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Van ontwerp 

tot bedeling! 
 

Bij Flyer.be kan men terecht voor veel meer 

dan enkel drukwerk.  

Dankzij meer dan 17 jaar ervaring als 

marktleider beschikken wij over een 

uitgebreide vakkennis die we graag met u 

delen om van uw project een succes te 

maken. Spookt er dus al een tijdje een idee 

door uw hoofd, maar weet u niet hoe eraan te 

beginnen? Wij maken van uw droom een 

realiteit! 

Het is gemakkelijk om via onze website al uw 

drukwerk te bestellen. Dat valt niet te 

ontkennen. Maar soms heeft u nood aan iets 

meer. Breng gerust een bezoekje aan onze 

vestigingen te Brugge of Brussel om 

gepersonaliseerde begeleiding te krijgen bij 

uw project. Daarnaast kan u ons ook mailen 

met uw aanvraag op het e-mailadres 

info@flyer.be.  

 Flyer Brugge 

Korte Gotevlietstraat 9 - 8000 Brugge 

   Flyer Brussel  

Chaussee d’Etterbeek 62 - 1000 Brussel 

Spreken we over een oplage van meer dan 

10.000 stuks? Dan heeft u recht op uw eigen 

contactpersoon die u verder helpt. Ook bieden 

wij u een offerte op maat aan. Hierdoor krijgt 

u telkens weer de scherpste prijs op de markt. 

 

Dankzij ons team van gespecialiseerde 

designers kunnen wij al uw ontwerpen 

intern voorzien. Zo hoeft u niet op zoek te 

gaan naar een externe partner en bent u 

ervan verzekerd dat uw drukwerk 

onmiddellijk gereed is voor de persen. 

U kan dan ook terecht bij ons voor meer dan 

simpelweg flyers, folders, magazines, affiches, 

… Of het nu voor uw interne communicatie of 

uw beursstand is, Flyer.be heeft alles wat u 

zoekt. Zo beschikken we zelfs over een 

volledig gamma van bedrukbare 

relatiegeschenken waarmee u zich 

gemakkelijk kan onderscheiden van de 

concurrentie. En ook voor uw 

kantoorbenodigdheden kan u bij ons terecht.  

Al onze producten worden professioneel 

gedrukt in België. Zo beperken we onze 

ecologische voetafdruk, is uw drukwerk 

sneller geleverd en krijgt u de beste prijs 

zonder te moeten inleveren aan kwaliteit! 

U kan zelfs blijven rekenen op ons wanneer 

uw drukwerk er reeds is. Dankzij onze 2 

digitale drukpersen kunnen wij namelijk 

variabel drukwerk aanbieden. Zo kunnen wij 

bijvoorbeeld gemakkelijk enveloppen 

bedrukken met hierop alle adressen in uw 

klantenbestand. Ook sealen, het proces 

waarin uw drukwerk beschermd wordt met 

een plastic folie, vormt geen probleem voor 

ons.  

We gaan zelfs zo ver voor u dat u het huis niet 

meer hoeft te verlaten om uw drukwerk uit te 

sturen. Dankzij Flypost, onze dienst in 

samenwerking met bPost, kan u in enkele 

klikken uw bedeling vastleggen. Wij zorgen wel 

voor de rest. Zo spaart u tijd en geld uit.  

Doorheen dit volledig proces blijft onze 

klantendienst ten allen tijde ter uw 

beschikking. Hiermee garanderen wij u keer 

op keer de vlotste ervaring op de markt, en 

dat aan de laagste prijs! Dus waar wacht u nog 

op? Kies voor Flyer.be. 
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Woordje van de Voorzitter 

 

 

Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten, 

 

Onze omslagfoto windt er geen doekjes om: de Covid-19 crisis beheerst ons leven in alle 

opzichten, tot zelfs in onze Mars & Mercurius Club. Nooit sedert de Tweede Wereldoorlog werd 

de samenleving zo indringend in al zijn geledingen verstoord als in de afgelopen maanden. Op 

mondiaal, Europees, Belgisch, maar ook op regionaal en lokaal vlak, werden politiek, economie, 

onderwijs, gezondheids- en sociale zorg ontwricht en werd het sociaal weefsel ernstig aangetast. 

Wat dat betekent op persoonlijk vlak en voor onze onmiddellijke omgeving, ondervonden we 

elke dag. Alles wat zó vanzelfsprekend was, werd plots zorg nummer één. De familiale en sociale 

contacten; de gezonde en veilige leefomgeving en de werkzekerheid. Voeg daar nog aan toe het 

leed van degenen die een dierbare ernstig ziek zagen worden of voor altijd uit handen moesten 

geven. Gelukkig werden vanaf medio mei voorzichtige maar succesvolle stappen gezet naar een 

versoepeling van de inperkingsmaatregelen. Daarbij was duidelijk dat dit een zoeken was naar 

het delicate evenwicht tussen wat wetenschappelijk aanvaardbaar en wat politiek en 

maatschappelijk haalbaar was.  

Onze club werd letterlijk op de eerste dag van de lockdown getroffen, want deze ging in uitge-

rekend de dag dat onze statutaire algemene vergadering met lunch en dansgelegenheid gepland 

was. Meteen een vaste waarde die van onze kalender verdween. We vangen dit op door te kiezen 

voor een vergadering in beperkte kring met schriftelijke procedure. Verder was er na de 

beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni geen twijfel meer: alvast tot einde 

augustus kunnen we geen normale activiteiten opzetten. Het is dus zoeken naar alternatieven en 

de bedrijfs- en onderwijswereld, maar ook de jongere generatie, toonden ons dat de digitale en 

sociale media nieuwe mogelijkheden bieden. Aan ons om ze te verkennen en te gebruiken. Een 

wekelijks virtueel ’Trefpunt’ en het virtueel ‘Vriendendinner’ van De Hanze International Business 

Club of Flanders waaraan een 25-tal M&M leden deelnamen, waren alvast veelbelovend.  

In afwachting vormt dit nummer van M&M Contact de voornaamste schakel met jullie. We 

besteden daar de beste zorg aan en we hopen dat jullie dit op prijs stellen.   

Ik hoop tot slot dat het leven stilaan een meer normale gang kan vinden zodat ook binnen onze 

club weer enig sociaal contact mogelijk wordt. Voorzichtigheid blijft daar het ordewoord. Hou 

het dus voor jullie allen en voor jullie familie ondertussen gezond en veilig.                     

 Jan De Vos 

 Voorzitter  

25 

mailto:marsmercurius.brwv@gmail.com
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ONZE AGENDA 
 

Eigen activiteiten 

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

Onder voorbehoud wegens de corona-inperkingsmaatregelen 

Donderdag 

10 september 2020 

19.00 u Conferentie “Joden en moslims, van nabijheid tot verwijdering” door Jan De Vos 

Groot Seminarie – Potterierei 72, 8000 Brugge 

Vrijdag 

09 oktober 2020 

19.00 u Historische thema-avond met voordracht en wandelbuffet. 

Cultuurfabriek – Stationsstraat 22, 8340 Sijsele  

Maandag 

09 november 2020 

19.30 u Avondconferentie “1349 – Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde” 

door Joren Vermeersch | Jurist, historicus en auteur  

Groot Seminarie – Potterierei 72, 8000 Brugge  

Zaterdag 

12 december 2020 

10.30 u Academische zitting met lezing 

Hotel Van der Valk – Oostkamp  

Activiteiten van andere organisaties 

Zaterdag 

30 oktober 2020 

09.00 u Nationale Dag Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw | Organisatie M&M Antwerpen 

Nieuw Provinciehuis & Congrescentrum Bluepoint | Antwerpen 

Help Leonora helpen 

Het coronavirus slaat wereldwijd toe en treft mensen die niet op een systeem van sociale 

zekerheid kunnen terugvallen zeer hard. Bezorgdheid daarover zette Leonora, echtgenote van 

ons medelid Luc Saelens, aan om financiële middelen te verzamelen om voedselpakketten te 

schenken aan armen in de Filipijnen, haar land van herkomst. Een voedselpakket van 20 Euro 

volstaan om een gezin van vier een week te laten overleven en bestaat uit rijst, sardienen in 

blik en noedels. Ze wil deze pakketten laten verdelen op 27 juli 2020, haar verjaardag. 

Ze zal daarvoor zelf, met hulp van Luc, Filipijnse loempia’s bereiden en in pakjes van 20 stuks te koop aanbieden aan 20 Euro.  

Bestelling kan via mail saeluc@hotmail.com of via telefoon 0473341248. 

Daarbij ook vermelden of je liever kip of vegetarisch verkiest in plaats van varken/rund. 

Verder ook bevestigen of je ze komt ophalen op 27 juli of op een andere datum, dan wel of je verkiest dat ze opgestuurd worden.  

Betaling vooraf door overschrijving op rekening BE72 000103306616 van Leonora Cudo 

Met vermelding van: …. pakjes van 20 EUR = …...EUR 

 

   

 

 

http://mmbrugge.be/
mailto:saeluc@hotmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com.au/pin/401946335487815399/&psig=AOvVaw0KCWWtIw7Yk-odwJ2T7ZY9&ust=1589122328429000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjc_8CEp-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Van de redactie  

We zullen doorgaan 
 

Samenleving verrast door een virus 

Toen we begin maart bevestiging kregen over een dreigende pandemie, 

die te vergelijken zou zijn met de Spaanse griep in 1918-1919, werd dit 

door velen als een onheilsprofetie afgedaan. Amper twee weken later 

leefden we in een wereld met lege agenda’s, met gesloten bedrijven en 

scholen waar afstandswerken en -leren de norm 

werden en met gesloten horecazaken en geannuleerde 

sport- en cultuurevenementen. De wereld ging op slot 

en we beseften amper hoe groot de menselijke tol en 

de economische en sociale schade zouden worden.  

Enkele dagen voor het besluit van de Nationale Veilig-

heidsraad tot ‘lockdown’, hadden we al beslist om onze 

algemene vergadering uit te stellen. Een moeilijke 

beslissing, maar de gezondheid van onze leden ging 

voor. Een maand later was zonneklaar dat ook verdere 

activiteiten op de helling stonden. Alvast tot eind 

augustus hebben we alle evenementen geannuleerd 

en voor wat in de maanden daarop mogelijk zal zijn, 

blijft het koffiedik kijken. Maar we volgen de 

beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 

nabij op en trachten daaruit te distilleren welke 

bewegingsvrijheid we dit najaar zullen krijgen. 

Mars & Mercurius in het hart geraakt 

Vriendschap, solidariteit en ontmoeting zijn deel van de beginwaarden van 

Mars & Mercurius en het is net daar dat de lockdown ons allen raakt. 

Fysische samenkomsten zijn tot nader order niet mogelijk en hoelang dit 

zo zal blijven, is niet duidelijk, net zoals niet duidelijk is of opflakkeringen 

van de Covid-19 pandemie zullen wegen op onze activiteiten. 

Noodgedwongen is voorlopig ons ledentijdschrift M&M Contact de 

belangrijkste schakel tussen ons allen. Helaas kunnen we dit nummer niet 

stofferen met een terugblik op de voorbije activiteiten, maar wel kunnen 

we aansluiten op de actualiteit. Niet door tot in den treure te herhalen wat 

we dagelijks voorgeschoteld krijgen door de media, maar door enkele 

achtergrondartikels aan te bieden die illustreren hoe sterk de corona-

pandemie de politieke en economische machtsverhoudingen in de wereld 

en in Europa dreigt te veranderen.  

Door de zorg om de coronacrisis economisch en maatschappelijk weer te 

boven te komen, werden prangende vraagstukken als de klimaat-

verandering, de toenemende waterschaarste, de energiebevoorrading en 

de migratie wat in de vergeethoek gedrumd, maar toenemend alarmerende 

berichten herinneren er ons aan dat ook daar dringend actie nodig is. De 

uitdagingen voor onze politieke leiders zijn dus groot. Laat ons hopen dat 

daarvoor de nodige ernst aan de dag zal gelegd worden. We blijven deze 

thema’s daarom voort op agenda zetten en bekijken hoe we daarrond een 

verdere werking kunnen uitbouwen. In M&M Contact blijven we alvast 

regelmatig achtergrondinformatie over deze uitdagingen aanbieden. 

Een motor voor verandering? 

“Never waste a good crisis”  zei Wiston Churchill kort 

na de Tweede Wereldoorlog en bij velen leeft van-

daag de overtuiging dat de coronapandemie de 

wereld in vele opzichten kan veranderen. Heeft de 

globalisering zijn grenzen bereikt? Heeft de cultuur 

van ‘meer en sneller’ afgedaan? Komt er een rem op 

de ongebreidelde consumptie?  

Wat we vooral opnieuw ontdekten was ‘tijd voor 

elkaar’. Maar helaas was daarbij weinig ‘ruimte voor 

elkaar’. De overheid en de bedrijfs- en onderwijs-

wereld grepen zeer snel terug naar digitale media en 

voor de jongere generaties lag een meer door-

gedreven gebruik van de voor hen zo vertrouwde 

sociale media voor de hand.   

Binnen onze club wist André Billiet op korte termijn via video-conferentie 

het wekelijkse “Trefpunt” overeind te houden en secretaris Ben Engelen 

vond in Lifesize een goede oplossing om werkcontacten tussen de 

bestuursleden mogelijk te maken. Enkele testen met een viertal bestuurs-

leden zijn alvast veelbelovend. We werken daar dus verder aan. 

Klap op de vuurpijl op dit vlak was ongetwijfeld het ‘Vriendendinner’ van 

De Hanze International Club of Flanders. Deze Brugse businessclub 

organiseert maandelijks een dinner met een vooraanstaand spreker. 

Onder impuls van ons lid Noëlla Fraeyman verzorgde Brigadegeneraal bd 

Danny Van de Ven op 28 mei een voordracht over de vervanging van de 

Belgische F16. Bij die gelegenheid reikte De Hanze ons de hand. 

Door de inperkingsmaatregelen koos De Hanze voor een video-

conferentie met een aan huis geleverd culinair verrassingspakket. Een 25-

tal leden van Mars & Mercurius namen deel en allen waren vol lof. 

Organisatie en techniek waren uitstekend, de voordracht was zeer boeiend 

en het verrassingspakket viel zeer goed in de smaak. Er gingen meerdere 

stemmen op om ook in onze Club vergelijkbare evenementen op te zetten. 

We komen in ons volgend nummer uitvoerig terug op deze activiteit.     
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Algemene vergadering 

2020 
 

Schriftelijke procedure 

Door de inperkingsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie kon onze jaarlijkse 

statutaire algemene vergadering met aansluitende receptie, lunch en dansnamiddag niet 

doorgaan zoals voorzien. Ook nu nog laten de grootte van de groep en de vereisten op het vlak 

van social distancing dit niet toe. Bovendien behoren meerdere leden tot de risicogroep van 

65-plussers, zodat we in de eerste plaats begaan zijn met ieders gezondheid en welzijn.  

Daarom heeft de Raad van Bestuur op 28 mei 2020 beslist dat de algemene vergadering zal 

doorgaan in beperkte kring op 30 juni 2020 om 11.00 uur. De voorzitter, ondervoorzitter, 

secretaris en penningmeester nemen eraan deel. 

Het KB van 9 april 2020 heeft de wettelijke mogelijkheid geschapen om de leden via een 

schriftelijke procedure te laten stemmen. Met afzonderlijke post hebben we de nodige 

documenten opgestuurd. Stemgerechtigde leden kunnen het daarbij gevoegde stemformulier 

invullen en digitaal of per reguliere post naar ons secretariaat opsturen. De resultaten hiervan 

zullen uiteraard verwerkt worden in het verslag van de algemene vergadering. 
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Thema-avond met wandelbuffet 
De Tachtigjarige Oorlog 

Vrijdag 9 oktober om 19.00 u | Cultuurfabriek Sijsele  

De vierde editie van onze thema-avond gaat over de Tachtigjarige Oorlog. Dit conflict 

tussen de noordelijke protestantse Staatsen en de zuidelijke katholieke Spanjaarden was 

meer dan een religieuze kwestie, gaf mee vorm aan de toekomst van onze gewesten en 

is door de Staats-Spaanse linies nog altijd zichtbaar in ons landschap.     

ONZE KOMENDE ACTIVITEITEN 

  

Avondconferentie 
Joden en moslims, van nabijheid tot verwijdering 

Donderdag 10 september  om 19.00 u | Groot Seminarie Brugge  

Met een overzicht van 14 eeuwen politieke, maatschappelijke en culturele interactie 

tussen de grote semitische beschavingen, jodendom, islam en christendom, wordt 

weergegeven hoe de relatie tussen joden en moslims evolueerde van een 

vreedzaam samenleven naar het Joods-Palestijns conflict van vandaag.  

 

 

Avondconferentie 
1349 – Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde 

Maandag 9 november om 19.30 uur | Groot Seminarie Brugge 

De CoVid-19 pandemie ontwricht de politieke, economische, sociale en culturele relaties wereldwijd,  

en met de Spaanse Griep 1918-1919 was dit niet anders. Jurist, historicus en auteur Joren 

Vermeersch stelde in januari 2020 zijn boek “1349 Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa 

veranderde” voor. De huidige pandemie maakt dit onderwerp bijzonder actueel. Tijd voor een lezing.     

Academische Zitting 
Academische lezing met receptie en banket 

Zaterdag 20 december om 10.30 uur | Hotel Van der Valk – Oostkamp 

Onzekerheid over de evolutie van de Covid-19 gezondheidscrisis en de inperkingsmaat-

regelen laten niet toe nu al definitieve afspraken te maken met het hotel. Bovendien is de 

actualiteit bijzonder volatiel. Keuze van onderwerp en spreker voor de academische lezing 

zal daarom pas in het najaar gebeuren. Maar noteer alvast de datum.      
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Covid19 en de internationale politiek 
Invloed op de internationale verhoudingen 

 

In het project ‘Toekomst Talks’ van de ‘Uitstraling Permanente Vorming’ buigen vooraan-

staande wetenschappers en denkers zich over de vraag hoe we verder moeten na de 

coronacrisis. In een videobijdrage gaat Europakenner Sven Biscop na wat corona zal 

veranderen in de internationale politieke verhoudingen. 

Sven Biscop is geboren in Willebroek in 1976 en studeerde politieke wetenschappen met 

optie bestuurswetenschappen aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn doctoraat behaalde. 

Als professor doceert hij er Belgisch en Europees buitenlands beleid en strategie. Daarnaast 

is hij directeur van het programma ‘Europa in de wereld’ aan het Egmont - Koninklijk Instituut 

voor Internationale Betrekkingen in Brussel. 

In 2017 was hij te gast op onze academische zitting, waar hij een lezing over het Europese 

defensie- en veiligheidsvraagstuk verzorgde. 

 

Inleiding 

Als de vraag gesteld wordt of het coronavirus veel zal veranderen voor 

de internationale politiek, bestaat de neiging om te antwoorden dat, 

wanneer we dergelijke ongelooflijk zware crisis doormaken, álles zal 

veranderen. Dit is een menselijke verwachting, ook omdat men hoopt 

dat alles ten goede zal veranderen eens de crisis voorbij is. Er zal wel 

veel veranderen, maar helaas niet zoveel als men verwachtte op het 

hoogtepunt van de crisis en ook niet noodzakelijk ten goede. Als we 

kijken naar de internationale politiek is de verwachting van Prof. dr. 

Sven Biscop dat we vooral meer van hetzelfde zullen krijgen. 

“De grootmachten gebruiken alles om elkaar de 
loef af te steken, zelfs het coronavirus. Wat 
betekent dat voor Europa?” Prof. dr. Sven Biscop. 

Drie belangrijke dimensies 

Zal de coronacrisis een einde maken aan oorlog?  

Dat zal volgens hem niet het geval zijn. VN secretaris-generaal António 

Gutteres heeft wel een oproep gedaan voor een algemeen staakt-het-

vuren, maar zoals verwacht zijn daar weinigen op ingegaan. Onder 

druk van de crisis is links en rechts wel een wapenbestand gesloten, 

maar tegelijk zien we in andere conflicten het geweld net opflakkeren. 

Partijen die hun tegenstanders meer zien verzwakken door het virus 

denken daardoor tijdelijk sterker te staan en grijpen hun kans om de 

gevechten te beslechten. Het coronavirus neemt immers niet de 

oorzaken weg waarom conflicten ontstaan, integendeel, het kan die 

oorzaken nog versterken. De gevolgen van de crisis kunnen zich nog 

heel lang laten voelen. Zeker in andere continenten kunnen zwakkere 

staten nog verder wegzakken, zal de economische crisis zeer zwaar en 

lang zijn en zullen schaarse middelen en grondstoffen nog schaarser 

worden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat bestaande oorlogen intenser 

zullen gevoerd worden en dat het virus zelfs nieuwe conflicten uitlokt.  

Om het met een beeld uit de Eerste Wereldoorlog te illustreren: 

Kerstmis 1914 was een moment van bezinning, zelfs in volle oorlog. 

Hier en daar ontstonden aan het westelijk front informele overeen-

komsten voor een staakt-het-vuren en werd tussen de loopgraven 

zelfs gevoetbald. Kerstmis 1915 daarentegen was een dag zoals alle 

andere: een dag waarop soldaten andere soldaten doodden of zelf 

gedood werden. 

Prof. Biscop vreest daarom dat de coronacrisis geen stap is op weg 

naar de wereldvrede. Dat betekent overigens ook dat we niet te snel 

mogen zeggen dat, gezien de enorme noden voor het herstel na de 

crisis, we het geld daarvoor maar moeten gaan zoeken bij defensie. 

Hij is overtuigd dat we moeten investeren in defensie zoals we dat 

gepland hadden, om de simpele reden dat, als de lidstaten van de 

Europese Unie niet investeren, ze ten eeuwigen dage afhankelijk zullen 

blijven van anderen en niet in staat zullen zijn hun eigen strijdkrachten 

in te zetten zoals ze willen, als hun veiligheid dit vereist of hun burgers 

daarom vragen. Ook in het binnenland wordt een beroep gedaan op 

de strijdkrachten in de strijd tegen het corona-virus. Dus laat ons niet 

te snel een valse tegenstelling creëren tussen de noden van het 

gezondheidssysteem en de sociale zekerheid enerzijds en het 

defensiebeleid anderzijds. Zowel gezondheidszorg als sociale 

zekerheid en defensie zijn kerntaken van de overheid en je mag 

kerntaken niet tegen elkaar uitspelen, want de overheid moet alle 

kerntaken blijven vervullen. Dus als de staat onvoldoende middelen 

heeft om alle kerntaken naar behoren uit te voeren, kan je geen 

kerntaken schrappen, maar kan wel de financiering herbekeken 

worden. Het coronavirus zal dus helaas geen wereldvrede brengen.  

Betekent de coronacrisis het einde van de globalisering?  

Ook hier moeten we niet te hard van stapel lopen. De globalisering is 

niet zo nieuw als we denken. Er werden bijvoorbeeld munten uit het 

Romeinse rijk gevonden in India. Dus wereldhandel heb je altijd gehad 

en alle staten zijn altijd afhankelijk geweest van hun verbindingen en  
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hun handel met de buitenwereld. Een autarchie, een staat die volledig 

zelfvoorzienend is, blijft onmogelijk. Met andere woorden, er zullen altijd 

internationale verbindingen blijven bestaan.  

Wel was al voor de crisis duidelijk dat we probeerden deze globalisering 

te herorganiseren, want die kan veel beter opgezet worden. De 

globalisering is zeer gefragmenteerd en in veel economische sectoren is 

de bevoorradingsketen zeer ingewikkeld. Als in die omstandigheden door 

een virus één schakel in één land wegvalt, kan dat een watervaleffect 

hebben. De bevoorradingsketen zal wellicht vereenvoudigd worden, maar 

de internationale afhankelijkheid zal blijven bestaan. Deze tendens was 

eigenlijk al ingezet nog voor de coronacrisis, deels omdat landen in 

Europa, maar ook de VS in bepaalde kritische sectoren minder afhankelijk 

wilden zijn van China of van het buitenland in het algemeen. Het is logisch 

dat we bijvoorbeeld bepaalde medische goederen in Europa zelf moeten 

kunnen produceren. Ten gronde zal er aan de globalisering niet zo veel 

veranderen. De Europese Unie, de VS en China zullen aan de basis zeer 

diep met elkaar verweven blijven en economisch van elkaar afhankelijk 

blijven. We zullen dus een herorganiseren van de globalisering zien, maar 

zeker niet het einde ervan.  

Er zijn ook goede kanten aan de globalisering: hoe meer de grootmachten 

met elkaar verweven zijn, hoe meer hun onderlinge competitie geremd 

wordt. Er is rivaliteit tussen de grootmachten, maar ze werken ook samen 

en de economische verwevenheid is daar een belangrijk onderdeel van. 

Wijzigt de coronacrisis de verhoudingen tussen de grootmachten?  

Ook hier zal er in wezen niet zo veel veranderen. De grootmachten zijn 

elkaars rivalen en het was te verwachten dat ze deze crisis zouden 

gebruiken om elkaar de loef af te steken. China en Rusland, maar ook de 

VS proberen de boodschap naar hun hand te zetten en aan te tonen dat ze  

het virus het best onder controle hebben, om zo politieke en diplomatieke 

invloed uit te oefenen in andere landen. 

Kenmerkend voor de coronacrisis is dat het een symmetrische crisis is, 

die iedereen en dus ook alle grootmachten raakt. De financiële crisis in 

2008 was een asymmetrische crisis, die vooral het Westen raakte en 

bijvoorbeeld veel minder China. Deze laatste kon daardoor inspelen op het 

tekort aan financiële middelen in het Westen en wist door investeringen in 

Europa zijn invloed te vergroten. En we moeten toegeven, Europa was 

maar wat blij met de Chinese investeringen. Maar nu is ook China zwaar 

getroffen door de crisis. Het is dus een symmetrische crisis bij aanvang, 

maar of de gevolgen ook symmetrisch zullen zijn, hangt eigenlijk af van 

elk land zelf. Het hangt af van de veerkracht van het gezondheidssysteem, 

van de snelheid waarmee de overheid crisismaatregelen neemt en 

tenslotte van het herstelpakket dat de staat kan aanbieden om de samen-

leving en de economie opnieuw aan te zwengelen. Hoe zwaar een land 

getroffen wordt hangt dus af van de manier waarop het reageert. Het valt 

op dat leiders die meer belang hechten aan prestige dan aan de feiten 

meestal met vertraging reageren, waarna hun land zwaarder getroffen 

wordt, meer doden telt en de maatschappij sterker ontwricht wordt, zodat 

het herstel daarna moeilijker verloopt. 

Hoe gaan de grootmachten van vandaag met de crisis om? China heeft 

veel interne onrust veroorzaakt door eerst te proberen de situatie te 

verdoezelen. De Chinese overheid had nochtans intern veel aan legitimiteit 

gewonnen bij zijn burgers, omdat ze probeerde aan te tonen dat ze wel 

degelijk begaan was met het welzijn van de burgers. Nu is duidelijk dat 

heel wat doden weggecijferd werden en dat doet eigenlijk denken aan de 

ergste excessen van het Mao-regime, toen een leven van weinig tel was. 

Die interne onrust probeert het regime nu te bezweren door aan te tonen 

dat het de crisis meester is en zelfs van alle landen ter wereld er het beste 

in slaagt om het virus in te dijken. Vandaar bijvoorbeeld dat China zo actief 

hulp verleent aan Italië en andere Europese landen, want welk beter bewijs 

kan China leveren aan zijn eigen inwoners dan beelden van dankbare 

Europeanen? China kan er op wijzen dat zelfs de Europeanen de Chinese 

hulp nodig hebben.  

Maar er heerst dus veel onrust 

binnen China, en zeker binnen 

de communistische partij is de 

positie van de tegenstanders van 

Xi Jinping versterkt. En dat zijn 

er heel wat. Niet iedereen was er 

mee opgezet dat Xi Jinping 

zichzelf tot leider voor het leven 

heeft uitgeroepen en hij heeft 

veel vijanden gemaakt door een 

anti-corruptie campagne te 

voeren. Dit voedt het ongenoe-

gen, maar wat dit zal betekenen, 

weten we niet. Mogelijks zal de 

positie van Xi Jinping verzwakt 

worden, zodat hij moet aftreden 

na de gebruikelijke twee 

termijnen van vijf jaar, dus in 

2023, waarna een nieuwe leider komt die de trend naar meer repressie 

kan ombuigen. Maar evengoed kan Xi Jinping weer de bovenhand halen 

en neemt de repressie nog toe. Maar wel is duidelijk dat het regime en de 

macht van de communistische partij nog niet in vraag gesteld worden. 

Prof. Biscop verwacht daarom niet dat het politiek systeem van China zal 

veranderen, maar sluit niet uit dat de figuur van de leider verandert. 

China heeft voorsprong genomen in het verlenen van hulp aan derde 

landen en zal bijvoorbeeld in Afrika meer aan invloed winnen. Maar er 

heerst bij momenten wel ongenoegen over de levering van slecht 

materieel, zodat het voor China moeilijk is om voorsprong te nemen. 

Rusland heeft heel laat gereageerd en Poetin heeft lang gedaan alsof de 

coronacrisis iets voor anderen was en hij heeft medische hulp naar  Italië 

gestuurd  met  Russische  militaire  vliegtuigen  met  het  opschrift  “From 

President Xi Jinping (Foto Wikipedia) 

Luidt een virus het einde van de globalisering in? (Foto Indignatie.nl) 
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Russia with love”. Ook naar de VS heeft Poetin hulp gestuurd, maar 

uiteindelijk heeft hij moeten toegeven dat het virus ook in zijn land toeslaat. 

Rusland was hierop slecht voorbereid, heeft een zwakke infrastructuur en 

heeft vooral veel minder middelen om in herstel te investeren dan China. 

Daarbij komt dat Rusland sterk afhankelijk is van de energie-export en 

geraakt wordt door de lage energieprijzen. Dus Rusland zou wel eens erg 

verzwakt uit deze crisis kunnen komen. 

Ook de VS hebben laat gereageerd. Iedereen heeft gezien hoe Trump eerst 

deed alsof het virus een verzinsel van de Democraten was en hoe hij de 

kwestie in het belachelijke trok, tot hij uiteindelijk heeft moeten toegeven 

dat het virus wel degelijk een zware uitdaging vormt. Prof. Biscop denkt 

dat de VS een groot risico lopen, maar ze kunnen natuurlijk massaal 

middelen mobiliseren voor het herstel en ze hebben dat ten andere al 

gedaan. Zal Trump opnieuw verkozen worden? Het is geen uitgemaakte 

zaak dat hij omwille van de coronacrisis de verkiezingen zal verliezen. Hij 

kan best nog winnen en aan de macht blijven. 

Binnen de Europese Unie dachten, helaas en zoals altijd, veel lidstaten 

eerst aan zichzelf vanuit een nationale reflex, om daarna te kijken naar het 

Europese niveau, omdat ze vaststelden dat ze dit  niet in hun eentje konden 

oplossen. Die Europese Unie kon aanvankelijk weinig doen, want de 

lidstaten hebben haar in het gezondheidsdomein geen bevoegdheden 

gegeven. Europa kan wel optreden bij varkenspest of vogelgriep, maar niet 

als het om menselijke griep gaat. Nu heeft de Unie al in een eerste fase 

een groot herstelpakket goedgekeurd en dit is iets dat op Europees niveau 

moet gerealiseerd worden. We moeten niet alleen crisismaatregelen 

nemen, we moeten ook zorgen dat er meer permanente mechanismen van 

solidariteit worden ingebouwd in die Europese Unie. 

Als we de situatie in de vier grootmachten, China, Rusland, de VS en de 

Europese Unie samenvatten, zien we dat ze alle getroffen worden en intern 

geschokt en economisch verzwakt uit de crisis zullen komen. Maar vermits 

ze allemaal getroffen worden zal de machtsbalans tussen de vier 

grootmachten wellicht niet zo veel veranderen. Het zou nog kunnen dat 

Rusland verder wegzakt, maar eigenlijk was dat al de zwakste van de vier, 

zodat ook dit niet zo veel zal veranderen. China heeft intern meer 

problemen dan het toegeeft en zal daardoor niet echt voordeel halen uit 

de crisis. En zoals al werd betoogd, is dit geen herhaling van de crisis van 

2008, want iedereen is nu getroffen. Bovendien zijn de VS, en met hen 

ook Prof. Biscop,  wantrouwiger geworden tegenover het China van  toen,

zodat dit land er weinig voordeel uit zal halen. 

Wat betreft de internationale machtsbalans verwacht Prof. Biscop daarom 

dat, als de grootmachten een effectief herstelbeleid voeren, hun onderlinge 

relaties ongeveer dezelfde zullen blijven. Hun relaties zullen ook niet 

verbeteren, tenzij zowel Xi Jinping als Trump door andere leiders 

vervangen worden, zodat we zullen blijven leven in een sfeer van rivaliteit 

en van afwisselend samenwerken en elkaar beconcurreren. Maar de 

voorwaarde is natuurlijk dat er een effectief herstelbeleid gevoerd wordt. 

Voor de Europese Unie betekent dit dat er een herstelbeleid gevoerd wordt 

dat gericht is op de mens en niet op de structuren en de instellingen. Na 

de financiële crisis hebben we een beleid gevoerd dat vooral gericht was  

op het vrijwaren van structuren en banken.  Daardoor ontstond er binnen 

Europa een indruk dat de Unie niet zoveel gaf om het welzijn van de mens, 

zodat velen zich van de Europese Unie afkeerden. De Britse keuze voor de 

Brexit deed iedereen, van alle politieke kleuren, beseffen dat één van de 

redenen daarvoor was dat er te weinig sociaal Europa was, maar helaas 

werd dat zeer snel daarna vergeten. Het komt er nu op aan die sociale 

dimensie voor Europa effectief te creëren. Commissievoorzitster Ursula 

von der Leyen heeft al een voorzet gegeven door het lanceren van een 

Europese tweede orde werkloosheidsverzekering om de staten te steunen 

die met een grote tijdelijke werkloosheid geconfronteerd worden. Maar dit 

moeten permanente mechanismen worden. 

Wat betekent dit voor de Europese Unie? 

De Europese Unie moet in feite terug naar haar wortels gaan. De 

voorvaders van de Europese integratie zijn ook de stichters van de 

welvaartstaat in West-Europa, want ze hadden niet alleen de Tweede 

Wereldoorlog meegemaakt, maar ook de crisis van de jaren dertig, zodat 

ze beseften dat er twee dingen nodig waren om de vrede en de stabiliteit 

in Europa te handhaven. Enerzijds moesten de Europese staten op een 

pad van samenwerking en integratie gezet worden om een nieuwe oorlog 

te voorkomen, maar anderzijds was binnen elke staat ook een 

allesomvattende sociale zekerheid nodig, zodat bij een nieuwe zware 

economische crisis de welvaart van de mensen gevrijwaard blijft en er 

geen verleiding ontstaat om te kiezen voor de oplossingen van een 

zogezegde “sterke man”. Dit zijn de wortels van de Europese Unie, dat 

parallel begin van de integratie en de welvaartstaat. Deze welvaartstaat was 

aanvankelijk een puur nationaal project, maar nu hebben we een  

eengemaakte markt en een gemeenschappelijke munt en zijn er geen 

binnengrenzen meer. Dus moeten we bepaalde dimensies van die 

welvaartstaat eveneens integreren op Europees niveau.  

Als de crisis die we vandaag doormaken ons die wortels opnieuw kan laten 

ontdekken en ons kan doen inzien dat vrede en veiligheid in Europa alleen 

mogelijk zijn dankzij een combinatie van Europese integratie en een 

Europese welvaarstaat, dan is dit geen verloren crisis geweest.   

 

 

 

Overgenomen in eigen bewerking met goedkeuring van 

Prof. dr. Sven Biscop 

Bewerking: Jan De Vos

Ursula von der Leyen en Charles Michel (Foto www.europa.eu) 
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Defensie zet zich in op alle fronten 
Een bijdrage tot de strijd tegen het Covid-19 virus 
Tijdens de wereldwijde Covid-19 gezondheidscrisis blijft Defensie zijn opdrachten uitvoeren. 
Maar Defensie is niet enkel voor de bondgenoten een betrouwbare partner, want naast de 
buitenlandse operaties en deze in eigen land wordt ook hulp aan de natie geboden tijdens de 
Covid-19-crisis. De Militaire Commando’s spelen daarin een belangrijke rol. We staken ons licht 
op bij de militaire commandant van onze provincie, Fregatkapitein Stafbrevethouder Philippe 
De Cock, die ons uitvoerig informeerde. 

 

 

Inleiding 

Voor de militairen die op missie zijn in binnen- 

en buitenland, of die zich daarop voorbereiden, 

gaat het normale werkregime ook in corona-

tijden door. Defensie blijft ten volle op zijn 

kerntaken inzetten, maar speelt tegelijk een rol 

in de strijd tegen de wereldwijde coronacrisis. 

De belangrijkste activiteiten van Defensie vallen 

in drie categorieën en kunnen niet zomaar 

worden onderbroken: buitenlandse operaties, 

nationale beveiligingsoperaties en hulp aan de 

natie. De steun van Defensie in de nationale 

strijd tegen de Covid-19 pandemie valt onder de 

laatste categorie.  

Inzet Defensie in onze provincie 

In de context van zijn kernopdracht was ook het 

Militair Commando van West-Vlaanderen vanaf 

de start van de COVID-19-crisis volop betrokken 

bij het management en bij de acties om deze 

bijzondere en ongeziene crisissituatie het hoofd 

te bieden.  

Federaal crisisbeheer 

Gelet op de landelijk dreiging van het virus voor 

de volksgezondheid en de enorme impact van 

de vereiste maatregelen, werd onmiddellijk de 

hoogste en dus federale fase van het nationale 

crisisbeheer afgekondigd. Dit betekent dat de 

coördinatie en de aansturing gebeuren via het 

Nationaal Crisiscentrum / Centre de Crise 

National (NCCN), in nauw overleg met de crisis- 

en coördinatiecellen van de provincies en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CCProv). 

Als één van de permanente leden van de 

CCProv is de provinciecommandant aanwezig 

op elke CCProv-vergadering en adviseert hij de 

gouverneur over de inzet van defensiemiddelen, 

in het bijzonder voor het tegemoetkomen aan 

noodwendigheden die niet door andere nood-

planningspartners of instanties kunnen worden 

aangepakt en waar Defensie graag zijn expertise 

voor ter beschikking stelt. Voor de verdere 

coördinatie en afhandeling van concrete taken 

kon beroep worden gedaan op de medewerkers 

van het Militair Commando 

Bescheiden provinciale verdeelpost 

Wat de concrete steun betreft: vanaf het prille 

begin van de crisis werd ingegaan op de vraag 

van de gouverneur om in te staan voor het 

opzetten en uitbaten van een provinciale 

verdeelpost van de door de federale overheid 

geleverde chirurgische mondmaskers.  

Hiervoor werd gebruik gemaakt van het Militair 

Kwartier LTZ Victor Billet te Sint-Kruis/Brugge. 

Gelet op de zeer beperkte hoeveelheid 

chirurgische maskers bij de start van de crisis 

medio maart, startte deze opdracht op kleine 

schaal en werd de verdeelpost initieel gerund 

door personeel van het Militair Commando, met 

bijstand van wachtpersoneel van het Com-

pentiecentrum Marine CCMar.   

Parallel met deze actie werd bij de West-

Vlaamse militaire kwartieren en korpsen een 

inzamelactie geïnitieerd voor de ‘zeldzaam’ 

geworden FFP2-maskers. Dit leverde maar een 

beperkte hoeveelheid op, maar droeg toch bij tot 

de inspanningen om het eerstelijns medisch 

personeel een afdoende bescherming te geven 

bij het transport en de behandeling van COVID-

19 patiënten. De herverdeling ervan vond plaats 

door de Centrale Militaire Apotheek in Nijvel.  

Nationale logistieke structuur 

Einde maart kwam er op nationaal vlak een 

nieuwe logistieke architectuur, waarbij Defensie 

een prominente speelde en nog altijd speelt. 

Onder auspiciën van de door minister Philippe 

De Backer geleide taskforce 5 werd een logistiek 

netwerk uitgerold waarbij alle medisch materiaal 

dat de federale overheid aankoopt, via het 
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centraal depot in het militair kwartier in Peutie 

naar provinciale hubs wordt verdeeld. Van 

daaruit wordt het vervolgens verder verdeeld 

naar ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, 

hulpverleningszones en lokale artsen, tand-

artsen en zorgverstrekkers in de provincies. Een 

kort chronologisch overzicht, met digitale link 

naar achtergrondartikels voor de digitale lezers. 

Op 20 maart zette Defensie de logistieke 

ondersteuning met medische materiaal voort. 

Vijf miljoen maskers verdeeld vanuit Peutie. 

Op 28 maart waren al 7 miljoen mondmaskers 

verdeeld door Defensie vanuit het nationale 

logistieke centrum van Peutie naar militaire 

kazernes en civiele installaties in elke provincie. 

Op 6 april vervulde de Marinekazerne in Sint-

Kruis nog steeds haar rol als West-Vlaams 

verdeelcentrum voor beschermingsmiddelen. 

Marinebasis Sint-Kruis verdeelt beschermende 

kledij 

Op 29 april bezocht Minister Philippe De Backer, 

de voorzitter van de taskforce coronavirus, het 

logistieke depot van Peutie, de draaischijf van 

de hulp aan de natie tijdens deze gezond-

heidscrisis. ”Niemand anders dan Defensie had 

dit kunnen doen” verklaarde hij. 

Op 1, 2 en 3 mei  demonstreerde Defensie de 

doeltreffendheid van zijn logistieke inzet door 

over heel het land 600 paletten met medisch 

materiaal te leveren. Defensie levert met spoed. 

Volwaardige provinciale draaischijf 

De bescheiden verdeelpost in het militair 

kwartier LTZ Victor Billet groeide in korte tijd uit 

tot hét algemeen verdeelcentrum voor West-

Vlaanderen. Het geleverde medische materiaal 

werd hetzij door de Civiele Bescherming verder 

verdeeld naar de ziekenhuizen en psychiatrische 

instellingen, hetzij opgehaald door de diensten 

van de steden en gemeenten voor verdeling aan 

de diverse lokale zorgverstrekkers.  

De totale hoeveelheden die tot op heden via het 

provinciaal depot werden verdeeld, zijn echt 

duizelingwekkend: bijna 6 miljoen chirurgische 

mondmaskers; meer dan 3 miljoen 

handschoenen; bijna een half miljoen schorten 

en coveralls; boven de 100.000 FFP3-

mondmaskers; om en bij de 3.000 liter 

ontsmettingsvloeistof; circa 40.0000 bescher-

mingsbrillen en gezichtsschermen en 

nog ettelijke andere paletten met bvb. 

dotaties die geschonken werden als 

steun aan het verzorgend personeel. 

Momenteel is het provinciaal logistiek 

verdeelpunt nog altijd up & running en 

de komende weken, tot pakweg tweede 

helft van juli, zal er vooral een 

strategische stock van medisch materiaal 

voor de diverse bestemmelingen worden 

aangeleverd, zodat de zorginstellingen 

en de zorgverstrekkers op materieel vlak 

voorbereid zijn op een eventuele tweede 

COVID-19 uitbraak. 

Vanaf 5 juni werkte Defensie mee aan een studie 

van de FOD Volksgezondheid om te bepalen of 

speekseltesten een valabele alternatieve optie 

zijn om snel een COVID-19-besmetting vast te 

stellen. Voor deze studie werden speeksel-

afnames gedaan door personeel van de 

Medische Dienst in diverse over het land 

verspreide triagecentra. Ook in onze provincie 

was dit het geval. Gedurende twee weken waren 

namen drie mensen stalen af in het triage-

centrum van Daverlo, Brugge Assebroek 

Op 5 juni nam personeel van Defensie stalen af 

in de triagecentra in Daverlo Brugge Assebroek, 

Heusden-Zolder, Merchtem en in de hospitalen. 

 EPICURA (Hornu) en Brugmann (Site St-

Pieter). Op 4 juni gebeurde dat ook al in de 

triagecentra in Geel, Turnhout en Leuven. De 

Medische Component steunt een studie naar 

Covid-19-speekseltesten. 

Steun aan Woonzorgcentra 

Hoewel het Militair Commando er klaar voor 

was, werd er - in tegenstelling tot enkele andere 

provincies - in West-Vlaanderen door Defensie 

geen steun verleend aan de verzorging en 

verpleging in Woonzorgcentra (WZC). De 

problemen op personeelsvlak in de WZC waren 

of onbestaande of konden via de bestaande 

eigen netwerken worden opgelost.  

Op basis van de vaststellingen die Defensie 

deed in de WZC waar steun werd geleverd, 

lanceerde COMOPSMED een train-the-trainer 

initiatief ten behoeve van het personeel in de 

WZC en in de thuiszorg. Deze vorming heeft als 

doel informatie mee te geven met betrekking tot 

preventieve beschermende en ontsmettings-

maatregelen, naast het herkennen van symp-

tomen van acute stress, trauma en Post-

traumatic Stress Disorder, de initiële te nemen 

acties en waar en hoe hulp te vinden en tot slot 

tips & tools voor de opmaak van nood- en 

interventieplannen en business continuity plans 

afgestemd op de confrontatie met besmettelijke 

ziektes.  

Momenteel is er interesse van de West-Vlaamse 

koepel van WZC en het Wit-Gele Kruis. Eén en 

ander zal in dit verband in de komende weken 

gerealiseerd worden en het Militair Commando 

vervult daarbij een faciliterende rol. 

Tekst en beelden 

Militair Commando Provincie West-Vlaanderen 

 

https://www.mil.be/nl/artikel/vijf-miljoen-mondmaskers-verdeeld-vanuit-peutie
https://www.mil.be/nl/artikel/7-miljoen-mondmaskers-verdeeld-defensie
https://www.mil.be/nl/artikel/7-miljoen-mondmaskers-verdeeld-defensie
https://www.mil.be/nl/artikel/marinebasis-sint-kruis-verdeelt-beschermende-kledij
https://www.mil.be/nl/artikel/marinebasis-sint-kruis-verdeelt-beschermende-kledij
https://www.mil.be/nl/artikel/niemand-anders-dan-defensie-had-dit-kunnen-doen
https://www.mil.be/nl/artikel/niemand-anders-dan-defensie-had-dit-kunnen-doen
https://www.mil.be/nl/artikel/defensie-levert-met-spoed
https://www.mil.be/nl/artikel/medische-component-steunt-studie-naar-covid-19-speekseltesten
https://www.mil.be/nl/artikel/medische-component-steunt-studie-naar-covid-19-speekseltesten
https://www.mil.be/nl/artikel/medische-component-steunt-studie-naar-covid-19-speekseltesten
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Covid 19 en de economische perspectieven 
Na de sanitaire crisis komt er kortweg crisis  

In een artikel, dat verscheen in het Bulletin van april 2020 van Club M&M Namen, schetst Marc Fiévet 

een beeld van de economische effecten van de huidige corona gezondheidscrisis. Hij toont daarbij aan 

dat de economische crisis die hierdoor op ons afkomt reeds in de lijn der verwachtingen lag en tot sterk 

oplopende overheidstekorten zal leiden, die op hun beurt voor een economische paradigmaverschuiving 

kunnen zorgen. 

Marc Fiévet is lid van Mars & Mercurius Club Namen. Hij behaalde een masterdiploma in de economische 

wetenschappen aan de Universiteit van Namen en is naast directeur van de École Supérieure d’ Affaires 

te Namen ook lid van de Commission économique de l’Académie de Recherche et d'Enseignement 

Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

We nemen dit artikel met zijn toestemming in vertaalde en bewerkte vorm over en danken hem hiervoor.  

 

Inleiding 

De afgelopen twintig jaar kende onze economie drie crisissen. 

In 2001 spatte de speculatieve zeepbel van het internet uiteen. Op Wall 

Street stortte de markt van technologieaandelen Nasdaq in. Deze was al 

sinds 2000 neerwaarts georiënteerd, mede door een aantal gerucht-

makende faillissementen van .com-bedrijven. Deze crisis werd in de 

Verenigde Staten versterkt door de terroristische aanslagen op 11 

september 2001 in New York, maar de effecten ervan werden getemperd 

door de monetaire dumping van de Amerikaanse Centrale Bank FED.  

In 2008 barstte vervolgens de vastgoedbubbel. Dit was deels het gevolg 

van de crisis van 2001, want om de Amerikaanse economie nieuw leven 

in te blazen, verlaagde de FED zijn belangrijkste rente. Minder vermogende 

huishoudens gingen schulden aan om een woning te kopen en toen 

daarna de rentetarieven sterk stegen, kwamen deze ontleners in 

problemen. Dit werd door zeer weinig economen verwacht. 

Deze zogenaamde subprime kredieten, die niettegenstaande een on-

voldoende kredietwaardigheid verstrekt werden, brachten veel banken in 

de rode cijfers. Sommige daarvan gingen failliet en andere werden met 

miljardensteun gered door centrale banken en staten. Na een licht herstel 

volgde de crisis van de overheidsschulden, waarvan het geval van 

Griekenland ons vast het meest is bijgebleven. De Zuid-Europese landen 

werden hard getroffen, met een werkloosheidscijfer dat opliep tot 25% en 

een loondeflatie die zwaar woog op de koopkracht. Deze crisis was ernstig 

omdat zij systemische langetermijneffecten had. Zo moest bijvoorbeeld 

Frankrijk wachten tot eind 2017 om een significante ommekeer van ten 

minste 1% in de werkloosheidscurve te zien. Een schuchter herstel 

manifesteerde zich inderdaad, met bescheiden groeicijfers. Omdat slechts 

weinigen, ongetwijfeld met reden, de globalisering en de werking van de 

financiële markten als verzwarende factoren in vraag stelden, namen "oude 

gewoonten" snel weer de overhand.  

In 2020 staat ons een crisis te wachten waarop in dit artikel dieper wordt 

ingegaan.  

Economische crisis niet geheel onverwacht 

In het hoofdstuk over de subprime crisis in zijn economiecursus schreef 

Marc Fiévet al in 2017 dat heterodoxe economen, die niet tot de 

neoklassieke/neoliberale mainstream behoren, in de “nabije toekomst” een 

nieuwe crisis verwachtten. Het is waar dat veel indicatoren in het rood 

gingen. Met name de schuldquota, waarmee neoklassieke theorieën geen 

rekening houden, gingen terug naar een niveau zoals voor de crisissen 

van 1929 en 2008.  

In de editie 2018 van diezefde cursus wijzigde hij "nabije toekomst" in "op 

handen zijnd" en legde hij uit dat daarvoor enkel een katalysator nodig 

was, zoals het uiteenspatten van de duidelijk zichtbare beurszeepbel, die 

evenwel door velen werd ontkend; of een intensifiëring van de conflicten 

in het Midden-Oosten.  Vastgoedzeepbel ontwrichtte het internationaal financieel systeem 
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Hij geeft toe dat toen de mogelijkheid van een pandemie niet bij hem 

opkwam … En daar gaan we! Deze crisis zal waarschijnlijk nog erger 

worden dan de vorige, want achter de gezondheidsproblemen die ons op 

dit moment mobiliseren, schuilen opnieuw de financiële problemen van 

het bankwezen en de overheden. 

En het einde is nog niet in zicht 

De auteur stelt in zijn bijdrage een kleine prospectieve analyse voor, 

vertrekkend van een studie van het wetenschappelijk vermaarde Imperial 

College in Londen, waar verschillende Nobelprijswinnaars en andere 

eminente wetenschappers lesgeven. De School of Medicine van dit 

instituut behoort tot de besten in de wereld en de analyses moeten dus 

met gepaste ernst bekeken worden, ook al is het ontwikkelen van 

prognoses altijd complex en risicovol. 

Volgens deze studie kunnen de inperkingsmaatregelen worden opgeheven 

van zodra de epidemie beheersbaar wordt voor medische diensten. Het 

coronavirus kan maar definitief worden verslagen door een test op de 

gehele bevolking – wat op dit moment uitgesloten lijkt in ons land – of 

door een vaccin. In maart 2020 werd de tijd voor de ontwikkeling van dit 

vaccin door de pharmareus Johnson & Johnson geschat op 12 tot 18 

maanden, zodat het ten vroegste in januari 2021 beschikbaar komt, zonder 

daaraan de tijd die nodig is voor massaproductie en vaccinatie van de 

bevolking toe te voegen. 

In afwachting zullen, zoals bij aardbevingen, naschokken voorkomen die 

nieuwe lockdowns zullen vereisen, om te voorkomen dat we kwantitatief 

weer in de huidige situatie terechtkomen. Onderstaande grafiek toont de 

waarschijnlijke lockdownfasen die berekend werden door de Imperial 

College specialisten. Deze voorspellen zeer  pessimistische scenario’s.  

De berekeningen om deze grafiek op te stellen, werden gemaakt met een 

reproductiegatal R0 = 2,2. In epidemiologische statistiek geeft R0 weer 

hoeveel mensen een besmet individu op zijn beurt kan besmetten. 

Deskundigen schatten dit aantal op gemiddeld 1 tot 3, met uitzondering 

van supercontaminators, zoals de Brit in het skigebied Contamines-

Monjoie in Frankrijk begin februari 2020, die tot 20 personen kunnen 

besmetten. 

De blauw omkaderde periodes zijn de geplande lockdownfasen voor het 

Verenigd Koninkrijk. De curve toont aan dat na de piek van maart-april de 

daling snel inzet en de inperkingsmaatregelen geleidelijk worden 

opgeheven. Dit resulteert in een tweede uitbraak en om een nieuwe 

onhoudbare belasting van het gezondheidsstelsel te voorkomen, moeten 

dan opnieuw zo snel mogelijk min of meer drastische maatregelen worden 

genomen. Dit is het worst-case scenario, andere lichtere scenario’s komen 

voor de geest, maar het einde van de moeilijke tijden is duidelijk nog niet 

voor morgen. 

Gevaarlijk oplopende overheidstekorten 

De economische en sociale gevolgen van deze pandemie zullen 

catastrofaal zijn. Waar na de grote recessie in 2008 onze overheids-

financiën een schijn van evenwicht herwonnen door belastingwoede en 

besparingen in de publieke sector, waarvan we nu de impact zien, krijgen 

we nu een beeld van het bodemloze tekort dat zal ontstaan. De cijfers voor 

2019 waren al slecht, met een tekort van 9 miljard EUR of 1,85% van het 

bbp, net als de prognose voor 2020 van einde 2019. In april 2020 werd 

een tekort van 24 miljard aangekondigd voor dit jaar. 

We zullen de symbolische 5 procent van het bbp overschrijden en het is 

nog niet voorbij. De staat derft aanzienlijk inkomsten uit BTW, accijnzen, 

bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen en morgen ook uit de personen-

belasting en de vennootschapsbelasting, en moet tegelijkertijd hogere 

lasten dragen door de hoge economische werkloosheid en de snel 

stijgende kosten voor gezondheidszorg. 

Zelfs als Duitsland voorlopig het dogma van de begrotingsorthodoxie 

opgeeft, zal daar op een dag moeten op teruggekomen worden. Maar hoe? 

De oplossing van belastingverhoging en vermindering van de uitgaven – 

behalve deze die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de pandemie, die wel 

mechanisch zullen afnemen – zal sociaal nooit stand houden. Integendeel, 

er wordt verwacht dat de roep naar een "sociale staat" zal toenemen en we 

mogen veelvuldige en sterke looneisen verwachten. Gaan we 

gebruik maken van de oude methode van monetisering van de 

staatsschuld en de geldpersen laten draaien? Centrale banken 

als de ECB de FED en anderen geven astronomische bedragen 

uit, ruim boven de bbp-groei. Het gevolg hiervan is dat de 

inflatie zou kunnen opflakkeren. 

Het risico is dat we zoals in de jaren 1970 in een spiraal 

terechtkomen die onhoudbaar is op lange termijn, maar die de 

staat wel toelaat zijn schulden terug te betalen met in feite 

onbestaand geld, terwijl ondertusen een deel van de bevolking 

verarmt. 

Een complexe economische situatie 

De crisissen van 1929 en 2008 waren te wijten aan 

zogenaamde vraagschokken, een aanzienlijke daling van de 

macro-economische vraag als gevolg van de financiële crash. 

De crisis van 1970 was te wijten aan een aanbodschok door 

een aanvankelijke stijging van de olieprijs. Huidige crisis is het 

Bron: Imperial College School of Medicine London  

Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 

mortality and healthcare demand (Noot : ICU staat voor “intensive care unit") 
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gevolg van twee schokken: een lagere vraag door sluitingen en dalende 

inkomsten enerzijds en aanbodproblemen door verstoringen in de 

toeleveringsketens, stockbreuken en liquiditeitsproblemen anderzijds, 

waardoor de situatie des te complexer wordt. 

De groei is gecompromitteerd na 10 jaar van lage groei en begin maart 

voorspelde het Planbureau nog 0,4% groei voor dit jaar, terwijl het 

verklaarde: "Gezien de huidige veranderende omstandigheden, is het 

onmogelijk om nauwkeurig in te schatten wat de economische impact van 

deze wereldwijde coronacrisis zal zijn. De voorspellingen worden snel 

achterhaald door de feiten" 

Bankvoorspellers verwachten een daling van het bbp met 6% voor ons 

land en voor Duitsland zelfs meer dan 6%, wat zorgwekkend is, want het 

land is de economische motor van Europa. Voor Frankrijk wordt 8% en 

voor Italië 7% daling van het bbp verwacht. Het zou evenwel nog erger 

kunnen worden, gezien de sterke wereldwijde integratie van de economie. 

In de nasleep van de crisis van 2008 daalde het bbp slechts met 2,9%, 

wat meteen een idee geeft van de mogelijke catastrofe die op ons afkomt. 

Een daling van het bbp leidt tot stijgende werkloosheid. Hoeveel bedrijven, 

vooral dan KMO’s en zelfstandigen, zullen ongedeerd uit de crisis komen? 

Hoe langer het duurt, hoe erger het zal zijn. Niet-essentiële handelszaken 

en bedrijven die gesloten blijven gedurende weken, of zelfs maanden als 

de Imperial College prognoses gevolgd worden, zullen bedreigd worden 

in hun bestaan, met als gevolg massale faillissementen en ontslagen. 

Hoeveel van de 1.200.000 tijdelijke werklozen die begin april geregistreerd 

waren, zullen opnieuw aan de slag kunnen? 

Het is duidelijk dat de werkloosheidscurve, die sinds 2018 was gekeerd, 

weer zal stijgen. Het Institut de Recherche Economique et Social IRES aan 

de UCLouvain rekent op 35.000 bijkomende werklozen, op voorwaarde dat 

de economische activiteit weer aantrekt tijdens het tweede kwartaal, maar  

geeft net als het Planbureau toe dat de prognoses snel worden achterhaald 

door de feiten ... 35.000 ? 50.000 ? Meer? 

Paradigmaverschuiving of invraagstelling? 

Zal de nasleep van de gezondheidscrisis ook het einde van de 

globalisering en het "Trump-stijl" kapitalisme – dixit Paul Jorion, Belgische 

antropoloog, socioloog en essayist – meebrengen? Dit wil zeggen het 

einde van het neo-liberalisme zoals indertijd ingevoerd door Margareth 

Tatcher, Ronald Reagan en hun denktanks? Sommigen stellen zich zoiets 

voor en hopen daarop ... "De wereld zal nooit meer zijn zoals voorheen", 

hoort men zeggen. 

De auteur haalt een simpel voorbeeld zonder statistische waarde aan. De 

slager in zijn dorp bevestigt dat zijn omzetcijfer sterk gestegen is en nooit 

voorheen kwamen in de lokale superette zoveel klanten over de vloer... De 

lokale bevolking herontdekt dus de buurtwinkels en de lokale ketens. Maar 

zal dit duurzaam zijn? Aan de andere kant boomt de E-commerce door de 

sluiting van de non-food winkels. En precies deze handel is één van de 

motoren van de globalisering. Tijdens de crisis van 2008, toen liberalisme 

en globalisering op hun fundamenten wankelden, bleek dit evenwel maar 

een brandende strohalm te zijn. Oude gewoonten en vooral oude manieren 

van zakendoen namen het snel weer over. Dit kan het geval zijn als de 

acute  crisis  niet  te  lang  duurt.  Staan  we  morgen  voor een radicale 

paradigma-verschuiving of een eenvoudige invraagstelling?  

Europa daarentegen is wél in gevaar. Voor de lidstaten is het een beetje 

kakofonie en zichzelf behelpen. De mutualisering als oplossing voor het 

schuldenprobleem ten gevolge van de crisis wordt niet unaniem gedragen 

in de rijkste landen, die weigeren te betalen voor "het zuiden". Bij gebrek 

aan een ambitieus gemeenschappelijk plan om de economieën te 

herstellen, zal het Europese project moeilijk te rechtvaardigen zijn, wat dan 

weer koren op de molen is voor de eurosceptici. 

Foto freeimages svelen-milev  

De toekomst lijkt misschien somber, maar het is waar dat de veronder-

stellingen die gebruikt worden door de Imperial College studie "hard" zijn. 

Laat ons dus ruimte maken voor wat optimistische noten... Concurrentie 

tussen farmaceutische bedrijven is waarschijnlijk de beste manier om de 

ontwikkeling van een vaccin te versnellen, waardoor we weer een normaal 

leven kunnen leiden. Intussen is er hoop om een behandeling op punt te 

stellen die toelaat de fatale afloop van de ziekte te voorkomen. 

De economen verwachten een opleving in termen van groei en 

werkgelegenheid van zodra de economische machine weer kan draaien, 

wat ons veel betere vooruitzichten zou kunnen opleveren. Laat het ons 

hopen.    

 

 

 

Vertaling: Jan De Vos 

Einde van het neo-liberalisme van Tatcher en Reagan? 

(Foto de Volkskrant) 
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Het project ALEGrO van ELIA 
Duits-Belgische hoogspanningsconnectie 
Jan De Vos, voorzitter 

Het vraagstuk van de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in België kwam de laatste jaren herhaaldelijk op het 

voorplan, waarbij ernstig rekening werd gehouden met stroomtekorten, zeker bij strenge wintertoestanden. Naast 

afschakelplannen moest de invoer van elektriciteit uit onze buurlanden daarop een afdoende antwoord bieden. De 

koppeling met de hoogspanningsnetten van onze buurlanden is daarvoor uiteraard onontbeerlijk en transmissie-

netbeheerder ELIA doet daartoe belangrijke investeringen. Met het project ALEGrO wordt een gelijkstroom-

hoogspanningsconnectie tot stand gebracht tussen het Belgische en het Duitse hoogspanningsnet.  

 

 

Een Europese dimensie 

Tegen 2020 moeten alle Europese landen 15% 

van hun binnenlandse electriciteitsproductie 

kunnen importeren en exporteren. In België zijn 

daarvoor al interconnecties met Frankrijk, het 

Verenigd Koninkrijk en Nederland in gebruik of 

gepland. ALEGrO is de laatste schakel, omdat er 

nog geen interconnectie met Duitsland bestaat. 

Deze koppeling zal een transmissiecapaciteit 

van 1000 MW hebben, wat overeenstemt met 

1/10 van het gemiddeld Belgische elektriciteits-

verbruik. Transmissienetbeheerder ELIA leidt dit 

project samen met het Duitse Amprion. 

De interconnectie loopt door 14 Belgische 

gemeenten en is 90 km lang, waarvan 49 km in 

België. De ondergrondse verbinding bestaat uit 

twee kabels met elk een diameter van 12 cm. Ze 

werden ondergronds gelegd om het landschap 

niet verstoren. Na een testfase zal de verbinding 

einde 2020 in werking gesteld worden. 

Belang voor de samenleving 

Het project ALEGrO is van essentieel maat-

schappelijk belang vanuit drie oogpunten. 

Bevoorradingszekerheid 

Vraag en aanbod van elektriciteit kunnen sterk 

schommelen. Deze volatiliteit stelt bijzondere 

eisen aan het beheer van deze energiebron en 

daarom is het belangrijk de Belgische markt 

Europees te kunnen uitbreiden. Bovendien 

moeten de Europese lidstaten zoals reeds gezegd 

minimum 15% van hun nationale productie 

kunnen in- of uitvoeren naar hun buurlanden. Het 

is dus belangrijk de interconnecties met de 

buurlanden te versterken.   

ALEGrO is dus één van de grote projecten die de 

bevoorrading van ons land op middellange en 

lange termijn moet helpen veilig stellen. Als de 

productie in België daalt, kan elektriciteit uit 

Duitsland geïmporteerd worden en omgekeerd. 

Deze diversifiëring kan schaarste 

en stroomonderbrekingen op de 

piekmomenten in het verbruik 

vermijden.  

Integratie van hernieuwbare 

energiebronnen 

De Europese vereisten voor de 

productie van groene energie - 

minimaal 20% van de behoeften 

van het land tegen 2020 - zijn 

ambitieus, maar België heeft zich 

duidelijk geëngageerd om deze 

doelstellingen te behalen. Via 

ALEGrO kan groene energie 

gehaald worden waar deze geproduceerd wordt 

en efficiënt tot bij de verbruiker gebracht worden.  

Prijsconvergentie 

De uitwisselingsmogelijkheden voor energie 

tussen Duitsland en België laten toe de markt 

open te stellen voor meer concurrentie, zodat de 

prijzen gunstig zullen evolueren.  

Het traject 

De verbinding loopt tussen het bestaande 

onderstation van Lixhe nabij Visé en het 

Belgisch-Duits aansluitpunt nabij de parking 

langs de E40 in Eynatten nabij Raeren. ALEGrO 

maakt vooral gebruik van bestaande infra-

structuur zoals jaagpaden, autosnelwegen en 

domeinen van Infrabel. Het gekozen traject werd 

zorgvuldig bestudeerd en geselecteerd in overleg 

met de lokale besturen met het oog op een zo 

laag mogelijke impact voor de buurtbewoners en 

het milieu.    

De beste technologie 

Om de kabels ondergronds te leggen werden drie 

technieken gebruikt: loopgraven, gericht boren 

en microtunnels. Het grootste deel van de 

verbinding werd in loopgraven aangelegd.  

Daarvoor werd een werksleuf van 1,80 m diep en 

1 m breed gegraven. De werkzaamheden werden 

uitgevoerd in secties van 1 km en de werken 

duurden 6 weken per sectie. 

Voor de doorgang onder grote infrastructuur 

zoals wegknooppunten, kruispunten en de HST- 

lijn werd gerichte boortechniek gebruikt. Voor de 

doorgang onder de Maas en het Albertkanaal ten-  Ondergrondse kabels van 12 cm diameter (Foto Elia) 
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slotte werd een microtunnel gegraven. Daarvoor 

werden aan weerszijden werkschachten aan-

gelegd, waarna een tunnelboormachine 30 m 

onder het waterniveau een tunnel van 600 m lang  

en 2 m diameter heeft uitgegraven.  

Voor een optimaal gebruik van de ALEGrO-

verbinding is de regeling van de energiestromen 

belangrijk, zodat onmiddellijke en vloeiende 

stroomuitwisselingen in twee richtingen mogelijk 

zijn. De daarvoor gebruikte hoogspanningsgelijk-

stroomtechnologie High Voltage Direct Current 

HVDC is de best beschikbare technologie.  

De conversiestations in Lixhe en in Oberzier 

zetten de wisselstroom van de nationale 

hoogspanningsnetten om in gelijkstroom die 

door de interconnectie wordt gestuurd, zodat 

beide landen volgens behoefte elektriciteit 

kunnen in- en uitvoeren. 

Impact op de omgeving 

Het project is van vitaal belang voor de 

gemeenschap. Elia voert het project uit in 

samenwerking met de lokale besturen en doet al 

het mogelijke om de gevolgen voor de buurt-

bewoners en de geluidshinder en verkeersdruk 

tijdens de werken tot een minimum te beperken. 

Profiel van Elia 

Elia is de beheerder van het Belgische 

hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt 

voor de transmissie van elektriciteit in België. 

De onderneming heeft 1.350 medewerkers in 

dienst. Elia beheert een net bestaande uit 

luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, 

goed voor een totale lengte van meer dan 8.495 

km. Dit net wordt beschouwd als één van de 

betrouwbaarste van Europa. Het speelt een 

essentiële rol voor de gemeenschap, want de 

grote industriële klanten zijn erop aangesloten, 

en het vervoert de elektriciteit van de produ-

centen naar de distributienetten, die instaan 

voor de bevoorrading van alle verbruikers.   

 

 

 

 

 

Geraadpleegde en in eigen bewerking overge- 

nomen bron: www.elia.be  

Het Belgisch conversiestation in Lixhe is ongeveer 100m lang, 70 m breed en 20 m hoog 

(Illustraties www.elia.be) 

Dankzij het conversiestation kan wisselstroom (AC) worden omgezet in gelijkstroom (DC) en 

omgekeerd, in functie van de stroomrichting.  

Zo volgt de elektriciteit een specifiek parcours: 

• De elektriciteit komt van het 400-kV hoogspanningsstation van Lixhe, een knooppunt 

van het Belgische hoogspanningswisselstroomnet; 

• De eerste stap binnen het conversiestation is de aankomst van de elektrische 

energiestroom in de GIS, de gasgeïsoleerde schakelapparatuur in een metalen 

behuizing, die bestaat uit snijdings- en meetelementen. De hoofdfunctie hiervan is het 

conversiestation voor onderhoud of in geval van een fout te scheiden van het hoog-

spanningsstation van Lixhe; 

• Vervolgens komt de stroom aan in de vermogenstransformatoren, die het mogelijk 

maken om een constante AC-spanning te leveren aan de omvormer;  

• Daarna komt de elektriciteit aan in het voornaamste deel van het station: de omvormer. 

Deze maakt het mogelijk om wisselstroom om te zetten naar gelijkstroom, wat een 

efficiënter beheer van de stromen toelaat in het kader van een interconnectie tussen 

twee landen;  

• Bovendien kan de warmte die wordt geproduceerd door de AC/DC-conversie in de 

omvormer dankzij een waterkoeling worden afgevoerd; 

• Uiteindelijk is de gelijkstroom klaar om in de ondergrondse kabelverbinding te worden 

geïnjecteerd. Deze verbinding legt 90 km af, waarvan 49 km op Belgische bodem, 

vooraleer ze in het Duitse conversiestation aankomt;  

• De gelijkstroom wordt opnieuw in wisselstroom omgezet om in het Duitse net te worden 

ingevoerd. 
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5G Netwerken 
Hoe werken ze en wat zijn de risico’s? 

Jan De Vos, voorzitter 

Het 5G-netwerk komt met de regelmaat van een klok in het nieuws. Het wordt één van de speerpunten van 

technologische vernieuwing en van de versterking van onze economie genoemd. Van strategisch belang dus, maar 

niettemin lukt de federale overheid er niet in om de daarvoor gereserveerde frequenties te veilen. Verder voeren 

de drie regio’s een verschillend beleid met betrekking tot de gezondheidsrisico’s en tot slot werden in meerdere 

landen, waaronder ook België, aanslagen gepleegd op 5G zendmasten vanuit de overtuiging dat 5G netwerken 

bijdragen tot de verspreiding van het coronavirus. Een actueel thema dus. Maar wat zijn 5G netwerken, hoe werken 

ze en wat zijn de gezondheidsrisico’s? En tot slot: wat is de stand van zaken in België? 

 

Het 5G supersnelle GSM-netwerk, of het vijfde generatie mobiel netwerk, 

wordt wel eens het netwerk van de toekomst genoemd en kan onze 

manier van leven ingrijpend veranderen. De coronacrisis heeft alvast 

gezorgd voor een mentale omslag naar een intensiever gebruik van 

digitale media en mobiele communicatie en bracht een toename van het 

internetwinkelen mee. Als het coronavirus een blijver is, kan deze 

mentaliteitsomslag eveneens blijvend zijn. 5G beantwoordt dus wel 

degelijk aan een maatschappelijke behoefte. 

Stel je voor: het is vrijdagavond en terwijl je onderweg 

bent naar huis in je zelfrijdende auto wordt thuis een via 

internet besteld pakket afgeleverd door een drone. 

Ondertussen heb je een film gekozen op Netflix en in 

enkele seconden gedownload, die je dan dezelfde 

avond rustig kan bekijken. Dat en nog veel meer wordt 

mogelijk gemaakt door het 5G-netwerk. Het is tot 200 

keer sneller dan een 4G-netwerk, is veel betrouw-

baarder en werkt ook totaal anders. 5G is een tele-

communicatienorm die gekenmerkt wordt door een 

hogere gegevensdoorvoer en minder latentie of 

vertraging. Het grote voordeel daarvan zit niet zozeer in 

sneller internet, maar in een betere stroomlijning van 

gebruikers die er tegelijkertijd op zitten, zoals een 

wegennet dat beter gecoördineerd wordt.  

Er zullen een miljoen apparaten per vierkante kilometer kunnen 

aangesloten worden en het toepassingsgebied is breed: van het Internet 

of Things en Smart City-functies zoals slimme straatverlichting, 

verkeerslichten en bewakingscamera’s, over zelfrijdende auto’s, land-

bouwvoertuigen met car-to-car communicatie voor precisielandbouw, 

drone-taxi’s tot robots voor het werken op gevaarlijke locaties en 

zelfs remote computing, operaties op afstand met robotchirurgie en een 

tactiel internet voor het op afstand besturen van virtuele machines met  

augmented reality en virtual reality software. Dit kan onder meer in de 

industrie voor een hogere productiviteit zorgen. 

Deze technologie is dan ook niet meer te stoppen. De VS, Japan, Zuid-

Korea en Japan wilden als eersten  5G netwerken uitrollen en  bvb. Duits-

land, Bulgarije, Griekenland en Servië volgen in hun voetsporen. 

Autofabrikanten hebben een samenwerking opgezet om de communicatie 

tussen voertuigen en infrastructuur te testen; de eerste 5G-smartphones 

komen op de markt en de 5G-infrastructuur maakte van de handelsoorlog 

tussen de VS en China een technologieoorlog. De lidstaten van de 

Europese Unie willen elk tegen 2020 minstens één grote stad voorzien 

van het 5G-netwerk en in België is Proximus gestart met de uitrol van de 

4,5G light version.  

Maar er worden ook heel wat bezwaren geuit op het vlak van 

volksgezondheid, omwille van de blootstelling aan elektromagnetische 

straling. Een groep wetenschappers waarschuwde de Europese 

Commissie al in 2017 daarvoor. Maar vooralsnog lijkt geen reden te 

bestaan om de gezondheidsrisico’s van 5G anders in te schatten dan deze 

van zijn voorgangers 4G en 3G. 

Verder bestaat bezorgdheid over de veiligheid van vertrouwelijke 

informatie. Reeds in 2018 werd het Chinese Huawei geweerd op het 5G 

netwerk van Australië, Nieuw-Zeeland en de VS, terwijl Groot-Brittannië 

bijzondere veiligheidsvereisten stelt aan Huawei. Daarnaast wordt ook 

rekening gehouden met de dreigingen van criminelen, met economische 

en politieke spionage en met digitale sabotage. 

Foto: Twitter 
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Hoe werkt 5G? 

5G-netwerken zullen de frequentieband van 3,5 gigahertz gebruiken. Hoe 

hoger de frequentie, hoe meer capaciteit wordt geboden en hoe sneller 

de verbinding dus is. Maar nadeel is dat op deze frequenties het bereik 

van de antennes lager is. Daarom zullen meer kleine zenders of small 

cells opgesteld worden, op bijvoorbeeld lantaarnpalen en bushokjes, en 

zal meer energie gebruikt worden om met het signaal een bepaalde 

afstand te overbruggen. Daarom wordt gewerkt aan nieuwe antenne-

technieken met richtingsbepaling voor het versturen van signalen. 

5G is veeleer een internationaal vastgelegde standaard die normen oplegt 

zoals een minimumdownloadsnelheid, dan één goed afgelijnde techno-

logie. Daarbinnen wordt onderzoek gedaan om hogere snelheden te halen 

door een groot aantal sub-technologieën met elkaar te combineren, zodat 

een 5G netwerk op verschillende manieren kan opgebouwd worden. 

Drie belangrijke subtechnologieën 

Drie subtechnologieën zijn belangrijk voor het stralingsniveau: Massive 

MIMO, MMWave en small cells. Vooral Massive MIMO (Multiple Input 

and Multiple Output) zal op korte termijn uitgerold worden. Dit is een 

methode om meer dan één datasignaal tegelijk te versturen en te 

ontvangen over een kanaal. Met een zendmast die bestaat uit honderden 

kleine elementen of antennes krijgt elke gebruiker een eigen kanaal naar 

de mast, dat hem volgt, waar de bestaande systemen een ongericht 

signaal versturen. Een studie van de Belgische telecomregulator BIPT 

concludeert dat dit de stralingsniveaus verhoogt omdat er veel meer 

antennes zullen zijn. Maar deze technologie kan evengoed de stralings-

niveaus verlagen, omdat Massive MIMO enkel een signaal verstuurt als 

een smartphone effectief gebruikt wordt.  

Ook zullen MMWave of millimetergolven gebruikt worden. Deze signalen 

op zeer hoge frequenties reiken niet zo ver, maar dragen zeer hoge 

hoeveelheden data mee. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de 

biologische effecten van dit soort straling, maar wel is geweten dat ze niet 

zo ver doordringen in het lichaam als microgolven en bijvoorbeeld de 

hersenen niet bereiken.  

De small cells tenslotte zijn kleine basisstations die in grote aantallen 

zullen geïnstalleerd worden. Ze vervangen de grote antennes voorlopig 

niet, maar zullen de verbinding wel dichter bij de gebruiker brengen, wat 

belangrijk is als millimetergolven uitgerold worden. Er zullen meer 

stralingsbronnen zijn, maar door hun nabijheid zal veel minder vermogen 

nodig zijn voor een goede verbinding. 

Network slicing verdeelt netwerk in kleine virtuele stukken 

Een 5G-netwerk is veel meer gebouwd op software dan op hardware, 

zodat het virtueel in verschillende slices kan opgedeeld worden. Deze 

network slicing laat bijvoorbeeld toe een bepaalde slice af te stemmen op 

een lage latency, wat ideaal is voor zelfrijdende wagens. Tegelijk kunnen 

op een andere slice hoge datasnelheden aangeboden worden, wat ideaal 

is voor smartphones. Ook kan een zeer betrouwbare slice gereserveerd 

worden voor de nooddiensten. Het massaal telefoneren, SMS’en of delen 

van beelden via sociale media bij de aanslagen in Zaventem en Brussel 

in 2016 legde de GSM-netwerken lam. Met een eigen slice beschikken 

de nooddiensten steeds over operationele communicatiekanalen.

Tot slot wordt ook medische zorg op afstand mogelijk. Een chirurg kan 

bij wijze van spreken een patiënt aan de andere kant van de wereld 

opereren met een robot. De nodige hoge beeldresolutie en de zeer lage 

latency van 5G laten immers toe zeer accuraat te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network slicing (illustratie Jan De Vos) 

De voordelen van 5G 

Vooreerst biedt 5G hogere broadband-snelheden, zodat het datanetwerk 

sneller is. Er zal naar schatting tien keer meer data per tijdseenheid 

kunnen verstuurd worden dan met 4G. Ook de latency zal veel minder 

zijn, waardoor de reactietijd tussen het uitzenden van een signaal en het 

ontvangen van een respons verlaagt. 

Het 5G netwerk zal ook meer apparaten binnen eenzelfde gebied onder-

steunen. Waar de 4G standaard honderdduizend apparaten per vierkante 

kilometer ondersteunt, kan de nieuwe standaard er één miljoen aan. Dit 

alles zal méér zijn dan een hogesnelheidsnetwerk, want er zullen heel wat 

nieuwe toepassingen mogelijk worden, met inbegrip van deze die ons 

welzijn en onze gezondheid ten goede komen. 

Verder zal de lagere latency nieuwe technologieën mogelijk maken. 

Zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld moeten zeer snel kunnen reageren op 

gebeurtenissen op hun weg. Het snellere 5G netwerk verlaagt deze 

reactietijden en verbetert dus de veiligheid van de bestuurder en zijn 

omgeving.  

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van 5G? 

Hogere blootstelling aan elektromagnetische straling  

Reeds in september 2017 drongen 180 wetenschappers en dokters uit 35 

landen bij de Europese Commissie aan op een moratorium op de uitrol 

van 5G. Ze wezen daarbij op verhoogde risico’s op kanker, verminderde 

vruchtbaarheid en de ziekte van Alzheimer. Vooral het hogere aantal 

antennes dat nodig is voor 5G zou ervoor zorgen dat niemand daaraan 

kan ontsnappen. De Commissie noemde die vrees ongegrond zolang de 

stralingsnormen gerespecteerd worden. Aan de basis gebruikt 5G de-

zelfde zendtechnieken als 2G-, 3G- en 4G-antennes, zodat de elektro-

Mobiele en draadloze 

communicatie 

Internet of 

Things 

Zelfrijdende 

auto’s 

Industriële 

productie 

Fysieke 

infrastructuur 



 

M & M  C o n t a c t  2 / 2 0 2 0    21 

magnetische velden gelijkaardig zijn. De enige vraag is dus of door 5G de 

blootstelling aan elektromagnetische velden sterk zal toenemen.  

Wetenschappers zijn verdeeld over die vraag: de toename van de mobiele 

communicatie zou zorgen voor meer blootstelling, terwijl het gebruik van 

energie-efficiënte technieken de blootstelling zou doen afnemen. De 5G-

antennes staan dichter bij ons dan de huidige hoge masten, maar hebben 

een kleinere reikwijdte en geven minder intense straling af. Bovendien 

neemt de invloed van de straling van een zendmast af naarmate je verder 

van de antenne staat. Een mobiele telefoon zendt ook elektromagnetische 

straling uit, die sterker wordt naarmate je verder van de zendmast staat. 

Omdat je mobiele telefoon zich vlakbij bevindt, ontvang je vooral straling 

van je eigen toestel. Of de totale blootstelling hierdoor toe- of afneemt is 

niet geweten, omdat 5G nog niet op grote schaal wordt gebruikt.    

Gezondheidseffecten van elektromagnetische straling  

De radiogolven bij 5G zijn zoals gezegd dezelfde als bij 4G en 3G en andere 

voorgangers. De gezondheidsdiscussie is dus ook dezelfde. De frequentie 

van de elektromagnetische golven die gebruikt worden om data te versturen 

is een miljoen maal lager dan bij de kankerverwekkende röntgen- en 

gammastraling en kan geen rechtstreekse DNA-schade toebrengen. 

 
Illustratie: VRT Nieuws 

De straling van gsm’s en smartphones is dus een niet-ioniserende straling 

die te vergelijken is met deze van een radio. Deze kan zoals microgolven 

een lichte opwarming van lichaamsdelen veroorzaken. Apparaten die in 

Europa verkocht worden aan gebruikers mogen daarom bepaalde bloot-

stellingslimieten niet overschrijden. Verder mogen we ook niet vergeten dat 

de blootstellingslimieten in België tot de strengste van Europa behoren.  

Er is nog geen enkel wetenschappelijk bewijs gevonden voor gezondheids-

effecten bij blootstellingen aan zendsignalen die lager zijn dan de bloot-

stellingslimieten. De onderzoekers keken daarbij naar hersentumoren, 

DNA-schade, effecten op zintuigen, hersenen, zenuwstelsel, hart en 

bloedvaten, alsook naar hormonen, het afweersysteem, vruchtbaarheid en 

effecten tijdens de zwangerschap. We leven al meer dan twintig jaar met 

straling van mobiele communicatie en tijdens die periode is het aantal 

hersentumoren gelijk gebleven. 

Niettemin worden gezondheidsklachten gemeld en maken proefpersonen 

gewag van misselijkheid en hoofdpijn. In een langlopend grootschalig 

onderzoek in samenwerking tussen o.a. Zweden, Finland, Groot-Brittannië, 

Denemarken, Frankrijk en Nederland werden 290.000 proefpersonen in 

Europa gevolgd.  Er werd vastgesteld dat deelnemers die meer dan 276 

minuten per week telefoneren iets vaker hoofdpijn kregen. Bij gebruikers 

van toestellen met de GSM 2G-standaard waren evenwel niet meer klachten 

dan bij deze die de UMTS 3G-standaard gebruiken. Nochtans geeft de GSM 

2G-standaard meer straling af. Dit duidt erop dat de hoofdpijn niet het  

gevolg is van de elektromagnetisch straling.  

Moet 5G dan verboden worden?  

Neen, want de elektromagnetische straling die gebruikt wordt om mobiel 

te bellen en te surfen berokkent geen schade aan menselijk DNA en 

veroorzaakt geen tumoren. Herhaaldelijk onderzoek heeft ook geen andere 

ongewenste gezondheidseffecten aangetoond. De elektromagnetische 

straling is dezelfde bij 5G, maar de hoeveelheid straling zal mogelijk 

toenemen. 

De uitrol van het 5G netwerk in België 

Europees akkoord  

De lidstaten van de Europese Unie willen in 2020 minimaal één grote stad  

voorzien van een 5G-netwerk en uiterlijk eind 2020 zullen de Europese 

telecombedrijven over de frequenties voor 5G-netwerken beschikken.  

Uitrol in België op de lange baan 

Terwijl andere landen reeds volop 5G uitrollen, zullen wij in België 

minstens tot 2021 moeten wachten. Reden hiervoor is dat de veiling van 

het frequentiespectrum om in België 5G uit te rollen vertraging oploopt 

door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengsten tussen 

de federale overheid en de gewesten.  

Deelstaten reageren verdeeld 

Proximus wil ondertussen als telecom operator de technologische 

vooruitgang niet missen en startte in april dit jaar met de uitrol van 5G 

light op zijn bestaande infrastructuur. De deels vrijgekomen frequentie-

band voor 3G kan daarvoor hergebruikt worden. 

Het Brussels Gewest laat het hergebruik van de 3G frequentieband voor 

5G echter niet toe en weigert bovendien de zeer strenge stralingsnormen 

aan te passen omdat de gezondheidseffecten onvoldoende gekend zijn. 

Sedert enkele maanden verzetten ook de regionale en lokale autoriteiten 

in het Waalse Gewest zich tegen de uitrol van 5G light door Proximus. 

Ontevredenheid over de communicatie naar de bevolking, bezorgdheid 

over de gezondheids- en milieueffecten en complottheorieën spelen 

daarin een rol.  

Gevolg is dat 5G enkel in Vlaanderen wordt uitgerold. Midden juni 

drongen de sociale partners bij monde van de Sociaal-Economische Raad 

van Vlaanderen (SERV) nog aan op een snelle uitrol van 5G in Vlaanderen, 

als onderdeel van het economisch relancebeleid na de coronacrisis. De 

sociale partners willen immers dat Vlaanderen meesurft op de golf van 

digitalisering die door Covid-19 werd versterkt en versneld.    
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Het watertekort in Vlaanderen 
We zullen anders moeten omgaan met water 
Jan De Vos, voorzitter 

Op 8 december 2018 verzorgde dr ir Marjolein Vanoppen tijdens onze jaarlijkse academische zitting een lezing over de 

toekomst van ons drinkwater. Met een boeiend en wetenschappelijk gefundeerd betoog wist ze ons te overtuigen van 

de urgentie om met gepaste maatregelen de beschikbaarheid van voldoende drinkwater in Vlaanderen, en bij uitbreiding 

in Europa en de hele wereld, veilig te stellen. We hebben ons daarom voorgenomen om dit thema verder op de agenda 

te behouden. Ondertussen bevestigen de jaarlijks weerkerende en in duur toenemende droogteperiodes, maar ook de 

actualiteit van de afgelopen weken, alleen maar dat het inderdaad hoog tijd is om actie te ondernemen. Namens de 

waterexperten van het onderzoekplatform CAPTURE roepen Prof. Ingmar Nopens en dr. ir. Marjolein Vanoppen op om 

nú actie te nemen, incluis duidelijke en onverbloemde communicatie en structurele veranderingen in de manier om met 

water om te gaan. Met hun toestemming publiceren we het opiniestuk dat ze daarover schreven en dat ruim weerklank 

vond in de pers. 

 

Dreigend watertekort onvoldoende onderkend 

Momenteel zijn alle ogen gericht op de corona-crisis, die een zware tol 

eist op vlak van mensenlevens, welzijn van de bevolking en ons 

economisch bestel. Ondertussen blijven we voor een stuk blind voor een 

andere crisis die we als maatschappij al járen hadden moeten zien 

aankomen, namelijk de watercrisis. Er wordt slechts met mondjesmaat 

over gecommuniceerd, terwijl we al even in ‘code geel’ zijn aanbeland. Een 

jaar geleden trokken we al aan de alarmbel en nu is het écht tijd voor actie. 

Het is ontluisterend te zien hoe weinig er effectief in de praktijk gebeurde 

de voorbije jaren, en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Net als vele andere uitdagingen op lange termijn blijft water te vaak onder 

de radar. Tot er op een dag eens écht geen water uit de kraan komt? Actie 

is nú nodig, inclusief duidelijke, onverbloemde communicatie en 

structurele veranderingen in de manier waarop we met water omgaan. 

Grondwaterstanden zorgwekkend 

De huidige grondwaterstanden zijn even dramatisch als vorig jaar en we 

kenden de droogste start van het hydrologische zomerseizoen sinds 1901. 

De voorbije lente viel veel te weinig neerslag, terwijl dit normaal de periode 

is waar de grondwaterreserves worden aangevuld. Uit buurlanden bereiken 

ons inmiddels gelijkaardige onheilspellende berichten. Toch zijn deze 

landen al veel langer dan ons land bezig om zich voor te bereiden op de 

droogteproblematiek en merken ze ook de industriële en maat-

schappelijke schade. 

In Duitsland staat de Rijn historisch laag. In Nederland roepen drinkwater-

maatschappijen, waterschappen en natuurorganisaties op tot een nood-

zakelijke en versnelde aanpak van de droogte en zijn nu reeds oppomp-

restricties van kracht. Toch zijn deze landen, in tegenstelling tot België, al 

veel langer bezig om zich voor te bereiden op de droogteproblematiek. 

Nederland kent zelfs al meer dan tien jaar een zogenaamde Delta-

commissie die bevoegd is voor de coördinatie van het regeringsbeleid ten 

aanzien van zowel wateroverlast als watertekort. Vlaanderen loopt het 

risico om als regio op dit belangrijke gebied een sterke achterstand op te 

lopen, met economische schade tot gevolg. 

Waterbeleidsnota biedt een kader voor actie  

Al in 2011 werden we geconfronteerd met een lange periode van droogte. 

Daarna volgde 2017 en ook 2018 en 2019 brachten geen beterschap. Op 

3 april 2020 keurde de Vlaamse regering de Waterbeleidsnota voor de 

periode 2020-2025 goed. Die ziet er op papier veelbelovend uit: een 

integrale visie, een sectoroverschrijdende aanpak en een lijst van de 

doelstellingen. Nu is het tijd voor een versnelde uitvoering, die 

samenwerking met de bevolking, met de industriële partners in de 

voedings-, transport- en elektriciteitssector en met de andere betrokken 

actoren vereist. 

Met de huidige crisis zien we dat het overgrote deel van de bevolking 

openstaat voor gedragsaanpassingen, als het probleem en de gevolgen 

helder gesteld worden. Die gevolgen zijn niet alleen maatschappelijk van 

aard, want ook de economie heeft hier zwaar onder te lijden. Zo stond het 

waterpeil van het Kanaal Gent-Terneuzen vorige zomer zó laag, dat grote 

Droogteperiodes bedreigen onze watervoorziening - Foto Twitter 
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schepen met essentiële grondstoffen hun eindbestemming niet konden 

bereiken. Elk jaar zonder daadkrachtige en duidelijke aanpak is een 

verloren jaar en maakt het probleem alleen maar groter. Daarom roepen 

wij vanuit CAPTURE de verantwoordelijke ministers met aandrang op de 

visie die is beschreven in de Waterbeleidsnota snel en efficiënt om te 

zetten in een concreet beleid. We weten dat achter de schermen veel 

beweegt en het is nu zaak deze bewegingen en ideeën uit de coulissen te 

halen en samen met de maatschappij over te gaan tot actie.

De daarvoor nodige actoren zoals CAPTURE, CIW, VMM, Vlakwa, en 

AquaFlanders staan klaar om de mouwen op te stropen en de handen in 

elkaar te slaan. Maar om de problematiek samen met particuliere en 

industriële spelers daadkrachtig aan te pakken is diepere samenwerking 

nodig. We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden. Met de juiste 

concrete acties zullen we samen een gigantische impact realiseren door 

de droogte met een structurele en integrale aanpak het hoofd te bieden. 

Incrementele aanpassingen alléén zullen niet voldoende zijn.  

We hebben in Vlaanderen de kennis in huis om nu 

ingrijpend te reageren. De maatschappelijke en 

economische kost - zichtbaar én verborgen - van ons 

watergebruik zal alleen maar verhogen ten gevolge van 

klimaatverandering en populatiegroei. Net nú zouden we 

als maatschappij de moed moeten opbrengen om de 

weg die leidt naar een duurzame toekomst te 

bewandelen. En dit moet, zoals gesteld in de Water-

beleidsnota, gebeuren over verschillende sectoren heen 

en op een geïntegreerde manier.   

 

 

Innovatieve recyclage van afvalwater 
Ardo en INERO bouwen samen een irrigatiesysteem
Door de uitzonderlijke droogteperiodes van de afgelopen jaren neemt 

voor de landbouwsector het risico op mislukte oogsten alleen maar toe. 

In Ardooie hebben 47 landbouwbedrijven zich daarom in 2017 verenigd 

in de coöperatieve INERO, die gezuiverd afvalwater gebruikt voor irrigatie. 

Dit project is een geslaagd voorbeeld van waterhergebruik. 

Een uniek partnerschap 

In plaats van zijn gezuiverd afvalwater te lozen in een beek, stelt het 

groenteverwerkend bedrijf Ardo dit beschikbaar als irrigatiewater voor de 

landbouwcoöperatie INERO CVBA. Om dit mogelijk te maken wordt het 

water gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ en vervolgens via 32 

km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha verdeeld. Er werden 143 

afnamepunten aangelegd, waar landbouwers hun haspel kunnen aan-

sluiten om hun akkers te irrigeren. Het netwerk werkt onder hoge druk en 

in verschillende lussen, zodat 10 percelen terzelfdertijd kunnen beregend 

worden. Het systeem werd in najaar 2019 afgewerkt 

INERO CVBA ziet toe op een correcte waterverdeling en waterprijs. De prijs 

per kubieke meter water wordt jaarlijks begroot om kostenneutraal te zijn. 

De inkomsten voor het geleverde water moeten de uitgaven voor 

elektriciteit en onderhoud dekken. 

Ardo investeerde 1 miljoen Euro in de aanleg van het reservoir en INERO 

bracht 2,5 miljoen Euro samen om het pomplokaal en het leidingnetwerk 

te bouwen. Deze investering kadert in het Interreg Vlaanderen-Nederland 

project F2AGRI of ‘Effluent to Agriculture’, waarvoor Europese en 

provinciale steun werd ontvangen. Dit project werd uitgevoerd door Ardo, 

INERO en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO). 

Een win-win situatie 

Zowel Ardo als INERO zien alleen maar voordelen. Ardo versterkt zijn 

relatie met de landbouwers in de omgeving en zorgt dat er zo weinig 

mogelijk afvalwater is. Alle afvalwater van Ardo wordt gezuiverd op de 

eigen site en dan samen met het hemelwater opgeslagen in het bekken.  

Voor de landbouwers wordt de beschikbaarheid van water gegarandeerd, 

waar tijdens de voorbije droogteperiodes duidelijk werd dat de capaciteit 

van eigen boorputten en waterbassins niet meer volstaat. Bovendien is de 

kost lager dan bij het oppompen en transporteren van bijkomend water 

vanuit het kanaal Roeselare-Leie of de Leie zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURE is het ‘Centre for Advanced Process Technology for Urban 

Resource Recovery’ waarbinnen Universiteit Gent, het VITO en 

Universiteit Antwerpen hun krachten bundelen om een transitie te 

bewerkstelligen naar een circulaire economie, waarin producten en 

materialen hun hoogst mogelijke waarde behouden. Dit centrum 

beoogt een geïntegreerde aanpak, door het samenbrengen van de 

betrokken stakeholders en door het delen van kennis, expertise en 

infrastructuur. De werkdomeinen omvatten plastics, water en CO2.  

Ardo realiseerde een bekken van 150.000 m³ (Foto www.Ardo.be) 
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Vredeskwesties 
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog 

François Crepain, past voorzitter 

 

 
 

 

 

DEEL 6 - ‘Een strijd zonder slagveld’ geen  

gesneuvelden maar wel één slachtoffer:  de Vrede!    

Inleiding 

Ik heb in vorig artikel het deel 5 afgesloten met een afbeelding van het beeldhouwwerk ‘Quand même’, ‘En toch!’ Dit expressief beeld is in mijn ogen 

geladen met woede en gramschap. Het straalt een dynamiek uit. Wanneer je er naar kijkt, kan je de armbeweging van die vrouw echt zien waarbij ze het 

geweer uit de handen van de gesneuvelde soldaat rukt, woedend kijkt naar de oorlogsstokers en ze zal toeroepen 

‘Smeerlappen! Stop het, stop het!”. Dit is mijn manier om de symboliek van dit kunstwerk te beleven. Het is 

misschien een visie ingegeven door de sfeer van vrede die in de hedendaagse samenleving leeft; want wat verder 

in dit deel komt een andere interpretatie (misbruik/manipulatie) van tijdens de vooroorlogse jaren ook aan bod. 

Al is het beeld gemaakt in 1889, toch kan het een voorbode zijn voor wat in augustus 1914 zou gebeuren. Hoe 

is het toch mogelijk geweest? 

In de eindopmerking van enkele van de vorige bijdragen had ik het over vermoedelijk geheime en duistere 

krachten die de beleidsmensen bij de hand namen en leidden naar de catastrofe, die door George F. Kennan de 

geschiedenis inging als de ‘Urkatastrophe des 20 Jahrhunderts’ (de Oercatastrofe van de XXste eeuw) (*). Hoe is 

het zover gekomen en dit ondanks zoveel pogingen om de mens op andere en betere gedachten te brengen? 

Zoveel boodschappen, zoveel waarschuwingen voor een komende catastrofe? Sterke vredesbewegingen die 

duidelijke boodschappen wereldkundig maakten? En toch! Welke andere gedachtegang had de bovenhand? 

Welke punten stonden op duistere, geheime of onbekende agenda’s? De Franse historicus Pierre Renouvin, gespecialiseerd in de geschiedenis van de 

internationale betrekkingen, spreekt van ‘les forces profondes’ die bij alle hoofdactoren van de toekomstige oorlog aanwezig waren. 

 

(*) Die benaming gaf George Kennan omdat hij ervan uitgaat dat de Eerste Wereld Oorlog aan de oorsprong ligt van alle volgende catastrofen die de 

XXste eeuw in Europa hebben gekenmerkt. 
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Om deze trachten te onderkennen zijn we verplicht naar de oorzaken te zoeken die aan de basis lagen 

van het ontstaan van de oorlog. Die oorzaken kunnen chronologisch in drie categorieën ingedeeld 

worden: de initiële, de verder continu opbouwende en stuwende en tenslotte deze die behoren tot de 

onmiddellijke aanleiding. De duistere krachten zullen we hoofdzakelijk in deze tweede categorie terug 

vinden. 

De onderkende ‘onmiddellijke’ zijn de moord in Sarajevo, de Oostenrijkse reactie en de mobilisatie van 

Rusland. De ‘initiële’ oorzaken kunnen we ook in ’t kort schetsen. De concurrentiestrijd tussen Groot-

Brittannië en Duitsland, de Franse zucht naar Elzas-Lotharingen, de Russische drang naar de Zeestraten, 

de overbevolking in Duitsland met een voedselprobleem (‘Brot aus Luft’ dank zij Fritz Haber (*)) en het 

zoeken naar kolonies als afzetgebieden en bron voor goedkope arbeidskrachten en grondstoffen. Deze 

oorzaken zijn niet het onderwerp van deze bijdrage, het gaat zoals aangekondigd om de stuwende 

opbouwende krachten. 

“Une des clefs d’explication, ce sont peut-être les idéologies apparues à la fin du XIXième siècle qui les 

fournissent: nationalismes à projet de ‘puissance mondiale’, impérialisme culturel, darwinisme social, 

etc…“(52)  

Met ‘et cetera’ wil Soutou onderlijnen dat zijn opsomming niet exhaustief is en dat er nog meer zijn. 

Misschien zijn er nog die nu nog niet volledig het daglicht gezien hebben, want vele archieven zijn pas 

geopend in de tweede helft van vorige eeuw! Maar toch gaan we ons wagen de voornaamste even te beschrijven. 

Het Nationalisme  

Ontstaan 

Er wordt algemeen aangenomen dat het nationalisme van de grote mogendheden één van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog zou geweest zijn. 

Dit is wel in latere studies van historici niet altijd zo maar als bewezen aanvaard geweest, omdat het zeer moeilijk is de precieze relatie tussen nationalisme 

en oorlog aan te tonen en te analyseren. Men moet echter toegeven dat de verdere geschiedenis van Europa deze relatie, tot onze spijt en ergernis, 

twintig jaar later echter wel bewezen heeft! Met dit in het achterhoofd is het wel aangewezen het nationalisme van vóór 1914 als stuwende ideologische 

kracht toch even te beschrijven in het licht van het ontstaan van de oorlog.  

Het begrip ‘natie’, afgeleid van het latijnse woord ‘natio’, dat etymologisch volksstam betekent, ontstaat met de Franse revolutie. Tijdens die periode groeit 

bij de bevolking een gevoel van broederschap en samenhorigheid. Die drang naar samenhorigheid bij het volk wordt intensiever onder invloed van een 

aanzwellende vijandigheid tegenover zijn heersers, in casu koning en adel, en groeit uit tot een ideologie die zich over gans Europa en ook erbuiten gaat 

verspreiden. Tijdens de veldslag bij Valmy in 1792 zal voor de eerste maal het begrip ‘natie’ de boeken van de krijgsgeschiedenis halen. De Franse 

revolutionairen trekken tegen de Pruisische troepen ten aanval met de kreet ‘Vive la nation!’, om hun land te beschermen tegen een Pruisische inval. Dit 

betekent dat het volk niet meer in dienst is van een alleen heersende vorst maar dat het nu de trotse burgers van de natiestaat zijn. Het vecht niet meer 

voor ‘koning en vaderland’ maar voor de natie. Het liberaal en democratisch nationalisme is geboren.  

Een definitie geven van het nationalisme, op zichzelf reeds een buitengewoon begrip, is een uiterst moeilijke opdracht. Maar wat wel zeker is, is dat het 

een streven om een soort eenheidsgevoel te beleven, als dominante karakteristiek heeft. 

 

(*)De overbevolking op het einde van de 19de eeuw is een prangend probleem daar de voedingsketen deze explosie niet kan blijven ondersteunen. De 

bodem wordt sinds eeuwen verrijkt met de natuurlijke stikstof houdende meststoffen die ter beschikking zijn. Een grote hoeveelheid onder de vorm van 

guano wordt vanuit Chili ingevoerd. Die guano is een gedroogd en stinkend goedje van uitwerpsels van zeevogels. Jaarlijks exporteert Chili een slordige 

één miljoen ton. Die bron is echter niet onuitputtelijk en het natuurlijk productieproces van die beestjes luistert niet naar een of andere vernuftige 

mechanische ingreep of een bedrijfsreorganisatie! Dus wordt hevig gezocht naar een andere oplossing. Gelukkig kan de Duitse chemicus Fritz Haber in 

1908 de stikstof die overvloedig in de lucht aanwezig is binden aan de waterstof ook uit de lucht, om zo ammoniak te vormen. Dit is, zoals het dikwijls 

het geval is, te danken aan een zuiver toeval. Door gewoon toevallig een dosis uiterst stinkend metaalachtig residu, osmium genaamd, aan het gasmengsel 

waterstof en stikstof toe te voegen, lukt het. Carl Bosch gaat het proces industrialiseren (1913) en zodoende krijgen we een goedkope grondstof, gemaakt 

uit lucht, voor kunstmeststoffen aan te maken. Het rendement van de landbouwgronden wordt verviervoudigd. Met een zucht van opluchting kan men 

juichend roepen ‘Brot aus Luft’ (Brood gemaakt uit lucht.) Hij zal de Nobelprijs voor scheikunde krijgen in 1918. Maar hij is ook de uitvinder van de 

gifgassen in 1913 die aan het front duizenden soldaten zullen doden! 

(52) SOUTOU Georges-Henri Prof. in het Voorwoord van het boek ‘Comment naquit la guerre de 14’ van Alfred Fabre-Luce (Le premier livre qui dit la 

vérité.) p28 Editions de Fallois 2017 Paris ISBN 978-2-87706-987-8 

Fritz Haber in zijn laboratorium 

(Wikipedia) 
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Twee vormen van nationalisme 

Volgens de Nederlandse historicus Henk Wesseling heeft het nationalisme in feite twee oorsprongen. Aan de ene kant, zoals reeds vermeld, de Franse 

revolutie gebaseerd op de volkssoevereiniteit. Volkeren hebben het recht hun eigen staatkundige eenheidsvorming na te streven en is dus een liberale 

progressieve beweging onder het motto: ‘Liberté, Egalité et Fraternité’. 

Maar aan de andere kant vindt het nationalisme ook zijn wortels in de Duitse romantiek. Volgens de 18de eeuwse 

Duitse dichter en filosoof Johann Gottfried Herder zijn de volkeren geen groepen mensen meer die met hun leider 

een overeenkomst hebben afgesloten, maar eerder als planten gegroeide eenheden moeten beschouwd worden. 

Zoals een plant komt uit een zaadje, zo komt een volk uit een stam en dan verder uit een familie en zo verder om een 

groep mensen te vormen met een unieke eigenheid, een identiteit (Volksgeist). Deze organicistische benadering 

verzet zich uiteraard tegen het individuele gelijkheidsideaal van de Franse Verlichting. ‘Dit nationalisme kijkt niet 

vooruit, maar het kijkt terug, naar het verleden, en bewondert de primitieve zuiverheid van het platteland. Het is dan 

ook geen liberaal en progressief, maar een nostalgisch conservatief en zelfs reactionair nationalisme’ (53) (54)  

Dus twee verschillende wortels, dus ook twee soorten nationalisme? Dit moet het verdere verloop van de 

nationalistische gedachte uitmaken.  

Evolutie – Agressief nationalisme  

Deze beide vormen van nationalisme zijn niet agressief, want ze zijn van nature uit niet offensief gericht tegen andere naties. Dit zal echter in de loop 

van de 19de eeuw veranderen. De tweede industriële revolutie of ook de technologische revolutie genoemd, met haar nieuwe uitvindingen en de grotere 

productiviteit, vraagt meer en meer grondstoffen en ook grotere afzetgebieden. Zodoende ontstaat er een concurrentiële strijd tussen nationale 

economieën. De staten komen onderling meer principieel vijandig tegenover elkaar te staan. Vertrekkende van het principe dat het de staat is die de 

vrijheid en welvaart brengt, is een verering van die staat de logische conclusie. Het volk moet dus meedoen aan die bestendige concurrentiestrijd om 

het bestaansrecht van zijn staat te bewijzen. En nog meer, de successen van de economische en industriële vooruitgang bij de ene natie ten opzichte 

van de andere geven een zeker gevoel van superioriteit. 

Die grote ommekeer in het nationalistisch denken wordt zeer merkbaar na de Frans-Pruisische oorlog (1870-1871) waar de concurrentie (de macht) op 

het slagveld werd beslecht. Zo worden de overwinning van Pruisen en het nieuwe eengemaakte  Duitsland in de ‘nationalistische etalage’ gezet met veel 

nationale trots en triomfantelijkheid. De Duitse machtstaat is nu een feit. ‘Deutschland! 

Deutschland über Alles’, Duitsland boven alles (en allen?) luidt het in het Duitse Volkslied van 

destijds. De Duitse staat is superieur, dus is zijn volk het ook! Deze gedachtegang leidt 

onvermijdelijk tot een soort racisme en antisemitisme.  

Aan Franse kant wordt op die oorlog met droefheid en somberheid gereageerd. De Fransen en 

meer bepaald de nationalisten zoeken naar de redenen van de neergang. Uit hun analyse blijkt 

dat het eens zo fiere en glorierijke Frankrijk sinds de Franse Revolutie met haar rationalistische, 

democratische en republikeinse principes steeds maar verder op het wereldtoneel achteruit 

boert. En zeker t.o.v. Duitsland dat als de allerlaatste op het wereldtoneel is verschenen nu de 

snelst groeiende wereldmacht is geworden. De conclusie is dan ook vlug gemaakt: ‘weg met 

die principes en terug naar het aristocratisch koninkrijk.’ Er moet iets ondernomen worden om 

de wortels van ‘la défaite et la décadence’ uit te roeien! La Ligue des Patriotes’ (*) wordt door 

Paul Déroulède gesticht in 1882 als een uiting van het trauma na de smadelijke nederlaag en 

het verlies van een stuk Frans grondgebied. Enkele jaren later (1898) wordt ‘L’Action Française’ 

tijdens de Dreyfus affaire opgericht. Net zoals ‘La Ligue’ is ‘L’Action’ uiterst nationalistisch, 

xenofoob en antisemitisch. Het objectief is klaar en duidelijk. De Franse maatschappij is in de voorbije 100 jaar verkeerd geëvolueerd en de Fransen 

moeten heropgevoed worden. ‘J’aime la France, mon pays, parce que ses habitants sont mes frères, enfants de la même race, ayant même sang et 

mêmes ancêtres. La France est ma mère, dans mon coeur il n’y aura jamais rien au-dessus d’elle.’ blijven dag na dag kinderen op school doordrammen. 

(53) WESSELING H. L. Prof. Dr. ‘Dreiging aan de einder’ p24 –  ’14-18 de eerste wereldoorlog Band 1 Amsterdam Boek. 

(54) Een treffend voorbeeld van het oorspronkelijke Duitse reactionaire nationalisme is de beweging ‘Roggen und Stahl’ waarbij in 1879 een geheim 

akkoord gesloten wordt tussen de Junkers (landadel) en de nieuwe industriebaronnen met het doel zich te verzetten tegen de groeiende macht van de 

arbeidersklasse en het opkomend  internationalisme. Ze zijn zelfs daarvoor klaar om een oorlog te beginnen!  

(*) Het beeld ‘Quand même’ dat ik heb aangehaald in de inleiding, krijgt een plaats in Parijs maar een afgietsel ervan wordt op de citadelle van Belfort 

geplaatst als symbool van de Franse weerstand tegen de afscheiding van de Elzas. Het wordt door de Ligue des Patriotes gebruikt als hun icoon. Dit is 

natuurlijk een andere interpretatie van ‘Quand même’, namelijk ‘malgré tout’, ondanks alles, en toch doen we verder. 

Herder Johann (Wikipedia) 

A l'affût d'un casque à pointe (eigen foto) 
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Een van de leiders, de ideoloog Charles Maurras wil terug naar een samenleving niet gebaseerd op principes 

en ideeën maar op bloed en bodem. Er wordt o.a. een soort paramilitaire organisatie ‘les Camelots du roi’ 

opgericht om die ideeën bij het volk met de nodige ‘kracht en intensiteit’ op te dringen. 

Dus kan beweerd worden dat het Frans nationalisme verandert van natuur en agressief reactionair wordt. Maar 

zoals geweten uit de lessen natuurkunde, gaat actie gepaard met reactie en die wet is ook van toepassing in de 

menswetenschap: agressie vraagt om agressie! Hoe zal het verder evolueren? Ondertussen gaan de onbezorgde 

Parijzenaars naar de zeer populaire en luchtige opera ‘Les Contes d’Hoffmann’ van Jacques Offenbach of naar 

een of andere Gaieté Parisienne. Dromen van sprookjes en plezier. 

Verdere evolutie van het Duits nationalisme – Alldeutscher Verband - Weltpolitik 

Als tegenhanger van de ‘Ligue des Patriotes’ en ‘L’action Française‘ wordt in 1891 het Allgemeiner Deutscher 

Verband opgericht. Het had oorspronkelijk tot hoofddoel het Duits expansionisme aan te moedigen. In 1894 

verandert de naam naar ‘Alldeutscher Verband’ met bijkomende bedoeling ‘besonders gesinnungstreu 

patriotisch’ te zijn. Maar de kerngedachten blijven naast het beleven van het vaderlands bewustzijn, de 

bevordering en ondersteuning van de Duitse buitenlandse politiek. 

Ik kan mij inbeelden met welk enthousiasme ze in het politiek-culturele 

maandblad van de Constitutionele Liberale Partij het artikel ‘Politische Korrespondenz - Die auswärtige Politik und die 

Erneuerung der Artillerie’ geschreven in 1897 door de historicus en professor universiteit Berlijn Hans Dellbrück.(55) 

lezen. In dit belangrijk essay schrijft hij ‘dat in de komende decennia onafzienbare landmassa’s in alle uithoeken van 

de aarde zullen verdeeld worden’ en waarschuwt daarbij ‘dat de natie die met lege handen achterblijft in de komende 

generaties zal uitgesloten worden van de rangen van de grote volkeren die de contouren van de menselijke geest 

tekenen’ 

De leden van de Alldeutscher kwamen uit de elitaire intellectuele middenklasse waardoor deze politieke organisatie 

over de afgevaardigden in de Reichstag, voornamelijk die van de conservatieve  en nationaal liberale partijen een niet 

te versmaden invloed uitoefende. Ze bewerkten hen door middel van ‘Denkschriften und anonym verfasster 

‘Weltmachtprogramme’. (56)  Die invloed was zeer ingrijpend tijdens het kanselierschap (1900-1909) van Bernhard von 

Bülow, waar het herhaaldelijk kwam tot ‘politische Interessenkoordination’ tussen de Alldeutscher Verband en de 

Rijksregering. Is het niet opvallend en eigenaardig dat dit artikel verscheen in een maandblad van een liberale partij? 

En ja! Bernhard von Bülow, (toen nog minister Buitenlandse Zaken), door het aanzwellend nationalisme opgezweept, richt zich tot de Rijksdag met 

volgende woorden ‘De tijden dat Duitsland de aarde overliet aan één van zijn buren, de zee aan de andere, en voor zichzelf de hemelen reserveerde waar 

de zuivere filosofie heerst; die tijden zijn voorbij’. En vervolgt verder maar wat voorzichtig ‘We willen niemand in de schaduw stellen, maar we eisen ook 

onze plek op onder de zon’ (6 december 1897).  

Naast het expansionisme van de andere landen is nu ook het Duitse met de ‘Weltpolitik’ een feit. Wat het 

woord inhield was moeilijk te ontwarren. Is het een uitbreiding van de exportmarkt? Is het een manier om 

te ontsnappen uit het keurslijf van de Europese allianties? Is het om, dankzij nieuwe nationale projecten, 

de losse samenhang van de vroegere Duitse staten aan te halen? ‘Het woord Weltpolitik had al die 

betekenissen, maar kreeg nooit een scherp omlijnde vaste definitie’(57) Maar wat het zeker was: ‘het 

weerspiegelde de vrijwel algemeen gedeelde overtuiging dat Duitsland als laatkomer aan het imperiale 

banket een inhaalslag moest maken als het de achting van de grootmachten wilde verdienen’. En dat was 

het oorspronkelijke hoofddoel van het Alldeutscher Verband. 

Het aantal leden was hooguit 20.000, maar dit maakte niets uit zolang men maar de geschikte personen 

op de geschikte positie kon plaatsen of toch op zijn minst beïnvloeden Vanaf 1903 ondergaat het Verband 

een radicalisering en geeft een krant uit. Want in een tijd zonder radio of televisie was het dagblad de 

belangrijkste verspreider van het nationalisme. De ‘Weltpolitik’ zal niet lukken, maar straks zijn er zes 

miljoen Duitsers, dus het idee van een ‘Grossdeutschland’ en de oude Pruisische gedachte van de ‘Drang 

nach Osten’ (Ostimperialismus met het Deutscher Ostmarken Verein) wordt weer levendig en een mogelijke 

oplossing voor de komende overbevolking. Het meest gelezen radicaal - Duits nationalistische boek is van  

(55) Gebundeld in het Preussische Jahrbücher nr 87 van 1897 p402. (Uit Internet Archive - University Michigan) 

(56) Historisches Lexikon Bayerns – ‘Alldeutscher Verband 1891-1939’ - Bijdrage van Michael Peters. 

(57) CLARK Christopher. Op.cit. ‘De Slaapwandelaars’ p.192 

Professor Hans Dellbrück 

Uurwerk voor het Duitse koloniale  Keizerrijk     

(eigen foto F. Crepain) 

Les Contes d'Hoffmann – 1881 Eerste 

opvoering-  Miracle-Antonia 
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de hand van Houston Stewart Chamberlain. Deze Engelse leraar is zo in de ban van de Germaanse mystiek 

dat hij de Duitse nationaliteit aanvraagt en later zal huwen met de dochter van Richard Wagner. In 1904 

verheerlijkt hij uitermate het Duitse , Noorse, Germaanse en Arische ras in zijn tweedelig boek ‘Die 

Grundlagen des 19. Jahrhunderts’ dat in Duitsland verslonden wordt.Het zijn de vruchtbare jaren van Wagners 

opera’s met alle mogelijke Germaanse superhelden en bovennatuurlijke wezens. Hoogtepunten van het Duits 

romantisch-culturele nationalisme. In 1876 richt Wagner de ondertussen beroemde Bayreuther Festspiele in. 

Een van de opera’s die er werd opgevoerd was ‘Der Ring des Nibelungen’ waarin het gaat over de strijd 

tussen twee personages om het bezit van een gouden ring die de eigenaar de macht geeft over de wereld. 

(‘Weltpolitik?) 

Het nationalisme blijft echter niet alleen romantiek, maar gaat nog verder radicaliseren en anti socialistisch,  

extreem antisemitisch, agressiever en explosiever worden. Het gaat, zoals we ook gaan zien met de andere 

nationalismes, wat in de loop der tijd aan invloed verliezen. Maar zodra een incident in het geopolitieke 

landschap optreedt, flakkert het weer op om de geesten nog meer op te hitsen, en telkens een tikkeltje meer. 

Daarvan getuigt de opflakkering na de twee Marokkocrisissen. Dit verschijnsel zien we ook in Frankrijk.  

Het Frans nationalisme – het revanchisme (herkansing - wraak) 

Het Frans nationalisme kent zijn hoogtepunt met de opkomst van het Boulangisme. Na de dood van generaal Georges Boulanger (1891) pleegt Paul 

Déroulède, de drijvende kracht achter het harde nationalisme, een mislukte staatsgreep in 1899 en wordt voor 10 jaar het land uitgewezen. Nu is de 

wind wat uit de zeilen. In de Franse republikeinse kringen komt de cruciale vraag op of men als republikein (per principe internationalist) ook nationalist 

kan zijn. Het antwoord komt vlug en duidelijk: neen! (Tot op vandaag blijft die vraag nog steeds in politieke ideologie 

kringen een niet uitgemaakte zaak.) Daarom trachtten sommigen wel nuances in te bouwen en bepaalde 

elementen/karakteristieken van het republikeinse gedachtegoed in het nationalisme op te nemen. Nog anderen maakten 

dan een subtiel onderscheid tussen intellectueel en politiek nationalisme. Wat er ook van zij, het opkomend 

internationalisme moest hoe dan ook botsen met het klassieke nationalisme en aanleiding geven tot discussies en 

twisten. Deze interne ruzies maken dat het zeer reactionaire nationalisme dat zucht naar een terugkeer naar het ‘Ancien 

Régime’ langzamerhand aan politieke armslag verliest en tenslotte een kleine fractie in het politieke leven wordt. Ook 

wanneer L’Action Française evolueert naar het zogenaamde ‘nationalisme intégral’ waarin liberalisme en socialisme 

moeten bestreden worden, komen scheuren in de partij en brokkelt ze langzaam af. We krijgen een afscheiding van 

‘natie’ en ‘links’. De enen in een harde kern ‘le nationalisme des nationalistes’ en de anderen in een cluster met een zeer 

wazig nationalisme als gemene noemer. ‘Maar’ reageert Maurice Barrès, het boegbeeld van het Frans nationalisme 

daarop: ‘De nationalistische partij verdwijnt maar de andere partijen worden nationalistisch. Wat doet de naam ertoe als 

we de zaak hebben’. De uiteindelijke bedoeling is toch het gedachtegoed te verspreiden in de politieke arena. Wat gelukt is. 

Het revanchisme – Van verdriet naar revanche en naar vengeance 

Maar een belangrijke uitgroei van het nationalisme blijft echter nog actief, namelijk de beweging die gegroeid is uit de wil het verlies van Elzas-

Lotharingen niet te aanvaarden: het revanchisme. 

Les ‘Cent-sept’, les protestataires. 

Nu moeten we toch even terug naar de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871. Deze werd afgesloten met het verdrag van Frankfurt, waarin naast een 

zware oorlogsschadevergoeding ook de afstand van Elzas en een deel van Lotharingen wordt opgelegd. Dit verdrag moest voorafgaandelijk aan de pas 

verkozen nieuwe Franse Assemblée (Napoléon III is immers afgezet en de Derde Republiek wordt uitgeroepen) voorgelegd en goedgekeurd worden 

vooraleer het kon ondertekend worden. Op 1 maart 1871 stemmen 546 pas verkozen parlementariërs in het Grand Théâtre van Bordeaux – Parijs is nog 

steeds bezet –  voor die vredesvoorstellen en 107 tegen. Deze ‘protestataires’ waaronder Louis Blanc, Georges Clemenceau, Victor Hugo, Léon Gambetta, 

Sadi Carnot, Henri Brisson en nog andere zeer belangrijke en invloedrijke politici, leggen zich niet neer bij het afscheuren van die Franse provincies en 

willen de strijd voortzetten ‘à outrance’ (*). 

De voorwaarden voor vrede die opgelegd werden door Bismarck zijn zeer zwaar en vernederend. Ze waren echter te nemen of te laten. Frankrijk was 

bezet en dus had Bismarck Frankrijk in een ijzeren wurggreep. De Fransen hadden in feite geen keuze. Het overgrote deel van de bevolking verlangde 

naar vrede, want het land was uitgeput, de soldaten waren krijgsgevangen en er heerste reeds hongersnood. Ze hadden dus de politici verkozen die  

(*) Deze personaliteiten zullen tot voor, en enkelen zelfs tijdens de oorlog, zeer belangrijke functies in het beleid uitoefenen. Brisson zal voorzitter zijn 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot 1914. Carnot is president geweest tot 1894 om maar te zwijgen van Clemenceau, minister van oorlog 

en later president. Victor Hugo die in zijn geschriften steeds zal terug komen op het verlies en het heroveren van dat deel van Frankrijk. Ze kunnen dus 

de publieke opinie regelmatig bespelen en beïnvloeden. 

Der Ring des Nibelungen 
Siegfried (wikipedia.org) 

Barrès M. (Assemblée.fr) 
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voor de vrede ijverden. Er komt een scheur tussen de steden en het platteland, tussen de republikeinen en 

de gematigden. ‘ De Franse boeren dachten te stemmen op kandidaten van de vrede, maar ze stemden voor 

kandidaten van het kasteel en van het bisdom’ schrijft de uiterst radicale Arthur Ranc (58) Dit debat zal nog 

lang na het ondertekenen van het verdrag van Frankfurt voortduren en zal tot hevige twisten leiden tussen 

politici, partijen, pers enz…Alles en allen roepen om ‘revanche’, wraak. Emile Zola, schrijft in een Parijs 

dagblad: ‘Ces cent sept voix resteront légendaires. Il viendra un jour où les cent sept voix se lèveront et 

diront: ‘nous avons donc eu raison de déclarer devant l’Europe que l’Alsace et la Lorraine étaient à jamais 

françaises.’ Eén van die 107, de Savoyard François Taberlet publiceert een brief die hij richt aan Bismarck 

in eigen persoon.  ‘Lettre à M. le comte de Bismarck’ waarin hij de zeer profetische woorden schrijft ‘Tot 

wat zouden de gedwongen en antipathieke annexaties de Duitse natie kunnen gediend hebben, waaruit 

binnenkort ‘sortirait l’étincelle capable d’allumer l’incendie le plus destructeur’ (naar ‘La France mutilée’)(59). 

Juliette Adam (geboren Juliette Lambert) 

Een zeer belangrijk personage van de revanche beweging is een dame. Juliette Adam (1836-1936) is een 

temperamentvolle Picardische, die een zeer belangrijk ‘Salon littéraire’ in Parijs houdt. Die republikeinse 

kring wordt gefrequenteerd door schrijvers, academici en politici van de bovenste plank en mag gezien 

worden als de kweekschool van de nieuwe politieke generatie. Mevrouw Adam heeft in gedachte Frankrijk 

terug als een grote natie op het Europees toneel te brengen en 

wordt door velen beschouwd als de incarnatie van ‘la Grande 

Française’  (een nieuwe Jeanne d’Arc ?). Als nationaliste, belliciste, xenofobe en feministe  vereert ze bij uitstek 

de vrijheid en de republiek, en huivert ze van alles wat maar een vleugje ruikt naar beperking van die vrijheid. 

Niet te verwonderen dat ze het Pruisisch gemeengoed en de politiek van Bismarck verafschuwt en uiteraard 

een hevige voorvechtster is van het revanchisme. ‘Nationalisme is haar credo, patriottisme haar godsdienst’ 

lezen we in ‘Madame Adam’(60). In 1879 sticht ze een tweewekelijks tijdschrift ‘La Nouvelle Revue’ met het doel 

‘la lutte contre Bismarck et la continuelle revendication de l’Alsace-Lorraine’(61), en waarin uiteraard de nodige 

opiniestukken worden geschreven. Met Léon Gambetta, behorende tot de 107, die zich reeds meermalen heeft 

getoond als ‘revanchard’ heeft ze een zeer opgevolgde correspondentie. Ze beschouwt hem als de reddende 

engel van het teloorgegane Frankrijk en de geschikte politicus die de verloren provincies weer in de Franse 

moederschoot zal brengen. Maar wanneer Gambetta in 1876 als één op dit ogenblik van de machtigste politici 

besluit een bezoek te brengen aan Duitsland gaat haar geloof in hem verloren en stopt ook hun briefwisseling. 

Na dit bezoek wordt hij wat we nu een reaal -politieker zouden noemen. Want hij is wel zo nuchter van geest 

om te beseffen dat Frankrijk het machtige Duitsland nog niet aankan. Hij gaat dus wijselijk kiezen voor een 

vriendelijke politiek met Duitsland met de hoop Bismarck met de tijd zo te bewegen zijn visie op de Elzas-

Lotharingen problematiek te herzien.  

Wanneer ze verneemt dat Gambetta, zijn politieke keuze volgend, gaat dineren in een Parijs restaurant met een nauwe 

politieke vriend van Bismarck reageert ze zeer heftig: ‘..wanneer de verdediger (Gambetta nvdr) van onze zaak 

overeenkomt met de man wiens klauwen Elzas-Lorreinen uit ons nationaal hart gerukt heeft, dan heb ik niets meer te 

maken met mijn vriendenkring!’ De manier van handelen van Gambetta is dus van het goede teveel voor Juliette en 

tijdens hun laatste onderhoud gaat het zo: ‘You follow the dictates of your heart, I of my reason. We must each go our 

road’ zegt hij haar, waarop ze antwoordt: ’Mine is the national road, marked out by the great proud past of my race; yours 

is a combination with a scoundsel’ (een combinatie met een schurk, Bismarck nvdr.)(62) 

De hoofdfiguren van de ‘revanche’ verliezen wat aan daadkracht en met hen verliest zo met de tijd het revanchisme 

schijnbaar aan kracht. ‘Petit à petit, la guerre, nos malheurs, la Commune, l’abandon de la revanche, m’auraient détachée 

du jacobinisme et la grande Révolution’ schrijft ze in 1908 in haar ‘Mémoires’(63) Ik durf zeggen ‘schijnbaar’, want officieel 

was er nog een minderheid die toegaf dat er nog steeds een wraakgevoel in hun harten leefde. 

(58) CONORD Fabien, Prof. ‘La France mutilée’ p29 Vendémiaire 2017 ISBN978-2-36358-294-2 (eigen vertaling) 

(59) Ibid., p.57 

(60) STEPHENS Winifred, ‘Madame Adam’ p.191 Chapman and Hall Ltd London 1917. 

(61) CONORD Fabien, op.cit., p.175 

(62) STEPHENS Winifred, Ibid., p.207 

(63) ADAM Juliette ‘Mémoires - Après l’abandon de la Revanche 1877-1880’, p.209 

Le Rossignol de la revanche 

Chanson patriotique 

 (eigen foto F. Crepain) 

Juliette Adam (Nadar 01) 

Léon Gambetta (Wikipedia) 
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Le nouveau nationalisme 

Laat ons niet vergeten dat Paul Déroulède in 1882 de Ligue des Patriotes had opgericht om de revanchegedachte hoog te houden en dat hij had 

opgeroepen voor een nieuwe oorlog tegen Duitsland om de smadelijke nederlaag van 1871 te wreken.  

De Duitse wijsgeer Friedrich Nietzsche (1844-1900) schreef over wraak: ‘Aan de oorsprong van dit gevoel bij een individu zoals bij een sociale groep 

ligt altijd een wonde, een ondergane  geweldpleging, een affront, een trauma…Hij die zich slachtoffer voelt kan niet reageren uit onmacht. Hij blijft over 

zijn wraak piekeren die hij niet tot uitvoering kan brengen, maar die in hem blijft knagen.’  

Dus met andere woorden, dit wraakgevoel gaat pas over wanneer het effenaf voldaan is door een revanche, die 

dan ook liefst met succes dient te eindigen om terug de gemoedrust te herwinnen. Dus wordt gewacht op het 

goede moment om terug te slaan, maar men moet dit gevoel bij de mensen onderhouden, want sommigen vrezen 

dat het met de tijd en met het openbloeien van het Franse sociale leven zou kunnen verzwakken. Dus gaat men dit 

gevoel in de publieke opinie regelmatig wat laten opwaaien (Victor Hugo, Alphonse Daudet enz..). De reeds vroeger 

geciteerde dramaturg en ultranationalist, Paul Déroulède bezingt met hoogdravende woorden in bombastische 

gedichtenbundels, heroïsme, opofferingsgeest, mannelijke strijdlust, de zoete dood voor het vaderland, enz... Vele 

van die gedichten worden op muziek gezet, zoals ‘Le Clairon’ (de klaroenblazer), een lied dat zeer populair was.  

Dat het nationalisme maar schijnbaar uit het Franse politieke leven is verdwenen bewijzen de verschillende 

incidenten die zich vanaf 1900 gaan voordoen.  

Het jaar 1905 betekent voor het nationalisme een keerpunt te zijn. In dat jaar eist Duitsland zijn economische 

belangen op in Marokko en stuit daarbij frontaal op het Franse expansionisme in Noord-Afrika. Dit doet in Frankrijk 

het nationalisme weer oplaaien en wordt door Eugen Weber het nieuwe nationalisme genoemd om het te 

onderscheiden van het vroegere traditionele nationalisme(64). Het is gebaseerd op het idee dat met de 

problemen rond Marokko bewezen is dat Duitsland agressief een nieuwe oorlog aan het voorbereiden is. 

De affaire Amédée Thalamas(*) in 1904-08 en deze van Charles Andler (**) (1908). zijn een sprekend bewijs 

van het heroplaaiend nationalisme. L’Action Française blijft dus actief en houdt de vlam brandend. Op het 

Frans politiek toneel komt een nieuw nationalisme op met Millerand, Delcassé, Paul en Jules Cambon, 

Poincaré en andere politici waarvan velen waarschijnlijk wel in contact zijn geweest met de kweekschool 

van Juliette Adam.  

Wanneer in 1911 de Duitse kanoneerboot  ‘Panther’ in de baai van Agadir in Marokko het anker uitwerpt, 

ontstaat in de Franse pers weer een enorm protest en een haatcampagne tegen Duitsland. We komen 

daar later nog op terug. Deze tweede Marokko crisis die bijna tot oorlog leidde, werd bezworen door de 

Franse eerste minister Joseph Caillaux. Dit 

incident zal deze gematigde pacifist echter het 

‘politieke vel’ kosten, want zijn regering zal vallen 

en vervangen worden door de regering van de harde lijn met Poincaré aan het roer. De rijke 

voedingsbodem voor dit nieuw nationalisme ligt in de niet verwerkte nederlaag tegen Duitsland 

en het verlies van de Elzas en het departement Moselle van Lotharingen. Dit maakt volgens 

historicus Luc Vanacker, dat relatief kleine incidenten tot zo’n golf van nationalisme kunnen 

leiden.(65).  

De nieuwe generatie nationalisten maakt zich klaar voor het conflict dat nu onvermijdelijk wordt. 

‘’Après les grandes alertes de 1905 et de 1911, une génération nouvelle se prépare à un conflit 

(64) WEBER Eugen, ‘The nationalist Revival in France 1905-1914’., UP California. Berkely 1968. 

(*) Thalamas Amédée, leraar geschiedenis, geeft in 1904 er een lezing over Jeanne d’Arc waarin hij beweert dat de heldin leed aan ‘hallucinations 

auditives’ en raakte daarmee de gevoelige snaar van het Franse nationalisme want hij had ‘le caractère sacré’ van de nationale geschiedenis in twijfel 

getrokken. Daarop volgt een ongelofelijk kabaal in de pers, betogingen worden georganiseerd  en krijgt hij van zijn minister een uitbrander. Schrijft een 

boek ‘Jeanne d’Arc, histoire et légende’ en wordt in 1908 lesgever in ‘Pédagogie pratique de l’enseignement de l’histoire’ aan de Sorbonne. Dit is nu wat 

teveel. De knokploegen van de ‘Camelots du roi’ komen in actie, storen zijn lessen , alles wordt overhoop gegooid en er worden harde klappen uitgedeeld 

met het gevolg dat de lessen definitief worden opgeschort.  

(**) Andler Charles, geboren in Straatsburg is professor Duits aan de Sorbonne wanneer hij met zijn studenten een studiereis maakt naar Berlijn. Hij 

geeft er twee lezingen die in de Franse politieke keel in het verkeerde gat schieten. Hem wordt verweten door L’Action Française dat dit anti-Frans is. 

Een smaad en lastercampagne wordt in gang gezet, de nodige manifestaties volgen en de cursussen worden afgevoerd 

(65) VANACKER Luc ‘Over die Oorlog’ p 25 Uitgeverij Aspekt  2019 ISBN 978 94 6338 710 1 NUR:680 

Le clairon -Wikipedia 

Spotprent Déroulède = Don Quichotte 

             SMS Panther kanonneerboot (Wikipedia)  
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qui lui paraît désormais inévitable: la puissante machine militaire et industrielle de l’Allemagne wilhelmienne semble faire peser une menace à jamais 

irréductible et que l’on se prépare à affronter en faisant appel à ‘toutes les forces de l’énergie nationale’(66) 

Volgens de Fransen gaat het nu over meer dan ‘la revanche’, maar over de komende oorlog die Duitsland gaat voeren, dus moeten ze nu samen de natie 

verdedigen. De grote kunst van de ambitieuze politici in een democratische samenleving bestaat erin in eerste plaats gevoelens bij de bevolking te 

creëren die ze nadien ‘verplicht’ zijn om te volgen. Ze moeten ook de wilskracht hebben dit te verbergen en hun doel, zelfs indien verwezenlijkt, 

ontkennen. Zo niet zouden ze de bevolking kunnen teleurstellen want het was immers de ‘vrije wil’ van het volk, en dat mag je het volk niet afnemen! 

‘Ainsi toutes leurs actions se trouvent dégradées d’hypocrisie’ (67). Dit is wat Poincaré wil: de Franse bevolking die grotendeels van nature uit pacifist is, 

en niet naar oorlog wil, langzaam overtuigen dat Duitsland weer klaar staat om aan te vallen, en dus moet de natie verdedigd worden: een noodzakelijke 

defensieve oorlog. Het anti-Duits klimaat moet blijvend onderhouden worden. Het nieuw nationalisme wordt nu gestuurd van boven uit! Dit nationalisme 

wordt op een uitzinnige manier door de Franse pers onverdeeld gepropageerd! Hoe kon dit voor een Frans perslandschap waarin altijd alle meningen 

en standpunten waren vertegenwoordigd? 

De pers en het politiek beleid – nationalisme in de krant 

Behoorde de pers ook tot één van die duistere krachten? Een dagblad heeft in ’t algemeen wel een politieke strekking als ondertoon en deze kan wel in 

sommige gevallen in harmonie zijn met één of andere duistere stroming. Bijgevolg kan ze wel deze krachten laten verder leven in de schaduw, 

onderhouden en nu en dan wanneer het past een ‘boost’ geven ! In een democratie die naam waardig, is er een gewaarborgde vrijheid van mening en 

de persvrijheid is daar het levend bewijs van. Door zijn politieke diversiteit en variëteit in de berichtgeving mag men zeggen, dat het perslandschap in 

zijn globaliteit genomen neutraal is. En daar rekent het volk op. Van hun kant zijn de beleidmakers  overtuigd dat de pers een weergave van de gevoelens 

en de gedachten van de bevolking is. Ze besluiten dat de pers de uitdrukking is van wat in de maatschappij leeft. Het is dus goed voor politici dat de 

berichtgeving zo positief mogelijk overkomt. Want in een parlementaire democratie wordt een positieve publiciteit beloont met stemmen, zo niet wordt 

het negatieve kritiek die voer is voor de oppositie. 

En dit was ook reeds in de XIX de eeuw. Maar in de laatste decennia voor de oorlog komt de populaire pers op. Dagbladen met grote oplagen gaan 

gretig over de bank. Die grote aanbieding en verspreiding zorgen, voornamelijk in de grote centra, voor ‘een grote uitbreiding van de politieke openbare 

ruimte’ en een verbreding van het politiek debat. Pressiegroepen, in grote mate uit nationalistische hoek, maken maar al te graag gebruik van die ruimte 

om op het gevoel van het grote publiek in te spelen. En dit zal zeker het geval zijn voor het publieke debat over het buitenlands beleid, waardoor de 

inhoud en de stijl zeer extreme soms demagogische  vormen kunnen aannemen. Alle politici en gezagvoerders  zijn nu op hun hoede voor de pers en 

pluizen dagelijks de persberichten uit. Het meer en meer geheimhouden van het gebeuren in de kringen van het ministerie van buitenlandse zaken en 

de ambassades is een natuurlijk reflex op die gang van zaken. Maar er is wel een minder positieve kant aan dit verhaal. De regeerders hebben immers 

het belang van de pers op de vorming van het buitenlands beleid ingezien en draaien de rollen om! Waarom kunnen we ons buitenlands beleid niet 

laten ‘dicteren’ door de pers, indien we haar de ‘nodige informatie’ bezorgen? 

Dus, alle regeringen (behalve de  Britse) zullen persbureaus oprichten die instonden voor het 

verschaffen aan de pers van informatie over internationale betrekkingen en veiligheid. Het was 

een middel om de verslaggevers en editorialisten bij te staan in het vergaren van informatie en 

indien nodig zover mogelijk  wat bij te sturen! Regelmatig samen komen betekent vriendschap 

creëren! Er worden informele relaties tussen invloedrijke journalisten en regeringsfunctionarissen 

gesmeed en zo ontstaat wat genoemd werd ‘ingefluisterde journalistiek’. Hiermee kwamen artikels 

bij het publiek over als autonome berichtgeving van de onafhankelijke pers. Ze hadden echter 

maar als doel de publieke opinie te peilen. Aanvoelen hoe het publiek stond tegenover een of 

ander probleem. Ook van het buitenland komt de desinformatie. Over de grenzen heen werd de 

pers van hogerhand gemanipuleerd. Zo worden artikels voorbereid om gepubliceerd te worden 

in een ander land. Dit of gene artikel bijvoorbeeld wordt dan gestuurd naar de dienstdoende 

ambassadeur, die het vertaalt in de taal van het land, en het terug stuurt naar het land waar het 

oorspronkelijk was opgesteld; terug vertaalt, en zo als positief argument gebruikt om het 

standpunt van het vreemde land t.o.v. het land van herkomst bij te treden. Deze praktijk kreeg de 

‘dromerige’ naam: ‘gecamoufleerde berichtgeving met geïnspireerde artikels’. (Fake news?) 

Natuurlijk speelt geld ook een belangrijke rol in het beïnvloeden van perslui. In Frankrijk met de 

opkomst van het nieuwe nationalisme wordt vanaf 1905 aan de relatie met de pers goed 

gesleuteld. Christopher Clark constateert dat de helft ,of bijna toch van de ministers van 

buitenlandse zaken van de Derde Republiek vroegere schrijvers of journalisten zijn en de relaties 

tussen diplomaten en journalisten zijn praktisch intiem.(67 bis) 

(66) GIRARDET Raoul. ‘La crise allemande de la pensée française (1870-1914) - Paris. Presses universitaires 1959 VII – de Digeon Claude. Article de 

Raoul Girardet in La Revue Française de Science Politique  1963 p.203 

(67) FABRE-LUCE Alfred. ‘Comment naquit la guerre de 14’ p.153 Editions de Fallois 2017 Paris ISBN 987-2-87706-987-8 

(67bis) CLARK Christopher., op.cit. p.277 

    Frans-Russisch verdrag verheerlijkt (Foto F. Crepain 
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Zoals reeds vermeld, verandert de Franse politiek van aard met de komst van het nieuwe nationalisme. Door het afsluiten van het Russisch-Frans 

vredesverdrag en de bijhorende militaire afspraken komt Frankrijk terecht in een anti-Duits complot dat tot uiteindelijk doel heeft Duitsland te vernietigen.  

De strategie is eenvoudig: door de voortdurende agressieve houding van Servië t.o.v. 

Oostenrijk-Hongarije zal er een moment komen waarop deze laatste zal ingrijpen. 

Rusland zal zeker niet passief toekijken en zal Servië militair steunen. Door het Russisch-

Frans militaire pact is er een grote waarschijnlijkheid dat Frankrijk hoe dan ook in die 

oorlog wordt meegesleurd (dit zal het onderwerp zijn van volgend deel). Maar hoe moet 

men het Franse volk, waar veel anti-oorlogsstromingen actief aanwezig zijn, klaarmaken 

om een oorlog te aanvaarden. Maar vooraleer oorlog komt, moet Rusland eerst sterker 

worden en zal het daarvoor door Frankrijk via leningen en uitgifte van aandelen op de 

Parijse beurs financieel zwaar gesteund worden. Maar in het geheim wordt afgesproken 

dat een deel van dit Frans geld door Rusland moet aangewend worden om de Franse 

pers te bewerken!! Deze praktijk was reeds gedeeltelijk begonnen in 1908 met de 

annexatie van Bosnië door Oostenrijk-Hongarije. Toen werden de Franse journalisten 

benaderd en bewerkt om anti-Oostenrijkse propaganda in de pers te verkondigen. Maar 

nu moet het nog intensiever gebeuren, want het Franse volk moet voorbereid zijn op 

die komende oorlog. Het is immers zo dat er sterke antioorlogsstromingen bij de 

bevolking aanwezig zijn, dus moet daar hard aan gewerkt worden, nu Poincaré minister 

van Buitenlandse Betrekkingen is. Ondertussen is de regering gevallen en moet Poincaré 

als voorstander en voortrekker van de ‘revanche’ de verkiezingen van 1913 winnen. 

Dankzij de financiële steun is dit gelukt en wordt Poincaré president in maart 1913. (Le 

Radical, zoals de titel zegt, een overduidelijk radicale sociaal-democratische krant van 

senator Pershot wordt van dag op dag tijdens de verkiezingscampagne pro-Poincaré??! 

Maar heeft wel een rond sommetje van 250.000 francs toegeschoven gekregen!) Het is 

echt bijna onwerkelijk hoe door een ‘magische kracht’ acht belangrijke dagbladen plots 

echte Poincaré propaganda ‘pamfletten’ worden!  

Nu Poincaré president is, kunnen we verder de bevolking manipuleren. Er wordt een prestigieus gebouw ‘La 

Maison de la Presse’ opgetrokken om het de pers zeer comfortabel te maken. Wetende dat er een groot bedrag  

aan Russisch geld(*) de Franse pers te wachten staat, richt hij een apart departement op dat zal belast zijn met 

de verdeling van de ‘subsidies’, maar in werkelijkheid gaat hij zich als president persoonlijk met de verdeling 

bemoeien! In het merkwaardige boek ‘The French Foreign Office – The Origins of the First World War’(68) lezen 

we dat het verbijsterend is dat de Franse president zich persoonlijk met deze omkooppraktijken bezig hield. 

Dus zijn de grote Franse dagbladuitgevers onder controle van en verkocht aan het Frans-Russische 

establishment. Van officiële ‘influencers’ gesproken, om een hedendaags woord te gebruiken. De Franse pers, 

was dus ‘te koop’ en daar zal Poincaré, éénmaal aan de macht, handig gebruik van maken om de anti-Duitse 

propaganda via de Franse pers te spuien. Dit zal bijzonder het geval zijn tijdens de Marokkocrisissen van 1908 

en 1911.  Het is effen af merkwaardig hoe alle feiten buitensporig verkeerd bericht worden en in een vijandelijke 

context worden geplaatst. Het nieuwe nationalisme zal zo langzaam het Franse volk voor oorlog tegen Duitsland 

winnen en in 1914, wanneer Poincaré van zijn reis naar Rusland in Le Havre voet aan wal zet, roepen de Fransen 

hem toe ‘Vive la France, vive la Russie, vive l’armée!’. ‘Het is hen gelukt!’ Juicht Charles Péguy en hij schrijft 

naar de minister van Oorlog Alexandre Millerand en smeekt hem:  ‘Mogen wij onder u die oorlog hebben, die 

sinds 1905 onze enige gedachte is. Niet alleen om hem te hebben, maar om hem te voeren’.  

Groot-Brittannië ziet de noodzaak van een persbureau niet in, want zoals we straks zullen zien zijn alle 

belangrijkste bladen met privaat geld of door financiële groepen gesponsord. Ook politieke partijen stoppen hen 

wat geld toe. Maar wat minder geweten is, is het feit dat de Britse pers voor een belangrijk deel onder de 

onzichtbare controle stond van de ‘Secret Elite’, een geheimzinnige vennootschap waarvan ook Edward Grey, minister  van Foreign Affairs lid was!(69)  

In het autocratisch Rusland is er ook een soort persvrijheid, maar de enige informatie die de pers toegespeeld krijgt, komt van hogerhand. Hier zijn er 

ook nauwe banden tussen journalisten en diplomaten. Dit gaat zover dat men het ministerie van Buitenlandse Zaken het annex noemt van sommige 

invloedrijke dagbladen 

(*) In een correspondentie tussen  Izvolski, Russisch ambassadeur in Parijs en Sazonov, minister van buitenlandse zaken, zou het over een geschat 

rond sommetje gaan van 3 miljoen francs, te storten op korte termijn ,(Brief van 8 juli 1912 uit ‘Het dramatisch jaar 1914 en de uitbraak van de Grote 

Oorlog’ Henk Van der Linden en Perry Pierik Bijdrage J.H.J Andriessen p80) 

(68) HAYNE Mark Byron. ‘The French Foreign Office – The Origins of the First World War’ Oxford Scholarship 1993 

(69) DOCHERTY Gerry & MACGREGOR Jim. ‘Hidden History. The Secret Origins of the First World War’ p.144-152 Mainstream Publishing Company  

‘Psychologie du militaire professionnel’ 

 Antimilitaristisch boek van Augustin Hamon (foto F. Crepain)  

Luitenant Charles Péguy (archives 

Seine et Marne.fr) 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Farchives.seine-et-marne.fr%2Flibrary%2Fimages-histoire77_frad077_16-88-jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Farchives.seine-et-marne.fr%2Fexport%2Fprint%2Fcharles-peguy-1873-1914%3F&tbnid=LgYT-f6mnOFeuM&vet=10CAUQxiAoA2oXChMI6PX95t7q6QIVAAAAAB0AAAAAEAs..i&docid=www2uf0WwFjJ-M&w=860&h=1562&itg=1&q=p%C3%A9guy%20charles&ved=0CAUQxiAoA2oXChMI6PX95t7q6QIVAAAAAB0AAAAAEAs
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Ook in Duitsland vinden dergelijke manipulaties plaats. Het gaat zo ver dat de belangrijke Norddeutsche Allgemeine Zeitung 

zelfs beschouwd wordt als het officieel orgaan van het Ministerie van BuitenlandseZzaken, en ook hier heeft men wel een 

spaarpotje om de Russische pers te beïnvloeden en de Britse pers op betere gedachten te brengen in hun berichtgeving. 

Over de rol die de geschreven pers in Duitsland  toegeschreven krijgt zegt Rosenberger Bernhard dat het opvalt hoe het 

‘Konflikthaltigkeit’ naarmate het jaar 1914 nadert, opmerkelijk toeneemt en sterk polariseert op de toekomstige 

oorlogsvoerders naar een positievere voorstelling van de Centralen en een negatievere afschildering van de Entente-

partijen.  

Het staat buiten kijf dat de pers een enorme invloed had op de publieke opinie. Maar het is echter niet mogelijk om een 

duidelijk verband te leggen tussen de publieke opinie van de geletterden en opgeleiden van de elite, die een onmiddellijke 

toegang hadden tot de pers, en de ingesteldheid van de populaire massa. Kunnen we dan spreken van een publieke 

opinie? Of moet er een verschil gemaakt worden tussen de gepubliceerde publieke opinie en de opinie van het publiek? 

Zijn die wel altijd samenlopend?(*)  

De grote vraag blijft toch: wie van het gewone volk kon lezen en wie had tijd om te lezen? Daarbij was niet overal 

elektriciteit en velen leefden met kaarslicht, gas of petroleumlampen. Wie had geld over om een dagblad te kopen? Er 

was zeker een kloof tussen bewoners van de grote steden en de mensen die op ‘den buiten’ leefden. Ontegensprekelijk 

was er zeker een niet onbelangrijke laag van de bevolking die niet rechtstreeks in contact kwam met de geschreven 

pers. Dus een bewijs temeer dat de geschapen atmosfeer/opinie in deze laag van de bevolking gemaakt was door het 

nieuws dat van mond tot mond ging, met alle overdrijvingen en misinformatie van dien. Wat de feiten in  een nog 

slechter daglicht konden plaatsen. In het fameuze ‘Calumnia’ zingt Don Basilio ‘Het lasterpraatje is een windje…zachtjes 

bij de grond…beetje bij beetje wint het kracht…het lijkt een donder…aan het eind veroorzaakt het een ontploffing’ 

(Gioachino Rossini - De barbier van Sevilla’) Een mooi voorbeeld van dergelijke ‘comèrerie’ is wat verteld werd in een 

Weense barbierszaak (**) (70)  

Patriottisme 

Een andere telg van het nationalisme is wat doorgaans bij de mensen leeft als het ‘patriottisme’. Deze specifieke vorm van nationalisme is een gematigde 

vorm van vaderlandsliefde. Het woord is afgeleid van het latijn ‘pater’ (vader), en ‘Patria’ ,het land van mijn vader. Mijn vaderland is waar ik graag ben. 

De Franse historicus Fustel de Coulanges (1864) definieert het zo: ‘La patrie, c’est ce qu’on aime!’  Een 

patriot is een persoon die trots is op zijn vaderland en eraan is toegewijd. Het is een terughoudende, 

gematigde vorm van nationalisme, en wordt niet als negatief ervaren (Wikipedia). 

Het patriottisme moet, op gevaar af zijn eigen karakter te verliezen, zich ervoor behoeden aan te leunen bij 

een of andere partij of bij bepaalde politieke activiteiten betrokken te zijn. ‘Pour que le sentiment national 

garde sa noblesse, il faut qu’il soit lié à un idéal, tourné vers l’avenir et fondé en même temps sur un choix 

dans le passé’(71)  

De Franse President Emmanuel Macron zegt ‘Patriottisme is juist het tegenovergestelde van nationalisme. 

Nationalisme is er het verraad van’  op 11 november 2018 tijdens zijn toespraak aan het  graf van de 

onbekende soldaat in Parijs. ‘Le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme: le nationalisme en est la 

trahison. En disant ”nos intérêts d’abord et qu’importent les autres”, on gomme ce qu’une Nation a de plus 

précieux, ce qui la fait vivre: ses valeurs morales!’  De Vlaamse historicus Luc Vanacker stelt zich de  vraag 

of iedereen wel de nuance tussen ‘defensief patriottisme’(gematigd nationalisme nvdr) en ‘offensief 

nationalisme’ kent, waar President Macron blijkbaar zeker van is. Het is nog maar de vraag of dat 

onderscheid altijd zo eenvoudig te maken is.(72) 

(*) Baron Guillaume, Belgisch ambassadeur in Parijs merkt op dat niet alleen in dagbladen maar ook in de theaters, tijdschriften en ‘caf conc’s’ waar vele  

opvoeringen sterk chauvinistisch getint waren en ’erop berekend waren om de geesten overmatig op te winden’, maar voegt eraan toe: ‘het echte volk 

van Frankrijk keurt dit soort uitingen niet goed.   

(**) De Russische gezant in Belgrado, Nikolaï Hartwig, die zwaarlijvig was en leed aan angina pectoris sterft plotseling tijdens een bezoek aan de 

Oostenrijkse gezant Baron Giesl. Zijn plotse overlijden is met bijna zekerheid te wijten aan zijn zeer slechte gezondheidstoestand. Maar toch duiken 

onmiddellijk in de pers alle mogelijke moordscenario’s op. Wat verteld wordt: Oostenrijk stuurt ons rare ambassadeurs. Eerst een imbiciel (Forgách) en 

nu een moordenaar. Giesl heeft een elektrische stoel uit Wenen meegenomen die iemand die erop gaat zitten direct doodt en niet het geringste spoor 

achterlaat (naar De Slaapwandelaars)  

(70) CLARK Christopher , Ibid., naar De Slaapwandelaars p..504 

(71) FABRE-LUCE Alfred, ‘Comment naquit la guerr de 14’ op.cit,p.336 

(72) VANACKER Luc ,’Over die oorlog’ op.cit. p12 

Edward Grey (Wikipedia) 

Hartaanval van Hartwig Nikolaï  (kurier.at) 

https://lettergoesting.files.wordpress.com/2015/05/91-barbiere.jpg
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De geschiedenis leert ons dat het verschil tussen het defensieve patriottisme en het offensieve nationalisme in sommige gevallen flinterdun is geweest, 

omdat inderdaad deze morele waarden moesten wijken voor materiële belangen. Alfred Fabre-Luce zegt: ‘Ce qui distingue les nationalistes, ce n’est pas 

de désirer plus que d’autres la grandeur de leur pays, car tous les partis la recherchent, c’est de l’imaginer seulement par le moyen de la forcer’(73) 

Het ‘Pan’ gedachtegoed. 

Enkele malen heb ik tijdens voorgaande betoog aangehaald dat het nationalisme langzaam maar zeker de grenzen van de natie ging overschrijden en 

het niet meer hield bij de erkende staatsgrenzen, maar meer en meer andere parameters ging hanteren om groter en sterker te worden. Inderdaad ras, 

religie, cultuur, gewoontes, etnische tradities, historische banden enz. worden aangehaald om meer volgelingen en sympathisanten rond het idee te 

scharen en aldus representatiever en machtiger te worden tot over de landsgrenzen heen.  

De Duitse kanselier Bismarck wou zich na de overwinning van 1871 beperken tot de zogenaamde ‘kleine Duitse oplossing’ d.w.z. een ééngemaakt Duitse 

Keizerrijk, en was geen voorstander van de vereniging van alle Duitssprekenden in één rijk, wat een gevaarlijke evenwicht verstorende territoriale expansie 

in Europa tot gevolg zou hebben. Echter, met de opkomst van het nationalisme ontstaat in 1890 een strenge stroming van pan-germanisme. Deze pan-

ideologie had het grote nadeel dat een groot deel van Duitssprekenden in Oostenrijk woonden en dat die pangermaanse stroming niet altijd welkom was 

bij de toenmalige Oostenrijks-Hongaarse beleidmakers, die het reeds zo moeilijk hadden om de nationale eendracht te bewaren (zie vorig deel 2)  

Dit kan niet gezegd worden van het panslavisme. De invloed van de reeds vermelde Duitse filosoof Johannes Gottfried Herder is bijzonder groot op de 

ontluikende nationale bewegingen onder de Slavische volkeren (Bulgaren, Roemenen Serven, Montenegrijnen, Bosniërs, Polen). Hij zal zelfs de eretitel 

van ‘Vader van de Slaven’ krijgen. Het grootste Slavische land is natuurlijk Rusland, dat het panslavisme met woord en daad steunt. Het panslavisme 

was reeds van 1848 in opgang, maar tot echt krachtig bindmiddel tussen de verschillende naties komt het echter nooit door hun innerlijke twisten en 

meningsverschillen.  

 

De fameuze Zeestraten die voor Russische oorlogsbodems verboden waren (Wikipedia)  

Met het panslavisch congres van Sint Petersburg in 1910 stelt de tsaar een politiek gebaar om openlijk zijn steun aan die beweging te betuigen. Maar 

in werkelijkheid was die Slavische culturele eenheid slechts een mythe, want de intellectuele elite van die Slavische landen keek meer naar het evoluerend 

moderne West-Europa dan naar het archaïsche hopeloos achter gebleven Rusland. Daarbij, zoals het meestal in de Russische nationale geschiedenis is 

geweest, blijkt de Russische buitenlandse politiek meer gefundeerd op eigen belangen dan op vage sentimentaliteiten want, die Russische steun had 

inderdaad een politiek-expansionistisch geurtje.  

(73) FABRE-LUCE Alfred , Ibid p. 337 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.atlasenkaart.nl%2Ftoonkaart.php%3Fkaart%3D5185&psig=AOvVaw1AaGe83EgZhDsn1Pp9II08&ust=1591453486017000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDo7a_w6ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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We mogen niet vergeten dat sedert de conventie van 1841 geen Russisch oorlogsschip nog de Zeestraten van de Dardanellen en Bosforus mag doorvaren 

en bijgevolg de Russische Zwarte Zee vloot gevangen zit in Sebastopol.  

Met de panslavistische beweging trachtte Rusland een dubbelslag te slaan. 

Het panslavisme was gericht tegen de aartsvijand Oostenrijk-Hongarije 

waar veel Slaven leefden, maar daarbij grenzen ook een paar van de 

‘landen-leden’ aan de Zwarte Zee dicht bij de ‘Zeestraten’. Dit was ideaal 

om de Russische invloed dichter tot Constantinopel te brengen. We mogen 

immers niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk doel van de Russische 

strategie erin bestond Constantinopel in te nemen om zodoende het slot 

op de Zwarte Zee open te breken. 

Het panslavisme is voornamelijk actief in Servië, omdat een deel van de 

Serven/Slaven onder een racistisch Oostenrijks-Hongaars bewind leven 

(zie deel 2). In Servië ontstaat de ultra-nationalistische organisatie ‘De 

Zwarte Hand’ die na de annexatie van Bosnië met bloedige aanslagen zeer 

agressief actief is in Oostenrijk. Het is de Zwarte Hand die de moordaanslag 

op Franz Ferdinand heeft gepland en ook materieel heeft voorbereid. Die 

aanslag van 28 juni kan beschouwd worden als de aanleiding tot het aansteken van de lont, want het vuur komt pas in het kruitvat met de algemene 

Russische mobilisatie op 28 juli. Dit is een onmiskenbaar historisch feit, maar was de moord er niet geweest, dan….? Dan kunnen we alleen maar 

gissen! (*) Wat echter bijna zeker is, is dat het spanningsveld, teweeg gebracht door het panslavisme, steeds krachtiger zou geworden zijn. Zou een 

volgend incident uitgelokt door Servische nationalisten dan de vonk geweest zijn voor de ‘Oercatastrofe’? Dit is natuurlijk speculatie, maar grote 

gebeurtenissen hebben vaak kleine oorzaken!  

Leger en school - het militarisme  

Bertha von Suttner (zie deel 4) beweerde tijdens een gesprek met Andrew Carnegie in 1900 dat ‘ Het grootste obstakel (voor de vredesbeweging) is de 

militaire geest onder de machthebbers in Midden-Europa en de onwetendheid en apathie onder de mensen’. Toegegeven dat het militaire denken en de 

invloed ervan in grote mate was toegenomen tijdens het laatste decennium van de XIX de eeuw. Zo wijst Prof Wesseling terecht op deze belangrijke 

inwerking.  “Naast de pers moeten nog twee instellingen worden genoemd die een grote invloed hadden op de bevolking. Dat waren leger en school.”(74)  

Meestal wordt het militarisme genoemd om de dominantie van de militaire geest op de samenleving aan te 

wijzen. Er bestaan een aantal definities van wat het in feite betekent. Die verschillen naar gelang ze in een 

culturele of in een politieke context moeten gezien worden. In culturele zin kan men zeggen dat het gaat om 

een voorliefde voor militair vertoon, uniformen, militaria, wapens, parades, discipline en het principe van 

bevelen, gehoorzamen en uitvoeren. Het is dus in eerste instantie een individuele zaak. Een tweede definitie 

vinden we in de sociaal-politieke context en betekent de positieve houding t.o.v. de militaire, politiek 

overwegende invloed van het leger op de burgerlijke samenleving en de militarisering van het staatsbestel. 

Het woord militarisme zal voor het eerst gebruikt worden door de Franse anarchist Pierre-Joseph Proudhon 

in 1861, die het de wereld zal insturen als een scheldwoord, om de sterke inmenging van het leger in het 

burgerlijk beleid aan te klagen. Deze negatieve connotatie is later door de geschiedenis heen niet altijd zo 

geweest, en de inhoud ervan is feitelijk sterk afhankelijk van de nationale context en van het moment en 

periode in de tijd. Zo kan men bijvoorbeeld het Pruisisch militarisme van 1890 niet vergelijken met het 

Nederlandse of het Belgische dat nauwelijks bestond. 

De nederlaag van 1870 was voor de Fransen het bewijs van de sterkte en macht van het Pruisisch leger 

gebaseerd op ijzeren discipline, tucht en verering van de natie. Die opleiding was de Pruisische soldaat 

ingelepeld geweest op school. De overwinning van 1870-71, is er één van de Duitse onderwijzer werd met 

veel overtuiging beweerd in Frankrijk!   

Naast het algemeen stemrecht waren de dienstplicht en leerplicht de hoofdthema’s van de zich ontwikkelende 

massamaatschappij.  Verering van de natie-staat moest de mensen van kindsbeen af bijgebracht worden. 

(*) Zo bestaat er een complottheorie over het al of niet opzettelijk verkeerd rijden van de wagen met Franz- Ferdinand in Sarajevo. Deze theorie noemt 

men het Ljoka complot, naar de naam van de chauffeur die niet (?) op de hoogte was van het feit dat Franz-Ferdinand niet de verdere uitgestippelde 

route wilde volgen, maar wel naar het hospitaal wilde gaan om de gekwetsten van de aanslag gepleegd in de voormiddag, een bezoek te brengen. 

(74) WESSELING H.R.,Prof. Dr. ‘Dreiging aan de einder’ uit ’14-18 De Eerste Wereldoorlog’ Band i Amsterdam Boe(k b.v. Amsterdam 1975 

Amsterdammer Band 1 p25)  

Arrestatie moordenaar Gavrilo Princip, lid van de ‘Zwarte Hand’ (Wikipedia) 

Militaire opleiding voor schoolkinderen 

 (Foto F. Crepain) 

https://historiek.net/de-arrestatie-van-moordenaar-gavrilo-princip-1914/43629/
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Daarbij waren school en leger trouwens chronologisch met elkaar verbonden als de instrumenten voor die 

opvoeding in het nationaal bewustzijn. Op school werd de kinderen geleerd dat het hun eenvoudige plicht is om 

het vaderland te verdedigen wanneer het in nood is. 

Het leger met de dienstplicht moest niet alleen een militaire training geven, maar ook de verdere grote leerschool 

in vaderlansliefde zijn. De school gaf de hierbij noodzakelijke aanvulling door nationale zin bij te brengen en de 

grootheid van het volk te verkondigen. De schoolplicht was bovendien in deze tijd van technische vooruitgang 

o.a. in de bewapening voor de toekomstige soldaat in zekere mate belangrijk, zodat de school een voorbereiding 

op het leger was.  

Naarmate de spanning op het internationale schaakbord stijgt, wordt die opvoeding ook doordringender. De 

minister van onderwijs Jules Ferry geeft opdracht de dichtbundel ‘Chants du soldat’ van de ultranationalistische 

militant en dichter Déroulède (stichter van la Ligue des Patriotes) in alle  Franse scholen uit te delen. In Duitsland 

zowel als in Groot-Brittannië kregen de leerlingen in de colleges militaire oefeningen. De Pruisische minister van 

oorlog vindt dat de schoolkinderen zo vaak mogelijk militaire oefeningen moeten bijwonen om de ‘geneugten van 

het soldatendom’ te leren kennen. Met een arrest van Raymond Poincaré van 1893 worden in scholen 

schietoefeningen gehouden met de karabijn Flobert vanop 10 meter en vanaf de leeftijd van 10 jaar. Kolonel 

E.Lavisse schrijft zijn herinneringen als militair tijdens de oorlog 1870 in zijn boek ‘Tu seras soldat. Histoire d’un 

soldat français’. Hij beschrijft er ook ten behoeve van de schoolkinderen, de militaire opleiding en instructies, ter 

voorbereiding van hun legerdienst. 

Het Jingoïsme – jeugdbewegingen - schietclubs 

De dienstplicht heeft een grotere impact op de bevolking dan gedacht, want het individu pakt gaande 

weg een stukje militaire cultuur naar huis mee en zo ontstaat een militair verenigingsleven. 

Gymnastiekverenigingen en schietclubs bloeien. In deze verenigingen krijgen de leden in wezen nog 

een vorming op militaire leest geschoeid waar de overheid geen controle over heeft.  

Dit kan aanleiding geven tot overdrijving en  oververhitte geestdrift zoals het ‘jingoïsme’. dat in Engeland 

ontstaan is tijdens de Russisch-Ottomaanse oorlog van 1877. Met ‘jingoïsme’ wordt in het algemeen 

verwezen naar een oorlogszuchtige, imperialistische politieke strekking, een uiterst agressief 

chauvinisme. Het woord komt voort uit het refrein van een populair Engels liedje ‘We don’t want to fight, 

but by jingo, if we do. We’ve got the men, we’ve got the ships, we’ve got the money too!’  Het woord 

‘jingo’ heeft geen enkele betekenis, het is een soort stopwoord dat we zouden durven vertalen met 

‘verdomd’. (We willen niet vechten. Maar verdomd als we het doen. We hebben de mannen, we hebben 

de schepen en we hebben ook het geld!). Met dit lied liepen opgezweepte jongeren zingend in de 

straten. Dit is een gevaarlijke wilde vorm van militarisme. Het jingoïsme is nu in de literatuur een 

verzamelwoord, een containerbegrip, geworden van alles wat van dicht of ver iets met nationalisme, 

militarisme en wapengekletter te maken had. 

Ook in de jeugdbewegingen 

krijgen de kinderen een 

militaire basistraining. Zelfs de scoutsbeweging, opgericht in 1908 door Baden 

Powell (*), wordt van meet af aan – ondanks haar verheerlijking van bossen, 

kampvuren en buitenavontuur – gekenmerkt door een ‘sterke militaire 

identificatie die gedurende de hele vooroorlogse periode werd benadrukt, 

schrijft Zara Steiner  in ‘Views of War: Britain Before the Great War and After’. 

De leuze van de Boyscouts luidde immers ’Be prepared to die for Your Country’. 

Vanaf de oprichting is het succes in Europa enorm en honderdduizenden 

worden in de kortste keren padvinder.  Koen Koch schrijft dat wanneer de 

jongeren in augustus 1914 massaal naar het front trokken, zij in feite niets 

anders deden dan wat hen door hun opvoeders was ingeprent geweest (75). 

Duitse padvinders doen koerierdienst in bezet België voor de Duitse overheid.  

(*)Baden Powell is een Brits militair die als generaal vocht tijdens de Boer-oorlog in Zuid-Afrika. Werd door koning Edward VII naar Engeland terug 

gehaald omdat hij, volgens de koning als leider van de padvinderij meer kon bijdragen aan de opbouw van het Britse leger dan als generaal! 

(75) KOCH Koen., ‘Een kleine geschiedenis van de Grote oorlog 1914’ p17   

Ein schneidiger Soldat !! 

(Foto F. Crepain) 

Engels militair marslied (Foto F. Crepain) 

Duitse padvinders voor het parlementsgebouw in Brussel 
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De militaire reserve 

Met de verplichte dienstplicht komen natuurlijk ook officieren en onderofficieren in het leger voor de tijd van de dienstduur. Deze militairen krijgen de 

vereiste opleiding en worden nadien opgenomen in het reservekader dat regelmatig terug in het militaire milieu zal worden ondergedompeld, want het 

principe van de ‘levée en masse’ vraagt in oorlogstijd ook de nodige goede encadrering. Dit is als het ware een constant onderhouden infuus van de 

militaire geest in de maatschappij. 

Maar ook de burgermaatschappij ondervindt de goede kwaliteiten van zulk infuus en gaat die 

zelfs aanmoedigen. ’De reserveofficier werd de geheime bindsteen van het bestel, want elke 

burgerzoon kon reserveofficier worden mits aan de vereiste voorwaarden te voldoen…. Wie 

geen reserveofficier was geworden, bleef een tweede-klasburger. Trots stond die kwalificatie 

dan ook vermeld achter alle titels en rangen, als de in laatste instantie doorslaggevende’ schrijft 

Prof dr.H.W. von der Dunk voor wat in het Imperialistische Duitsland gebeurde.(76)  

We mogen gerust beweren dat het leger geen maatschappij vreemde instelling meer is, het is 

in alle lagen van de bevolking geïntegreerd. 

Is wat we tot nu toe beschreven hebben het echte militarisme? Neen, zeker niet, maar het is 

een militariseringsproces van de maatschappij dat wel maakt dat het een mogelijk draagvlak 

zou kunnen worden van een ware golf van militarisme. Dit zal spijtig genoeg gebeuren in de 

aanloop naar de augustusdagen van 1914. De oorlogspropaganda kent immers een groot 

succes en veel enthousiaste jongelingen melden zich voor de oorlog die toch niet lang zal 

duren. Voor velen zal die oorlog ook echt kort zijn! Maar de sukkelaars kwamen ‘thuis’ op een 

andere manier dan dat ze zich hadden ingebeeld! 

Militarisering van de maatschappij 

Een meer duidelijkere vorm van militarisme vinden we wel terug op politiek niveau en zeker op 

regeringsniveau. Het institutionele zelfbehoud van de natie is de drijvende motivatie achter een 

stijgende militaire inmenging in politieke, sociale en economische staatszaken onder de mom 

van nationale veiligheid. Het is wel logisch dat het leger, het instrument om deze veiligheid te 

garanderen wel een zekere betrokkenheid in het beleid mag opeisen. Maar hoever mag of kan 

dit in een democratie? 

Binnen de regeringen was er zonder twijfel toen reeds een strijd om geld tussen verantwoorde-

lijken voor het leger en andere regeringsleden. De defensieuitgaven nemen een aanzienlijke 

deel van de nationale middelen in. De militaire bevelhebbers trachten hun militair apparaat zo 

groot en efficiënt mogelijk te maken door een groter contingent aan te houden, door de 

infrastructuur en de uitrusting te moderniseren en te verbeteren, door training en oefeningen 

te plannen. Maar de andere politici eisen ook hun deel op en beschermen het tegen die grote 

slokop. Er is dus een permanent spanningsveld tussen de minister van oorlog en zijn collega’s 

waarbij de minister van financiën de rol  van scheidsrechter moet spelen. De druk vanuit het 

budget van oorlog komt daarbij niet alleen van ‘binnenshuis’ maar ook door de aangegane 

internationale allianties en bijhorende militaire afspraken die moeten nagekomen worden. Ieder 

jaar wordt dit dus een zeer moeilijke budgettaire evenwichtsoefening. Daarom trachten politici 

onder de druk van de militaire stafchefs, die discussie te ontwijken door het budget van oorlog 

te onttrekken aan de politieke en parlementaire controle. Wanneer dit lukt en het broze 

begrotingsevenwicht wordt verbroken komt men in een periode van militarisme die in vele 

landen zal aanvangen vanaf 1910-11. Vanaf dan zullen de militaire budgetten, die tot dan sterk waren ingeperkt, de pan uitvliegen.  

In Duitsland komt door het fameuze ‘Quinquenat’ systeem het oorlogsbudget slechts om de vijf jaar voor de Rijksdag. Daarbij bestaat nog een drieledig 

beslissingsorgaan bestaande uit de minister van oorlog, de stafchef en een militair kabinet. Alleen de minister moet verantwoording t.o.v. de Rijksdag 

afleggen, de twee andere hebben alleen een verantwoording naar de keizer toe. Dus wordt de minister zoveel mogelijk uit de besluitvorming gehouden 

zodat de inkijk van de Rijksdag zo minimaal mogelijk is. Na de Marokkocrisis wordt aangedrongen op een grote versterking van het leger en het streng 

financiële beleid heeft geen draagvlak meer in de regering, en de militaire uitgaven gaan snel de hoogte in. De minister van financiën, een hevig 

voorstander van financiële discipline zal in 1912 aftreden. 

(76) Von der Dunk H.W. Prof. Dr., ‘Met God voor koning en Vaderland – Militair en militarisme in het Duitse Keizerrijk’. Lezing gehouden in de Koninklijke 

Militaire Academie te Breda. 

Nos Réservistes. ‘Sergeant, een beetje stilte in de 

rangen! Kan niet Kapitein, het zijn allemaal advocaten!’ 

(Foto F. Crepain) 

Reclame voor fietsmerk met soldaten 

 (Foto F. Crepain) 
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In Rusland was er geen eenzijdige structuur in de militaire hiërarchie en kon de minister van financiën tamelijk gemakkelijk zijn beleid opleggen. Dit 

verandert echter in 1908, wanneer een militaire hervorming doorgevoerd wordt. Vanaf dan beginnen de spanningen en de oplopende discussies tussen 

ministers en stafchef. In 1912 wordt, onder druk van de Franse diplomatie die de uitvoering van de Frans-Russische militaire afspraken opdringt, de 

financiële discipline met de steun van de tsaar verbroken door een enorm oorlogsbegrotingsvoorstel te moeten aanvaarden.  

Na de nederlaag van 1870 was het Franse leger zeer diep gezakt in de publieke opinie, zodat zelfs de officieren niet meer in uniform uit de kazernes 

durfden komen! Het is slechts wanneer de fortengordel langs de Duitse grens volledig is opgebouwd in 1887, dat de bevolking meer vertrouwen in het 

leger zal krijgen. Maar pas hersteld van 

die vertrouwenscrisis komt dan de 

Dreyfusaffaire die weer het leger in een 

slecht daglicht plaatst. Het leger wordt 

afgeschilderd als een klerikaal reactionair 

gezelschap. Er moet dus een offensieve 

republiekaniserende en antiklerikale 

militaire hervorming komen. Het is pas in 

1911 dat er meer structuur in de 

legerleiding komt en dat de invloed op 

het politieke leven toeneemt. Generaal 

Joseph Joffre, benoemd tot hoofd-

verantwoordelijke voor de militaire 

planning in vredestijd en bevelhebber 

van de strijdkrachten in oorlogstijd, legt 

zijn plannen voor een offensieve 

opstelling langs de Duitse grens aan  de 

minister-president Joseph Caillaux voor. 

Hij krijgt  als antwoord dat de besluit-

vorming en de uiteindelijke verantwoor-

delijkheid bij de burgerlijke autoriteiten 

liggen. De taak van de stafchef bestaat 

uitsluitend uit het adviseren van de regering over de zaken die in zijn bevoegdheid vallen. Met andere woorden: Joffre wordt op zijn plaats gezet! Maar 

zoals reeds vroeger vermeld, zal de regering van de gematigde Caillaux vallen en vervangen worden door een radicaal pro-militair kabinet van Poincaré. 

De dienstplicht wordt gebracht op 3 jaar, Joffre krijgt zijn zin en de militaire uitgaven gaan pijlsnel te hoogte in.  

We zien ook dat in die periode de strategische verbintenissen en militaire afspraken in geheime annexen van de Entente Cordiale door zowel Franse, 

Engelse als Russische hogere militairen verder worden uitgediept en 

gedetailleerd en dit verder dan hun opdrachten het toelaten.  De 

Engelse generaal Henry Wilson (*) voerde niet simpelweg instructies 

uit, maar had zijn eigen ideeën over de militaire rol van Groot-

Brittannië in een toekomstige continentale oorlog en drong 

consequent aan op een militaire confrontatie. Net als zijn collega’s op 

het Europese vasteland keek Wilson neer op burgerpolitici en achtte 

hij ze gespeend van enig inzicht in militaire zaken… Het hele idee 

van een civiele sturing van het leger was ‘in theorie ondeugdelijk en 

in praktijk hopeloos’(77)  

We mogen dus gerust zeggen dat, alhoewel in alle toekomstige 

oorlogvoerende naties  het militair beleid nog steeds ondergeschikt 

was aan de politieke doelstellingen van de civiele leiders, dit maar 

schijn was daar dit leiderschap ondergraven was door belangrijke 

militaristische facties waarvan de invloed niet te onderschatten viel. 

Men spreekt op zijn zachts gezegd van een labiel evenwicht tussen 

vredelievende en oorlogszuchtige politici, dat op elk moment kon 

omslaan. 

(*) Vanaf 1910 directeur-operaties van het War Office, bekend voor zijn politieke intriges, is de belangrijkste schakel tijdens Frans- Engelse militaire 

besprekingen. 

(77) CLARK Christopher., ‘De Slaapwandelaars’ op.cit., p271   

Enorm ‘Paleis Frans Ministerie van Oorlog’. Exposition internationale Paris  1889 (Foto F. Crepain) 

Aandenken Klas Duitse dienstplichtigen (Foto F. Crepain) 
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Het sociaal Darwinisme – het militair Darwinisme 

De bevindingen die de Engelse  natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) na een jarenlang onderzoek had 

geformuleerd als de natuurwetten in zijn boek ‘On the Origins of Species’ werden over de gehele wereld verspreid. 

Dieren en planten ontwikkelen zich via transmutatie of wat we nu noemen evolutie. Die evolutie gebeurt door een 

natuurlijk selectieproces, dat zoals Darwin verder schreef in zijn boek ‘The Descent of Man’ (1882) ook bij de mens 

van toepassing is. Deze evolutietheorie werd door andere wetenschappers, zoals Herbert Spencer opgepikt en leidde 

tot de conclusie dat evolutie alleen mogelijk is dankzij ‘the survival of the fittest’. Alleen zij die zich aanpassen zullen 

overleven. Lang duurde het niet of deze thesis ging over naar het domein van de sociologie zodat de notie ‘Sociaal 

Darwinisme’ het licht zag. Darwin is de eerste om daarover zijn verbazing uit te drukken. In een brief aan professor 

agronomie Hugo Thiel in 1869 schrijft hij: ‘Het scheen me vroeger niet zo toe dat mijn zienswijzen zich zouden 

kunnen uitstrekken over zulke verschillende en hoogst belangrijke onderwerpen.’                                                                         

Hij had het natuurlijk over de strikte smalle interpretatie van zijn bevindingen. Het opkomende Darwinisme in de 

brede zin van het woord zal daarentegen alle toepassingen die door een analogie tussen de natuurwetten en de 

werking van de maatschappelijke en politieke structuren omvatten. En inderdaad, zoals hij vermoedt, ontstaat er een vloed van ideeën over toepassingen 

in alle mogelijke sectoren van de menselijke samenleving, tot zelfs een religieus darwinisme!. We zouden dit vandaag een ‘hype’ noemen. Dit Sociaal 

Darwinisme kon veel interpretaties onder zijn vleugels krijgen, die hun oorsprong vonden in het woord ‘the fittest’. Een woord dat zeker in den beginne 

werd begrepen als ‘de sterkste’ in de strijd voor het bestaan. 

Vermits sedert de eeuwwisseling de militaire dienstplicht in veel Europese landen was ingevoerd kon het 

militaire milieu ook niet ontsnappen aan het Darwiniaans dogma. Zoals zoveel geleerden in hun werkomgeving 

gebruikte men ook in de Duitse hoge militaire kringen het sociaal Darwinisme om uit te leggen hoe belangrijk 

een agressief militarisme was, en een oorlog een noodzakelijk kwaad is voor een sterk gezonde samenleving. 

Het typische voorbeeld daarvan is de Duitse generaal Friedrich von Bernhardi met zijn ophefmakend boek 

‘Deutschland und der nächtste Krieg’ (1913). Reeds veel eerder had de Duitse geleerde August Wilhelm von 

Schlegel (1767-1845) dergelijke theorie verkondigd: ’De oorlog is even noodzakelijk als de strijd der 

elementen in de natuur’. 

Die stellingname is gebaseerd op de agressieve interpretatie van het woord ‘the fittest’, namelijk de sterkste of 

de meest strijdvaardige. Volgens von Bernhardi is de strijd de natuurwet waarop alle natuurwetten terug te 

voeren zijn. Al ‘het zijn’ is het resultaat van een krachtmeting. Zo is ook bij de mensen de strijd niet alleen het 

vernietigende, maar ook het levenschenkende principe. Volkeren zijn nu eenmaal samengesteld uit individuen, 

staten uit gemeenschappen, en wat in een onderdeel werkzaam is 

doet zich ook in het geheel gelden. In de natuur is de strijd om het 

bestaan ook de basis voor elke gezonde ontwikkeling ‘Alle 

verworvenheden, ideeën, uitvindingen en instellingen binnen de 

maatschappij, zoals de maatschappelijke orde zelf, zijn een product van de maatschappelijke strijd, waarbij het 

ene blijft bestaan en het andere wordt afgestoten’. Dit noemt von Bernhardi de innerlijke ontwikkeling van een 

maatschappij. Terwijl de uitwendige ontwikkeling, de bovenmaatschappelijke strijd is, de bloedige 

volkerenstrijd, de oorlog!  Zo komt hij tot de conclusie: ‘Geen vooruitgang zonder oorlog!’(78) Deze agressief 

ingestelde inzichten waren vooral bij de hogere legerleiding legio waardoor het opkomend militarisme nog in 

amplitude versterkt wordt. We mogen gerust stellen dat het sociaal Darwinisme getransporteerd naar de militaire 

top zeker het Militaire Darwinisme mag genoemd worden. Het militarisme kreeg letterlijk een ‘boost’. Oorlog 

voeren was niet alleen een recht het was een plicht, want het werkt heilzaam voor de maatschappij. De notie 

van de onvermijdelijke, de noodzakelijke oorlog rijpt in de geesten en komt dichterbij! Het verloop van de 

oorlog is in werkelijkheid een toepassing van het militair darwinisme alsof de oorlog het laboratorium ervan is geweest. 

The Secret Elite – het Imperialisme  

Wanneer over Generaal-majoor Sir Henry Wilson geschreven wordt, wordt daar soms ook wel bijgevoegd dat hij samen met de Franse generale staf 

zeer geheime plannen had voorbereid om de voor hem met zekerheid  komende oorlog voor te bereiden. Dit alles naar het schijnt met de nodige intriges 

en buiten het weten van de regering om. Deze geheimdoenerij spoorde mij aan om op verder onderzoek te gaan. En dit bracht mij bij het boek ‘Hidden 

History– The Secret Origins of the First World War’(79)  Dit werk is niet geschreven door historici maar door twee Amerikaanse onderzoeksjournalisten 

en doet soms denken aan ‘The Da Vinci Code’. Het is een spannend boek, gebaseerd op veel historische feiten en documenten, maar waar soms ook 

veronderstellingen voorkomen om feiten aan mekaar te binden of in een bepaalde context te plaatsen. 

(78) Amsterdamboek, ‘Zonder oorlog geen vooruitgang’ Band I, uittreksels p. 25 

(79) DOCHERTY Gerry & MACGREGOR Jim., op.cit. 

Charles Darwin (wikipedia) 

Generaal Friedrich von Bernhardi 
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Dit is normaal voor onderzoekjournalisten die in dit boek tot ieders verrassing beweren dat de oorlog ‘was planned by a clandestine elite group of 

powerful men in London who successfully deceived Parliament and the country.’ Conspiracy theory or conspiracy facts? The authors ask only that you 

examine the evidence they lay before you….’ Wat er ook van zij, samenzwering, gepland of niet. ‘Complottheorieën zijn verleidelijk spannend en geven 

op alle vragen een antwoord’, zegt Koen Koch.(80) . Maar feiten zijn feiten! 

In Februari 1891 maken Cecil Rhodes, William Stead en Lord Reginald Esher plannen voor een geheime organisatie die tot 

doel heeft de koloniale en de buitenlandse politiek van Groot Brittannië, en later ook die van de opkomende wereldmacht 

de Verenigde Staten, te controleren en te sturen. Op lange termijn denken zij ook de wereld naar hun hand te zetten! ‘The 

Anglo-American Establishment’ geschreven door Amerikaans historicus Professor Carroll Quigley in 1949, maar pas 

postuum gepubliceerd in 1981 !! Wat is de reden? Verboden om het blootleggen van de rauwe werkelijkheid, dat een 

geheime groep van internationale bankiers en andere machtige, niet door het volk verkozen mandatarissen, de hefbomen 

van macht en financiën controleren? Het boek ‘Hidden History’ is in grote delen gebaseerd op het werk van de historicus 

en professor Carroll Quigley.)(81)  

Het Britse imperium is op zijn hoogtepunt van macht en invloed, het moment is gekomen om de Anglo-Saksische band 

tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten terug aan te knopen en zodoende alles wat zij beschouwen als goed, in de 

tradities van de Engelse heersende klasse te verspreiden en de invloed van het ‘British Empire’ uit te breiden in een wereld waarvan zij voorbestemd zijn 

om over te heersen. Met dit gegeven gaan de auteurs verder met hun opzoekingen. Deze strikt geheime organisatie had twee delen: de ‘inner circle’ 

genaamd ‘The Society of the Elect’ en de ‘outer circle’ die als ‘The Association of the Helpers’ of een beetje ironisch ‘The Milners Kindergarten’ werd 

aangeduid. De ‘Society of the Elect’ bestond uit belangrijke, zeer invloedrijke  personages die  begrepen wat het 

verschil is tussen echt de macht bezitten of er de schijn van hebben. Zij wisten hoe beslissingen werden gemaakt, 

hoe regeringen werden gecontroleerd en hoe politiek werd gefinancierd!  De geheimhouding was de hoeksteen van 

die kring. De belangrijkste kernleden waren de oorspronkelijke bedenker; Cecil Rhodes(*),de machtige journalist 

William Stead, Reginald Balliol Brett, beter bekend als Lord Esher een invloedrijk persoon in de Koninklijke familie 

(werd ook de ‘éminence grise’ van koning Edward VII genoemd), Nathaniel Rothschild de internationale handelsbankier 

en de dynamische en ambitieus koloniale administrateur Alfred Milner. Later komen daar nog Lord Salisbury en  Lord 

Archibald Rosebery bij en zo is de ‘inner circle’ klaar om aan de slag te gaan! Een ideaal samengesteld team van 

personen die echt complementair zijn. Cecil Rhodes, de stichter en sturende geestelijke en financieel steunende vader, 

een ‘influencer’ die de publieke opinie meesterlijk kan bespelen William Stead, Lord Reginald Esher, medestichter en 

de stem van de koning, Rosebery en Salisbury die voor het politieke netwerk zorgen, Nathaniel Rothschild de 

vertegenwoordiger van het internationale kapitaal en dit alles onder het strenge leiderschap van Alfred Milner, een 

meester manipulator, een assertieve man met een ijzeren wil.(82) (naar ‘The Hidden History’ ) 

De kern groeit en heeft zijn tentakels in alle geledingen van de Engelse Society en ook er buiten tot ver 

over de grenzen. Volgens de gegevens in het boek vermeld, zouden een 50-tal leden deel uitgemaakt 

hebben van de ‘inner circle’ of er toch direct mee gelinkt geweest zijn. Volgens Professor  Carroll Quigley 

zouden er in de loop van tijd met zekerheid deel vanuit gemaakt hebben: de ministers Edward Grey, Balfour, 

Asquith, Haldane, Hardinge, Lloyd George en Churchill; bankiers zoals Cassel, Rothschild, en Warburg; 

hogere officieren: admiraal Fisher, generaal French, Robert en Henry Wilson en de journalist en schrijver 

Rudyard Kipling. Maar de tentakels gaan ook over de grenzen: Delcassé, Poincaré, Cambon, Sazonov en 

Isvolsky tot zelfs Woodrow Wilson de president van de VS. Dit is zo te zien een club van zwaargewichten! 

Naarmate de tijd vordert wordt het duidelijk dat Duitsland de geopolitieke ambities van de ‘Secret Elite’ in 

de weg staat. Kanselier Bethmann-Hollweg weet niet af van het bestaan van de Select Elite maar voelt het 

wel aan en zegt dat:  ‘het steeds groeiende Duitsland wordt door de Britten bekeken als een ongewenst en 

storende indringer in het heiligdom van de Britse suprematie over de wereldhandel en de oceanen van de 

wereld’. Die Duitse ‘troublemaker’ moet eruit en daarvoor dient de oorlog! Volgens de gedachtegang van 

de Secret Elite moeten de Britten niet bang of terughoudend zijn voor oorlog want sedert Koningin Victoria 

in 1837 op de troon zit, heeft het Britse leger in meer dan honderd oorlogen of imperiale veroverings-

tochten deelgenomen. 

(80) KOCH Koen., op.cit. p.44 

(81) QUIGLEY Carroll, Professor., ‘The Anglo-American Establishment’ Dauphin Publications 2013 ISBN13 978 19 394 3804 1 

(*) Rhodes Cecil John (1853-1902). ‘The Empire Builder’ genaamd. Brits zakenman, Zuid-Afrikaans staatsman, mijnmagnaat, imperialist. Brengt heel 

Zuid Afrika onder de Britse kroon. Verovert de diamant en goud mijnen van Zuid-Afrika. Verovert gebieden te noorden van de Zambezie rivier die nadien 

zijn naam krijgen ‘Rhodesia’, het huidige Zimbabwe. Is superrijk en schenkt zijn erfenis aan de Secret Elite. 

(82) DOCHERTY Gerry & MACGREGOR Jim., op.cit. p.29 

Quigley Carroll (1970) 

Rhodes Cecil John (Wikipedia) 

De 'Kolos van Rhodes' van Kaapstad tot 

Kaïro - Spotprent Punch 
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Ze hadden reeds een groot succes geboekt met de verovering van de gebieden van Zuid-Afrika, waar de 

goud- en diamantmijnen die Cecil Rhodes schatrijk en oppermachtig maakten, maar ze moesten wachten tot 

koningin Victoria’s dood om hun projecten de nodige dynamiek te geven. In een vorig artikel had ik 

geschreven dat de Britse koningen zich niet veel bemoeiden met de buitenlandse politiek en in werkelijkheid 

was dit ook zo. En Edward VII doet niets anders, behalve dat hij gewonnen is voor de doelen vooropgesteld 

door de Secret Elite. Door zijn gemoedelijke omgang en gentleman allures had hij een gemakkelijke joviale 

toegang tot de vele vorstelijke hoven en politieke topfiguren en was hij zodoende het ideale bindmiddel om 

de nodige internationale relaties vast te klikken. Daarbij had hij door gokken, minnaressen, extravagante 

partijtjes en reizen, kortom door zijn bourgondische levensstijl, regelmatig grote financiële noden, die konden 

gelenigd worden door wie we vermoeden. Zo zou ook de bouw van het kasteel van Balmoral totaal betaald 

geweest zijn met leningen van Rotschild, die nooit werden afgelost. Hij is dus een ideaal instrument in de 

handen van de Elite. Edward VII is de reizende koning geworden, de ambassadeur, de handelsreiziger van de 

Elite. Hij bezocht tientallen vorsten en regeringsleiders en deelde de Orde van de Kouseband gretig uit. Deze 

vriendschapsbezoeken hadden altijd de schijn onschuldig te zijn, want hij had bijna nooit enig lid van het 

Kabinet in zijn gevolg. Maar het geheime politiek doel was wel Duitsland te isoleren. Als voorbeeld halen de 

auteurs de diplomatieke toenadering tussen Frankrijk en Groot-Brittannië aan, die leidt tot de Entente Cordiale, 

startte na het officiële staatsbezoek van Edward aan de Franse president (zie ook vorig artikel 3). Verder 

zouden ook zijn opeenvolgende reizen naar Rome tot doel gehad hebben Italië uit de Triple Alliance los te weken, bezoeken die ten slotte aanleiding 

geven tot geheime militaire afspraken die ertoe leiden dat Italië in 1915 tijdens de oorlog de zijde van de geallieerden kiest. 

De Secret Elite en de wapenindustrie 

Na de slechte ervaringen tijdens de Boeroorlog wordt een ‘War Commission’ opgericht, met de bedoeling het leger te hervormen en even later een 

‘Committee of Imperial Defence’ waarin leden van de Elite als permanente leden waren aangesteld, en daardoor niet onderhevig aan een eventuele 

regeringswissel! Het gaat hen ook financieel voor de wind. In de oorlogsindustrie met kapitaalkrachtigen zoals Rothschild en Cassel en andere leden 

van de Elite worden enorme winsten gemaakt en dividenden van 10 tot 15% uitgedeeld. 

Admiraal John ‘Jacky’ Fisher, First Sea Lord schreef in 1907 in een vertrouwelijke brief aan Edward 

VII dat de Britse vloot vier maal zo sterk was als de Duitse, ‘but we don’t want to parade all this to 

the world at large’. Een zekere Herbert Mulliner, directeur van de Coventry Ordnance Company 

komt verklaren dat de Duitse scheepswerven in het geheim meer dan twintig Dreadnoughts(*) aan 

het bouwen zijn. Dit ‘gestuurde’ rapport was een grote leugen, wat later door Churchill bevestigd 

werd.  De Secret Elite wist zeer goed dat de Britse Navy in getal ver boven de ‘two power ratio’ (**) 

kwam, maar toch liet ze de First Sea Lord verder aanmoedigen in zijn manische obsessie voor meer 

schepen.(83) Maar niet iedereen laat zich blind meeslepen in dit bedrog. Lord Welby, voormalig 

minister van Financiën, die niet afweet van het bestaan van de Elite protesteert: ’We zijn in de 

handen van een organisatie van oplichters. Het zijn politiekers, generaals, wapenfabrikanten en 

journalisten. Ze zijn allen bang voor de onmetelijke uitgaven en strooien angst en schrik om het 

volk en de ministers van het Koninkrijk te terrifiëren’. 

Volgens de schrijvers waren de wapenindustrieën niet zelfstandig, maar internationaal 

verenigd onder de naam ‘The Harvey United Steel Company’ om  de concurrentie 

minimaal en de winsten maximaal te maken. De bankiers wisten reeds lang dat veel geld 

te verdienen was met het financieren van oorlog. Als voorbeeld wordt de Russisch-

Japanse oorlog geciteerd. De moderne Japanse vloot was voor een groot deel 

gefinancierd door Secret Elite bankiers en gebouwd op Britse scheepswerven. Dit 

betekent als slotsom, twee maal winst. Na de oorlog is de Russische Baltische vloot bijna 

totaal vernield en moest dus terug opgebouwd worden met leningen aan hoge interesten 

in scheepswerven waarvan de eigenaars leden van de Secret Elite zijn. Aldus is de cirkel 

rond en het circus kan herbeginnen! 

(*) HMS Dreadnought. Een totaal nieuw Engels slagschip gebouwd in 1905-06 van 18.420 ton en 161 m lang. Haalt een snelheid van 21 knopen. Heeft 

een enorme bewapening: 10 kanonnen van 305mm, 24 twaalf ponder kanonnen en 5 torpedobuizen 

(**)’The two power ratio’ is een begrip in de marine geschiedenis van Groot-Brittannië. De admiraliteit had de Britse politieke wereld kunnen overtuigen 

dat de Navy minimum even sterk moest zijn als de twee grootste andere zeemachten samen. 

(83) DORCHERTY Gerry & MACGREGOR Jim,. Op.cit. p.137 

Koning Edward VII (Encyclopedia 

Britannica.inc.) 

HMS Dreadnought (Onvervaard) 

Dreadnought-kanonnen van 305 mm 

((Library of Congress) Wikipedia 
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De Secret Elite en de pers 

Duitsland moet uit de weg en met oorlog is veel geld te verdienen. Dus twee vliegen in één slag voor de Secret Elite. Maar het volk moet ook overtuigd 

zijn en dit is een andere klus. Alfred Milner en William Stead weten zeer goed wat de invloed is van de dagbladen op de publieke opinie. Dagbladen 

dienen altijd hun eigenaars en zo zal het altijd zijn, zeggen Dorchety en Macgregor. (Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!) 

Dus wordt een strategie uitgedacht om de dagbladuitgevers één voor één te vriend te maken, op zijn minst bij hen geïnfiltreerd te zijn, of indien mogelijk 

zelfs op te kopen. Dit is het geval met The Times, The Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, The Observer enz. Het resultaat is wel dat een groot deel 

van de Britse pers onder controle is van de ‘Secret Elite’ om anti-Duitse propaganda te verkondigen. The Times voor de intelligentsian, Daily en lokale 

kranten voor het gewone volk. 

Nu nog de angst erin brengen 

Na het overtuigen van de bevolking moet nu ook de nodige schrik erin gebracht worden. Dus begint men met het verspreiden van alle mogelijke 

verzinsels over Duitse gewapende invasies vanuit zee en verzonnen ‘espionitisch’. In 1903 verschijnt ‘The Riddle of the Sands’ waarin een grote 

invasievloot onder leiding van de Duitse keizerlijke oorlogsvloot de Noordzee oversteekt. In 1906 komt een volgserie ‘The Invasion of 1910’ van de hand 

van William Le Queux in de Daily Mail. Dit alles wordt zo getrouw ‘echt’ mogelijk voorgesteld met de nodige ‘stafkaarten’ en ‘officiële documenten’, zodat 

het fictieve karakter niet meer te zien is. De bedoeling is onmiskenbaar ‘de geest van een gehele natie te vergiftigen’ schrijft de Belgische ambassadeur. 

De kolonies en dominions binden  

Het werk om Duitsland met alle zonden van Israël te belasten was een belangrijk doel, maar was 

maar een etappe in het bereiken van het einddoel: de dominantie van het Britse Imperium over 

de wereld. Daarvoor moest niet alleen Groot-Brittannië klaar zijn voor de komende oorlog maar 

ook het ganse Britse Imperium. Een gebied met meer dan 430 miljoen inwoners, waaronder een 

slordige 6 miljoen mannen die kunnen dienst doen in het leger. Daarvoor moesten de inwoners 

een zeker patriottisme voor het eigen land, maar ook voor het verre ‘vaderland’ aangeleerd worden. 

Alfred Milner organiseert in 1907 een Koloniale Conferentie in Londen. De agenda bestond 

hoofdzakelijk uit het opzetten van een machtig Imperiaal Parlement, de dominions sterker aan 

Groot-Brittannië binden en een militaire macht van de Dominions oprichten, geschoeid op de 

structuur van het Britse leger, die indien nodig gemakkelijk kon geïntegreerd worden. Alle 

overzeese gebieden waren voor dit idee te vinden, behalve Canada waarvan de Premier de 

Franstalige Wilfrid Laurier was. Dit was dus een lastige klant. Bijgevolg zal Milner een reis 

doorheen het land maken met de hulp van de Canadese Governor-General Earl Grey, een lid van 

de ‘Inner Circle’ van de Elite. Dit charme offensief wordt dagelijks met zeer veel lof en bravoure in 

de Daily Mail gerapporteerd.(naar Hidden History)(84)  

Bij zijn terugkeer zal hij in 1909 een Imperial Press Conference met een zestigtal persmagnaten, 

journalisten en reporters op het getouw zetten, waarvan de verdediging van het Britse imperium 

het hoofdthema uitmaakt. De rol van de kolonies en Dominions in die defensie werd er natuurlijk 

besproken en toegelicht. De conferentie is een enorm public-relations succes en zal zijn invloed 

hebben, zelfs tijdens de oorlog. Ze zou volgens de auteurs aan de oorsprong liggen van de zovele 

vrijwilligers die uit de Dominions en kolonies naar de oorlog zullen trekken. 

The Round Table – the Rhodes Scholarship 

In 1910 wordt naar het voorbeeld van de legendarische King Arthur ‘The Round Table’, een club van door Milner geïndoctrineerde (The Rhodes 

Scholarship) jonge leden opgericht. Deze geheime vereniging van boezemvrienden had afgesproken grote dingen te doen voor het nationaal belang, 

t.t.z. de eenheid van het Imperium en de verdediging ervan. Het zal reeds vanaf het begin, met anonieme artikels in hun tijdschrift ‘The Round table: A 

Quarterly Review of the Politics of the British Empire’ echter duidelijk blijken dat hun beweging uitermate anti-Duits gekleurd is. Langs dit tijdschrift heeft 

de Secret Elite een belangrijke spreekbuis, zeker wanneer de artikels gretig door de pers, ook grotendeels in handen van de Secret Elite, worden 

overgenomen.  

Hun invloed in politieke kringen, bedrijfsleven, handel en bankwereld wordt steeds groter. Vertakkingen over de kolonies en de dominions worden 

uitgebouwd en ook in de Verenigde Staten wordt een ‘Round Table’ opgericht.  

Dit indoctrinatieproces, dat 23 jaar voordien uitgekiend werd, zal ervoor zorgen dat de ‘Secret Elite’ ontegensprekelijk een zeer sterke invloedrijke positie 

heeft, zowel nationaal als internationaal, wanneer de crisis in 1914 zal uitbreken. 

(84) DORCHERTY Gerry & MACGREGOR Jim,. op.cit. p.155 

Quick step voor de territoriale troepen 

(Foto F. Crepain) 



 

44   M & M  C o n t a c t  2 / 2 0 2 0  

Een peer, een twistappel? Economische druk. 

In vorige paragraaf wordt duidelijk de nadruk gelegd op de industriële en financiële invloed op de politiek van de gezagdragers. Sommigen beweren dat 

economie en oorlog feitelijk een antagonisme inhouden. Norman Angell bewees in zijn boek ‘The Great Illusion’ (zie vorig deel 5) dat niemand van de 

oorlogvoerenden winst maakt maar integendeel alleen maar verlies. Maar toch zijn er economische oorzaken of fataliteiten, die mee aan de oorsprong 

liggen van een dispuut dat leidt naar oorlog. Wanneer er een oorzaak is, is er ook een doel om oorlog te voeren. Sommige oorlogsvoerders zoals 

Woodrow Wilson of de Russische tsaar, wijzen vanaf den beginne hun doel aan, anderen, zoals Georges Clémenceau houden dit geheim tot het einde. 

Het was nochtans voor de hand liggend dat voor Frankrijk de terugkeer van Elzas en Lotharingen deel uitmaakte van het doel. Was het alleen een kwestie 

van nostalgie, herstellen van de natuurlijke grenzen of emotioneel nationalisme? 

In september 1914 (de oorlog verloopt nog steeds gunstig voor Duitsland!) bezochten de ‘staalbaron’ Fritz Thyssen en de 

‘steenkolenbaron’ Emil Kirdorf het Hoofdkwartier van het Duitse leger, waarbij er gepraat werd over de Duitse oorlogsdoelen. 

Daarin stond o.a. bepaald welke gebieden geannexeerd moeten worden. Daarin stond ook Lotharingen vermeld, dat Duits 

Keizerlijk Domein was, maar nu zou deel uitmaken van Duitsland. ’Ces acquisitions 

auraient l’avantage d’assurer l’indépendance de la sidérurgie allemande grâce à la 

minette lorraine(85). Als dit deel uitmaakte van de Duitse doelen, dan was het zeker ook 

een van de Franse geheime economische doelen. 

In de ondergrond van Lotharingen schuilt een belangrijke ijzerertslaag, maar wanneer 

in 1870 dit gebied van Frankrijk wordt afgenomen is dit economisch nog geen 

onoverkomelijke ramp, want het ijzer is van slechte kwaliteit en niet geschikt om het 

tot staal te verwerken. Dit zal veranderen een tiental jaren later. 

Dit verhaal begint met de uitvinding van het Bessemerprocédé om staal te produceren. Ruw ijzer zit vol 

onzuiverheden die het broos en zeer breekbaar maken. Dus alleen geschikt om gietijzer voor o.a. kachels te 

maken. Het procédé uitgedacht door de Engelse ingenieur Henry Bessemer (1813-1898) bestaat erin lucht te 

blazen in een peervormige converter (de vorm van wat we nu op onze wegen zien: een betonmolen, maar 

natuurlijk wat groter) gevuld met ruw vloeibaar ijzer. 

Door oxidatie verdwijnen onzuiverheden en voornamelijk koolstof in gasvorm uit het gietijzer om 

aldus staal, van een zekere kwaliteit te bekomen want fosfor blijft er hardnekkig nog in! Het is pas in 

1879 dat het Bessemer procédé door de Engelse chemicus 

Thomas Sidney Gilchrist wordt verbeterd. Door toevoeging 

van kalk kan hij ook de fosfor uit het gietijzer halen. De 

converter wordt nog wat verbeterd en wordt, naar zijn vorm, 

de ‘Thomas-peer’ genoemd. Wanneer het vloeibaar staal uit 

de peer is verwijderd, blijven fosfaathoudende bolletjes over, 

de fameuze ‘Thomasslakken’ die een belangrijke meststof zijn 

voor de landbouw. (Is altijd goed meegenomen!). Zo kunnen 

nu de hoogovens van Uckange (Fenschdal) bij Thionville 

(toen nog Diedenhofen) in grote hoeveelheid kwaliteitstaal 

produceren. Dus door een peer wordt die streek plots een zeer waardevol economisch en industrieel gebied, 

dat begeerd wordt omwille van andere motieven dan puur nationalisme. Om de belangrijkheid van het gebied te 

onderlijnen haal ik Georges-Henri Soutou aan  ‘Le retour de l’Alsace-Lorraine, en faisant passer le potentiel 

sidérurgique français de 4 à 8 millions de tonnes d’acier par an, c’est à dire au niveau britannique….’(86) (in 1919 

tijdens de vredesgesprekken over de terugkeer van Elzas-Lotharingen) 

Epiloog 

k heb getracht in deze bijdrage een licht te werpen op de mogelijke duistere geheimzinnige krachten die verdacht worden bijgedragen te hebben aan 

het ontstaan van de ‘oerkatastrofe’ van 1914. Heb ik ze allemaal herkend? Ik twijfel eraan, want wie spreekt van duistere dingen wil ook zeggen dat ze 

niet zeer zichtbaar zijn en soms nog verscholen zitten in nog duistere hoeken van de geschiedenis. Maar ik denk dat het toch de voornaamste zijn. 

Ze zijn afzonderlijk, één voor één niet zo omvangrijk en doorslaggevend in de besluitvorming van de wereldleiders geweest. Het zijn zoals trillingen, 

tellurische golven met een zekere amplitude die normaal  geen aardschokken of catastrofes teweeg brengen. Het zijn stromingen in de geesten van de 

(85) SOUTOU Georges-Henri, Prof. Dr., ‘L’or et le sang-Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale’ Librairie Arthème Fayard 

1989 p 52).  

(86) SOUTOU  Georges-Henri, Ibid., p.172  

Henry Bessemer (Wikipedia) 

Fritz Thyssen       

Bundesarchiv Bild 

            Enorme Thomas converter  
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gemeenschap die af en toe de entropie doen toenemen en een zekere onrust veroorzaken. Maar wanneer ze 

tegelijk in synergie, fase, harmonie of resonantie zouden op ons afkomen, wel zeer gevaarlijk tot een climax 

kunnen uitstijgen. 

Maar zoals beschreven, zijn ze talrijk en verschillend van aard. Het nationalisme dat agressief wordt, het 

revanchisme dat naar oorlog zucht, het panslavisme dat moeilijk te beteugelen lijkt, het expansionisme en 

imperialisme geleid door geheimzinnige krachten, het militarisme dat gestuwd wordt door het Darwinisme. Het 

geheel doet me denken aan het slangenhoofd van Medusa, alle onheil gebundeld in één hoofd. Gevaar voor 

onheil dat nog versterkt wordt door een filosofische beweging van avant-garde kunstenaars, zoals Wassily 

Kandinsky, en intellectuelen, die het koude zielloos materialisme de rug toekeert en zich verzet tegen de 

gevestigde verziekte burgerlijke wereld (Herbert George Wells ‘The Time Machine’) en daarvoor de ‘reinigende’ 

oorlog als uniek middel predikt.(87) (*)  

Ontegensprekelijk zijn ze stemmen, die zoals orakels, de regeerders trachten te beïnvloeden, die ze zeker niet 

kunnen negeren en die zodoende op hun beleid wegen! Die signalen creëerden niet alleen een sfeer van angst 

en schrik bij het volk, maar ook onzekerheid en paranoia bij de beleidsmakers die ze ertoe aanzetten alle 

mogelijke afweersystemen en strijdmechanismen op te bouwen. Een diplomaat vraagt zich af na een bezoek aan de tsaar: ‘Ik kan u verzekeren dat de 

tsaar en zijn ministers geen oorlog willen, maar wat zal er gebeuren indien zij plots ’débordés’ zijn ‘par une grande houle de nationalisme slave?’ 

‘La guerre et la paix’ luidt de titel van het boek van Frédéric Passy, de vredesapostel. (zie deel 4). Moet er een keuze 

gemaakt worden of niet? Wie is de sterkste en heeft de meeste invloed om de balans te doen overhellen? We zien aan de 

ene kant een schare oorlogsgezinde ideologieën, maatschappelijke en politieke strekkingen die alle bijna hetzelfde 

streefdoel hebben en wat staat er aan de overkant? Aan de overkant van het ideologische strijdtoneel staan de pacifistische 

bewegingen. Zij staan met een open vizier tegenover donkere, duistere, soms schichtige tegenstrevers. Een eerlijke strijd 

met gelijke wapens?? 

De Vredesbewegingen waren sterk door hun retoriek, maar konden geen eensgezind front vormen. De beweging achter 

Bertha von Suttner had veel steun van politici en van grote industriëlen. Maar veel van die politici deden maar gewoon aan 

lippendienst en de industriëlen werden al vlug negatief bekeken en afgeschilderd als miljardairs, rijk geworden met staal 

om kanonnen te maken (Bloch en Carnegie) of met dynamiet (Nobel) om obussen te fabriceren, die nu de vrede gaan 

preken!. De anderen, pioniers van de vrede of vredesapostelen genoemd, werden geroemd voor hun initiatieven zoals het 

oprichten en organiseren van interparlementaire conferenties of het publiceren van oorlog afwijzende studies, maar konden 

ondanks al hun enthousiasme de wereldleiders niet op andere gedachten brengen.  

De vredesconferenties in Den Haag waren uitgedraaid op een totaal fiasco. De initiatiefnemer (de tsaar) werd veelvuldig te kijk gezet als een hypocriet 

die met gespleten tong spreekt. De deelnemers werden niet ‘au sérieux’ genomen. Men moest hen tijdens de zittingen regelmatig wijzen op het feit dat 

ze  wel degelijk deelnemen aan een Vredesconferentie!? Geen enkele deelnemende grootmacht wou een offer brengen voor de vrede. Groot-Brittannië 

bijvoorbeeld stelde voor de oorlogsvloot niet verder uit te bouwen, 

(maar had al zoveel voorsprong op de anderen), of eventueel te 

verminderen (maar had wel wat verouderde schepen reeds klaar voor 

de schroothoop). Ze wilde alleen met die voorstellen de vooruitgang 

van haar rivalen stoppen. Hun besluiteloosheid en gebrek aan resultaten 

zijn natuurlijk een dankbaar onderwerp van spot. In de Nederlandse 

kranten heeft men alleen aandacht voor het kostenplaatje dat die 

nutteloze conferenties meebrengen.  

In vredelievende kringen voelde men aan dat hun invloed moest 

geoptimaliseerd worden, dat de gelederen moesten gesloten worden 

om eendrachtiger en krachtiger op te treden. Bertha von Suttner en 

Andrew Carnegie dachten aan het oprichten van een Federatie van 

Vredelievende Naties.(**)  

(87) KIEFT Ewoud., ‘Oorlogsenthousiasme Europa 1900-1918’ De Bezige Bij 2015 Amsterdam-Antwerpen 

(*) Ook de bekende schilder Wassily Kandinsky spreekt in 1912 van een kosmische ‘vibratie’ die alles zou vernietigen maar ook terzelfdertijd een 

afstandelijk lof op het leven zou zijn, als een hymne van wedergeboorte’  (Oorlogsenthousiasme p.78)  

(**) Deze gedachte was destijds in 1897 reeds geopperd. William T. Stead schreef in ‘Review of Reviews’ p49  A European Federation with the German 

Emperor as leader, with England on his right and  Russia on his left. 

       Kandinsky Wassily  

                                   Kandinsky Wassily (Historiek.net)   
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Maar daarvoor hadden ze een sterke politieke persoonlijkheid nodig om die federatie te leiden. Ze dachten 

aan keizer Wilhelm (!?)(*) of aan Theodore Roosevelt, als de ‘redder van de geciviliseerde wereld’, om die 

taak van leider van dit wereldverbond op zich te nemen. Op een lezing  in 1907 verklaart Carnegie dat de 

gedachte van een wereldvredesverbond nu geen droom meer kan zijn: ‘We hebben daarvoor alleen een 

sterke persoon zoals Roosevelt nodig. Maar nu vandaag ligt de macht om een oorlog te beëindigen niet 

in zijn handen maar in deze van de Duitse Keizer’. Het Interparlementaire vredescongres van 18 oktober 

1908 in Berlijn ging daarover beslissen. (zie ook deel 4). De beslissing bleef uit. Men voelde waarschijnlijk 

aan dat de vredesgedachte langzaam maar zeker op de achtergrond van het internationaal politiek toneel 

geduwd werd. De Amerikaanse afgevaardigde roept tijdens de conferentie keizer Wilhelm nogmaals op 

om Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten te verzoeken samen te werken om de wereldvrede 

te verzekeren. Het is helaas daarbij gebleven. Het is natuurlijk veel gemakkelijker een populistisch idee te 

lanceren dan een constructieve gedachte uit te bouwen. Dit vraagt energie, doorzettingsvermogen en zeker 

tijd. En tijd om de gedachte te laten rijpen werd het niet gegund. 

Naast het ‘woord’ van de vredesbewegingen was er ook de ‘daad’ van de arbeidersorganisaties. Ze waren 

in feite een ideaal koppel, ze vulden elkaar aan. Maar die macht was ook een reus op lemen voeten. De 

internationale bewegingen waren nog zwak in de vredesdialoog want op dat ogenblik droeg het 

internationalisme nog een soft en illusionair imago mee. De internationale arbeidersorganisatie was in 

wezen zeer sterk in haar anti-oorlog 

standpunt. Het was in feite de sterke arm van de vredesbeweging, daar ze alle macht 

van de arbeidersklasse kon vertegenwoordigen, die dankzij algemene stakingen in alle 

landen de vrede werkelijk kon afdwingen. Maar de gelederen waren spijtig genoeg niet 

gesloten. Voor de enen was dit het ultieme wapen, terwijl het voor de anderen niet 

mocht gebruikt worden.  

Daarbij hadden de leiders ook moeten aanvaarden dat oorlog toegelaten was indien het 

om de verdediging van de natie ging. Wat een zeer rekbaar  gegeven was en altijd zal 

blijven. Oorlogsrecht  werd nog steeds beschouwd als een geldend internationaal recht. 

Het was een rechtvaardig middel voor staten om hun belangen te dienen. Dus wanneer 

een staat van mening is dat zijn belangen geschonden zijn, kan hij eigenmachtig 

optreden met de middelen die hij daarvoor geschikt vindt. Wanneer de belangen 

geschonden zijn komt men bijna automatisch in een verdedigingspositie! Dus werd 

oorlog alleen met woorden en in theorie afgezworen. Tenslotte gaan alle politieke 

partijen die achter de vrede stonden, één na één bezwijken onder de morele dwang die 

hen wordt opgelegd door het nationalisme. Hoe bewonderenswaardig vele dappere 

internationale vredesinitiatieven in de negentiende eeuw ook waren, ze mogen niet 

worden geïdealiseerd want ze konden niet op tegen die mysterieuze krachten met 

tentakels over alle geledingen van de maatschappij.  

Ik kan Koen Koch volledig bijtreden wanneer hij zegt dat de Europese oorlog niet uitbrak 

omdat de Europese staatslieden de oorlog per se wilden, maar wel omdat ze er op het 

beslissende moment niet voldoende voor over hadden om de vrede te bewaren.(88)  

De ruwe nuchtere werkelijkheid en het zakelijk pragmatisme krijgen de bovenhand in een 
strijd zonder slagveld en zonder gesneuvelden, maar met één slachtoffer: de Vrede! 

 

(*) Keizer Wilhelm was niet de oorlogszuchtige man zoals door de vele  karikaturen van de nationaal georiënteerde pers van de Entente mogendheden 

voorgesteld. Hij had wel de allures van een krijgsheer, maar dit was meer schijn dan werkelijkheid. Hij doet me denken aan een wesp die heftig gekleurd 

is om zijn vijanden af te schrikken en om te laten uitschijnen dat hij zeer gevaarlijk is. David Fromkin schreef ‘He did not want to lead his country and 

Europe into war. On the contrary, he was the major force for peace within his country’s goverment”  uit ‘Europe’s last Summer’. Who started the Great 

War in 1914?’ New York 2004.     

(88) KOCH Koen., hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit Groningen , op.cit., p 40 

Smartkreet van de vrouwen omdat de 

mannen moeten gaan vechten 

De dodendans kan beginnen 

 

La danse macabre’ muziek van Camille Saint-Saëns op 

een gedicht van Edouard Colonne. 

‘Heen en weer, de Dood is in beweging 

Raakt een graf met zijn hiel 

De Dood speelt te middernacht een dansdeuntje 

Heen en weer op zijn viool. 

De winterwind fluistert en somber is de nacht 

Het gejammer betovert de lindebomen 

De witte skeletten schijnen dwars door de schaduw heen 

De luchtstroom danst onder de grote lijkgewaden.’ 
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De zilveren Maria-Theresia taler 
Gelegenheidsmunt wordt internationaal betaalmiddel 
Freddy Vervaet, bestuurslid 

Tijdens één van de aangename wekelijkse “Trefpunt” samenkomsten1 in de bar van Hotel Marcel in Brugge werd 

me de vraag gesteld waarom de Maria-Theresia taler in de vorige eeuwen zo’n succesvol betaalmiddel was. De 

vraag kwam er naar aanleiding van mijn delenreeks over de Abessijnse expeditie in 1867-1868, die in meerdere 

afleveringen verscheen in M&M Contact in 2017-2018. De Engelse troepen betaalden onderweg tijdens deze 

expeditie namelijk de plaatselijke stamhoofden met Maria-Theresia of MT talers. 

 

.

Een beetje geschiedenis. 

Maria-Theresia Van Oostenrijk (°13 mei 1717 en +29 november 1780 in 

Wenen) volgde in 1740 haar vader Karel VI op als keizerin van Oostenrijk. 

Ze werd tegelijk ook Gravin van Vlaanderen. Om deze reden werd in 1749 

de eerste MT Taler in het Munthuis2 te Brugge geslagen en vanaf 1751 

ook in diverse muntslagerijen in Oostenrijk. Gezien het grote succes werd 

vanaf 1781 toegestaan dat de munt geslagen werd buiten Oostenrijk, zoals 

bijvoorbeeld in Günzburg, thans Beieren. Alle vanaf dan geslagen munten 

droegen het jaartal 1780, het jaar van haar overlijden.  

 

Elk munthuis had zijn eigen graveurs of stempelsnijders, waardoor 

numismaten aan de hand van de initialen van de kunstenaars kunnen zien 

waar de munt geslagen werd. Zie de afbeeldingen van de munt hierboven: 

S.F staat voor de initialen van de muntmeester Tobias Schöbl en van zijn 

assistent Joseph Faby. Deze munt is dus geslagen in het munthuis van 

Günzburg. 

De munt zelf. 

Eén van de successen van de munt was het correcte, vaste zilvergehalte. 

De munt meet 40 mm in diameter, is 2,5 mm dik en weegt 28,06 gram. 

Het zilvergehalte bedraagt 833/1000. Het gewicht kon, afhankelijk van de 

 
1 Het “Trefpunt” is een wekelijkse samenkomst van M&M leden op vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur in de bar van Hotel Marcel in de Niklaas 

Desparstraat te Brugge.  
2 Munthuis: Muntplein, Muntpoort, Geldmuntstraat zijn verwijzingen naar het aldaar in Brugge gelegen muntatelier dat gesloten werd in 1789. Bron: 

“Brugge, straten en pleinen, Deel 2” Chris Weymeis 2012, uitgeverij Tempus. Deel 4, 2017, zelfde auteur, uitgeverij Van de Wiele en Chris Weymeis. 

muntslagerij licht schommelen, maar lag evenwel altijd tussen 28,05 en 

28,12 gram. 

Internationale uitstraling. 

De MT- taler kende en kent tot heden een internationale uitstraling en 

wordt vandaag nog als betaalmiddel aanvaard. Hoe valt dit te verklaren? 

Haar vader Karel VI had via de 

Oostendse Compagnie handels-

betrekkingen aangeknoopt in het 

Midden en Verre Oosten, in 

Noord-Afrika en op de handels-

route naar Oost-Indië. Keizerin 

Maria-Theresia versterkte deze 

handelsbetrekkingen verder.  De 

MT-taler werd vergeleken met de 

Britse Crown, maar genoot meer 

vertrouwen. De oorlogszucht van 

de Engelsen had daar misschien 

ook wel iets mee te maken. Tussen 

1780 en 1935 zijn meer dan 300 

miljoen MT-talers afgeleverd, 

voornamelijk in West-Azië en 

Oost-Afrika.  Haar fraai afgebeelde 

weelderige boezem enerzijds en  

het vaste zilvergehalte anderzijds 

speelden een rol van betekenis. De westkust van Arabië en het keizerrijk 

Abessinië waren belangrijke afzetgebieden. 

Na 1858 verloor de MT-taler in Oostenrijk zijn wettigheid als betaalmiddel 

door de invoering van de Vereinstaler, wat samenging met de toenemende 

Pruisische invloed. In 1892 verdween de munt zelfs uit binnenlandse 

omloop na het invoeren van de Kroonstandaard als wettig betaalmiddel. 

Keizer Karel VI van Oostenrijk 

(Foto Wikipedia) 
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Fabricage voor buitenlands gebruik bleef bestaan, maar vanaf 1867 alleen 

door de munthuizen in Wenen. De Britten bestelden dus hun MT-talers in 

Wenen om hun kosten onderweg tijdens de expeditie in Abessinië te 

betalen. 

 

“Landesmutter” Maria-Theresia van Oostenrijk,  

Justitia et clementia - Gerechtigheid en mildheid. 

Slot. 

Midden 1937, in volle aanloop naar de Tweede Wereldoorlog nam de 

vraag naar MT-talers toe. De Royal Mint in London kon niet voldoen aan 

de vraag en de Belgische Munt en de Monnaie de Paris hielpen MT-Talers 

slaan met gekochte licenties. De twintigste-eeuwse heersers in Oostelijk-

Afrika, te weten de Italianen en Britten, sloegen hun eigen MT-talers. 

Mussolini dwong bij het Verdrag met Oostenrijk van 9 juli 1935 af dat 

stempels afgestaan werden aan de muntslagerij in Rome. De Italianen 

sloegen 19.445.000 stuks voor het bekostigen van hun Oost-Afrikaanse 

campagne. In Engeland, Birmingham, werden zelfs nog tot in 1946 talers 

geslagen. Nadien liet Wenen zijn monopolie gelden en kwam een einde 

aan deze buitenlandse productie. London sloeg meer dan 20 miljoen stuks 

en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de productie verlegd naar 

Bombay. 

Ook in Nederland, bij de Rijks Munt in Utrecht, sloeg men nog tot in 1961 

de MT-taler. De Oostenrijkse Ambassade richtte op 10 juni 1961 een brief 

aan het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken met het verzoek 

een einde te stellen aan het slaan van MT-talers. Op 16 december stuurden 

de Oostenrijkers een herinnering en pas op 14 maart werd daar positief 

op geantwoord. Op 26 maart 1962 werd deze beslissing van het Ministerie 

van Financiën meegedeeld en overgemaakt aan de Rijks Munt. Hierna 

citaat uit het ministerieel schrijven nr. 39722: 

“Bij wet van 2.8.1892 RGB1 nr 126 werd de Maria-Theresia taler in 

Oostenrijk tot handelsmunt verklaard. Als wettig betaalmiddel was de munt 

op 27.4.1858 afgeschaft. De Minister geeft de verzekering dat bedoelde 

munt hier te lande van overheidswege niet wordt vervaardigd en dat 

hiertoe evenmin het voornemen bestaat. Hij voegt eraan toe, dat tegen 

particulieren die buitenlandse negotiepenningen vervaardigen, overeen-

komstig de Nederlandse Wet zal worden opgetreden.” 

Actueel. 

De munt is nog verkrijgbaar op de tweedehandsmarkt via websites.  

Theresia Thaler Oostenrijkse munt 

€ 71,92 - slechts 1 beschikbaar 

Wat ongeveer gelijkaardig is aan een huidige veilingprijs. 

Met dank aan: Dhr Willem van Alsenoy, numismaat-expert – Wikipedia – 

Leypold 1980 – Verhandeling LMJ Boegheim, Koninklijk Penningkabinet 

Leiden, Nederland – Lexicon of the Maria Theresien Taler 1780, Walter 

Hafner uitg. Rauch, Wien1984 

.

 

   

Het leven in onze club 

 Onze tachtigjarige 

 

 

 

Op 29 juli 2020 mag Rudy Wylleman zijn tachtigste verjaardag vieren. 

De redactie feliciteert hem daar hartelijk voor en wenst zijn familie een feestelijke dag toe.    
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Amerikanen 
Het had zo mooi kunnen zijn 

Jan De Vos, voorzitter 

“Het machtigste land ter wereld worstelt met onoverbrugbare conflicten, 

grote ongelijkheid en maatschappelijke achteruitgang. In ‘Amerikanen. 

Het had zo mooi kunnen zijn’ schetst Amerikakenner Steven De Foer een 

even treffend als ontluisterend beeld van een uitverkoren natie. Een 

scherp zicht op de Amerikaanse malaise is noodzakelijk om onze eigen 

toekomst te vrijwaren. De Foer beschrijft concreet hoe pure gulzigheid 

naar eten, geld, macht en vertier de Verenigde Staten mooi maar 

meedogenloos maakte en veel Amerikanen achterliet met frustraties over 

de grote onvervulde beloften. Een urgent boek in wat een sleuteljaar in 

de Amerikaanse politieke geschiedenis wordt.” (Uitgeverij Polis) 

 

Auteur Steven De Foer 

Steven De Foer werd geboren in 1965 in Antwerpen. Hij studeerde rechten 

aan de KUL en werkt sinds 1991 als journalist bij De Standaard. Hij was 

onder meer buitenlandredacteur met focus op de VS, correspondent in 

Nederland, filmredacteur en weekbladredacteur. Hij is gespecialiseerd in 

longreads, waaronder interviews en vooral buitenlandse reportages. In 

2001 verscheen van hem “Onder Hollanders” bij Balans /Van Halewijck en 

in 2016 publiceerde hij “Hollywood Boulevard” bij Polis. 

Een weinig fraai beeld 

Steven De Foer schetst een weinig fraai beeld van de Verenigde Staten na 

meer dan drie jaren beleid van president Donald Trump. In zijn nieuwste 

boek “Amerikanen” schrijft hij dat hij vandaag geen Amerikaan zou willen 

zijn omdat “…het er te veel een puinhoop is…” en zegt hij te vrezen voor 

de toekomst van de Amerikaanse democratie.  

Alhoewel volgens hem “…veel Amerikanen qua normen en waarden erg 

lijken op u en mij…”. Hij ziet dan ook heel wat redelijke Amerikanen die 

zich zorgen maken en is overtuigd dat Amerika weer een stuk normaler 

kan worden als Trump door een andere president zou opgevolgd worden. 

Veel Amerikaanse intellectuelen zijn erg kritisch over hun land, waaronder 

Thomas Friedman en Michael Mandelbaum, die zichzelf ‘teleurgestelde 

optimisten’ noemen in hun boek That Used to Be Us. In het jonge 

onafhankelijke Amerika kiemde een ideale staat – voor blanke mannen 

althans – met een vooruitstrevende mix van gelijke kansen en meritocratie. 

De Burgeroorlog van 1861-1865 en de maatschappelijke hervormingen 

van 1964-1965 boden kansen om die droom waar te maken, maar de 

Amerikanen hebben die verkwanseld. De VS blijven een ’land van belofte’ 

met een overweldigende natuur en ruimte en met vriendelijke en enthou-

siaste mensen. In principe zou het een ‘smeltkroesnatie’ moeten kunnen 

zijn, die rijk genoeg is om al haar burgers welvarend te maken. Bovendien 

werkt de omvang van hun taal- en cultuurgebied een probleemloze  

mobiliteit  in de hand. Amerikanen zijn volgens hem obsessief gefocust op 

economische gegevens  en verliezen uit het oog dat, in een land waar 

mensen héél hard moeten werken om dan alsnog een onzeker bestaan te 

leiden, duidelijk iets essentieels schort aan de leefkwaliteit. Maar hij is er 

ook van overtuigd dat hieraan iets kan gedaan worden en dat sommige 

problemen zichzelf kunnen oplossen. “De wapengekte, het verzet tegen het 

homohuwelijk, het antifeminisme en zelfs white supremacism hebben de 

demografie tegen en het blinde kapitalisme bereikt zijn grenzen.” Het klinkt 

dan ook verleidelijk om te wachten tot de storm uitgeraasd is, maar daar 

is volgens de auteur geen tijd meer voor. Nogmaals vier jaar van hetzelfde 

kan de Amerikaanse democratie niet overleven. 

Vijf werven voor de toekomst 

Steven De Foer meent dat in vijf domeinen actie moet genomen worden 

om de democratie in de Verenigde Staten veilig te stellen. Maar uiteraard 

moet eerst het coronavirus bedwongen worden en moet gewerkt worden 

aan het herstel van de economische schade. 

Afrekenen met Trump 

Het presidentschap van Donald Trump is een ramp voor de VS en de rest 

van de wereld. Gewetenloos handelt hij als een oplichter, racist, egoïst, 

fraudeur, bullebak, seksist, haatzaaier, narcist, domoor en machts-

wellusteling en hij is een drama voor het milieu, het sociaal weefsel in de 

VS en de wereldvrede.  

Ook zijn autocratische trekken nemen de overhand: hij heeft het openlijk 

over een presidentschap voor het leven; is liever goede maatjes met 

Poetin, Erdogan en Kim Jong-un dan met Merkel en Macron en schrikt er 

niet voor terug om over de grens te gaan van wat wettelijk en 

internationaalrechtelijk toelaatbaar is. Om daarin niet belemmerd te 

worden, ontsloeg hij verschillende medewerkers en omringde hij zich met 

volgzame ja-knikkers. Na de vrijspraak in het proces tegen hem wegens 

machtsmisbruik stond er geen rem meer op: hij ontsloeg alle getuigen à 
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charge en viseerde hun familieleden. Bovendien oefende hij openlijk druk 

uit om de strafvordering tegen zijn adviseur Roger Stone voor diens 

betrokkenheid bij de Russische inmenging in de verkiezingen te vermin-

deren en meteen was de scheiding der machten dood en begraven. 

Vraag is dan ook of een herverkozen Trump zich nog minder gebonden 

zou voelen, zodat de presidentsverkiezingen van 2020 de belangrijkste ooit 

worden. De communistenjacht onder Joe McCarthy was een zwarte 

bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis, maar gelukkig gingen de ogen 

van de Amerikaanse bevolking tijdig open. Zal de kiezer zich ook laten 

horen op 3 november? Volgens de auteur is het daarvoor voldoende dat 

de Democraten zich eensgezind achter één kandidaat scharen.         

Aanzien in de wereld herstellen 

Het aanzien van de VS in de wereld kreeg onder Trump een flinke deuk. 

Het intellectueel en moreel gezag en retorisch talent van Barack Obama 

hadden Amerika een hoog internationaal aanzien bezorgd, ondanks de 

tegenstand die de president in het hem vijandig Congres ondervond om 

zijn plannen uit te voeren. Onder George Bush senior ontstond na de 

ineenstorting van de Sovjet-Unie en de eerste oorlog tegen Irak een 

“Nieuwe Wereldorde”. Een unipolaire wereld waarin Amerika de leidende 

macht werd. Deze Pax Americana bracht welvaart voor gelijkgestemde 

naties, maar de tweede oorlog tegen Irak maakte daar een einde aan. 

Barack Obama en Hillary Clinton hadden wel ideeën om een meer 

internationaal gedragen wereldvrede tot stand te brengen, maar het bleef 

vooral bij woorden, tot de Amerikaanse kiezers in 2016 een nieuwe 

president aan de macht brachten. 

Geleid door de overtuiging dat er van Amerika geprofiteerd wordt en blind 

voor het feit dat de voordelen van de Amerikaanse leidersrol groter zijn 

dan de nadelen, begon Trump aan de afbraak van de wereldorde. Hij zegde 

verdragen op, beledigde zijn bondgenoten, bakte zoete broodjes met 

autocraten en nam een loopje met democratie en mensenrechten. Trump 

zegt en doet opvallende dingen, zoals met Noord-Korea, Irak en Israël, 

maar van een volwassen buitenlands beleid is niet het minste spoor. Hij 

handelt impulsief en intuïtief, vaak gedreven door financieel eigenbelang 

en zonder overleg met zijn bondgenoten, zonder enig ethisch besef en 

zonder visie op lange termijn. De opmerking ‘De troon is leeg” van een 

Japanse topambtenaar inspireerde diplomaat Ivo Daalder en journalist 

James Lindsay tot de titel van hun boek The Empty Throne, waarin ze 

uitleggen dat Trumps onkunde en zijn obsessie met handelsoorlogen en 

protectionisme al veel schade hebben aangericht, zodat America First 

steeds meer America Alone wordt 

De morele autoriteit van de VS en hun soft power zijn tanend: Duitsland 

heeft economisch de leidende wereldrol overgenomen, Frankrijk heeft de 

VS ingehaald op vlak van culturele uitstraling en China neemt geopolitiek 

het voortouw. Het is verontrustend en nefast voor de democratie en de 

mensenrechten dat China in de 21ste eeuw de leidersrol zou overnemen, 

zoals de Britten dat deden in de 19de en de Amerikanen in de 20ste eeuw. 

De hele wereld kan enkel winnen met een andere Amerikaanse president. 

De VS hoeven niet opnieuw de  wereld te controleren en Trump heeft gelijk 

dat de EU en Canada, en bij uitbreiding Japan, meer moeten bijdragen tot 

de defensie-inspanningen. De VS blijven de grootste militaire macht, maar 

de wereld heeft niet zozeer behoefte aan een Amerikaanse politieman, dan 

wel aan een sterk leiderschap van het vrije en democratische Westen. 

Een vriendelijk gezicht terugvinden 

Amerikanen zijn van nature opgewekte, vriendelijke, spontane en gastvrije 

mensen, maar toch hanteren ze voor ons eerder harde maatschappelijke 

waarden en normen. Komt dit door hun ongenadig politiek klimaat en hun 

absoluut recht op vrije meningsuiting? De vriendelijke inborst van 

Amerikanen uit zich op alle vlakken: ze zijn zeer open en communicatief, 

hoffelijk, steeds bereid om anderen te helpen en ze voelen zich zeer 

betrokken bij de samenleving. Vrijwilligers vind je niet enkel in het 

verenigingsleven, maar ook in de cultuursector, waar ze bij gebrek aan 

betekenisvolle subsidiëring van levensbelang zijn.  

Is het dan het systeem dat zorgt voor een onvriendelijke Amerika? Een 

systeem met vrije wapendracht, met gevaarlijke straten en een nerveuze 

politie, die vooral (maar niet uitsluitend) tegen zwarten erg bars te werk 

gaat? Een systeem waarin ondernemerschap hand in hand gaat met 

inhaligheid en geldzucht en bedrijven meedogenloos maakt? Dergelijke 

ontmenselijkte samenleving voedt het wantrouwen en de haat en drijft de 

aansprakelijkheidscultuur tot de spits. Grootste slachtoffers hiervan zijn de 

Amerikaanse kinderen. Kinderen in ontwrichte gezinnen moeten het stellen 

met een ouder die tot drie jobs combineert om rond te komen en kinderen 

in welstellende gezinnen krijgen geen ademruimte. Ouders mogen hun 

kinderen buitenshuis niet uit het oog verliezen en kinderen mogen niet 

alléén buiten spelen. Maar deze paranoia bereikt zijn grenzen, want veel 

ouders willen hun kinderen meer speelruimte geven. Amerikanen moeten 

dringend af van het obsessief omgaan met veiligheid en moeten weer 

opgewekt en vriendelijk worden.            

Komaf maken met het tweepartijstelsel en de corruptie 

Amerika wordt een ontmenselijkt land, waar alle politieke fatsoen verloren 

gaat en deze beweging keren zal niet lukken als Trump herverkozen wordt. 

Vraag is dan ook of dit een Democratische president wél zou lukken. 

Uiteraard moeten de twee grote partijen daarvoor compromissen sluiten 

en het probleem is nu net dat de Republikeinse Partij nog nauwelijks een 

fatsoenlijke partij kan genoemd worden. De ruwe machtsgreep van eerst 

de Tea Party en daarna Trump leidde tot een partij waar een oorlogsheld 

als John McCain zelfs na zijn dood beledigd werd, waar een man als Mitt 

Romney een paria is geworden en waar iedereen die Trump ooit maar 

belemmerde uit de partij verjaagd wordt.  

De metamorfose bij de Republikeinen is totaal. De partij bestaat vandaag 

bijna uitsluitend uit mensen die tien jaar geleden als fanatici bekeken 

werden. Kandidaten die zich redelijk opstelden, werden in de voor-

verkiezingen verslagen door radicalere partijgenoten. De achterban van 

Trump blijft ondertussen stevig overeind staan. Er zijn wat afvalligen door 

de teleurstelling over niet nagekomen beloftes, maar het enthousiasme 

voor Trump blijft. De frustratie is immers groot en mensen zijn blijkbaar in 

staat om hun verstand en ethisch gevoel overboord te gooien om op een 

bedenkelijk politicus als Trump te stemmen. Ze hebben zich niet verzet 

tegen desinformatie en misschien zijn hun stemmen nog terug te winnen 

door hun frustratie weg te nemen. Het kan al volstaan iets te doen aan de 

buitensporige inkomensongelijkheid en verder de vervrouwelijking, de 

etnische verandering en de verjonging van het kiespubliek zijn werk te 

laten doen. De jongere generatie bekijkt het leven minder wrokkig, is 

tevreden met een bescheidener economische groei, kleinere huizen en 

een eenvoudiger manier van leven. Deze generatie is in staat nieuwe ant-
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woorden te geven die minder populistisch en gevaarlijk zijn. 

De hoop groeit dat na Trump, of het nu in 2020 of in 2024 is, de 

Republikeinse Partij zal ineenstorten, want de partij hangt af van de 

electorale aantrekkingskracht van Trump en een tweede Trump is 

voorlopig nog niet opgestaan. Of dit het einde van de partij zal betekenen 

is niet zeker, maar een verkiezingsnederlaag zou wel eens kunnen leiden 

tot een opsplitsing in een radicale en een gematigde vleugel. De 

Democratische Partij zou dan voor lange tijd opnieuw aan zet zijn, maar 

zou óók kunnen opengebroken worden. Eén grote partij die alle 

schakeringen van het politiek spectrum belichaamt biedt immers ook 

weinig keuzevrijheid. 

Blijft dan nog het probleem van de politieke invloed van het grote geld. 

Verkiezingen worden gekocht door multimiljardairs die honderden 

miljoenen dollars uitgeven om de kiezers te overtuigen, maar ook door 

carrièrejagers die gesponsord worden in ruil voor welwillende wetgeving 

of prestigieuze benoemingen, eenmaal ze aan de macht zijn. Met de 

grassrootcampagne en de hoge moraliteit van Barrack Obama leek het dat 

het meeviel met het verkopen van macht aan de meestbiedende, maar 

hetgeen zich sindsdien heeft afgespeeld in beide partijen doet Edward 

Luce, analist bij de Financial Times, besluiten dat de haciendapolitiek nog 

lange tijd de norm zal blijven. Het tweepartijenstelsel openbreken zou de 

beste manier zijn om hier komaf mee te maken.       

Oogkleppen afdoen en het voorbeeld van anderen volgen 

Amerika kan bogen op tien jaar sterke economische groei, maar was niet 

in staat om weer great te worden. Zestig percent van de Amerikanen wil 

verandering ten goede, maar weet niet hoe. Het zijn dezelfde mensen die 

in 2008 en 2012 kozen voor Yes, we can en in 2016 voor Make America 

great again. Eensgezindheid over de problemen is er dus nog niet. 

De Amerikanen en hun politieke leiders zijn te kortzichtig om in te zien dat 

voor hun problemen al gedegen oplossingen bestaan in bijvoorbeeld 

Canada, Nieuw-Zeeland en Noordwest Europa. De Amerikaanse documen-

tairemaker, auteur en radicaal-linkse activist Michael Moore analyseert 

goed de Amerikaanse kwaal, maar verzandt in retoriek en blinde 

verheerlijking wanneer hij aantoont dat vooral Europese landen het zo veel 

beter doen. Nochtans zijn rapporten van onafhankelijke organisaties zoals 

de OESO voldoende om de Amerikanen te laten begrijpen welke 

voorbeelden ze moeten volgen om hun gezondheidszorg en onderwijs te 

verbeteren, om de hoge moordcijfers met vuurwapens omlaag te brengen, 

hun transport te verbeteren, enzovoort.  

De interesse en kennis van buitenlandse voorbeelden is in de VS echter 

zo bedroevend dat elk voorstel, van bijvoorbeeld Bernie Sanders, kan 

worden afgedaan als de weg naar de ondergang. Zestig percent van de 

Amerikanen zien de eigen cultuur als superieur en dergelijk navelstaren 

staat elk inhoudelijk debat in de weg.  

De gezondheidszorg in de VS grotendeels privaat, met sinds de zestiger 

jaren Medicare en Medicaid voor bejaarden en armen, maar een grote 

groep viel uit de boot. Obama verhielp hieraan met zijn Affordable Care 

Act en werd daarvoor zwaar op de korrel genomen door rechts Amerika, 

waarna Trump tevergeefs probeerde Obamacare af te schaffen. Niettemin 

beseffen veel Republikeinse kiezers dat Obamacare hen echt helpt.  

De Amerikaanse gezondheidszorg is per capita veruit de duurste ter 

wereld, maar scoort zeer slecht. Werknemers zijn gegijzeld door het bedrijf 

waar ze een goed gezondheidsplan hebben, terwijl anderen nog altijd naast 

het net vallen en zich blauw betalen. De gezondheidslobby - de Big Pharma 

en de grote verzekeringsmaatschappijen - heeft in Washington twee 

lobbyisten per congreslid, stelt een door de overheid georganiseerde 

gezondheidszorg voor als des duivels en noemt politici die een Medicare 

for all willen invoeren gevaarlijke radicalen. Dit is echter onjuist, want 

Universal health care zoals die bestaat in tweeëndertig van de meest 

ontwikkelde landen zou in de VS de gezondheidsrekening met honderden 

miljoenen dollars doen dalen.  

Ook de vrije wapendracht is discutabel, want statistieken tonen aan dat 

deze, in vergelijking met Europa, buitensporig veel mensenlevens eist. 

Amerikanen kunnen zich ook niet voorstellen dat in Europa jongeren uit 

armere klassen zich zonder levenslange studieschuld kunnen opwerken 

aan topuniversiteiten. Meestal doen Amerikanen dergelijke discussies af 

met de opmerking dat de belastingen in Europa torenhoog zijn. De afkeer 

van belastingen en het wantrouwen tegenover de overheid zijn in de VS 

een ware cultus. Het was Ronald Reagan die met de woorden “Government 

is not the solution, government is the problem” voor een houding zorgde 

waardoor jongeren niet voor de overheid willen werken en burgers 

financieel niet meer willen bijdragen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: 

Amerikanen willen geen belastingen betalen, maar klagen over een 

machteloze overheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Denen en 

Zweden die probleemloos belastingen betalen en daarvoor performante 

overheidsdiensten krijgen.  

Amerikanen moeten zich ook verzekeren tegen alle risico’s in het leven. 

Zijn de belastingen te hoog in pakweg België? Ongetwijfeld wel en dit is 

niet te verkopen aan Amerikanen. Elke verwijzing naar de hogere welzijns-

scores in Scandinavië, de Benelux, Canada en Nieuw-Zeeland botst op 

een muur van arrogantie en onwetendheid en op de onwil om alternatieven 

te bestuderen. Deze oogkleppen zijn niet enkel geografisch, maar ook 

historisch, want de Amerikanen zijn vergeten dat de welvaart onder 

Eisenhower steunde op een belastingdruk die hoger was dan in Europa. 

De VS hebben dringend behoefte aan investeringen in infrastructuur, 

onderwijs, cultuur, zorg en milieu, zeker na de vier jaren ontmanteling in 

deze domeinen. Misschien een linkse politiek, maar zeker nodig na vier 

jaren van rechtse ontsporing. 

De alternatieven zijn uitgeput 

Amerika is ziek. De economische resultaten oogden nochtans rooskleurig, 

maar werden ongedaan gemaakt door het coronavirus, en de politieke 

verdeeldheid is verlammend. Amerika is in de greep van christelijk 

fanatisme, ziekelijke geldzucht en haat tegen wie anders is of anders denkt. 

Maar de Amerikanen kunnen een einde maken aan deze waanzin, want ze 

hebben er de menselijke kwaliteiten en ambitie voor en ze beschikken over 

een verrukkelijk land.  

De uitdaging is groot maar haalbaar, mits een eerste stap gezet wordt. 

Winston Churchill zei ooit: ‘Amerika zal altijd doen wat het moet doen, na 

alle alternatieven te hebben uitgeput’. Met de passage van Donald Trump 

in het Witte Huis lijken de alternatieven uitgeput en is het moment 

gekomen om te doen wat moet gedaan worden. Amerikanen beseffen dit 

en een golf van jongeren, vrouwen en minderheden doen Steven De Foer 

geloven dat de VS klaar zijn om af te rekenen met het trumpisme en andere 

dwaalsporen.  
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Openingsuren 

Ma, di en do: 10u tot 16u 

Woe: 14u tot 18u 
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Zat: 9u30 tot 14u 
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Mars en Mercurius Europa 
 

Onlangs hadden de Algemene Voorzitter Gaston Reinig en de vice-voorzitter Eddie 

Van Raemdonck van Mars & Mercurius Europa een gesprek met Mr Alexander Dewulf. 

Doel was de objectieven van Mars en Mercurius Europa te bespreken en te bepalen 

hoe deze beter kunnen ontwikkeld worden. Een verslag door Ere-generaal G. Reinig.  

 

Een volbloed Mars en Mercuriaan 

Alexander Dewulf studeerde af aan de Polytechnische Afdeling van de 

Koninklijke Militaire School in 1979 en kan aanspraak maken op een 

militaire carrière waar hij trots op blijft. Vandaag is hij CEO van CEBEO en 

Sonepar Belgium in Waregem. Daarnaast is hij voorzitter van de vereniging 

van Belgische fabrikanten, importeurs en verdelers van elektrische en 

sanitaire installatiematerialen (FEE) en van de European Union of Electrical 

Wholesalers (UEME). Het lag dus voor de hand dat Alexander lid werd van 

de Koninklijke Kring Mars en Mercurius en toetrad tot de Club Gent. 

Mars en Mercurius: dualiteit als troef 

Wat de dualiteit van Mars en Mercurius betreft, is Alexander van mening 

dat deze niet exclusief is, maar integendeel de militairen en industriëlen 

samenbrengt om een breed scala aan belangrijke onderwerpen te 

bespreken, zoals strategieontwikkeling, informatiemanagement, leider-

schap en de ontwikkeling van rampenplannen voor bijvoorbeeld 

toekomstige pandemieën. Militairen en industriëlen kunnen inderdaad veel 

van elkaar leren door ideeën en ervaringen uit te wisselen.  

Mars en Mercurius Europa is zeker goed geplaatst om deze uitwisselingen 

op Europese schaal te organiseren. Waarom voor de financiering van 

dergelijke evenementen niet vragen aan CEO's van geïnteresseerde 

bedrijven om deze gebeurtenissen te subsidiëren, gezien het rendement 

op de investering die deze uitwisselingen kunnen genereren voor hen? 

Alexander is er ook sterk voorstander van dat Mercurianen die geen officier 

geweest zijn toetreden tot de rangen van Mars en Mercurius, op 

voorwaarde dat ze geïnteresseerd zijn in defensie en de gemeen-

schappelijke waarden en normen van Mars en Mercurius delen.  

Verder moet Mars en Mercurius Europa niet bevreesd zijn om discussies 

te organiseren over militaire kwesties en durven contact opnemen met 

multinationale instellingen om samenkomsten te beleggen over actuele 

defensiethema's, zoals de Europese Defensie en de militaire logistieke 

organisatie in tijden van crisis en oorlog. De ervaring van Defensie kan van 

groot belang en zeer voordelig zijn voor multinationale ondernemingen. 

Een aanpak 

Hoe kunnen we Mars en Mercurius Europa beter ontwikkelen en hoe 

kunnen we wegen op de interactie tussen haar leden? 

Mars en Mercurius Europa moet een toevoegde waarde bieden die de 

nationale verantwoordelijkheid van de verschillende Europese kringen 

overstijgt, door uitdagingen voor te stellen, te beginnen met Europese 

landen die bereid zijn om zich te engageren, en door concurrentie tussen 

verschillende kringen te voorkomen door rekening te houden met de 

cultuurverschillen in de verschillende landen. 

Mars en Mercurius Europa zou ook via de nationale kringen bedrijven 

kunnen identificeren die bereid zijn om militairen, jong en minder jong, te 

verwelkomen om hen kennis te laten maken met de civiele kijk op de 

dingen, en uiteraard andersom. Of nog zou Mars en Mercurius Europa via 

de nationale kringen bedrijven kunnen identificeren die bereid zijn om 

militairen, die op de drempel van hun pensioen staan, aan te nemen. 

Bezoeken aan militaire infrastructuur, contacten met militaire academies, 

integratie met business clubs, organisatie van interviews en colloquia met 

elk land afzonderlijk om hun verwachtingen van Mars en Mercurius Europa 

te peilen, vormen potentiële wegen voor de ontwikkeling van Mars en 

Mercurius Europa, zonder de ontwikkeling van digitale platformen zoals 

LinkedIn en websites uit het oog te verliezen. 

Een uitbreiding van Mars en Mercurius Europa naar andere Europese 

landen moet ook worden overwogen. Verschillende landen willen immers 

(opnieuw) dichter bij Europa aansluiten, zoals Hongarije, Portugal en de 

Baltische landen. Een interessante vaststelling is ook dat verschillende 

oostelijke landen toenadering willen zoeken tot organisaties of clubs als 

Mars en Mercurius.  

Ere-generaal Gaston Reinig dankt Alexander Dewulf van harte voor zijn 

beschikbaarheid voor een meer dan verrijkend onderhoud, waarvan de 

belangrijkste conclusies zijn persoonlijke gedachten bevestigen: Mars en 

Mercurius moet veranderen.      

Vertaling: Jan De Vos 

 

Enkele sleutelwoorden als een zeer synthetische samenvatting 

1. Het bieden van een toegevoegde waarde 

2. Gericht "lobbyen" en "netwerken" 

3. Liaison verzekeren met gelijkaardige verenigingen, maar met een andere thematiek 

4. Jonge leden werven 

5. Samenwerken met de nationale kringen, met voorrang aan de kringen die de Europese gedachte genegen zijn. Succes kweekt succes. 

6. Met in gedachten dat het offensief voorrang heeft op het defensief 
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