thema-avond met wandelbuffet  
 

Cultuurfabriek Sijsele – 21 september 2018 

Verslag door Jan De Vos, voorzitter 

 

Met deze thematische avond wilden we de nog jonge traditie van een 
jaarlijkse ontmoeting rond een historisch thema, met aansluitend een 
ontvangst en wandelbuffet, bevestigen. We mochten rekenen op een 
grote opkomst en zowel de spreker Bert Gevaert en zijn historische 
groep als de traiteur hebben ons zeker niet teleurgesteld. Hieronder 
een korte impressie van de avond.  

In de loop van de late namiddag arriveerde de Hertog van Wellington samen 

met Lady Richmond in Sijsele. In ware host nation support stijl had Mars & 

Mercurius Brugge/West-Vlaanderen de Cultuurfabriek ingericht, zodat we 

de hoge gasten waardig konden ontvangen en naar hun verblijven 

begeleiden. Terwijl de deelnemers arriveerden en met de nodige egards 

werden verwelkomd - als waren ze genodigden op het historische bal van 

Lady Richmond in Brussel op de vooravond van de Slag bij Waterloo - maakte 

ook artillerieofficier Capitaine Octave Levavasseur zijn opwachting. Hij nam 

als ordonnansofficer van Maréchal Ney aan Frannse zijde deel aan de Slag 

bij Waterloo en zou ons samen met zijn gevolg meenemen in de tijd naar die 

gedenkwaardige 18de juni 1815.  

In de podiumzaal liepen ondertussen inleidende documentaire films die het 

publiek in de juiste stemming brachten en na een korte verwelkoming door 

de voorzitter stak spreker Ben Gevaert van wal voor een anderhalf uur 

durende voorstelling waarin beelden, uiteenzettingen en evocaties in 

historisch authetieke uniformen elkaar afwisselden. Napoleonkenner Bert 

Gevaert is stadsgids en leraar klassieke talen. Hij beoefent de middeleeuwse 

krijgskunsten en is instructeur bij de Brugse schermgilde De Hallebardiers. 

Hij is daarnaast ook lid van de Amicale et Fraternelle des Anciens-

combattants de l’Empire Français te Brugge. De aanloop, het verloop en de 

gevolgen van de Slag bij Waterloo kwamen uitvoerig en zeer aanschouwelijk 

aan bod, niet in het minst doordat een authentieke kurassier, een infanterist 

en een chirurgijn verhalen brachten die recht van het slagveld leken te 

komen.  

Na de voorstelling werd aan alle aanwezigen een aperitief met aansluitend 

een rijkelijk gevuld koud buffet aangeboden. Nadat Lady Richmond het 

buffet had geopend kon iedereen aanschuiven en werd naar believen drank 

geschonken. Een stijlvolle en geslaagde avond, want de laatste deelnemers 

vertrokken pas rond middernacht naar huis.       

De regie van de hele avond was in handen van ondervoorzitter Ronny 

Vermeersch, die samen met bestuursleden Freddy Vervaet en Ivan Loncke 

en diens echtgenote Carine aan de avond een stijlvol cachet gaf. Het geheel 

van filmbeelden, muziek, foto’s, maar evenzeer de vertolking door de 

gelegenheidsacteurs zorgden voor een onvergetelijke impressie. Ook de 

vele medewerkers die in de foyer en achter de schermen het aperitief en 

het koud buffet in goede banen leidden en daarna zorgden dat iedereen 

naar believen drank kreeg, verdienen een bijzondere dank.  

Dezelfde avond stond reeds vast dat we ook in najaar 2019 een historische 

thema-avond zullen organiseren. 
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Van Bevrijding naar Verzoening 

Voorstelling van een herdenkingsproject met veel dimensies 

Brugge 18 oktober – 25 november 2018 

Jan De Vos 

Ook dit jaar willen we bijdragen tot de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Bovendien willen we dit doen met 

een educatief project voor de jeugd, waarin we activiteiten rond het thema “oorlog en vrede” aanbieden.  

 

Ter gelegenheid van de honderdste herdenking van de 

bevrijding van de stad in WOI en de Wapenstilstand wordt 

van 19 oktober tot 25 november 2018 de reizende 

tentoonstelling "Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog" 

van het Bisdom bij de Krijgsmacht opgesteld in de Militaire 

Kapel in de Kartuizerinnestraat in Brugge.  

Deze tentoonstelling biedt een beeld van het dagelijkse leven 

en het leed van de soldaat, gezien door de ogen van zij die 

dienden als aalmoezenier, brancardier, hospitaalzuster of 

verpleger. De tentoonstelling is interreligieus en internatie. 

Ze toont tastbare geschiedenis met focus op de realiteit.  

Aanvullend daarop wordt in de inkomhal van het stadhuis in 

Brugge een tentoonstelling ingericht die terugkijkt op 4 jaar 

Duitse bezetting in Brugge en de bevrijding op 19 oktober 

1918.  

Rond beide tentoonstellingen ontwikkelen we een educatief 

pakket dat kosteloos aan de Brugse scholen wordt 

aangeboden. Om daarbij te vertrekken van herkenbare 

geschiedenis - zowel ankerpunten als personenverhalen - 

worden de tentoonstellingen uitgebreid met een op Brugge 

toegesneden luik, bestaande uit een thematische 

stadswandeling, geleide bezoeken aan de tentoonstellingen, 

een historische brochure en een educatief werkboekje.  

Omdat Brugge tijdens WOI een Duits militair bolwerk was, 

komt binnen de oorlogsgeschiedenis van de stad ook het leed 

bij de Brugse bevolking tijdens de zware bezetting aan bod, 

naast het leed bij de Duitse gekwetste soldaten die massaal 

werden afgevoerd naar de “kriegslazarette” in de stad en daar 

in vele gevallen overleden. Vanuit deze vaststelling dat 

oorlogsleed universeel is en de vijandschap overstijgt, wordt 

het thema “verzoening” centraal gesteld in het project en 

geprojecteerd in een actuele context onder de noemer “Van 

Bevrijding naar Verzoening”.  

Het specifiek ontwikkeld educatief werkboekje, samen met 

een geleid bezoek aan de tentoonstelling en eventueel een 

thematische geleide stadswandeling, biedt een basis voor 

werk in klasverband in de aanloop naar de honderdste 

herdenking van de Wapenstilstand. Voor het project wordt 

samengewerkt met diverse diensten van de Stad Brugge, met 

het Stadsarchief, met de Gidsenkring, met de Erfgoedcel en 

de Vriendenkring van de Militaire Kapel. De tentoonstelling is 

elke dag gratis toegankelijk van 13.30 tot  17.30 uur.

Uitnodiging openingsprogramma 

Alle leden van Mars & Mercurius worden uitgenodigd op het 

openingsprogramma waarin het project wordt voorgesteld en 

de tentoonstellingen worden geopend. 

Brugge 18 oktober 2019 

16.00 u : vredeswake in de H. Bloedbasiliek op de Burg 

16.45 u : persconferentie in de Militaire Kapel 

17.30 u  academische zitting in het stadhuis van Brugge 

18.15 u : receptie in salons van het stadhuis van Brugge 

19.00 u : optocht en plechtigheid aan de Militaire Kapel 

19.30 u : vernissage van tentoonstelling in de Militaire Kapel 

20.00 u : slotreceptie
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Bezoek Waterwinningsgebied en Abdij Ten Duinen 
Koksijde – 25 oktober 2018  

Dit bedrijfsbezoek sluit aan op het vroegere jaarthema “water” en vormt een aanloop naar onze 

academische zitting. Medebestuurslid René Decorte neemt de organisatie van deze dag op zich. 

Programma 

09.25 u:  afspraak aan het bezoekerscentrum IWVA –   Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde   

09.30 u: bezoek aan het waterwinningsgebied “Sint-André” en het pompstation “Schipgat”   

12.30 u: lunch in restaurant Rose des Sables –  Gaupinlaan 1, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 

Vorig jaar maakten we er reeds kennis met de uitstekende keuken en de verzorgde bediening. 

We worden verrast met een vismenu, drank en een halve fles wijn per persoon inbegrepen  

15.30 u:  bezoek aan Abdijmuseum Ten Duinen – Koninklijke Prinslaan 1, 8670 Koksijde  

17.30 u: einde bezoek en afsluitend drankje en babbel 

De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer eventueel in carpooling 

 

Bezoek waterwinningsgebied 

We worden onthaald in het bezoekerscentrum waar 

een film ons laat kennismaken met het productie-

proces van het drinkwater, van bron tot kraan. 

Tijdens een bezoek aan de technische diensten zien 

we hoe grondwater door beluchting en filtratie om-

gezet wordt in drinkwater. 

We ronden het bezoek af met een geleide wandeling 

in het unieke natuurgebied “De Doornpanne”. Hier-

voor best gepast schoeisel en kledij die is afgestemd 

op de weersomstandigheden voorzien.  

https://www.iwva.be/bezoekers/bedrijfsbezoek   

Bezoek Abdijmuseum Ten Duinen 

Na een korte inleiding over de geschiedenis van de 

Duinenabdij zien we een kortfilm geregisseerd door 

Stijn Coninx, met Jelle Cleymans in de hoofdrol. Een 

verhaal dat ons door de tijd terugvoert naar de 

glorieperiode van de abdij. 

Daarna bezoeken we onder leiding van een gids het 

museum met de balanced scorecard in de hand. Op 

vandaag gebruiken veel bedrijven dergelijk schema om 

hun langetermijndoelstellingen te halen. Vanuit deze 

invalshoek bekeek je een abdij nog nooit. 

https://www.tenduinen.be/nl 

 

      

Inschrijvingen 

Deelname door inschrijving via e-mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com en door storting van € 45 p.p. 

op rekening BE 2800 4089 8671 van Mars &Mercurius Brugge/W.VL. voor 18 oktober 2018. In deze prijs zijn 

inbegrepen: inkom bezoekerscentrum IWVA + gids Doornpanne + lunch met wijn inbegrepen + toegang 

Abdijmuseum + gids 

 

mailto:marsenmercurius.brwv@gmail.com
mailto:marsenmercurius.brwv@gmail.com
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX5Oy2mMfgAhXFJFAKHf5fD1wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.uitmetvlieg.be%2Fagenda%2Fa%2Fbezoekerscentrum-de-doornpanne%2Fc678b6c5-df71-44c6-a11e-e534d7f573b4&psig=AOvVaw3guG8CO1czjPHtgouhXh8n&ust=1550644735910929
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ2YvomMfgAhULElAKHZ0PCQQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AAbdij_Ter_Duinen_-_Koksijde_(2).jpg&psig=AOvVaw1ND7zckuiqvmw18j_W7JKK&ust=1550644936086980


M & M  C o n t a c t  3 / 2 0 1 8  | 17 
 

Avondconferentie “Loopgraven in Afrika” 

De vergeten oorlog van de Congolezen tegen Duitsland 

Aula Groot Seminarie Brugge – 14 november om 19.30 uur 

De Eerste Wereldoorlog was een wereldwijd conflict. Onze kennis maar ook de herdenkingen focussen 
maar al te vaak op de gebeurtenissen in Europa. We vergeten vaak dat Europa ook zijn kolonies 
meesleurde in het conflict. De oorlogsgebeurtenisse in Afrika en bijzonder in het toenmalige Belgisch 
Congo zijn daardoor weinig bekend. Voorzitter Jan De Vos geeft hierover een voordracht.        

 

Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog stond Europa op het hoogtepunt van zijn koloniale macht. Het 

Afrikaanse continent was verdeeld onder een handvol Europese mogendheden en de wedloop om elkaars gebieden 

in te palmen ging onverstoord verder. Het Duitse Keizerrijk was een koloniale laatkomer en liet zijn oog vallen op 

Centraal Afrika, maar ook de Britten en de Fransen droomden van gebiedsuitbreiding.  

Toen in oostelijk Belgisch Congo fabelachtige bodemrijkdommen werden ontdekt, kwam de wedijver pas goed op 

gang en werd Belgisch Congo, met in de vuurlinie de Openbare Weermacht, meegesleurd in het wereldconflict. 

Komen aan bod: 

- De koloniale wedloop in Afrika – De Koloniale Conferentie van Berlijn 1884 

- De kolonisering van Congo – Congo Vrijstaat en Belgisch Congo 

- Het ontstaan en de inzet van de Openbare Weermacht 

- Het verloop van de oorlog in Oostelijk Midden Afrika (Belgisch Congo – Duitsland)  

- De campagne van de Openbare Weermacht – Slag om het Tanganikameer – Slag om Tabora 

- De erfenis van de oorlog in Afrika 

 

 

 

 

Deze conferentie zal doorgaan op woensdag 14 november 2018 om 19.30 uur in de aula van het Groot Seminarie 

Potterierei, 72 te 8000 Brugge. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en een babbel. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjahc_FirDeAhVMDOwKHar9D1AQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20160915_02470100&psig=AOvVaw2x3gu8JVWVDT-vukmObK-u&ust=1541054721419458


18| M & M  C o n t a c t  3 / 2 0 1 8  
 

Academische zitting 2018 
“De toekomst van ons drinkwater” 

Provinciaal Hof Brugge – 8 december om 11.00 uur 

De voorbije twee zomers kwam het vraagstuk over de 

beschikbaarheid van drinkwater prominent op de voorgrond in 

onze provincie. In ons nummer van maart hebben we daar reeds 

een uitvoerig artikel aan gewijd en ook het bedrijfsbezoek aan 

IWVA in Koksijde in oktober staat in dit teken. Ook tijdens onze 

academische zitting zal dit thema aan bod komen. 
  
Naar jaarlijkse traditie sluiten we op 8 december eerstkomend ons werkjaar af met een academische zitting in het Provinciaal 

Hof op de Markt in Brugge.  

Spreker dit jaar is dr. ir. Marjolein Vanoppen, die 

onder de titel “De toekomst van ons drinkwater” 

een academische lezing zal verzorgen over het 

wereldwijde bijzonder actuele vraagstuk van de 

beschikbaarheid van drinkwater. Zij is als bio-

ingenieur in de milieutechnologie werkzaam op de 

Leerstoel Industriële en Circulaire Watertechnologie 

aan de Universiteit Gent.  

Haar onderzoek op het vlak van duurzame 

waterhuishouding en drinkwater-productie door 

energie-efficiënte ontzouting van zeewater 

combineert ze met haar passie voor wetenschaps-

communicatie.  

Hiermee hebben we niet enkel gekozen voor een 

actueel maatschappelijk thema, dat de voorbije 

jaren prominent op het voorplan kwam in onze 

provincie, maar willen we ook de jonge generatie 

wetenschappers aan bod laten komen om ons 

mogelijke oplossingen te schetsen.  

Gewoontegetrouw bieden we na de zitting een receptie aan. Aansluitend kan deelgenomen worden aan een lunch, mits 

voorafgaandelijke inschrijving en betaling van 70 € per persoon door overschrijving op rekening nummer BE49 2800 4089 8671 

van M&M Brugge/WVL.    

We stellen u graag volgend menu voor: 

Garnalencocktail maison Taverlani 

---------- 

Fazant fine champagne, kweepeercompote, 

knolselderpuree, airellen en herfstgroenten  

---------- 

Dame Blanche royale  

---------- 

Koffie of thee met miniversnaperingen 

Aangepaste wijnen en water 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIto-cn8fgAhVDLVAKHaFRCgcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.marjoleinvanoppen.be%2F&psig=AOvVaw1owD4edrLWQFLeDFgJDxsc&ust=1550646685878080
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Het Europees Defensiefonds 

Ook Europese Commissie buigt zich over defensie 
Jan De Vos, voorzitter  

Tijdens onze academische zitting op 2 december 2017 hield Prof Sven Biscop een lezing over 
de Europese defensie. We brachten daarover uitvoerig verslag in M&M Contact 2017-4 van 
december 2017 en in datzelfde nummer werd een artikel gewijd aan de nieuw opgerichte 
Permanente Samenwerking voor Defensie of PESCO. Hieronder bieden we een samenvatting 
aan van een artikel van de hand van Kolonel Stafbrevethouder Bert Van Opstal, dat verscheen 
in het Belgisch Militair Tijdschrift Nr 17 en dat de verdere evolutie op het vlak van Europese 
Defensie weergeeft. 

  

Wat voorafging 

In juni 2016 stelde de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie 

voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica 

Mogherini, de EUGS of “Algemene Strategie voor de Europese 

Unie op het gebied van het Buitenlands en Veiligheidsbeleid” 

voor. De EUGS is een voorbeeld van een grand strategy, 

waarmee een wereldspeler uiteenzet wat zijn belangen zijn 

en hoe hij denkt deze belangen te verdedigen met acties. De 

grand strategy van de EU gaat dus heel wat verder dan de 

Europese veiligheidsstrategie van 2003. 

 

 

In de nieuwe EUGS komt voor de eerste keer defensie aan 

bod, wat het toenemende belang van defensie voor de EU 

illustreert. Het besef neemt immers toe dat de EU zich als 

wereldspeler alleen écht kan laten gelden als deze ook op het 

vlak van defensie een geloofwaardige speler wordt. Dit kan 

uiteraard enkel als de defensieoutput van de EU toeneemt, 

hetzij door een forse stijging van de financiële inspanningen 

op defensievlak, conform de doelstellingen van de NAVO-top 

in Wales, hetzij door het rendement van deze inspanningen 

te verhogen.  

Over deze doelstellingen is al veel gezegd. Iedere lidstaat van 

de EU worstelt op zijn manier met de uitdaging om stijgende 

defensieuitgaven te verzoenen met de eigen nationale 

economische en financiële situatie. Over het rendement van 

de defensieuitgaven wordt veel minder gepraat. Nochtans is 

deze factor nog belangrijker dan de output in absolute zin.  

Het povere rendement van de Europese financiële 

inspanningen voor Defensie hangt samen met het vast-

klampen aan een verkeerde opvatting over de nationale 

soevereiniteit. Nationale beslissingnemers denken ten 

onrechte nog steeds dat verdere Europese integratie, ook op 

het vlak van defensie, ten koste gaat van nationale 

soevereiniteit. Het omgekeerde is echter waar: defensie-

integratie zou het rendement van de financiële inspanningen 

dermate verhogen dat netto meer middelen overblijven voor 

eigen nationale prioriteiten. 

Het Europees Defensieplan EDAP 

Al tijdens de voorbereidingsfase van de EUGS in het voorjaar 

van 2016 toonde de Europese Commissie haar intentie om de 

strategie te ondersteunen met een aantal initiatieven binnen 

haar bevoegdheidsdomein. Een reeks consultaties van de 

lidstaten mondde uit in het Europees Defensieactieplan 

EDAP, dat op 30 november 2016 werd voorgesteld. Dit plan 

steunt op drie pijlers. 

De eerste pijler omvat nieuwe financiële instrumenten voor 

de ondersteuning van defensieprojecten. Deze pijler heeft 

bekendheid verworven als Europees Defensiefonds of EDF. 

Verder in dit artikel wordt dit nieuwe instrument nader 

beschreven. 

De tweede pijler omvat de bestaande financiële instru-

menten, die tot voor kort enkel beschikbaar waren voor 

civiele of gemend civiel-militaire projecten, maar die nu ook 

opengesteld worden voor defensietoepassingen. Bedrijven 

kunnen bij de EU aankloppen voor steun bij de financiering 

van projecten voor de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën en materieel. Hiervoor staan financiële 

bronnen ter beschikking, zoals het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling, Horizon 2020, het Europees Fonds 

voor Strategische Investeringen, het programma voor het 

concurrentievermogen van ondernemingen en van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

De derde pijler omvat maatregelen van niet-financiële aard. 

De bekendste hiervan zijn het afdwingen van de naleving van 

de Europese regels bij aankopen van militair materieel. De 

basisregels zijn opgenomen in de richtlijn betreffende 

overheidsopdrachten op defensiegebied of Defence 

Procurement Directive en trachten een Europese eenheids- 

markt voor defensiematerieel tot stand te brengen. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjpICh7eHgAhXHYVAKHVeyCQkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.iai.it%2Fen%2Fricerche%2Feu-global-strategy-eugs-watch&psig=AOvVaw0zJAboTLa9kd6bRoBWhLVt&ust=1551560951816334
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De Europese Commissie verhoogt dus geleidelijk haar 

inspanningen om de lidstaten in het gareel van de Europese 

regels te laten lopen. Een positieve trend is dat de Commissie 

niet langer aarzelt om zo nodig lidstaten van slechte wil 

juridisch aan te pakken. Alleen het collectief naleven van de 

Europese regels maakt een gelijk speelveld en een Europese 

eenheidsmarkt voor defensiegoederen mogelijk. 
 

 
Foto www.Neth-ER.eu 

Europees Defensiefonds EDF 

Het Europees Defensiefonds vormt de eerste pijler van het 

EDAP. Van oudsher heeft de EU civiel onderzoek 

ondersteund. Met de start in 2014 van het lopende Multi-

annual Financial Framework MFF 2014-2020 besloot de 

Commissie ook defensiegebonden onderzoek te onder-

steunen. Door het gebrek aan ervaring binnen de Commissie 

op het gebied van Defensie echter, nam men de tijd om via 

een preparatory action een gestructureerde testfase te 

doorlopen met een beperkt aantal projecten en een beperkt 

budget van in totaal 90 miljoen Euro. Na de voorbereiding 

samen met de lidstaten en met de steun van het Europees 

Defensieagentschap EDA ging een driejarig programma 2017-

2019 van start, dat zich vooral toespitst op het opdoen van 

ervaring om het nieuwe proces van Europese financiële 

ondersteuning van defensiegebonden onderzoeksprojecten 

te beheersen, met het oog op een veel ruimere financiële 

ondersteuning vanaf het volgende MFF 2021-2027. 

In deze preparatory action kreeg het EDA een verregaande 

delegatie om een competitie tussen industriële consortia te 

organiseren en de subsidieovereenkomsten te gunnen. 
 

 

Foto :  www.vario.nl 

Het is ten slotte ook nog belangrijk te vermelden dat de 

gesponsorde projecten voor 100% financierbaar zijn met 

Europese fondsen, aangezien de wettelijke basis in het EU-

verdrag voor het ondersteunen van research zich volledig 

binnen het bevoegdheidsdomein van de Commissie situeert. 

EDAP uitgebreid met ontwikkeling van capaciteiten 

Tot medio 2016 was bij de ontwikkeling van het EDAP enkel 

sprake van het financieren van onderzoeksprojecten. De 

Commissie verraste vriend en vijand door een extra luik in het 

EDF op te nemen voor het ontwikkelen van capaciteiten. Het 

idee hierachter is dat de Europese defensieindustrie de 

resultaten van het onderzoeksluik van het EDF aanwendt voor 

de verdere ontwikkeling tot inzetbaar materieel. Al te vaak 

leiden positieve onderzoeksresultaten niet tot reële 

capaciteiten op het terrein, omdat de industrie het financiële 

risico niet kan of wil dragen bij de doorontwikkeling tot 

inzetbaar materieel. De defensiemarkt heeft zeer eigen 

kenmerken,  zoals een beperkt aantal specifieke klanten - met 

name de staten - en hoge ontwikkelingskosten die het risico 

voor de industrie verhogen.  

Door de ontwikkelingsfase van een wapenprogramma 

financieel te ondersteunen wil de Commissie het financiële 

risico voor de industrie herleiden en de lidstaten aanzetten 

om actief deel te nemen aan internationale programma’s. De 

lidstaten krijgen op deze manier immers steun voor een deel 

van de ontwikkelingskosten bij multinationale programma’s. 

Het verhoopte hefboomeffect is een multiplicatiefactor 5, 

want elke Europese Euro zou 4 extra Euro moeten genereren 

uit de nationale defensiebudgetten. 

Wellicht zullen de lidstaten in verhouding zelfs nog meer geld 

op tafel moeten leggen, omdat het gros van de kosten in grote 

ontwikkelingsprogramma’s nog steeds in de productie van de 

wapensystemen ligt en dus voor rekening van de lidstaten 

komt. De Europese Commissie kan niet tussenkomen in de 

productiefase, want de EU mag volgens het huidige EU-

verdrag niet zelf eigenaar worden van wapensystemen. Zij 

sponsort enkel een deel van de ontwikkelingskosten: 

standaard 20% van de kosten van prototypes en mogelijk tot 

100% van de kosten van andere onderdelen uit de 

ontwikkelingsfase, zoals haalbaarheidsstudies, design, testen, 

kwalificatie en certificatie. 

Omdat binnen het huidige MFF de tijd ontbrak om een 

volwaardige testfase met een preparatory action te 

organiseren, koos de Commissie voor een verordening. Na 

een half jaar voorbereidende consultaties van de lidstaten 

publiceerde de Commissie op 7 juni 2017 haar voorstel, 

waarna de Europese Raad en het Europees Parlement hun 

standpunt moesten bepalen. 

Standpunt Europese Raad en Europees Parlement 

De Raad bepaalde zijn standpunt onder het Estse 

voorzitterschap. De inzet was daarbij hoog: ook al betrof het 

in dit geval “slechts” het opzetten van een testfase voor 

industriële ondersteuning bij ontwikkelingsprogramma’s, 

iedereen was er zich van bewust dat de verordening ook 

model zou staan voor de toekomstige initiatieven in het 

volgende MFF 2021-2027, waar de omvang van het EDF dan 

aanzienlijk zal toenemen. 
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In het voorstel van de Commissie zou een budget van 500 

miljoen Euro vrijkomen voor het lopende MFF door een 

herschikking van de budgetten van bestaande EU-

programma’s met een tijdelijke onderbenutting zoals Galileo, 

Connecting Europe Facility en Copernicus, die samen 75% van 

het vereiste budget uitmaken; aangevuld met de niet-

toegewezen marge van het EU-budget voor de overige 

vereiste 25%.  

De heftigste debatten ontstonden over het zogenaamde 

bonussysteem, waarmee extra financiële ondersteuning kan  

worden verdiend. Een bonus van 10% voor projecten die 

worden voorgesteld in het kader van de Permanent 

Structured Cooperation - PESCO was reeds voorzien in het 

originele voorstel van de Commissie. De lidstaten wilden de 

doelstelling versterken om KMO’s te betrekken in de 

ondersteunde projecten door ook een KMO-bonus te 

voorzien. De grote landen verschilden echter grondig van 

mening met de kleine landen over de precieze invulling van 

deze KMO-bonus. Vooral België wierp zich op als de 

verdediger van de industrie van de kleine landen en eiste dat 

de KMO-bonus bestemd zou zijn voor KMO’s die niet in de 

landen van de grote bedrijven zijn gevestigd. Het zijn immers 

typisch de grote constructeurs in de grote landen die de rol 

van hoofdcontractant opnemen en in een protectionistische 

geest geneigd zijn enkel binnenlandse onderaannemers, 

meestal KMO’s, te zoeken. De grote landen stelden evenwel 

dat een bonus enkel voor KMO’s uit de kleine landen 

discriminerend zou zijn. Na maanden onderhandelen kwam 

een “Belgisch compromis” uit de bus waarbij ook “nationale” 

KMO’s aan bod komen, maar transnationale KMO’s de 

grootste waardering krijgen. 

 

Een ander discussiepunt betrof de deelname van bedrijven uit 

niet-EU-landen. Dit is geen onbelangrijke materie, gezien de 

naderende Brexit. In tegenstelling tot wat het Verenigd 

Koninkrijk in publieke debatten laat uitschijnen, is het nooit 

de bedoeling geweest een muur rond de EU te bouwen. 

Bedrijven van buiten de EU kunnen, uiteraard zonder de EU-

subsidie te genieten, eveneens deelnemen aan ondersteunde 

capacitaire projecten indien ze voldoen aan een aantal 

logische voorwaarden, zoals zekerheid van bevoorrading, 

bescherming van informatie, behoud van de technologie en 

de auteursrechten binnen de EU. Voor bedrijven die gevestigd 

zijn binnen de EU maar in handen zijn van niet-EU-landen, 

bestaat zelfs de mogelijkheid om de EU-subsidies te genieten 

 indien de lidstaat waar ze gevestigd zijn de nodige garanties 

levert dat de gesponsorde producten geborgen blijven binnen 

de Europese industriële basis.  

Het standpunt van het Europees Parlement werd bepaald 

door de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie, met 

steun van de Commissie Buitenlandse Zaken en de Sub-

commissie Veiligheid en Defensie, de Begrotingscommissie 

en de Commissie Interne Markt en Consumenten-

bescherming.  

Driehoeksoverleg 

Nadat de Europese Raad en het Europees Parlement hun 

standpunt hadden bepaald, startte een driehoeksoverleg 

tussen de onderhandelaars van de Commissie, de Raad en het 

Parlement. Dit leidde tot een eindtekst in het voorjaar van 

2018. Namens de Raad onderhandelde het Bulgaarse 

voorzitterschap. De plenaire vergadering van het Europees 

Parlement bekrachtigde het eindakkoord op 3 juli en de 

Europese Raad op 16 juli 2018. De praktische implementatie 

door de Commissie, samen met de lidstaten, zal in 2019 en 

2020 voor de nodige ervaring zorgen om het EDF in het 

volgende MFF 2021-2027 uit te bouwen. 

Voor het EDF heeft de Commissie op 13 juni 2018 een initieel 

ontwerp van verordening gepubliceerd. Dit betekent in feite 

dat de verordening voor het EDF in het volgende MFF tot 

stand zal komen zonder rekening te kunnen houden met de 

ervaring van de testfase. Nochtans zijn de financiële belangen 

bij het EDF in het volgende MFF groot. Voor 2021 tot 2027 

wordt een totaalbedrag van 13 miljard Euro gebudgetteerd, 

verdeeld over 4,1 miljard Euro voor onderzoek en 8,9 miljard 

Euro voor het ondersteunen van ontwikkelingsprogramma’s. 

Indien het verhoopte multiplicatie-effect van 5 haalbaar is, 

leidt dit onvermijdelijk tot een stevige verhoging van de 

defensiegebonden investeringsbudgetten van de lidstaten. 

Besluit 

De Europese Commissie heeft definitief haar intrede gedaan 

in de defensiearena. Het EDAP bundelt maatregelen in het 

bevoegdheidsdomein van de Commissie om de Europese 

industriële defensieautonomie te ondersteunen en het EDF 

vormt hiervan de speerpunt. Er wordt verwacht dat het EDF 

een katalysator zal zijn voor Europese samenwerking op het 

gebied van defensie. Misschien staan we wel aan de 

vooravond van een nieuwe Europese integratiegolf, ditmaal 

op het vlak van defensie, met de creatie van een Europese 

eenheidsmarkt voor defensiegoederen, geproduceerd door 

een geïntegreerde defensie-industrie. Andere initiatieven in 

het licht van een nieuwe Europese integratiegolf zijn mogelijk 

de oprichting van een Directoraat-generaal Defensie binnen 

de Europese Commissie, een volwaardige Europese Raad van 

de Ministers van Defensie en een volwaardige Commissie 

Defensie in het Europees Parlement. 

Bron: Belgisch Militair Tijdschrift Nr 17 

Kolonel Stafbrevethouder Bert Van Opstal is hoofd van de Sectie 

National Armament Director in het Stafdepartement Material 

Resources en volgt de werkzaamheden op het vlak van 

internationale samenwerking voor materieelsuitrusting. 

Meer op  http://www.irsd.be

http://www.irsd.be/
http://www.irsd.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwift_XyzObgAhUFElAKHWrQAx8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fnl%2Fmeetings%2Feuropean-council%2F2018%2F12%2F13-14%2F&psig=AOvVaw1rGSJileDC3PdaZRmV3Mf9&ust=1551724041880512
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Lecturama  

“European Strategy in the 21St Century” 

Prof Dr Sven Biscop , Egmont-koninklijk Instutuut voor Internationale Betrekkingen 

In zijn nieuw boek “European Strategy in the 21st Century” wil professor Sven Biscop aantonen dat de 

Europese Unie de middelen heeft om een distinctive Grand Strategy na te streven en op die manier een 

cruciale stabiliserende rol kan spelen in een wereld van toenemende onstabiliteit.  
 

 

In dit boek wordt betoogd dat Europa via de Europese Unie (EU) in de 

21e eeuw als een grootmacht zou moeten handelen. De loop van de 

wereldpolitiek wordt bepaald door de interactie tussen grootmachten. 

Die grootmachten zijn de VS, de gevestigde macht; Rusland, de macht 

op de terugweg; China, de opkomende macht; en de EU, de macht die 

niet weet of hij een macht wil zijn. Als de EU niet de politiek van de 

andere mogendheden wil ondergaan, zal deze zelf een mogendheid 

moeten worden en daar bovendien zijn strategie moeten op 

afstemmen. In dit boek wil Sven Biscop aantonen dat de EU over de 

middelen beschikt om een duidelijk grootmachtstrategie na te streven 

als middenweg tussen dromerig idealisme en een beginselloos 

pragmatisme én een cruciale stabiliserende rol kan spelen in deze 

wereld van toenemende instabiliteit. Dit boek is geschreven door een 

vooraanstaand wetenschapper en zal van belang zijn voor studenten 

van Europese veiligheid, EU-beleid, strategische studies en 

internationale relaties. 

“Professor Sven Biscop is opgestaan als één van de meest prominente 

analisten van Europese veiligheids- en defensiekwesties. In dit nieuwe 

boek houdt hij een gefundeerd pleidooi voor een EU om een rol op zich 

te nemen als grootmacht die in staat is zich staande te houden in de 

veranderende arena van de internationale politiek van de eenen-

twintigste eeuw. De sleutel zal pragmatisme zijn, een complexe 

combinatie van belangen en diepgewortelde waarden.” 

Jolyon Howorth, Harvard University, VS  

“Een uitstekend en zeer leesbaar boek waarin duidelijk en eenvoudig de 

noodzaak wordt uitgelegd voor de Europese Unie om een actief en 

robuust buitenlands en veiligheidsbeleid te voeren op basis van een 

centrale strategie, in plaats van de “aarzelende berusting’' die bestaat 

op dit moment. Een actief beleid dat de belangen van Europa bevordert 

en beschermt in een onzekere en snel veranderende wereld. Belangen 

die er in wezen in bestaan zijn democratieën en het welzijn van zijn 

bevolking veilig te stellen.”  

Generaal Sir Rupert Smith, ex NATO DSACEUR en auteur van “The 

Utility of Force: The Art of War in the Modern World” 

 

 

Engels | 9781138384729 | december 2018 
Paperback | 154 pagina's | Taylor & Francis Lt | 36,- Euro 

 

Foto boven: www.nato.int 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqoCQ5ubgAhWBPFAKHUPIDnkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nato.int%2Fdocu%2Freview%2F2016%2Falso-in-2016%2Fdebate-sven-biscop-julian-lindley-french-european-defence-nato-security%2Fen%2Findex.htm&psig=AOvVaw3u2n8tpszsVeqlL2XTB_dF&ust=1551730830914361
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De West-Vlaamse economie  
Rudolf Leplae, bestuurslid  

Ik geef in deze beschouwing een persoonlijke mening 

weer die ik baseer op hetgeen ik uit diverse bronnen 

op het vlak van economie heb kunnen afleiden. 

 

Voorspellen is moeilijk 

Internationaal gaan we door een zeer onduidelijke periode. 

Experts hebben hiervoor geen sluitende verklaring en wagen 

zich niet aan voorspellingen. 

Hieronder enkele kwesties die zich stellen: 

1° De directeur van de Nationale Bank Tom Dehaene vreest 

dat 10 jaar na de bankcrisis van 2008 het risico op 

faillissementen in de banksector opnieuw toeneemt. Tegelijk 

is hij verwonderd dat zo weinig Belgische bankbestuurders 

zich bewust zijn van de gevaren waaraan hun banken 

blootstaan. Eén van de belangrijkste dreigingen is volgens 

hem te vinden bij het hypothecair krediet, dat te gemakkelijk 

verstrekt wordt, zodat de risico’s op wanbetaling toenemen. 

2° De krant “De Morgen” wijdde onder de titel “We groeien 

ons kapot – 238 academici pleiten in een open brief voor een 

rem op de economie” een artikel aan het dogma van de 

economische groei. Dit pleidooi is kort als volgt samen te 

vatten: “Alleen door de economische groei los te laten, kunnen 

we de levenskwaliteit verhogen, de natuurlijke omgeving 

herstellen, de ongelijkheid terugdringen en betekenisvolle 

jobs creëren.” Deze academici hopen op die manier 

verschillende sociale problemen op te lossen en werk te 

maken van een rechtvaardige verdeling van wat we samen 

bezitten. Maar niet alle economische experten zijn het daar 

mee eens. 

3° Verder wordt vastgesteld dat president Trump van de VS 

de Amerikaanse economie stimuleert door protectionistische 

maatregelen, door de overheidsuitgavenop te drijven en door 

fiscale gunstmaatregelen. Uiteraard kan dergelijke politiek 

niet onbeperkt volgehouden worden. 

4° Velen in Europa vragen zich af welke gevolgen de Brexit 

voor onze economie zal hebben. Menig expert ziet nadelige 

effecten, maar volgens anderen zou er in werkelijkheid niet 

zo veel wijzigen… 

Deze 4 voorbeelden illustreren ten volle hoe moeilijk het 

vandaag is om met voldoende zekerheid voorspellingen te 

maken. 

Het economisch beeld in West-Vlaanderen 

Omwille van dit globaal onduidelijk economisch klimaat 

beperk ik mij hieronder tot een beknopt overzicht van de 

conjunctuurnota die de Provinciale Ontwikkelings-

maatschappij West-Vlaanderen publiceerde in de brochure 

“West-Vlaanderen Werkt“nummer 3 van 2018. 

 
Foto POM West-Vlaanderen 

De arbeidsmarktindicatoren 

In juni 2018 telde West-Vlaanderen 25.076 werklozen, hetzij 

een daling van 9 % op jaarbasis. Deze daling geldt zowel voor 

mannen als voor vrouwen. De jongerenwerkloosheid 

evolueert positief met een daling van 11,2 % op jaarbasis in 

het eerste semester van 2018. 

Het producentenvertrouwen. 

In de eerste helft van 2018 nam het aantal starters nam toe, 

terwijl het aantal stopzettingen van bedrijven daalde. Ook het 

aantal faillissementen laat op jaarbasis een belangrijke daling 

noteren. De eindbalans voor het eerste semester van 2018 is 

positief met 4,3 % minder faillissementen. 

Het consumentenvertrouwen 

Volgens de conjunctuurnota is hier moeilijk een oordeel te 

vellen omdat de gegevens niet langer geëvalueerd worden, 

zodat onvoldoende indicatoren bestaan. Wat we wel weten is 

dat er in het eerste kwartaal van 2018 minder nieuwe 

personenwagens ingeschreven werden en dat de kleinhandel 

een l ichte daling van ongeveer 4 % vertoonde. 

Een conclusie 

Ongeveer de helft van de sociaaleconomische indicatoren in 

West-Vlaanderen evolueerde gunstig. De werkloosheid, de 

omzet van bedrijven, de investeringen, de inschrijving van 

tweedehandswagens, de verloren arbeidsplaatsen ingevolge 

faillissementen, het aantal starters en het aantal 

stopzettingen wijzen op een gunstig klimaat. De tijdelijke 

werkloosheid, de omzet van de kleinhandel, de inschrijving 

van nieuwe wagens en de faillissementen evolueerden 

minder gunstig in het eerste kwartaal van 2018, maar toch 

durf ik beweren dat we in West-Vlaanderen op economisch 

gebied bij de besten van België en Europa horen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnycW4-IHgAhWRJ1AKHdyvAlcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.creatieveondernemer.be%2Fpom-west-vlaanderen&psig=AOvVaw1ld0N3Jx43TO6dU2OvWhzB&ust=1548265418505751
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Bedrijfstrategie 
Batterijen van electrische auto’s bieden dubbele opportuniteit 
Jan De Vos, voorzitter  

Tijdens een vraaggesprek in “De Tijd” op 4 augustus lichtte CEO Marc Grynberg (53) de plannen van Umicore toe 
om in te spelen op de opportuniteiten die de productie en recyclage van batterijen voor electrische auto’s in de 
toekomst zal bieden. Een bijzonder boeiende visie die illustreert hoe bij Umicore ethisch en milieubewust handelen 
ingebed zit in de langetermijn bedrijfsstrategie. We vatten de plannen van Umicore graag samen voor onze leden. 

.  

Inspelen op nieuwe opportuniteiten 

De opmars van elektrische auto’s is niet meer te stuiten. In 

2018 jaar steeg de verkoop ervan met 60 % op jaarbasis tot 2 

miljoen stuks en dit cijfer zal snel toenemen door het stijgend 

succes van e-mobiliteit. En elektrische auto’s hebben 

herlaadbare batterijen nodig om te rijden.  

 

Foto www.umicore.be 

Legeringen voor nieuwe batterijen produceren 

De stijgende behoefte aan herlaadbare batterijen voor 

elektrische auto’s schraagt de mooie bedrijfsresultaten die 

Umicore dit jaar kan voorleggen, want het is vooral de 

productie van legeringen op basis van nikkel, mangaan en 

kobalt voor deze batterijen die een zeer sterke groei kende. 

Betrokken bedrijfsafdelingen verdubbelden hun winst en 

zorgen nu voor 40 % van de omzet en de winst binnen de 

groep. De afgelopen jaren investeerde Umicore daarvoor 460 

miljoen Euro, tegen 2021 komt daar nog eens 660 miljoen 

Euro bij en er worden nieuwe fabrieken gebouwd in respek-

tievelijk China en Europa. Even werd gehoopt dat de Europese 

fabriek in België zou gebouwd worden, maar de keuze viel 

uiteindelijk op Polen. In Europa zijn alle batterijfabrikanten 

gevestigd in Centraal-Europa en Umicore koos voor een 

inplanting dicht bij zijn klanten.  

Maar ook oude batterijen recycleren 

De batterijen voor elektrische wagens hebben een levens-

duur van 10 tot 12 jaar, zodat vanaf 2025 een grote toestroom 

van versleten autobatterijen mag verwacht worden. Umicore 

wil tegen dan over de nodige recyclagecapaciteit beschikken 

om ook hier een leidende rol te spelen en wil daarom in 

Europa een grote fabriek voor recyclage van batterijen voor 

elektrische auto’s bouwen. Umicore heeft in Hoboken reeds 

de grootste recyclagefabriek van edelmetalen in de wereld. 

Deze fabriek wint 17 soorten metalen uit ondermeer 

smartphones, computers en tablets. De verwachting dat voor 

de nieuwe recyclagefabriek de keuze naar Hoboken zal gaan, 

leeft dus. Dit is echter voorbarig, want de beslissing daarvoor 

zal pas begin 2020 vallen. De fabriek in Hoboken kan zijn 

ervaring als troef uitspelen, maar er zullen andere factoren 

meespelen bij de uiteindelijke keuze.  

De oude batterijen zullen vooral uit Europa en China komen, 

want dit vormt de voornaamste afzetmarkt voor elektrische 

auto’s. Het zal belangrijk zijn dicht bij deze markt te zitten, 

want transport en veiligheid zullen een belangrijke rol spelen, 

omdat intercontinetaal transport van oude herlaadbare 

batterijen niet vanzelfsprekend is. Tegen 2035 zullen naar 

verwachting 10 à 15 miljoen batterijen op de markt komen en 

bij dergelijke volumes worden de logistiek en de mobiteit 

doorslaggevend. Het ligt dus voor de hand dat op twee 

locaties zal geïnvesteerd worden. Het volstaat evenwel niet 

dicht bij de markt te zitten, want ook technische know-how, 

kostencompetitiviteit en de beschikbaarheid van arbeids-

krachten met gepaste bekwaamheden moeten bekeken 

worden. 

 

Umicore vestiging in Hoboken (Foto www.umicore.be) 

Een groeiende markt met concurrentie 

Er wordt verwacht dat de recyclage van autobatterijen tegen 

2028 goed zal zijn voor een markt van 22 miljard dollar. De 

concurrentie zit bijgevolg ook niet stil: ook het Chinese CATL, 

Accurec in Duitsland, Renault en Veolia willen zich op deze 

markt begeven. CEO Grynberg ziet hierin evenwel geen 

bedreiging. Dat concurrenten belangstelling tonen voor deze 

markt lijkt hem vanzelfsprekend, maar ze zijn nog niet actief 

in de recyclage, terwijl de Umicorevestiging in Hoboken nu al 
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7.000 ton batterijen per jaar kan recycleren en daardoor al de 

competentie en de technologie in huis heeft om voldoende 

rendabel te zijn 

. 

  

Foto www.umicore.be 

Hetzelfde geldt voor de productie van legeringen voor nieuwe 

batterijen. Umicore is daar marktleider met een aandeel van  

ongeveer 50 %, maar BASF en vooral de Chinezen willen hun 

productiecapaciteit verhogen. Volgens Grynberg is het inder-

daad belangrijk een grote speler te zijn omwille van de schaal-

voordelen, maar Umicore streeft vooral naar winstgevende 

groei. BASF en het Chinese Shanshan kondigen wel inves-

teringen aan, maar daar blijft het voorlopig bij, zodat Umicore 

zijn capaciteit sneller dan zijn concurrenten kan uitbreiden. 

Bovendien zal de vraag sterk stijgen, want  twee miljoen 

electrische wagens vertegenwoordigen slechts 2 % van de 

totale autoproductie en het verder elektrificeren van het 

wagenpark zal zorgen voor een jarenlang toenemende vraag 

naar batterijlegeringen.  

Grondstoffenschaarste noopt tot innovatie 

De voornaamste concurrenten voor materiaaltechnologie zijn 

Sumitomo en Nichia in Japan, naast LG Chem. In het Verenigd 

Koninkrijk kondigde Johnson Matthey met eLNO een 

kobaltarm substituut voor NMC batterijlegeringen aan. 

Volgens Grynberg is dit echter geen nieuwe technologie, want 

ook Umicore, Sumitono en LG Chem hebben hun eigen 

kobaltarme legeringen ontwikkeld. Kobaltarme batterijen zijn 

bovendien minder geschikt voor de modale elektrische 

automodellen, want een lager kobaltgehalte leidt tot minder 

stabiliteit en een kortere levensduur van de batterij, zodat 

deze enkel geschikt is voor grote wagens die minder frekwent 

opgeladen worden. De vraag zal dus beperkt blijven en 

Umicore ziet Johnson Matthey dus niet als een bedreiging.  

Schaarste en duurzame bevoorrading 

Maar niettemin stelt zich de kwestie van de beschikbaarheid 

van kobalt. Deze grondstof is heel duur, er ontstaan tekorten 

op de wereldmarkt en het wordt vooral in de Democratische 

Republiek Congo gewonnen, vaak in bedenkelijke werk- 

omstandigheden. Grynberg geeft toe dat grondstoffen als 

nikkel, lithium en kobalt uit niet-OESO landen komen, zodat 

er politieke vragen rijzen; net zoals platina voor 80 % in Zuid- 

Afrika wordt gewonnen en 60 % van het palladium in Rusland. 

Maar Umicore zegt ervaring te hebben met dergelijke 

kwesties.  

Het is moeilijk om te garanderen dat kobalt op duurzame 

manier ontgonnen wordt en Umicore doet daarvoor grote 

inspanningen. Het voert op het vlak van bevoorrading van 

grondstoffen al meer dan tien jaar een ethisch beleid, waarbij 

een onafhankelijke instelling heeft gecertifieerd dat de 

bevoorrading voldoet aan de normen op het vlak van 

duurzaamheid, maar dit heeft wel meegebracht dat de 

bevoorrading duurder is dan bij veel concurrenten. En omdat 

het schaarsteprobleem zich bij alle grondstoffen stelt, neemt 

het belang van recyclage van materialen alleen maar toe. 

  

Foto Glo.be 

Technologische innnovatie 

Umicore zit dus in een comfortabele positie, maar wil de 

concurrentie een stap voor blijven door research en 

development naar diverse technologieën. Ieder jaar 

investeert Umicore 200 miljoen Euro in onderzoek en 

ontwikkeling en dit bedrag zal in de toekomst nog stijgen. 

Voor de ontwikkeling van batterijmaterialen en katalisatoren 

streeft het bedrijf bovendien naar samenwerkingsverbanden 

met autobouwers over periodes van 15 jaar. Voor Umicore is 

een status quo dus zeker niet aan de orde.    

Overnamegevaar 

Hiermee rijst ook de vraag of het succesvolle Umicore niet 

kwetsbaar wordt voor een overname. Begin 2018 werd al een 

kapitaalverhoging doorgevoerd met de steun van 

institutionele beleggers en met een beurswaarde van 12 

miljard Euro is Umicore vandaag even groot als Solvay, dat 

evenwel familiaal verankerd is. Voor een ovename van 

Umicore moet algauw 15 tot 20 miljard Euro betaald worden 

en hoewel dit voor grote Europese of Chinese groepen geen 

onoverkomelijk bedrag is, wil Umicore geen beschermings-

constructie opzetten. Er moet immers ook waarde gecreëerd 

worden en het bedrijf betrouwt op zijn strategie. Het ziet in 

de hoge waardering van het bedrijf en een verdere groei dan 

ook de beste bescherming tegen een overname.  

Bron: “De Tijd”, 4 augstus 2018 

Marc De Roo & Kurt Vansteeland  

 

 

 

In ons volgend nummer gaan we dieper in op het proces van 

de ontmanteling van herlaadbare batterijen. 

https://www.tijd.be/auteur/Marc-De-Roo-&-Kurt-Vansteeland.86181
https://www.tijd.be/auteur/Marc-De-Roo-&-Kurt-Vansteeland.86181
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiawcS50eHgAhUBa1AKHVllBWoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.glo-be.be%2Fnl%2Farticles%2Fambachtelijke-versus-industriele-mijnbouw-congo&psig=AOvVaw2WMJZIK3t6i2Cb0s--r_x0&ust=1551553394572911
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Herdenkingsplechtigheden 

Herdenkingsplechtigheid RNSB 
Oostende – 27 augustus 2018  

Verslag door Jan De Vos, voorzitter  

De Koninklijke Verbroedering der Oud-Strijders van de Royal 

Navy Section Belge en Veteranen van de Marine vzw en het 

Herdenkingscomité Luitenant-ter-zee Victor Billet, onder de 

auspiciën van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen 

vzw, organiseren jaarlijks een plechtigheid aan de 

herdenkingsplaat voor de gesneuvelden van de Royal Navy 

Section Belge. Dit jaar mochten verschillende hoge gasten 

verwelkomd worden. 

 

 

Sedert drie jaren slaan de Verbroedering van Oud-strijders van de 

Royal Navy Section Belge, het Herdenkingscomité LTZ Victor Billet 

en Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen de handen in 

elkaar om de traditie van een jaarlijkse herdenking van vijf 

Belgische zeelui, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij 

de Britse Royal Navy het leven lieten, hoog te houden. 

Net als vorig jaar was op zondag 27 augustus de zon van de partij, 

zodat eens te meer op een ruime belangstelling kon gerekend 

worden. We mochten onder anderen burgemeester Johan 

Vandelanotte van Oostende, Militair Commandant Christophe 

Onraet van West-Vlaanderen, fregatkapitein vlieger Gilles 

Colmant, Directeur van het Competentiecentrum Marine en 

verschillende andere hoge marineofficieren verwelkomen. Ook dit 

jaar was een ruime vertegenwoordiging van de Verbroedering van 

de Oud-strijders van de RNSB, van de familie Billet en niet te 

vergeten van onze eigen Mars & Mercurius Club aanwezig. 

De plechtigheid startte om 11 uur en werd geleid door 

protocolchef Jo Dielman van de Stad Oostende. Dankzij de vlotte 

medewerking en steun van de Oostendse stedelijke diensten kon 

de plechtigheid tot een waardig geheel uitgebouwd worden. 

Fregatkapitein b.d. Maryse Vanbussel plaatste de vlam aan de 

herdenkingsplaat, waarna een toespraak door ere-fregatkapitein 

en voorzitter van de Verbroedering RNSB Ludo Devleeschauwer en 

door M&M-ondervoorzitter Rony Vermeersch volgden. Als M&M 

wilden we daarbij een hedendaagse boodschap brengen die ook de 

jeugd aanspreekt, in het verlengde van de educatieve projecten die 

we jaarlijks ontwikkelen. Daarom geven we op de twee volgende 

bladzijden deze boodschap integraal weer. 

Na de bloemenlegging door Ludo Devleeschauwer, Luitenant-

kolonel Christophe Onraet en fregatkapitein-vlieger Gilles 

Colmant, Ronny Vermeersch en Georges Billiet volgden nog het 

Last Post signaal en de nationale Hymne.  

De plechtigheid werd afgesloten met een receptie in de bar van de 

Marineclub die door de Verbroedering van Oud-Strijders RNSB en 

M&M Brugge/West-Vlaanderen werd aangeboden.        

 

 

 

 

 

Foto’s: Koninklijke Marinekadettenkorps Oostende 
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Geachte heer burgemeester, kolonel Christophe Onraet, militaire 
commandant van de provincie West-Vlaanderen, dames schepenen 
van de Stad Oostende, commandant Gilles Colmant, directeur van het 
Competentie Centrum van de Marine, waarde familie Billet, geachte 
genodigden in uw respectievelijke titels, graden en hoedanigheden, 
dames en heren.  

De aanwezigheid van de Koninklijke Kring Mars en Mercurius-
Brugge/West-Vlaanderen op deze plechtigheid rechtvaardigt zich 
door het engagement dat deze kring enkele jaren geleden heeft 
genomen om een administratieve en financiële steun te verlenen aan 
het “Herdenkingscomité Luitenant-ter-zee Victor Billet”. Meerdere 
verenigingen die zijn ontstaan uit onze Marine maken trouwens deel 
uit van dit comité.  

Ik hou eraan onze voorzitter, kapitein-ter-zee (b.d) Jan De Vos te 
verontschuldigen die vandaag een andere  taak heeft te vervullen. Le 
message dans ce discours qui suit a été rédigé ensemble avec lui. 

Aujourd’hui nous nous retrouvons rassemblés à un endroit remar-
quable, afin de commémorer et honorer cinq personnes remarquables. 

Vandaag staan we hier samen op een merkwaardige plaats om vijf 
merkwaardige mensen in herinnering te brengen en te eren. 

Vijf merkwaardige mensen inderdaad, die meer dan 75 jaar geleden in 
volle Tweede Wereldoorlog stuk voor stuk beslist hebben niet om bij de 
pakken te blijven zitten, maar die zijn rechtgestaan en zich verzet 
hebben tegen onrecht. Allen hebben ze dienst genomen als vrijwilliger 
in de Britse Marine en hebben ze meegevochten op zee om onze vrijheid 
te verdedigen. Waarom? Ongetwijfeld voor een deel vanuit een besef 
van plicht en verantwoordelijkheid. Dat ze daarbij het leven verloren, 
was een zeer zware prijs, vooral voor hen, maar evenzeer voor hun 
familie. We kunnen daar vandaag niet genoeg respect voor opbrengen.    

Cinq personnes remarquables qui ont, ensemble avec leurs camarades 
de guerre - et peut-être sans le savoir - modifié le cours de l’histoire 
maritime en Belgique. Effectivement, ensembles avec leurs camarades 
ils ont constitué la Section Belge de la Royal Navy. N’oublions pas le 
rôle déterminant du lieutenant de vaisseau Victor Billet, qui s’est 
efforcé à persuader nos dirigeants politiques à Londres de donner leur 
approbation par laquelle des marins belges pouvaient s’engager dans 
la Marine britannique. De ce fait il est le fondateur de cette Section 
Belge.  

Allen die dienden in de Belgische Sectie voelden zich verantwoordelijk 
en beseften waarschijnlijk niet dat ze daarmee de basis gelegd hebben 
voor onze huidige Marine. Na de Tweede Wereldoorlog immers werd 
hun Royal Navy Section Belge omgevormd tot de Zeemacht, die al snel 
haar waarde als performante oorlogsmarine bewees. Ook vandaag 
blijft onze Marine op zee volwaardig bijdragen tot de vrijheid en de 
veiligheid van ons land en zijn burgers en tot de beveiliging van de 
internationale wateren. Ze slaagt erin om dit vandaag te doen in zeer 
moeilijke en misschien zelfs ontmoedigende omstandigheden, en dit is 
ongetwijfeld eens te meer te danken aan het grote plichtsbesef en de 
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hoge verantwoordelijkheidszin van haar officieren, onderofficieren en bemanningen.  

We noemden deze plaats een merkwaardige plaats, omdat kort na de “Tweede Wereldoorlog” de kern 
van de toenmalige Zeemacht hier gevestigd werd en zich hier tot een volwaardige oorlogsmarine 
ontwikkelde. Een kern die bestond uit vrijwilligers die allen dienden in de Belgische sectie van de Royal 
Navy. Het is daardoor de plaats bij uitstek om de vijf zeelui te herdenken die tijdens de oorlog het leven 
verloren.   

Nous sommes ravis que le Corps Royal des Cadets de Marine a délégué aujourd'hui un groupe de jeunes. 
Nous les présentons l’exemple des cinq personnes que nous commémorons aujourd'hui. Non seulement 
comme des personnes qui ont fait leur devoir, mais surtout comme des personnes qui ont fait preuve 
d’un sens de responsabilité remarquable.  

Dit is de boodschap die we willen richten tot de jongeren en de komende generatie. We kijken vandaag 
terug op de Tweede Wereldoorlog en daarmee op alle conflicten waarin landgenoten het leven lieten. 
Jullie jongeren hebben daar geen schuld aan, jullie zijn niet schuldig aan wat in het verleden is gebeurd, 
maar jullie dragen wel verantwoordelijkheid om zoiets in de toekomst te voorkomen. Dit laat zich 
uitdrukken in termen van plichten en niet zozeer in termen van rechten. In een tijd waar alles draait om 
individuele rechten is dit geen vanzelfsprekende boodschap meer.  

Un message également pour l’ancienne génération. Le devoir de mémoire est non seulement un devoir 
de commémoration, mais également un devoir d’explication et d’avertissement. Il importe d’expliquer 
aux jeunes ce qui s’est produit dans le passé et pourquoi. Il importe de les apprendre comment éviter 
que l’histoire se répète. 

Een blijvende oproep dus tot bereidheid om recht te staan en op te komen voor alle waarden die ons 
binden en wanneer dit nodig is daarvoor onze vrijheid en democratie te verdedigen.  
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Jaarlijkse hulde aan Luitenant-ter-zee Victor Billet 
Brugge – 26 september 2018  

Verslag door Jan De Vos, voorzitter 
 

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor Luitenant-ter-zee Victor 

Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis vond dit jaar plaats daags 

voor de symbolische datum van 27 september, datum in 1940 

waarop Victor Billet de opdracht kreeg van de Belgische regering in 

Londen om binnen de Royal Navy een Belgische afdeling op te 

richten. De plechtigheid werd voorgezeten door Stafchef van de 

Marine Kapitein-ter-zee Jan Debeurme en dochter Gisèle van Victor 

Billet, en werd bijgewoond door leden van de familie Billet en 

vertegenwoordigers van diverse maritieme verenigingen.   

Ook dit jaar werkten het Competentiecentrum Marine en het 

Herdenkingscomité LTZ Victor Billet nauw samen om de plechtigheid in 

goede banen te leiden. Sedert zijn oprichting fungeert het Herdenkings-

comité onder auspiciën van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen. 

Eens te meer deed onze club letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje om 

een herinnerinsgeducatieve dimensie te geven aan de plechtigheid, door 

met het levensverhaal van Victor Billet een boodschap te richten aan de 

jongeren.  

Daarvoor werden twee klassen van de Basisschool Mozaiek uitgenodigd 

voor een maritieme kennismakingsdag. De dag startte met een inleidende 

voorstelling over de Marine en het leven van LTZ Victor Billet in klas in de 

Basisschool. Na een korte wandeling kwamen de leerlingen tegen 10 uur 

aan in de Marinekazerne, waar ze verwelkomd werden door fregatkapitein 

vlieger Gilles Colmant, directeur Competentiecentrum Marine. Met een les 

over de zeevaart en navigatiemiddelen en een zoektocht met werkboekje 

binnen de kazerne was het tijd voor een gesmaakt middagmaal. De 

namiddag werd gestart met een les schiemanswerk, waarna werd 

opgestapt naar het herdenkingsmonument voor LTZ Victor Billet, om deel 

te nemen aan de herdenkingsplechtigheid.  

Stipt om 14.00 uur nam Fregatkapitein Gilles Colmant het bevel over de  

troepen en verwelkomde hij na mevrouw Gisèle Billet ook Kapitein-ter-zee 

Jan Debeurme en schepen Minou Esquenet als vertegenwoordigder van 

het Brugse stadsbestuur. In zijn  gelegenheidstoespraak wees  hij op de 

verdienste en de uitzonderlijke kwaliteiten van Victor Billet, die ook 

vandaag voor de jonge generatie in de Marine als voorbeeld kunnen 

dienen. In haar wederwoord dankte mevrouw Billet in naam van haar 

familie de Marine voor de eer die elk jaar nog bewezen wordt aan haar 

vader.     

De schoolkinderen namen actief deel door de hele plechtigheid vanuit vier 

standplaatsen life te streamen op internet. Samen met de aanwezige 

autoriteiten en vertegenwoordigers van verenigingen legden ze bloemen 

aan het monument, waarna de Last Post en het Belgisch Volkslied werden 

gespeeld.  

Na de plechtigheid werd aan alle genodigden en aan de jongeren taart en 

koffie aangeboden. Verschillende kinderen maakten met hun tablets life 

interviews met de familie Billet en met de aanwezige leden van de vader-

landslievende verenigingen.  

Onze dank gaat uit naar Basisschool Mozaiek, naar de directeur 

Competentiecentrum Marine en het personeel van de Nautische School en 

last but not least naar de dienst Communicatie van de Marinecomponente, 

die mee het heft in handen nam om de inleefdag te organiseren.    
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Was Wereldoorlog I een rechtvaardige oorlog? 
Henri P. Rogie 

De 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk en in ons Vlaanderenland heeft de zin van 

het oorlogvoeren opnieuw in vraag gesteld. TV-reportages hebben ons de gruwel van de gevechten 

onverbloemd getoond en ons hierbij laten nadenken of die oorlog wel een rechtvaardige oorlog was.

 

“Just or injust war” 

Oorlogvoering is van alle tijden en brengt het slechtste van de 

mens naar boven. Zo bestreden de Neanderthalers uit onze 

gewesten de primaten die uit Afrika de Middellandse Zee 

overstaken. Mettertijd gingen economische en 

geostrategische motieven tal van conflicten uitlokken en 

ontelbare slachtoffers maken.  

De “Groote Oorlog” eiste miljoenen doden, sleepte vier lange 

jaren aan en werd zelfs door hogere militairen bekritiseerd. 

Daarom rees toen al de vraag: “is WOI een rechtvaardige 

oorlog?”.  

 

De Tweede Wereldoorlog laat daaromtrent geen twijfel 

bestaan, althans wat de vijandelijkheden op Europees 

grondgebied betrof. Hij was wel degelijk een rechtvaardige 

oorlog. Het nazisme dat heel Europa wou overrompelen, was 

voor ons een aanslag op onze Westerse cultuur. Racistische 

en etnologische maatregelen waren duidelijk in strijd met 

onze waarden en tradities. De nazidoctrine moest dan ook 

bestreden worden en de vooruitgang van de Duitse divisies 

gestopt worden.  

Maar WOI werd in een heel andere context gevoerd, hoewel 

sommigen menen dat het rechtvaardig was om ons eigen 

grondgebied tegen de Duitse invasie te verdedigen.  

Een kleine parenthese wat WOII betreft: beslist een 

rechtvaardige oorlog in Europa, maar hoe is het gebruik van 

massale vernietigingswapens door de VS in Hiroshima en 

Nagasaki te verrechtvaardigen? 

Trots en nationalisme 

Het verdere verloop van WOI doet toch de vraag rijzen of hij 

een “Just War” was. Het is vooral de Amerikaanse filosoof 

Michael Walzer die in de XXste eeuw de “Just War”-doctrine 

heeft verkondigd en bestudeerd. Over de morele argumenten 

van het oorlogvoeren hebben theologen en filosofen uit de 

Oudheid, zoals Seneca, Augustinus en Cicero, al nagedacht 

over het begrip ‘rechtvaardige oorlog'. Begin 21ste eeuw lieten 

de Europese leiders zich vooral leiden door trots en 

nationalisme, terwijl de Britten bekommerd waren om hun 

koloniale suprematie. WOI ging er dus vooral om de macht en 

de invloed van de leiders veilig te stellen. Daarnaast waren 

vooral Rusland en Duitsland expansionistisch ingesteld. Ook 

waren de geostrategische belangen bijzonder groot, zodat de 

VS, Japan, Australië en Nieuw-Zee1and zich in het conflict 

gingen moeien Er was wel ruimte voor diplomatie, maar trots 

en nationalisme primeerden aan beide zijden. De oorlog brak 

uit en maakte tientallen miljoenen slachtoffers, burgers en 

militairen.  

Massale slachtpartijen voor enkele kilometers terreinwinst 

aan de Somme, de Marne en in Flanders Fields waren schering 

en inslag. In de loopgraven waren de levensomstandigheden 

mensonterend en de Conventie van Geneve werd constant 

met de voeten getreden. Chloor- en mosterdgas veroor-

zaakten duizenden blinde mensen. Het werd een totale 

oorlog, gekenmerkt door vier jaren immobilisme. Generaals 

als von Schliefen, Foch en Haig gebruikten de soldaten als 

kanonnenvoer in waanzinnige gevechten die geen enkele 

winst opleverden.  

Concluderend menen velen dat, steunend op de ‘”Just War”-

doctrine, het zeker discutabel is of WOI wel een rechtvaardige 

oorlog was. Hij was te vermijden door diplomatieke 

besprekingen en een “hoger doel” voor de vijandelijkheden 

ontbrak zeker. Ook heeft men geen lessen getrokken voor de 

toekomst, want de Vrede van Versailles die in 1919 een einde 

stelde aan WOI, was dermate opgesteld dat ze twintig jaar 

later tot WOII zou leiden. 

Rechtvaardige strijd tegen Daech? 

Voor het ogenblik is ons land bij de coalitie aangesloten die 

de Islamitische Staat in het Midden-Oosten met de wapens 

bestrijdt. Zelfs onze marine nam hieraan deel.  

De moslimfundamentalisten die deze oorlog ontketenden, 

hebben tot doel de waarden van de Westerse wereld te 

vernietigen en voeren er dan ook terroristische aanslagen die 

sinds “nine eleven” al duizenden doden eisten. De strijd die 

we nu tegen Daech voeren, is beslist een rechtvaardige 

oorlog, want het gaat erom onze Westerse cultuur te 

vrijwaren van een politiek en godsdienstig fanatisme. 

WOII behoedde ons voor het nazisme, de strijd tegen Daech 

vrijwaart onze cultuur, maar WOI had zeker geen hoger doel.  

 

Bronnen:   

• M. Walzer, 'Just ad unjust war, N.Y. Basis Bode 1992; 

• T. Johnson,'Can modern war be just?’, Yale University 

press, 1984; 

• B. Siffer, in magazine ‘De Mens Nu’,2014.  

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0bulye_gAhVSJFAKHYFqAqIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.knack.be%2Fnieuws%2Fbelgie%2Fwie-was-de-laatste-gesneuvelde-van-de-eerste-wereldoorlog%2Farticle-longread-1391193.html&psig=AOvVaw2h1-H3YjJAi4u1u3kRhFYS&ust=1552032231403153
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Vredeskwesties 
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog (Deel II) 

François Crepain, past voorzitter 

  
 

Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goede wille zijn!! 

Deel 2 

In vorig artikel hebben we getracht een algemeen beeld te scheppen van de periode die de 

geschiedenis als de ‘belle époque’ is ingegaan. We hebben toen beloofd een korte beschrijving 

te geven van de belangrijkste personages die een grote rol gaan spelen tijdens de aanzet naar 

WO I en die ook, niet alleen tijdens die periode als gedurende de oorlog zelf met pogingen tot 

behoud of herstel van de vrede zullen ‘geconfronteerd’ worden. Waren ze wel de personen die 

de touwtjes in handen hadden, of…? De beschrijving zal waarschijnlijk onvolledig zijn daar 

iedere protagonist op zichzelf het onderwerp uitmaakt van boekdelen. 

 

Oostenrijk-Hongarije – De Habsburger dynastie 

Met de Ausgleich van 1857  wordt het Habsburgse rijk de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije met een gezamenlijke heerser 
keizer en koning (vanaf 1867 Franz -Joseph) en een gemeenschappelijke regering bestaande uit 3 ministeries (buitenlandse 
zaken, oorlog en marine, en rijksfinanciën). Van deze dualistische staatsvorm kunnen de Hongaren veel voordelen halen omdat 
Wenen ten koste van toegevingen vast houdt aan deze eenheid en de Hongaarse separatistische beweging kan afblokken. 
Maar deze eenheid is in werkelijkheid maar schijn door zijn ingewikkelde etnische structuur. (tien volken: Duitsers, Tsjechen, 
Polen, Oekraïners, Slovenen, Kroaten, Italianen, Roemenen in Oostenrijk plus nog Serven en Magyaren uit Hongarije). De 

Tsjechische bevolking was na de Duitse de tweede grootste in het 
Oostenrijkse deel en de werking van de Weense Rijksraad werd door de 
strijd naar hegemonie tussen deze beide bevolkingsgroepen zeer 
bemoeilijkt. Naast een harde Tsjechische kern bestaat er immers ook een 
pan-Germaanse beweging bij vele Duitstaligen! Drs. H. Renner beschrijft 
hoe het er soms aan toeging: ”De voortdurende twisten in het parlement, 
de obstructies van Tsjechische en Duitse afgevaardigden, het belachelijk 
maken van de politici uit het andere kamp, grove scheldpartijen, 
fluitconcerten  en het smijten met pennen en inktpotten over en weer, 
maakten een constructieve parlementaire samenwerking praktisch 
onmogelijk!“ 1 Een triestig schouwspel. Maar in het Theater an der Wien 
zingt men toch uit volle borst ‘Wiener Blut! Wiener Blut! Eig’ner Saft. Voller 
Kraft. Voller Glut…’ En waarom niet naar het Theater gaan om de première 
van ‘Die lustige Witwe’ van Franz Lehar bij te wonen? Alle soorten plezier 
in alle ‘theaters’? De gekende zoete, zachte vrolijke ‘Geschmackskultur’ in 
Wenen zou men zeggen 

                                                                 
1 RENNER H. Drs. “Aan weerszijden van de Leitha” p90 ’14-18 De Eerste Wereldoorlog’ Band I Amsterdamboek 

Wiener Theater (Ernst 
Graner)  
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In Budapest is het leven voor de betere klasse paradijselijk. Ik kan me voorstellen dat een uurtje vertoeven in het warmwater 
Széchenyibad of Gellert Spa ongelooflijk deugd doet. Nadien een onderhoudende conversatie hebben met politieke vrienden 
of artiesten , zoals Imre Kalmann of de jonge Zoltan Kolday in het New York café, het walhalla van de Hongaarse cultuur  en 
tenslotte een lekker geurende koffie met een kersentaartje in gezelschap van de dames in de Gerbeaud patisserie. 
Heerlijk!..Natuurlijk was dit heerlijk, maar ook in Hongarije waren er ernstige problemen en voornamelijk prangende etnische 
problemen tussen het overheersende Magyaarse volk en de andere bevolkingsgroepen. De Magyaren  voerden immers een 
politiek waarbij de minderheden zich willens nillens moesten assimileren.  

De behoudsgezinde keizer Franz-Joseph 

Een staatshervorming van het ganse rijk drong zich op maar Franz-Joseph was te 
behoudend en geen hervormer en hield in tegendeel, als vast geroest, aan traditie en 
etiquette. “Il a le coeur sec ,les vues étroites, figées dans la tradition et le respect de 
l’étiquette” 2 .Deze zeventiger, getekend door het leven: zijn tweejarig oudste dochter- 
tje gestorven, zijn enige zoon en troonopvolger Rodolphe heeft zelfmoord gepleegd, zijn 
oudste broer Maximiliaan, keizer van Mexico gefusilleerd, zijn tweede broer Ludwig-
Victor gecolloqueerd in een kasteel ergens in Salzburg wegens verregaande dementie, 
zijn derde broer Karl-Ludwig gestorven van dysenterie (?)  en ten- slotte Sissi, zijn 
echtgenote vermoord; stort zich nog meer op zijn taak. Hij was reeds een harde werker 
(de ‘eerste bureaucraat’ van het keizerrijk werd hij genoemd !) maar als detaillist zag hij 
door de bomen het bos niet meer en kon het belangrijke niet onderscheiden van de rest. 
Talrijke problemen, klein of groot werden door veel lobbyende personen, groepjes of 
intriganten telkenmale naar voren gebracht als zijnde belangrijk. Daardoor ging al zijn  
aandacht voor- namelijk naar de binnenlandse moeilijkheden met het gevolg dat hem de 
buitenlandse politiek  ontging. Om de binnenlandse en andere politieke moeilijkheden 
te ontwijken zocht de regering een toevlucht tot de buitenlandse politiek waar Franz-
Joseph, zoals aangehaald weinig vat op had. Een agressief buitenlands beleid kon immers 
de publieke aandacht afleiden en daarbij ook nog het prestige van de monarchie wat 
opkrikken. Maar ook in dit beleid was geen duidelijke lijn te bespeuren. Iedereen wou 

wel iets. De Hongaarse rijke landadel wilde zijn zeg hebben in het buitenlands beleid, terwijl anderen wezen op de gevaren van 
het toenemend panslavisme of op de opkomst van de Jonge Turken in Istanboel. Ook het weinig vertrouwen in de Italiaanse 
bondgenoot kwam regelmatig terug op tafel. Nog een andere 
belangrijke factie schaarde zich achter de politieke 
vredelievende visie van troonopvolger Franz-Ferdinand. Om 
maar niet te spreken over de oorlogszuchtige Stafchef 
veldmaarschalk Franz Graf Conrad von Hötzendorf, die samen 
met voorstanders van een militaire actie gewonnen was voor 
een bijna volgens hem zekere zegenvolle preventieve 
aanvalsoorlog op Servië. In 1908, terwijl de vrolijke dansparen 
over het blinkend geboende parket op de tonen van de 
walsen van Johann Strauss zwieren, worden Bosnië en 
Herzegovina die sedert 1878 door Oostenrijk administratief 
bestuurd worden, door Wenen koudweg geannexeerd. 

Welke factie had hier de overhand en wie hield de hand van Franz-Joseph vast?  Doet er niet toe, maar deze beslissing leidt tot 

woede in Servië en tot een onherstelbare schade in de betrekkingen met Rusland. De spanningen tussen tsaren- en keizerrijk 

zullen blijven groeien en uiteindelijk zullen ze verbitterde vijanden worden. De schrik voor deze machtige buur kan een 

verklaring zijn voor het vasthouden aan het Duits-Oostenrijk-Italiaans bondgenootschap als de hoeksteen van het Oostenrijks-

Hongaarse buitenlands beleid. Historici zijn het er over eens dat Franz-Joseph een pacifistische ingesteldheid had en geen 

voorstander was van een agressieve oorlog. Maar een werkelijke stempel op het beleid kon hij ondanks zijn onvermoeid 

administratief werk niet zetten. “Het buitenlands beleid werd niet bepaald door de uitvoerende besluiten van de keizer, maar 

door de interactie van belangengroepen en andere facties op en rond het ministerie”. 3  

Besluit  

Hoe is het gesteld met het eeuwenoude Habsburgse keizerrijk? Oostenrijk-Hongarije, een natie  bestuurd door een 
vastgeroeste oude man die al zijn energie steekt in het samen houden van iets dat niet samen te houden is. Een natie bedreigd 
door drie splijtzwammen: het Hongaars separatisme, het pangermanisme en het panslavisme dat uiteindelijk voor het keizerrijk 
dodelijk zal blijken. Een keizer die alleen vrede wil maar die ondanks zijn noeste werk de werkelijke macht zowel op binnenlands 
als op buitenlands gebied langzaam verliest. En zijn volk? Het is moeilijk te beschrijven hoe de mensen er werkelijk bijliepen. 
De telkens opkomende binnenlandse spanningen en het voortdurend oorlogsgerommel aan de oostgrens die het publieke en 
het persoonlijke leven verstoren moeten wel op de gemoederen wegen. Was die “Gemütlichkeit” niet wat oppervlakkig en 

                                                                 
2 FRALON J-A. et  VALCLAREN Th. ‘Les Rois ne meurent jamais’ p39 Arthème Vaillard 2006 ISBN 2-286-02958X 
3 CLARK Christopher, op.cit. p227 

Gerbeaud Patisserie rond 1900  (Budapestbylocals.com) 

Gellert Spa (foto freudent..) 
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voelden de mensen niet dat er gedurig donderwolken de lucht bedreigden en de 
sfeer verloederden? Ik vind de Oostenrijkse-Tsjech Gustav Mahler het type van de 
persoon die als artiest, toondichter, dirigent van de Wiener Philharmonieker de ziel 
van de Wienerer het best kon aanvoelen. Snakkend naar verandering had hij zelf ook 
de grenzen van de compositie afgetast, was er zelfs overgegaan, haalde de Weense 
muziek uit de romantische operette sfeer, gaat de traditionele harmonie conventies 
aanpakken en zijn symfonieën getuigen van voor die tijd zekere gedurfde 
‘onzuiverheden’ die het  ‘débâcle’ van het traditioneel toondichten inluiden. Door 
intriges en jalousie getroffen kent hij in zijn streven afwisselend succes en zware 
kritiek. Tenslotte, zet deze uiterst gevoelige Gustav Mahler, die moedeloos alle 
vertrouwen in de medemens is verloren, in 1911 de laatste noten op de notenbalk 
van zijn negende en laatste symfonie met de woorden “Vaarwel aan de wrede 
wereld”.Voelde hij reeds aan hoe het verder zou aflopen?  

Het Russische Rijk – De Romanovdynastie 

Uit de veelkleurige met keramische pannen versierde koepels van de Basilius kathedraal gooien de klokken  de vreugdetonen 

van Pasen van het jaar 1905  over het plein alsof het reuze paaseieren zijn. Op het Rode (Mooie) Plein komen de mensen uit 

de kerk samen om van de schrale paaszon te genieten. Groepjes mensen staan wat bij te praten. “Heb je dat gehoord? Het 

schijnt niet zo goed te gaan met onze troepen in Mandsjoerije. De Japanners hebben Korea volledig bezet!” “Ja, maar onze 

machtige Baltische vloot is onderweg om de Japanners een lesje te leren.”, antwoordt zijn gesprekspartner met een 

overtuigende glimlach. Een andere man met mooi uitgedorste dame aan de arm denkt dat er toch iets, misschien niet zo goed 

zou kunnen aflopen. “Trouwens” vervolgt hij “het schijnt dat de arbeiderspartij (RSDAP) in de herfst een opstand op alle schepen 

van de Zwarte-Zee-vloot gepland heeft en ook zelfs op de nieuwe aanwinst, de Potemkin! Er is precies veel ongenoegen bij onze 

marine.” De vreugde stemming die boven de hoofden galmt is in de gemoederen wat getemperd door dit minder goede nieuws 

en er heerst sedert die zondag in Sint Petersburg een donkere bedrukte ondertoon in de harten van de keuvelende twijfelende 

menigte. “We noemen de tsaar de vader van Rusland. Maar dit kan toch niet meer, een vader schiet zijn kinderen toch niet 

dood!”  

 

Eerste Doema (1906) in Sint Petersburg (Taurisch paleis) (Wikipedia.org) 

Het woelige jaar 1905 

En inderdaad, het jaar 1905 zal gekenmerkt zijn door een zware golf van stakingen, onlusten en boerenopstanden, startend 

met de Bloedige Zondag van 22 januari wanneer vreedzame betogers in Sint Petersburg door de paleiswacht worden 

neergeschoten. Ook later bij de strijdkrachten, met de muiterij op het slagschip ‘Potemkin’ komt reeds in juni oproer. De 

autocratische tsaar is verplicht in oktober zijn onderdanen burgerrechten te verlenen, ze krijgen gekozen 

volksvertegenwoordigers in de Doema, het eerste parlement met wetgevende bevoegdheid. Nicolaas II leidt vanaf nu een 

constitutionele monarchie. Maar wanneer in mei 1906 de nieuwe grondwet wordt afgekondigd wordt de klok een fameus stuk 

teruggedraaid en behoudt de tsaar een bijna absolute controle over de uitvoerende macht. Daar bovenop krijgt de Doema nog 

een Staatsraad bestaande uit voor de helft benoemde leden, een soort Senaat als stiefmoeder, naast zich. Na opeenvolgende 

ontbindingen van de Doema en verkiezingen wordt uiteindelijk een volgzame Doema (1907) gevormd met een forse 

meerderheid van monarchisten en gematigden waardoor de sociaal-democraten machteloos in de oppositie worden 

verdrongen. “Ayant affirmé qu’il défendrait l’autocratie, le monarque au regard bleu demeure sourd aux réformes réclamées, 

avec une déférence alambique, par les Conseils et les Assemblées. Il les qualifie même de ‘rêveries insensées” 4. Nicky , zoals zijn 

grootmoeder Queen Victoria hem noemde, had de politieke les van haar moeten indachtig zijn. Deze omvatte drie stellingen, 

namelijk de macht delen om er invloed blijven op te hebben, niet tegen de onomkeerbare stroming naar een parlementaire 

democratie ingaan, en aanvaarden dat de monarchie “du droit divin” afgedaan heeft maar wel het uiterlijke vertoon ervan 

behouden.De periode vanaf 1907 tot de val van het tsarisme wordt in de geschiedschrijving de ‘constitutionele autocratie’ 

                                                                 
4 DES CARS Jean,. ‘La saga des Romanov’ p274 Editions Plon ISBN:978-2-286-04345-2  mai 2008 

Musikverein (twitter.com) 
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genoemd. Wat in feite een ‘contradictio in terminis’ inhoudt. Vóór de Japans-Russische oorlog (1904-5) was de invloed van de 

tsaar groot en die van de ministers eerder klein. Maar na de catastrofale afloop van deze oorlog worden de rollen omgekeerd 

en zeker met een sterke Stolypin. Deze politicus, als minister-president start voorzichtig met de noodzakelijke hervormingen 

om van een archaïsche gestructureerde maatschappij naar een meer kapitalistische samenleving te evolueren teneinde de 

groeiende industrialisering aan te kunnen. Maar in zijn streven naar maatschappijverandering duldt Stolypin geen tegenspraak 

op zijn voorzichtig beleid en treedt zeer kordaat op (doodstraf!) tegen revolutionairen en de oppositie in de Doema. Men sprak 

van de ‘das van Stolypin’ wanneer de strop werd bedoeld! 

“Van een rechtstaat kon in Rusland slechts in een zeer voorwaardelijke zin worden gesproken. Geen wonder dat de kopstukken 

van de radicale partijen liever in ballingschap gingen of als onderduikers leefden. Zelfs het lidmaatschap van de Doema bood 

beslist niet voldoende bescherming tegen arrestatie.” 5 . In Sint Petersburg is van verandering echter niet veel te merken. De 

tsaar blijft onverstoord, zoals het past met Pasen, de prachtig met diamanten en andere edelstenen versierde Fabergé 

paaseieren uitdelen en houdt verder aan zijn prerogatief om zijn ministers arbitraire te benoemen en te ontslaan met het 

gevolg dat meermalen gunstelingen, onbekwame en onervaren lui in functies komen waarvoor ze ongeschikt zijn. Daarnaast 

onderhoudt hij ook parallelle privé contacten met ministers buiten de minister-president om!  Deze laatste die zich 

voornamelijk concentreert op het consolideren van het binnenlands beleid en de economische groei, moet aldus telkenmale 

optreden om conflicten en intriges in het kabinet te bezweren, zodoende dat efficiënt regeren geen gemakkelijke zaak is. De 

assertieve minister van buitenlandse zaken Alexander Izvolski die in die omstandigheden de handen enigszins vrij heeft, stelt 

een eigen agenda op  en zoekt een Britse toenadering om een vrije toegang van de Russische oorlogsschepen door de Turkse 

zeestraten gegarandeerd te zien. Ook met Oostenrijk-Hongarije tracht hij de toestemming tot vrije toegang van de Dardanellen 

te laten garanderen.  

Maar de plotse annexatie van Bosnië - Herzegovina door Oostenrijk 

wordt in Sint Petersburg beschouwd als een persoonlijke échec van 

zijn buitenlandse politiek en moet hij de plaats ruimen voor Sergei 

Sazonov. Daarvan maakt de premier Stolypin gebruik om nu zijn 

eigen stempel op het buitenlands beleid te zetten en een meer 

vredelievende en verzoeningsgerichte evenwichtige politiek te 

volgen door toenadering met Berlijn te zoeken. Eén van de 

resultaten is de ondertekening van de overeenkomst van Potsdam 

in november 1910 die een Russisch-Duitse détente had moeten 

inluiden. Maar dit zal op een sisser uitlopen. De tsaar is 

ondertussen volledig weggedeemsterd en heeft alle greep op de 

politiek verloren. “Tijdens de Stolypin-periode leek Nicolaas 

‘merkwaardig afwezig in het politieke leven” 6. Na de moord op 

minister-president Stolypin (1911) valt de regering uit elkaar en 

ontstaat een politieke chaos in Rusland. De weinig ervaren Sazonov 

tracht het buitenlands beleid terug in handen te nemen. Daar zal 

hij echter niet volledig in slagen omdat de macht binnen Rusland nu zo verzwakt is door bestendige fluctuaties en veranderende 

invloeden dat de buitenlandse politiek in feite gevoerd wordt door een drietal sterke ambassadeurs, waarvan er één niemand 

minder is dan de afgezette verbitterde minister anglofiele Alexander Izvolski in Parijs! “Izvolski broedde in Parijs zijn eigen 

intriges uit, terwijl hij voortdurend Sazonov intimideerde via de diplomatieke post”7 

Besluit 

De tsaar had in het begin van zijn regering een stevige vinger in het 

buitenlands beleid maar voornamelijk na de roemloze nederlaag in de 

enigszins door zijn expansie politiek uitgelokte  Russisch-Japanse 

oorlog ligt hij K.O. in de touwen. Een bestuursorgaan dat door 

ondoordacht wisselende vriendjespolitiek nog steeds in het 

autocratisch denkpatroon blijft en elk renoverend idee tracht te 

fnuiken. Een plattelandsbevolking die bijna exclusief ongeletterd is, en 

dat volledig uitgesloten is van inspraak. In de steden heerst onrust, 

opstand en repressie. Bij het opsommen van de moorden gepleegd op 

gezagdragers is men de tel kwijt, alleen al tussen 1905 en 1907 zijn er 

zeker 4500 gedood door terreurdaden. Een Doema die er is omdat hij 

er mag of moet zijn. De buitenlandse politiek bij afwezigheid van de 

tsaar als leider, is in handen van enkele ambassadeurs in het 

                                                                 
5 DITTRICH Z.R. Prof. Dr., ‘De tsarenkroon kraakt’ p97, 14-18 De Eerste Wereldoorlog Band I op.cit. 
6 Citaat van Mc Donald in ‘United Government’ overgenomen uit ‘Slaapwandelaars’ op.cit. p 220 
7 CLARK Christopher , ‘Slaapwandelaars’ op.cit, p 234 

Fabergé Imperial Egg met Tsarivich (Smithsonianmag.com) 

Een Izba, typisch Russisch plattelandsgebouw (foto F.C.) 
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buitenland die hun eigen beleid voeren. Dit is de toestand van een wereldspeler op de vooravond van de moorden in Sarajevo. 

Hoe zullen zij kunnen omgaan met vredesvoorstellen? 

Het Duitse Rijk – De Hohenzollerndynastie 

In Oostenrijk-Hongarije heeft Franz-Joseph het beleid niet meer in handen. Het Russisch buitenlands beleid is schijnbaar niet 

meer geleid door de tsaar. Hoe zou het dan in Duitsland zijn?  Is er iets meer ontspannend dan een mooie wandeling in de 

maand mei langs de “Unter den Linden”? Veel vrolijk volk, veel drukte en de zoete geur van de bloesems van de eeuwenoude 

lindebomen in de vroege avond geven de indruk dat de hemel op aarde is. De twintigste eeuw is begonnen, de Berlijnse 

bourgeoisie flaneert langs de mooie gebouwen, nu en dan rijdt een landau of een koets voorbij. En, kijk nu maar eens, een 

puffende Mercedes of een Daimler komen langs! Rijkdom alom, Duitsland is het tweede industrieland na Engeland . Militairen 

in parade-uniform maken het prentje compleet. Duitsland bezit immers het machtigste leger van Europa! 

De Duitse eenmaking leidt tot een nieuwe Europese mogendheid 

In 1871 gesticht door Otto von Bismarck was het Duitse Keizerrijk onder Wilhelm II een sterke eenheid geworden met een 

maatschappelijke structuur naar Pruisische traditie en een hoog sociaal prestige voor het leger. De leiding van het staatsbestel 

was in handen van de adellijke bovenlaag bestaande uit grootgrondbezitters, officieren en hoge ambtenaren. Deze bovenlaag 

hield de teugels stevig in handen terwijl de positie van de volksvertegenwoordigers weinig te betekenen had. In de Rijksdag 

maakte, ondanks het algemeen kiesrecht (sinds 1871), de 

“Junkers” minstens 15% uit en in de regionale Landdagen 

waren de adel en de grootgrondbezitters nog veel sterker 

vertegenwoordigd.  

De industrialisering gaat het keizerrijk niet voorbij en het 

beleeft een snelle economische vlucht, voornamelijk in de 

zware industrie. De export kent een ongelooflijke groei met 

een grote uitbreiding van spoorwegen, wegen en 

waterwegen. De koopvaardijvloot is na de Engelse de 

grootste ter wereld. Maar die snelle vooruitgang heeft het 

grote nadeel dat de opbrengst ervan zeer onregelmatig over 

de bevolking is verdeeld. In 1911 stonden tegenover 160.000 

rijke Duitsers die over een inkomen van 100.000 mark 

beschikten, ongeveer 30 miljoen armen wier inkomen 

beneden de belastinggrens lag. Maar toch kan men stellen 

dat extreme vormen van pauperisme in Duitsland reeds tot 

het verleden behoorden. Het zelfde geldt immers ook voor het analfabetisme, de hoge kindersterfte en andere euvelen van de 

voorindustriële samenleving. De talrijke stakingen van de arbeiders tegen de oneerlijke verdeling van de groeiende welvaart 

brengen niet veel verbetering in hun sociale status op. 

De  arbeidersklasse verenigt zich, en de  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) wordt gesticht en telt reeds in 1900 

anderhalf miljoen leden. Dit aantal zal verdrievoudigen rond 1913 maar hun macht is echter verwaarloosbaar en zeker niet 

naar verhouding. De burgerij krijgt wel politiek medezeggenschap maar alles moet binnen de autoritaire machtsstructuur 

onder leiding van de keizer en de adellijke bovenlaag blijven. Het “Besitzbürgertum” (de bezittende klasse) had wel een 

belangrijke rol in de economische sector, de nijverheid, de handel en het bankwezen maar in het overheidsapparaat, het leger 

en de marine moest de “wel voldane burger” zich tevreden stellen met de tweede partituur. De liberale burgerij en de vrijzinnig-

democraten hadden wel de spreektribune in de Rijksdag, maar dit had weinig of geen invloed op de regering.  

Een belangrijk deel van de Duitse maatschappij bestond uit 

wat kan genoemd worden de apolitieke intellectueel, de 

persoon eminent deskundig, met uitstekend veel vakkennis 

maar zonder enig maatschappelijk inzicht. Hij was door de 

staatsaanbidding, de machtsverheerlijking en het voort-

durend aangeprezen nationalisme het voorbeeld van de 

welgestelde burger met zijn typisch pathologische trek van 

hondse onderworpenheid ten opzichte van de autoriteit. In 

het boek “Der Untertan” (De onderdaan) wordt die 

ingesteldheid van de welgestelde burger mooi door Heinrich 

Mann geschetst. De echtgenotes hadden, so wie so, weinig of 

geen stem in  de maatschappij van toen. Hun levens-

programma kan kort op zijn Pruisisch samengevat worden in 

drie K’s: Kinder, Kirche , Küche.  
Carl Benz aan het stuur van eigen gemaakte wagen 

(heacockclassic.com) 

Unter den Linden anno 1900 
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De typische Duitse onderworpenheid werd dan meestal gecompenseerd door agressiviteit naar vreemden en naar het 

proletariaat toe. Deze gevoelens vinden een uitlaatklep in de beweging “Alldeutscher Verband” (ADV) gevestigd op de 

grondgedachte van het “Herrenvolk” en de  “Uebermensch” die de nodige “Lebensraum” moet hebben en desnoods veroveren. 

Historica Sophie de Schaepdrijver schrijft in De Groote Oorlog (Atlas Contact 1997) “Terwijl Otto von Bismarck het Rijk als 

‘saturiert’ bestempelde, zetten Wilhelm II en Bernhard von Bülow, minister van Buitenlandse zaken en later Rijkskanselier in op 

een imperialistische strategie onder de noemer ‘Weltpolitik’”. Eén van de middelen om aan die politiek te doen en om Duitsland 

meer op de wereldkaart te zetten wordt de uitbreiding van de Duitse oorlogsvloot. Deze  wereldpolitiek ondanks alle pogingen 

bracht echter niet veel wezenlijk resultaat op en dit is natuurlijk emotioneel voer voor de chauvinisten en nationalisten (pan-

germanisten) die zich massaal bij de ADV aansluiten. Aldus wordt de ADV, die voorstander is van een nog krachtiger koloniale 

politiek, een belangrijke factor waarmee Alfred von Kiderlen-Wächter, de zittende minister van Buitenlandse zaken, dient 

rekening te houden in zijn beleid.  

Wanneer een paar jaren voor de oorlog duidelijk wordt dat die krachtiger Weltpolitik toch ook geen noemenswaardige 

koloniale resultaten opbrengt, gaat Duitsland zich concentreren op Midden-Europa. Men laat de Weltpolitik voor wat ze was 

en het verwerven van de heerschappij over Europa wordt nu het politiek streefdoel. Die opvallende wissels in de buitenlandse 

politiek kunnen verklaard worden door het politiek testament dat Bismarck naliet. Want in de door Bismarck bedachte politieke 

structuur was hij de Kanselier en tezelfdertijd ook de persoon verantwoordelijk voor het buitenlandsbeleid. Na het aftreden 

van Bismarck (1890) en het aantreden van een onervaren von Caprivi als kanselier ontstaat er een politieke leemte in het 

buitenlands bestuur en die ruimte zal opgevuld worden door de in plaats zijnde hoge ambtenaren. De gevolgen laten zich vlug 

voelen want die ambtenaren gaan von Caprivi adviseren het Herverzekeringsverdrag met Rusland in 1890 niet te vernieuwen. 

Deze politieke daad zal pas later ingezien worden als een blunder van formaat want dit verdrag was een belangrijke schakel in 

de politiek van Bismarck om Frankrijk internationaal te isoleren.  

De daarna vlug op elkaar volgende  wissels van ministers en de onenigheid binnenskamers maakten het moeilijk een strak 

samenhangend bewind aan te houden. Daarbij moest men zich behoeden voor ondoordachte storende tussenkomsten , die 

de  “grillige kanttekeningen” van de Keizer werden genoemd. Door dit impulsief en weinig diplomatisch optreden wordt de 

Keizer langzamerhand heel handig van de concrete besluitvorming in het buitenlands beleid weg gehouden. “De nombreux 

Allemands, dans le secret de leur coeur, estiment que leur souverain ridiculise leur patrie et provoque son encerclement. 

Quelques-uns songent à le faire déposer. Mais, habituée à la soumission devant l’autorité, la majorité d’entre eux garde le 

silence. “  8 Nochtans, reeds van bij zijn aantreden riep Wilhelm II uit : “Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ? Dat ben ik !” 

Maar in wezen? 

“Hoewel Wilhelms bemoeienissen een voortdurend beroep deden op de medewerkers van het Duitse ministerie van 

Buitenlandse zaken, droegen ze er nauwelijks toe het Duitse beleid gestalte te geven”. 9 Keizer Wilhelm II wordt door Herman 

Verstraete als volgt getypeerd: “een onevenwichtig persoon, geestesziek en depressief met voorliefde voor militaire pracht en 

praal, romantische wereldvreemdheid, vurig anti-joods, rusteloos en leed aan een grandioze zelfoverschatting”. 10  

(Wanneer er in 1907 sprake was van een mogelijke oorlog 

tussen Japan en de Verenigde Staten, schrijft hij  eigenhandig 

zonder medeweten van zijn minister een brief naar president 

Roosevelt waarin hij het sturen van een Pruisisch legerkorps 

naar Californië voorstelt om hulp te bieden!) Van diplomatie 

gesproken! Ik kan me inbeelden hoe een vlucht strijd-

godinnen Walkuren op gevleugelde paarden van over de 

horizont van de Stille Oceaan opduiken en op het 

Californische strand neerstrijken!! 

Om de toestand in Duitsland te typeren haal ik volgende 

tekst uit het boek ‘Wilhelm II. De laatste Duitse Keizer’ aan. 

“Was het een ‘monarchie van vlees en bloed’ waarin het 

karakter en de voorkeuren van de soeverein bepalend waren 

voor de concrete politiek? Of was de macht eerder in handen 

van de ‘traditionele oligarchieën’ en ‘anonieme krachten’ die 

een onbeduidende ‘schaduwkeizer’ naar de marges van het 

politieke proces hadden gemanoeuvreerd?” 11  

  

                                                                 
8 FRALON José-Alain et VALCLAREN Thomas, op.cit., p87 
9 CLARK Christopher, op.cit., p226 
10 VERTRAETE Herman, ‘Keizer Wilhelm II’, Schrapnel 2017/4 p44 Western Front Association 
11 CLARK Christopher, ‘Wilhelm II. De laatste Duitse Keizer’ p9 De bezige bij  Amsterdam 2017 ISBN 978 90 234 6600 0 NUR 680 

Het Duits passagierschip “Imperator” wordt Hamburg 
binnengeloodst 
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Besluit 

Een sterk economisch Duitsland dat door de geweldige industriële ontwikkeling naar buiten moet om deel te kunnen nemen 

aan de wereldeconomie, en behoefte heeft aan vaste betrouwbare bronnen voor zijn grondstoffen, maar daar nauwelijks in 

slaagt. Op binnenlands vlak schijnt alles bijna ‘in Ordnung’. Duitsland had een zekere stabiele vorm van democratie 

aangenomen met een grondwet en stemrecht, maar de brave gedisciplineerde passieve burger zonder ruggengraat laat begaan 

en gebruikt die stem niet. Er heerst 

politieke onrust in die sociaal scheef 

getrokken maatschappij met massale 

stakingen tot gevolg. En tenslotte een 

keizer die ondanks zijn verbaal 

machtsvertoon in werkelijkheid een 

twijfelaar en een zwakkeling is die niet 

wil zien hoe zijn macht hem ontglipt ten 

bate van belangengroepen uit o.a. 

nationalistische en militaristische 

middens.  

Dit is een beeld van nog een zeer 

belangrijke actor die aan de wereld-

brand zal deelnemen. Vrede? De keizer 

speelt zeer graag soldaatje, maar van 

zodra hij het woord ‘oorlog’ hoort, 

huivert hij en trekt zich meestal terug in 

een beangstigend stilzwijgen! 

Dit is een radiografie van drie voorname actoren die een doorslaggevende invloed uitoefenen op het komende gebeuren. 

In deel III komen de anderen aan de beurt. 

François Crepain 

 

 

 
 

De Krupp fabriek rond 1900 (Ullstein Bilderdienst Berlin) 
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Abessynse expeditie – Slot 
Aanval op Fort Magdala – de overwinning – de nasleep – besluit 

Freddy Vervaet, bestuurslid 

Historici moeten in het verleden kijken, maar de makers van deze geschiedenis moeten in de toekomst kijken. 

Generaal Napier, leider van de expeditie, zou een bleek figuur hebben geslagen mocht hij niet ver vooruit 

hebben gekeken om zijn expeditie te plannen. De militaire voorbereidingen zijn klaar, de opmars begonnen.  

Nu gaan we voluit ten strijde! 

 

De etappes vanaf Senafe 

Tussen Senafe en Magdala werden er 31 kampplaatsen of 

etappes uitgetekend en verkend. De tussenafstanden 

varieerden van 6,4 km tot 28,8 km. Tot Senafe waren er dan 

al ongeveer 110 km gestapt. Wat wil zeggen dat er nog 496 

km te marcheren waren. De kampplaatsen werden degelijk 

verdedigd met onder andere loopgraven en defensieve 

stellingen zoals sangars – Perzisch voor steen en hoofd-

bestanddeel van deze borstwering. 

 

Sangar of stelling 

Juist omdat er vanaf de ontscheping etappegewijs werd 

gevorderd, is er geen exacte startdatum voor de expeditie 

gekend. Vooralsnog wordt aangenomen dat volgens het 

officiële verslag het marsorder werd gegeven op 12 maart 

1868. (vermoedelijk februari nvdr.) Daarvoor grijpen we terug 

naar brieven van soldaten en verslagen van regimenten. Zo 

schrijft tijdelijk Adjudant, Lt Borrett, dat zijn eenheid - 4th 

Kings Own - op 15 februari te 11 uur aankwam in Adegerat, 

derde kampplaats na Senafe, en dat hij juist op tijd kwam voor 

de tiffin, een lichte lunch. Dit wil zeggen dat hij vermoedelijk 

begin februari moet zijn vertrokken. De defensieve stellingen 

moesten daar nog uitgebouwd worden, want op ongeveer 30 

mijl bevond zich local chief Dejas Kassa. Met zijn 40.000 

stamgenoten kon hij gemakkelijk Lt Borrett‘s troepen 

overweldigen, niettegenstaande hun vuuroverwicht met de 

nieuwe Snider geweren. Generaal Napier speelde op zeker en 

organiseerde een “parley” (Fr. parler: angelsaksisch: gesprek 

tussen vijanden voornamelijk in maritieme kringen gebruikt 

onder dekking van de zwarte vlag) met Kassa, doch dit greep 

slechts later plaats.   

Ondertussen trok de expeditie verder, in goede marsorde. Elk 

onderdeel wist welke eenheid voor hem ging en welke 

volgde. In het bergachtige gebied dienden de infanteristen de 

muilezels in de caravaan bij te staan. Per dier werd één 

soldaat toegevoegd om het behoedzaam te leiden via het 

smalle bergpad. De olifanten beladen met Armstrong 

batterijstukken hadden hun eigen gespecialiseerde 

begeleiders. 

 

In Adigbate diende men ettelijke dagen te wachten en wel om 

twee redenen. Één: de transportkaravaan kon de infanterie 

niet volgen, en twee: op 25 februari greep dan toch de 

“parley” plaats tussen Napier en Kassa. Dit om zich van zijn 

good-will en de samenwerking met zijn stam uit de Tigré 

provincie te verzekeren. Ondertussen doodde men de tijd 

met jagen. Er was een overvloed aan hazen en konijnen die 

zich zelfs verscholen onder de tenten, waardoor het simpel 

doodknuppelen voor een waar eetfestijn zorgde om de zo 

magere rantsoenen aan te vullen.   

De “Durbar”, de Aziatische term voor de plaats van de parley, 

bevond zich vlakbij de rivier Diab. Men kwam zo elkaar wat 

tegemoet. Kassa was vergezeld van een groot deel van zijn 

leger en kreeg van de Britten een Guard of Honour, of 

erewacht.  Groot was hun verbazing toen de Britten zagen dat 

het leger van Kassa een zootje ongeregeld was, slechts 

uitgerust met een allegaartje van allerlei oude voorladers, 

bogen, pijlen en speren.  Iedereen was het eens dat, indien 

het leger van Theodorus van hetzelfde kaliber zou zijn als dit 

van Kassa, er weinig te vrezen viel.  De drie uren durende 

parley greep succesvol plaats en omstreeks 15.00 uur kreeg 

Kassa als orgelpunt een militaire parade van de Britten. Dat 

overtuigde hem en hij verleende zijn volle medewerking voor 

een ongehinderde doortocht en toelevering van wat nodig 

was.  

Met Maria-Thérésia Thalers zouden de trouw beloond en de 
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kosten betaald worden, maar het geld was nog onderweg. 

Achteraf mocht Kassa aanschuiven aan de ‘kassa’ van de 

Thalers… Bovenop kreeg hij nog ettelijke honderden wapens 

en bakken munitie, in overtal van de terugtrekkende 

eenheden. 

Kamp Antalo werd bereikt op 2 maart. Het muziekkorps van 

het 4th Kings Own verwelkomde de pas gearriveerden met 

gepaste muziek. Er is niet  bekend welke marsmuziek er 

gespeeld werd. In dit kamp werd nog maar eens een triage 

gemaakt van persoonlijk materieel. Officieren max 100 Lbs 

(50kg ongeveer) en sSoldaten max 50 Lbs. Lt Barrett noteerde 

dat hij slechts 2 uniformen overhield. De serge of wollen 

winterse kledij in een zeker patroon geweven en de khaki,  

een lichte katoenen stof. 

 

Deze khaki kleur kwam van de Britse troepen in India die 

tijdens het marcheren zandbruin stof op hun witte uniformen 

kregen waardoor deze van wit veranderden naar khaki. In de 

techniek van de camouflage was dit al een eerste -zij 

onbewuste- stap om pas vanaf WOI verder te worden 

ontwikkeld. 

Vanaf Antalo werd het menens. De divisies werden op volle 

sterkte gebracht. De strikte ”Order of Battle” of slagorde 

werd aangenomen. De voorhoede mocht slechts twee 

dagreizen voorsprong hebben op de eerste divisie met 

hoofdopdracht de gevangenen te bevrijden. De tweede 

divisie de verbindingen te verzekeren en de bevoorrading en 

communicatie te beschermen. Onderweg vielen slechts 

enkele verliezen te betreuren. Niet door oorlogsincidenten, 

maar door onvoorzichtigheden en natuurgeweld. Zo 

verdronken er 8 cavaleristen tijdens het oversteken van een 

kolkende rivier. Onderweg naar Dildi kamp teisterden regen 

en onweders de troepen. Napier was genoodzaakt mens en 

dier een rustdag te geven; zo uitgeput waren ze. Vanuit Dildi 

mochten de soldaten uitsluitend de hoogstnoodzakelijke 

persoonlijke uitrusting meenemen. Voorrang werd gegeven 

aan wapens, munitie en levensmiddelen.  Hun deken werd 

opgerold als een worst dwars over de schouder “en 

banderolle” meegedragen om toch wat beschutting te 

hebben. 

Ondertussen bij Thewodros 

Op 27 maart 1868 stuurde Generaal Napier een bericht naar 

Thewodros met de dringende boodschap: “zich over te geven 

met de gijzelaars of de gevolgen te aanvaarden”. 

Theo antwoordde niet.  Ondertussen zat hij ook niet stil. Met 

zijn leger trok hij van Debra Tabor, in puin achtergelaten, naar 

Magdala. Hij moest zich net als de Britten een weg banen, 

waardoor het bijna leek op een wedloop naar Magdala van de 

beide legers. Theodorus werd vertraagd vooral door het 

meeslepen van de Sevastopol mortier, ettelijke tonnen zwaar, 

waarvoor hij niet het gepaste transportmiddel had. Er moet 

gezegd worden dat ook hij over het nodige initiatief en goed 

organisatietalent beschikte. Moorddadig en zelfverzekerd als 

hij was zou hij Napier en de hele expeditie met zijn mortier 

verslaan. Op zijn tocht paste hij de techniek toe van de 

verbrande aarde nadat hij eerst de ruime streek had 

leeggeplunderd. De Britten waren zo genoodzaakt hun 

opmars te vertragen om te wachten op toeleveringen van 

(dieren)voeding vanuit de achterhoede. Rantsoenen van 

beschuit, rum, groenten, werden met 25% verminderd. Er 

werd verboden wild te schieten om geen vijandelijk vuur aan 

te trekken en ook om de eigen picquets niet op het verkeerde 

been te zetten. De mannen zagen er op den duur uit als 

hongerlijders. Hoe dan ook men moest blijvend rekening 

houden met de deadline van medio juni, begin van het 

regenseizoen. 

The last 50 miles – Een incident 

Op 2 april, tijdens de opmars naar Scindi kamp, vond een 

incident plaats dat de hele expeditie bijna fataal werd. Een 

grote groep Abessijnse ruiters (niet-getrouwen aan Theo, 

nvdr.) escorteerden een belangrijk stamhoofd, Mashesha. Zij 

botsten op een out laying picquet van de voorwacht van de 

2de  Brigade die onmiddellijk het vuur opende in de mening op 

de vijand te zijn gestoten.  

 

Er vielen 6 schoten. Resultaat: één Abessijn gedood en een 

tweede gekwetst. Er werd voor het ergste gevreesd! De 

Abessijnen bekenden echter  in de fout te zijn gegaan. Excuses 
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werden uitgewisseld en… zand erover, case closed! Met de 

belofte dat de families van de slachtoffers achteraf ook 

mochten aanschuiven aan de kassa met Maria-Theresia 

Thalers. Van geluk gesproken.  

In deze opmars was de legerleiding zeer bevreesd voor 

mogelijke aanvallen van Theodorus’ leger. De Britten dienden 

nog steeds via zeer smalle paden te vorderen, waardoor het 

openplooien van de strijdmachten in breed front, onmogelijk 

was.  De voorwacht kon gebruik maken van het pad dat Theo 

enkele tijd voordien had aangelegd in zijn opmars naar 

Magdala. 

De slag om Argoe Plateau 

Argoe Plateau vormde de toegangspoort tot Magdala. Op 

maandag 6 april kwam Generaal Napier met zijn staf en 

bereden escorte in de spits aan om een verkenning te doen 

van de aanloop naar Magdala. Van Delanta kamp naar de 

Bashilo pass was het enkele mijlen en daar kon hij de stelling 

van Magdala observeren. Vandaaruit leidde de Kings Road, 

aangelegd door Theodorus om zijn geschut te transporteren, 

rechtstreeks naar Magdala.  Napier draaide af tot voor het 

Argoe Plateau naar een bergrug op de weg naar Magdala en 

zag dat Theodorus op het plateau een macht van ongeveer 

8.000 ruiters had verzameld.  

Dit plateau lag onder vuurdekking vanuit de stelling Magdala, 

dat goed verdedigd werd. Na de nodige observaties waarbij 

vastgesteld werd dat Magdala gezien zijn hoogteligging een 

strategisch voordeel had op de naderingsroutes van Napier, 

besloot hij terug te keren naar Delanta. In de vooravond 

aankomend, werd hij verwelkomd met een knetterend 

onweer, stormwind en kletterende regen. In de verte kon 

men nog net de vuren van Theodorus’ kamp onderscheiden… 

Generaal Napier in de frontlinie 

Met de resultaten van zijn verkenning stelde Generaal Napier 

zijn naderingsmarsorder op. De soldaten dienden nu alle 

persoonlijke uitrusting die niet strikt nodig was voor de 

oorlogsvoering achter te laten. De twee brigades van de 

eerste divisie, nu op volle sterkte, beschikten naast hun 

Snider geweren, over Armstrong 20 ponds kanonnen en hun 

7 pounders en de raketten van de Naval Brigade.  

Bij valavond op 7 april hield Napier zijn briefing voor alle 

officieren beneden de rang van luitenant-kolonel. Nadien 

werden de ondergeschikten gebriefd en zoals gebruikelijk in 

die tijd, werd enkel de strikt noodzakelijke informatie 

doorgegeven. Officieren leiden, onderofficieren houden de 

discipline erin en voerden de orders uit en konden indien 

nodig het bevel overnemen als de leidinggevende sneuvelde.  

In de vroege ochtend van 9 april werd het marsorder gegeven 

en beide brigades namen posities in aan de steile oever van 

de Bashilo rivier. Theodore had daar eerder kampement 

gemaakt in zijn tocht via de Kings Road naar Magdala. Van dit 

kampement restte slechts brandhout, al naar gewoonte van 

Theo.  Een zwaar onweer geselde opnieuw de troepen van 

Napier. 

Ondertussen in het kamp van Theodorus II 

De dagen voordien had Thewodros zijn troepen opgehitst met 

toespraken tot op het ridicule toe. Hij eiste de overwinning op 

de Britten zeggende dat het een ongedisciplineerd zootje 

ongeregeld was. De avonden spendeerde hij met zuippartijen 

en liederlijke toestanden. Theo had het strategisch voordeel. 

Hij had de keuze van het slagveld, beheerste vanaf de hoogte 

het lagergelegen slagveld en zijn bevoorradingslijnen waren 

kort. Het fort Magdala was slechts bereikbaar via twee steile 

toegangspaden die leidden naar de twee toegangspoorten. 

De enige toegangsweg was deze via de Kings Road naar de 

hoofdpoort Ketik-Bar-Gate. 

Britten ten aanval 

Goede Vrijdag 10 april 1868 – eerste krijgsdag 

Om 05.30 uur werd het sein tot de aanval gegeven, 

aangevoerd door de 4th Kings Own-  1ste brigade. Zonder hun 

gun powder tea of ontbijt trokken ze ten strijde. De door de 

onweders gezwollen Beshilo rivier werd vrij gemakkelijk 

doorwaad tot heuphoogte. Ze hoopten ondertussen met het 

rivierwater hun drinkflessen te vullen, doch het water was 

veel te modderig voor consumptie. Zonder tegenstand werd 

de Kings Road bereikt. Er werd gestaag gevorderd. Uit 

voorzorg voor een hinderlaag werden de machten ontplooid. 

Twee compagnies beveiligden de logistieke trein. In deze 

loeihete dag – zonder drinken - zagen ze tijdens hun 

vorderingen de voorposten van Theodorus defensie. Een 4-tal 

posten die goed verdedigd waren, konden Napiers tactiek in 

gevaar brengen. Hij besliste om één ervan, Fahla, aan te 

vallen. Om 16 uur werd de aanval ingezet door een 

vermoeide, dorstige en hongerige compagnie die niets liever 

wou dan rusten in hun dekens en banderolle meegebracht. 

Beleg van Magdala 

Om 16.30 uur werd vanuit Fahla één schot gelost met de 

mortier Sevastopol, gevolgd door enkele artillerieschoten van 

kleiner kaliber die evenwel noch schade noch verliezen 

veroorzaakten. 

 

De grote Sevastopol schoot éénmaal 
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Onmiddellijk waren honger en dorst verdreven. Bevelen 

werden geschreeuwd. De Abessijnen vielen de logistieke trein 

aan en Brigadier Schneider riep: “Forth to the Front” (4de naar 

het front) en onmiddellijk haastten ze zich om de 

muilezelcaravaan te beschermen. Lt Borrett beval zijn 

troepen in “schermutseling stelling” te gaan (nu gekend als 

tirailleur) in het zicht van de vijand. De nieuwe Snider 

geweren werden geladen en gewapend. Ze splitsten hun 

gelederen zodat de Punjab Pioneers van de Naval Brigade met 

de rockets tussendoor konden om de trein te beschermen. 

Het vuur van deze raketten ontnam elke Abbessijn de 

goesting om verder aan te vallen. De schrik was ingeslagen 

voor het onbekende wapen! Minder van 15 minuten na het 

eerste schot, waren 4 à 500 manschappen van The Kings Own 

Regiment in tirailleur de 8.000 man van Theodorus genaderd 

bovenop de Argoe plateau. Op 150 yards werd het vuur 

geopend. De Snider geweren deden hun werk en de 

Abessijnen, enkel gewapend met voorladers, werden omver 

geblazen door de snelle vuurkadans. Hun leider Gabry besliste 

terug te trekken naar Fahla. Daar reorganiseerden ze zich en 

kwamen ze terug. De Britten dienden te wijken. Ze zochten 

beschutting achter de rotsen. De raketten van de Belochees 

vuurden in kromboog en de twee kanonnen van de Mountain 

batterij vuurden met de 7 pounder RML’s. Als de vijand op 80 

yards genaderd was heropenden de Sniders het vuur met een 

algehele Abessijnse terugtrekking tot gevolg. Hun 

bevelhebber Fit-Auria Gabry beval terug te trekken én naar 

Magdala, én naar Fahla. Tijdens dit terugtrekken werd nog 

een flauwe aanval uitgevoerd op de trein doch de Punjab 

Pioneers met een bajonetaanval, en the Beloochee regiment 

slachtten de vijand af, ingesloten in een ravijn. 

Tegen 19.00 uur was de strijd gestreden en gewonnen. De 

Britten verloren 20 gewonden en 2 doden. De verliezen bij 

Theodorus worden geschat op 500 doden en 1.000 

gewonden. Doch deze cijfers zijn estimaties. Theodorus 

verloor zijn keizerrijk van Abessinië op Goede Vrijdag 10 april 

1868 tussen 16.30 en 19.00 uur. De reden van dit verlies was 

vooral dat hij zich verkeek op de trein die hem een mooie buit 

leek en volgens onvoldoende beschermd was. Hij was niet op 

de hoogte van de lading van de muilezels, namelijk de kleine 

7 pounder kanonnen. Door deze onbezonnen aanval verlieten 

de Abessijnen hun defensieve stellingen en liepen pal op het 

vuur van de Snider geweren en de raketten. Strateeg 

Thewodros was terug een gewone chef-struikrover 

geworden. 

Was ooit een verliezer tevreden met een verloren spel? 

Neen! Hoe bloeddorstiger een despoot, hoe meer machtsgeil 

hij wordt. Dit was ook bij hem het geval. Nu de duisternis 

inviel en het krijgsgewoel verstomde, waren de kreten van de 

stervende en zwaargewonde Abessijnen duidelijk te horen. 

Thewodros, die de bui van het verlies zag hangen, beval zijn 

naaste medewerker generaal Fit-Auria Gabry een aanval te 

lanceren. Gabry stelde dat dit een zeer bloedige slag zou 

worden, gelet op de overweldigende vuurkracht van de 

Britten. Hij wijzigde zijn bevel en besliste tot terugtrekking via 

de posten Selassie en Islamgie met het oog op de verdediging 

van de terugtocht naar Magdala via de hoofdpoort Kekit-Bar- 

Gate. Indien deze weg en de poort afdoend waren verdedigd 

zou het opnieuw een bloedige slag worden. Evenwel liet hij 

na voldoende defensieve stellingen op te richten op de 

naderingsweg naar wat zijn hoofdstad werd genoemd en 

tevens zijn laatste stukje keizerrijk. 

In de late avond van vrijdag 10 april nam Thewodros één van 

de pistolen, die hem als geschenk gegeven waren door de 

Queen, stak de loop in zijn mond doch kreeg op het laatste 

moment een mep van zijn ondergeschikte, waardoor het 

schot miste en hij enkel aan het oor gekwetst werd. 

Wat gebeurde ondertussen met de gevangenen? 

Zij zaten in de cel in Magdala en werden overgebracht naar 

Theo’s kampement. Zij konden het strijdgewoel en de 

kanonschoten duidelijk horen. Ze hadden de schrik op het lijf. 

Raar maar waar, af en toe stuurde Theo een bericht naar 

Rassam met de stand van zaken. Rassam antwoordde met 

een bericht om Theo aan te zetten te negociëren met Napier 

over een overgave. Missionaris Flad bracht de boodschap 

over en Theo ontplofte bijna van woede en Flad vloog buiten. 

Na tot zijn positieven te zijn gekomen liet hij Rassam roepen. 

Ze hadden een goed gesprek in wat leek op een dialoog 

tussen goede vrienden. De andere gevangenen konden de 

Britse stellingen zeer goed zien, zo vlakbij en toch nog ver van 

de vrijheid.  

Paaszaterdag 11 april 1868 – tweede krijgsdag. 

In de vroege ochtend van 11 april liet hij Flad halen en samen 

met Theo’s schoonzoon Dejach Alami, stuurde hij hen in 

gezelschap van Lt Prideaux naar Napier met het oog op een 

verzoening. Bij dageraad zag de Britse voorpost een groepje 

ruiters me een witte vlag afdalen van Magdala. Groot was de 

verbazing toen ze het Brits uniform van Lt Prideaux 

herkenden.  Ze werden terstond naar Napier geleid die hen 

aanhoorde. Zijn antwoord aan Thewodros luidde: 

“Zijne Majesteit heeft gestreden als een moedig man. Hij werd 

overweldigend door een machtig Brits Leger. Het is mijn wens 

dat er geen bloed meer vloeit. Als zijne Majesteit daarmee 

instemt en zich onderwerpt aan de Koningin van Engeland en 

als hij alle Europeanen die zich nog onder zijn hand bevinden, 

vandaag, veilig overlevert aan het Britse kamp garandeer ik 

U, Majesteit, een eervolle behandeling voor uzelf en zijne 

Majesteit ’s familie” 

Vooraleer te vertrekken kreeg Dejach Alami nog een 

rondleiding in het Britse kamp, uiteraard met bijzondere 

uitleg over de vuurkracht waarover ze nog beschikten en die 

gebruikt zou worden zo er geen overgave volgde. Vuurkracht 

die in niets te vergelijken was met wat gisteren de Abessijnen 

te beurt viel. Verder nog, mocht beslissen tot vluchten, zou hij 

worden gevolgd tot het einde van de wereld. Indien Dejach 

Alami en de chiefs faalden in het tegenhouden van de 

gewelddaden van Thewodros, zouden er represailles volgen 

voor hen en hun families. Straffe taal die ze te horen kregen 

en met de bibber op het lijf vertrokken ze terug naar het 

kampement Magdala niet zonder nog op vraag van Dejach de 

toezegging te krijgen van een 24 uurs uitstel vanwege Napier.
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De bal in het kamp van Thewodros II 

Ogenschijnlijk kalm nam Theo kennis van het antwoord van 

Napier en de mondelinge uitleg van zijn schoonzoon Dejach. 

Hij was zeer ingenomen met de laatste lijn van de brief doch 

twijfelde eraan of Napier goed bekend was met de omvang 

van zijn “familie” in de stam. Theo nam zijn tijd. Zijn 

opperhoofden pleitten voor een hernieuwde aanval de 

komende nacht. Theo dicteerde een brief aan Napier die 

alweer uitblonk in kinderlijke eenvoud en bijbelse referenties. 

Hij beklaagde er zich over dat het Abessijnse volk niet moest 

weten van zijn inspanningen tot het moderniseren van het 

land. Hij bad tot God dat het kwaad dat hij had gedaan zou 

omkeren naar goeddoen door dezelfde God… Geen woord 

echter over de gevangenen noch over de overgave. Alleen Lt 

Prieaux en Flad werden uitgezonden met zijn boodschap. 

Ondertussen hield Theodorus krijgsraad. Verrassend genoeg 

verwierp hij zowel de pleidooien voor het verderzetten van 

de oorlog als het executeren van de gevangenen wat een 

verschrikkelijke wraakactie van de Britten zou ontketenen. 

Ondertussen ontplooide Napier zijn volledige 1ste divisie. 

Pasen 12 april 1868 – derde krijgsdag. 

Van de 24 uur uitstel maakte Napier dus gebruik om zijn 

stellingen verder uit te bouwen en aanvalsposities in te 

nemen. Thewodros verraste nog Napier door hem 1.000 stuks 

vee en 500 schapen als paasgeschenk aan te bieden. Napier 

weigerde in de veronderstelling dat er een staartje aan dit 

geschenk verbonden zou zijn. De interne strijd tussen de 

diverse nog getrouwe Abessijnse stamhoofden bereikte een 

hoogtepunt. De eenen wilden verder vechten, anderen 

wilden vluchten, nog anderen wilden zich overgeven aan de 

Britten. Feit is dat er meer en meer stamhoofden het gezag 

van Thewodros in vraag stelden. Tijdens de nacht werden de 

standpunten ten top gedreven en de keizer trok zich terug in 

zo wordt gezegd, een zuippartij die hem volledig in verwarring 

bracht. Dropen er die nacht al Abessijnse stammen af? In het 

Britse kamp werd ondertussen de verplichte kerkdienst 

gehouden.  Ze dienden wel hun wapens “ter kerke” mee te 

nemen. Je weet maar nooit. Gelukkig dienst in openlucht 

want na 4 dagen ongewassen en ongeschoren in dezelfde 

kledij moet er wel een odeurtje rondgehangen hebben. Maar 

ze waren gezonder dan toen ze uit Zula vertrokken. 

Paasmaandag 13 april 1868 – vierde krijgsdag 

In de vroege ochtend werd het gerucht verspreid dat 

Thewodros was gevlucht met een groot deel van zijn 

aanhangers. Daardoor kwamen de stellingen Fahla en 

Magdala onverdedigd! Gelukkig reageerden de Britse 

brigades niet op dit bericht. Was het een valstrik van 

Thewodros?  Feit is dat de troepen van Theo posities innamen 

in Islamgie vlak voor Magdala en in Magdala zelf. Dat waren 

de twee doelwitten die dienden geviseerd zo het ultimatum 

van Napier niet werd aanvaard. Zoals gezegd waren de 

gevangenen op de hoogte van de correspondenties tussen 

Napier en Thewodros. Zij vreesden het ergste: gefusilleerd of 

van de steile klif van Magdala geworpen worden, wat in 

wezen ook de dood betekende. 

De gevangenen bevrijd! 

Thewodros droeg Rassam op om naar het Britse kamp te 

gaan. Toen ontspon zich als het ware een toneeltje!  Rassam 

aarzelde, want hij vreesde voor zijn lotgenoten. Hij deed een 

paar stappen en kwam terug. Theo wees hem weg, deed 

opnieuw een paar stappen, aarzelde, vreesde doodgeschoten 

te worden, keerde terug naar Theo en zei in een grillige 

ingeving van het lot:  “Mijn lotgenoten zijn nog achter”! 

Opnieuw wees Theodorus hem weg. Na enkele stappen zag 

Rassam, met ingehouden vreugde, dat zijn lotgenoten hem 

volgden… Op hun weg naar beneden kwamen ze Prideaux en 

Flad tegen. Ze hadden andermaal een boodschap van Napier 

bij zich. Doch nu terugkeren in de klauwen van Thewodros 

zou de reinste dwaasheid zijn. Zijn temperament kennende 

zou hij misschien een bloedige wraak op hen nemen. Het feit 

dat Napier ondertussen het stoffelijk overschot van de 

gesneuvelde Abessijnse generaal Fit-Auria Gabry had laten 

overbrengen naar Theo stemde deze misschien gunstig in het 

vrijlaten van de gevangenen. Alle Europese gevangenen, 

behalve de fransman Bardel die te ziek was om te reizen, 

bereikten veilig het Britse kamp. In wezen was de missie nu 

reeds half geslaagd. Doch het order luidde ook: de inname 

van de vesting Magdala. Wat er met Thewodros moest 

gebeuren werd aan de gezond verstand van Napier 

overgelaten. 

De bestorming van vesting Magdala 

 

In de late ochtend van paasmaandag 13 april besliste Theo te 

vluchten via de Kaffir-Bar-Gate, samen met enkele 

getrouwen. Deze poort ligt aan de andere zijde dan vanwaar 

de Britten aanvielen. Ongelukkigerwijze voor hem was deze 

poort omsingeld door de Galla stam die Theodorus haatten 

en de Britten zeer genegen waren. Er was geen ontsnappen 

aan. Om 08.00 Hr viel Napier aan via de voorpost Selassie. Er 

was geen weerstand. Ongelooflijk doch de troepen zagen 

Thewodros op een wit paard in gezelschap van zijn getrouwen 

20 koperen kanonnen versjouwen naar Magdala. Het vuur 

van de Britten maakte dat de kanonnen werden 

achtergelaten. De artilleristen van hare Majesteit wisten deze 

kanonnen echter te gebruiken tegen de Abessijnen die 

vluchtten naar Magdala. De achtergeblevenen gaven zich  
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over of sneuvelden.  Het geschut reikte echter niet ver genoeg 

om Magdala te treffen, zodat het vuren werd gestaakt. 

Generaal Napier besliste dat de eindrush mocht worden 

overgelaten aan het 33ste Duke of Wellington daar het 4th 

Kings Own reeds zijn deel van de zege had behaald op Goede 

Vrijdag. Omstreeks 15.00 uur begon de aanval op de 

hoofdpoort Kekit-Bar-Gate. Startlijn lag op ongeveer 350 m 

van deze poort. De diverse eenheden vorderden in tirailleur 

en hielden de poort onder schot terwijl de Royal Engineers 

onder dekking van de rockets de 3 m hoge houten poort 

zouden opblazen. Inderdaad zouden, want in het heetst van 

de strijd waren de engineers hun vaatjes buskruit vergeten. 

Het was te laat om ze op te halen. Daarom probeerden ze de 

poort open te breken met koevoeten, maar de poort week 

niet. Uiteindelijk nam een klein groepje het initiatief om over 

de omwalling te klauteren, een doornhaag te overschrijden 

en de poort aan de binnenzijde te openen. Twee Ierse 

soldaten kregen daarvoor het Victoria Cross. Te weten: Pte 

James Berging en Drummer Michael Mayner. 

Het einde van Thewodoros II, keizer van Abessinië 

Nu de weg vrij was stormden de troepen van het 33ste naar 

een kleinere binnenpoort. Onderweg lagen kermende en 

stervende Abessijnen. Eén van hen werd herkend als Keizer 

Thewodros II. Met één van The Queens pistols, die hem 

eerder dat jaar cadeau waren gedaan, had hij zelfmoord 

gepleegd. De strijd was gestreden. De opdracht van “De 

Abessijnse Expeditie” was volbracht.  Aan Britse zijde vielen 

in die stormloop slechts enkele gewonden te betreuren. 

Besluiten 

De initiële opdracht werd uitgevoerd. De gevangenen werden 

bevrijd en Fort Magdala werd veroverd. De tirannieke keizer 

besliste zelf over zijn lot. Maar vooral het prestige van het 

Britse Rijk was gered en het vertrouwen in de Britse 

diplomatie was hersteld. 

De auteur stelt dat het Abessijnse verhaal in het 

vergeethoekje is geraakt. Is dit omwille van de weinig lovende 

diplomatieke voorgeschiedenis? Of van het feit dat er, hoe 

raar ook, weinig doden vielen? Of was de kostprijs voor de 

schatkist te hoog? Toch moet gesteld worden dat het Britse 

leger,  dankzij een immense samenwerking tussen Britse en 

Koloniale troepen op logistiek, geografisch, technisch, 

nautisch gebied nooit eerder zulke innovatie heeft gekend. 

Denken we maar aan: de telegraaf, de stoomschepen, het 

grendelgeweer, de camouflage khaki kledij enz. enz. 

Epiloog 

Napier beval een autopsie op het stoffelijk overschot van 

Thewodros. Hij kreeg een christelijke begrafenis in de kerk 

van Magdala, waar hij nu nog rust. In de Paasdagen werden 

nog 115 Galla gevangenen door de Abessijnen terechtgesteld. 

Zelfs een vrouw onthoofde Theo eigenhandig op Paasdag! 

Napier beval ook de totale vernieling van het kamp. Het werd 

afgebrand. Gelukkig werden de kerk- en kunstschatten vooraf 

meegenomen.  De troepen van het 33ste verlaagden zich tot 

zware dronkenschap en tot het roven van alles wat restte. Zij 

dienden te worden vervangen door het Faithfull 4th Kings 

Own. Op 17 april werd het strijdtoneel verlaten onder “God 

Save The Queen”. De Britten verlieten het slagveld en trokken 

terug via dezelfde route, onderweg alles ontmanteld en 

meenemend wat ze hadden opgebouwd.  Groot-Brittannië 

liet de kans tot annexatie van Abessinië bij het 

Commonwealth onbenut.  Ze lieten het land achter in een 

compleet vacuüm, open voor stammentwist en burgeroorlog. 

Op zondag 19 april werd een troepenparade gehouden voor 

Generaal Napier. Het zwaard en schild van Thewodros werd 

bij opbod verkocht voor 41 Pond. Thans prijkt het in het 

Nationaal Museum van Addis Abeba. De Maria-Theresia 

Thalers zijn dan toch terechtgekomen. Op 23 Mei 1868 

werden de 500.000 thalers afgeleverd aan de commanding 

officer in Annesley bay en via Senafe uitbetaald aan de trouwe 

Abessijnen voor bewezen diensten. 

Tegen eind juni waren alle troepen gerepatrieerd naar 

Engeland of naar India en waren alle restanten van de 

expeditie volledig opgeruimd.  

Luitenant- Generaal Sir Robert Napier, KCB (Knight 

Commander of the Order of Batth) kwam in Dover aan op 2 

juli om 03.45 uur. De burgemeester en een deel van de 

gemeenteraad verwelkomden hem spijts het vroege uur met 

een kleine receptie. In een korte toespraak prees hij zijn 

officieren en manschappen voor hun inzet in de expeditie. 

Enkele uren later werd hij door eerste minister Disraeli, in the 

House of Commons, én bijgetreden door de oppositie, 

geprezen voor zijn geslaagde expeditie. 

In tegenstelling tot het graf van Thewodros is thans geen 

enkel spoor te vinden van de Brits-koloniale strijdkrachten, 

noch een monument ter herdenking van de vele slachtoffers 

die Thewodros maakte. Generaal Napier kreeg later een 

standbeeld op Trafalgar Square waar het nu nog te zien is 

naast Nelson’s Colomn. 

Thewodros’ weduwe en zijn zoon, Alemayehu, 

troonopvolger, werden meegenomen naar Groot-Brittannië. 

De weduwe stierf onderweg in Afrika. De zoon werd 

toevertrouwd aan Capt Speedy. Hij kreeg een opleiding aan 

de Independent School at Rugby, doch stierf in 1879 op 19-

jarige leeftijd zonder zijn vaderland terug te zien. 

 

De gepubliceerde afleveringen in de vijf hoofdstukken/edities 

M&M Contact zijn geen letterlijke vertaling van de originele 

uitgave van 2009. We hebben ons best gedaan om inhoudelijk 

de tekst zo getrouw mogelijk te volgen. Opzoekingen, 

documentatie, foto’s enz. via vooral Wikipedia, IWM, British 

Archives, British Army museum. Mochten er rechthebbenden 

zijn gelieve u te wenden tot de redactie. 

Freddy Vervaet  

Aug 2017 - aug 2018 

 



44| M & M  C o n t a c t  3 / 2 0 1 8  
 

 

    

         

Merken :  Drops - Phildar - Manos Del Uruqay  - Malabrigo – Rowan  

Exclusief verdeler van Slow Light Kaarsen 

55 – 110 uren sfeervol en geurig genot 

     

Openingsuren 

Ma, di en do: 10u tot 16u 

Woe: 14u tot 18u 

Vrij: 10u tot 18 u 

Zat: 9u30 tot 14u 

 

 

 

Nieuw te Zedelgem 

 

Berkenhagenstraat 50 

050 35 92 55 

bruneelcaroline@hotmail.be 

Ook op Facebook  

Praktijk voor podologie 

Gespecialiseerd in onderzoek en correctie van gang- en 

statiekproblemen. Geen nagel- en huidzorg. 

Alles wordt steeds op maat en eigenhandig vervaardigd. 

Consultaties enkel op afspraak 

Evelyne van Meurs 

Leo van Gheluwestraat 2 

8000 Brugge  

0498 | 85 93 33  

 evelyne@evelynevanmeurs.be 
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Het leven in onze club 

Zij die ons verlieten 

Willy Kerremans  

 

Met verslagenheid vernamen we het onverwachte overlijden van ons lid 

Willy Kerremans op  zondag 19 augustus 2018.  

We hebben hem leren kennen als een minzame man die graag in ons 

midden vertoefde en trouw op onze activiteiten aanwezig was.  

Hij was ook een ondernemend man die een eigen autobedrijf bezat en 

jarenlang lid was van M&M Club Antwerpen. Hij genoot pas enkele jaren 

van een welverdiende rust en had sedert een vijftal jaren nieuw vreugde 

en geluk gevonden bij zijn partner Marleen   

Dit droevige nieuws maakt ons allen toch even stil en we leven des te 

meer mee in het verdriet dat zijn partner treft. 

 

Trefpunt 

We herinneren er nog graag even aan dat de wekelijkse ontmoeting 

“Trefpunt” doorgaat op vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur. 

Enkele maanden geleden kozen we voor “Hotel Marcel” in de  

Niklaas Desparstraat in Brugge waar we in een gezellige en ontspannen 

sfeer kunnen bijbabbelen en diverse onderwerpen aansnijden bij een 

gezellige koffie of een frisse pint. 

Ook de dames kunnen er terecht om een namiddag i Brugge af te sluiten 

met een babbel.  

  

  

 

Verkoop van M&M Attributen 

Nevenstaande attributen zijn te koop 

via onze penningmeester Ivan Loncke. 

 

Na telefoon of e-mail worden bestelde artikelen 

 volgens afspraak bezorgd 

Tel. 0477 31 01 17 of  ivan.loncke@skynet.be 

 

 

 

 

Das bordeaux of 
marineblauw 

€ 13,00 

 

Kenteken M&M 
€ 3,50 

mailto:ivan.loncke@skynet.be
mailto:ivan.loncke@skynet.be
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