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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.
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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 plasticfolie, 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 te 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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De auteurs zijn verantwoordelijk voor
de inhoud van hun bijdragen

Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten,
De afgelopen maanden waren maanden waarin hoop en ontgoocheling elkaar afwisselden.
Hoop op beterschap na herhaalde moeilijke periodes van coronabeperkingen, die onze
vrijheid en ons sociaal leven beknotten. Het Land van de Vrijheid en een Zomer Zonder
Zorgen werden in het vooruitzicht gesteld en de hele samenleving spande zich in om
verstandig om te gaan met de veiligheidsmaatregelen en om de redding brengende
vaccinatiecampagne tot een succes te maken, zowel door de hoge vaccinatiebereidheid als
door de gedegen organisatie en de grote inzet bij de vele vrijwilligers.
Ontgoocheling omdat het venijnige coronavirus zich nog niet gewonnen geeft en met een
virusvariant voor een nieuwe besmettingsgolf dreigt te zorgen. Ik heb er echter vertrouwen
in dat ons veiligheidsbesef en de brede vaccinatie het uiteindelijk zullen halen op het virus,
maar in afwachting blijft toch onzekerheid en twijfel heersen. Onzekerheid ook bij ons, over
de manier waarop wij opnieuw de draad van onze activiteiten zullen kunnen opnemen. We
blijven vasthouden aan de doelstelling om vanaf september weer activiteiten aan te bieden,
zij het binnen de perken van het toelaatbare en haalbare. In de rubriek ‘Onze komende
activiteiten’ geven we een overzicht van onze plannen voor dit najaar.
Droefheid ook omdat we binnen onze Club niet gespaard bleven van slecht nieuws. We
moesten in amper drie maanden tijd afscheid nemen van niet minder dan zes leden. In een
‘In Memoriam’ herdenken we hen speciaal zoals we hen leerden kennen en waarderen als
lid en als mens. We bieden de beproefde families langs deze weg nogmaals onze blijken
van medeleven aan. Ook de familie van onze ondervoorzitter Ronny werd getroffen door
immens verdriet toen hun kleinzoon Wout op amper zeventienjarige leeftijd omkwam in een
bijzonder tragisch ongeval. Velen onder jullie stuurden Ronny blijken van medeleven en we
bieden hem in dit nummer graag ruimte voor een wederwoord.
Met dit nieuwe nummer bieden we ditmaal een vakantienummer aan, waarin bijdragen van
verschillende leden rond historische onderwerpen aan bod komen. Artikels rond Veiligheid
en Defensie, Economie en Maatschappelijke Vraagstukken bewaren we voor het najaar.
Mede namens de leden van de Raad van Bestuur wens ik jullie allen deugddoende, veilige
en gezonde zomermaanden en hoop ik dat we elkaar dit najaar weer zullen kunnen treffen
in de vriendschappelijke sfeer die zo kenmerkend is voor onze Club. Tot dan !!!
Jan De Vos
Voorzitter
M&M-Contact 2/2021
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ONZE KOMENDE ACTIVITEITEN
Onder voorbehoud van wijziging van de coronamaatregelen

Avondcauserie en diner
1349 – Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde
Vrijdag 24 september 2021 om 19.00 uur | Hotel Van der Valk - Oostkamp
De COVID-19 pandemie heeft de politieke, economische, sociale en culturele relaties wereldwijd
ontwricht 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. Hij schetst hoe deze epidemie de Europese samenleving ingrijpend veranderde. Een
onderwerp dat in deze coronatijden bijzonder actueel is.

Conferentie en lunch
De revival van de Brugse haven in de zeventiende eeuw
Donderdag 14 oktober 2021 om 10.00 uur Mijnenbestrijdingsschool Oostende | Gevolgd door lunch
Vanaf de 15de eeuw verloor de ooit zo machtige Hanzestad Brugge aan economische betekenis door de verzanding van het Zwin en in
1520 volgde de doodsteek toen het Hanzekantoor werd overgebracht naar Antwerpen. Joris Surmont leert ons hoe in de 17de eeuw
verschillende economische realisaties, zoals kanalen naar zee, aanleg van de Brugse handelskom, de nieuwe Handelsbeurs, de
walvisvaart en de Engelse visserijrechten voor een merkwaardige maritieme heropleving zorgen.

Avondconferentie
Klimaatopwarming en Antarctica
Maandag 15 november 2021 om 20.00 uur | Groot Seminarie - Brugge
Kom meer te weten over de oorzaken, gevolgen en oplossingen van de klimaatopwarming. Geograaf Koen Meirlaen getuigt over de
klimaatonderzoeken waar hij in Antarctica aan deelnam op de Belgische Prinses Elisabeth Poolbasis, gekend om zijn zero-emissie
karakter, en over het klimaatproject ‘Oceans are rising, so get informed’.

Academische Zitting 2021
Academische rede door Admiraal Michel Hofman, Chef Defensie
Zaterdag 4 december 2021 vanaf 10.30 uur Hotel Van der Valk – Oostkamp | Gevolgd door lunch
De Chef Defensie zet zijn visie uiteen in het licht van de actuele en toekomstige mondiale, Europese en nationale uitdagingen.
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Joden en Moslims
Van Nabijheid tot Verwijdering
Verslag door Jan De Vos, voorzitter
Al decennia lang worden de internationale relaties in het Nabije Oosten beheerst
door het Joods-Palestijns conflict, zeg maar de oorlog tussen Israël en Palestina.
Mogen we dit een oorlog tussen Joden en moslims noemen? Het is in alle geval
één van de belangrijkste conflicten in het Midden-Oosten en het stelt Joden en
moslims als vijanden tegenover elkaar. Nochtans hebben ze een lange
gemeenschappelijke geschiedenis en waren ze elkaar eeuwenlang zeer nabij.
Vandaar de titel “Joden en moslims, van nabijheid tot verwijdering”.

Inleiding
Vóór het ontstaan van de Islam leefden op het Arabisch schiereiland
mensen met joods, christelijk en polytheïstisch geloof vreedzaam
samen. Een ontluikend Arabisch bewustzijn bracht daar verandering
in en kreeg maatschappelijk verder vorm in een nieuwe monotheïstische religie. Dit vormde de aanzet voor veertien eeuwen
gemeenschappelijke geschiedenis, die in vier grote periodes werd
voorgesteld tijdens twee avondconferenties in najaar 2020.

Deel 4 - Oorlog van herinneringen

De . oorsprong
620 – 721 NC

De Holocaust is voor elke Jood een schok, die zijn kijk op
zichzelf diepgaand verandert. Hij ziet zichzelf voortaan als een
overlevende en een bedreigd wezen, voor wie de kwestie van
de veiligheid een centrale bekommernis wordt. Vanaf dan
zien alle Joden in de wereld de oprichting van een eigen
Joodse staat als een noodzaak, omdat hetgeen dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog gebeurd is, zich kan herhalen. Ook de
wereldleiders beseffen dit en zijn overtuigd dat de Joden een
eigen staat nodig hebben om zich te beschermen.

De plaats van
de andere
721 – 1789 NC

Oorlog van
herinneringen
1945 – 2020 NC

De scheiding
1789 – 1945 NC
Tekeningen: © Arte-ZDF
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De geschiedenis van de relatie tussen Joden en moslims kent
hoogtes en laagtes, maar nooit komt het tot een totale breuk.
Vanaf begin twintigste eeuw proberen zionisten en Arabische
nationalisten echter de jarenlange banden tussen Joden en
moslims te verbreken en als de wereld in 1945 de gruwel van
de Holocaust ontdekt, is hun onderlinge relatie al zeer fragiel.

De zionisten wilden deze staat al decennialang creëren in
Palestina, dat toen nog een Brits mandaatgebied was, waar
Joden en moslims moeizaam samenleefden. Het merendeel
van deze Joden komt uit Europa, vluchtend voor het
toenemend antisemitisme. Voor de Arabieren in Palestina en
elders is het idee van een Joodse staat onaanvaardbaar, want
voor hen gaat het om een Joods-Europees probleem. Dat de
Joden slachtoffer werden van de Holocaust is de schuld van
de Europese politiek. De Arabieren hebben wel medelijden
met de Joden, maar zijn niet bereid hun probleem op te
lossen door hun land te verlaten zodat de Joden er zich
kunnen vestigen.

Brits vertrek uit Palestijns mandaatgebied
Op 14 februari 1947 kondigen de Britten aan de verantwoordelijkheid
voor het Palestijnse mandaatgebied in mei van datzelfde jaar te zullen
overdragen aan de in 1945 opgerichte Verenigde Naties. Het Britse
mandaat over Palestina was in 1922 verleend door de Volkenbond,
met de dubbele opdracht om er een ‘nationaal tehuis’ te creëren voor
de onder invloed van het Zionisme snel groeiend aantal Joodse
immigranten én er tegelijk de lokale Arabische meerderheid voor te
bereiden op onafhankelijkheid.

Het Britse mandaat in Palestina verloopt op 15 mei 1948 en op 14
mei 1948 schepen de laatste Britse militairen in te Haifa. Onmiddellijk
roept David Ben-Goerion de onafhankelijkheid van de Joodse staat
Israël uit. Hij beroept zich daarvoor op natuurlijke en historische
rechten en op de VN-resolutie. De Amerikaanse president Truman
erkent Israël binnen het half uur, maar de formele erkenning van de
nieuwe staat laat tot 1949 op zich wachten.

In november 1947 steunen de Verenigde Naties een plan om het
Palestijnse gebied op te delen in een Joodse en een Arabische staat.

David Ben-Goerion roept de onafhankelijkheid van Israël uit
op 14 mei 1948. Bemerk de foto van Theodoor Herzl aan de
muur. (Foto Wikipedia free domain)

In een reactie daarop vallen Egyptische, Syrische, Trans-Jordaanse
en Iraakse troepen tijdens de Pan-Arabische invasie op 15 mei 1948

Dit plan wordt aanvaard door de Joden, maar verworpen door de
Arabieren, waarna een burgeroorlog uitbreekt tussen beide partijen
en die gewonnen wordt door de Joden.
M&M-Contact 2/2021
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de nieuwe staat aan. Israël wint deze oorlog en wereldwijd stijgt de
spanning tussen joden en moslims Dit leidt tot bitterheid en woede
bij de Arabieren en vreugde bij de Joden. Elk van hen denkt dat de
andere een onherleidbare vijand is.

Joodse en Arabische perspectieven
Vanuit joods perspectief wordt een politieke en spirituele hoop
ingelost en verschijnt de nieuwe Israëlische man, die weer in staat is
zijn lot in eigen handen te nemen en die toekomstperspectieven heeft.
Maar opdat Israël de incarnatie van de toekomst zou kunnen zijn,
moet een ander volk plaats maken in Palestina.
Het Arabisch perspectief is dramatisch en in enkele weken verlaten
700.000 Palestijnen het gebied. Deze traumatische gebeurtenis gaat
de geschiedenis in als Al Nakba of catastrofe. Er is wel nooit
aangetoond dat uitwijzingen deel waren van Israëlische politieke of
strategische doelen en het fundamenteel feit is niet het vertrek, maar
het verbod om terug te keren. Dorpen, huizen en oogsten worden
vernietigd en er wordt geschoten op terugkerende vluchtelingen.
Vóór 1948 zien Palestijnse Arabieren Palestina als hun vaderland en
na 1948 zijn ze burger van een verloren vaderland. De Arabieren uit
Palestina vinden een toevlucht in Cis-Jordanië, Gaza, Libanon en
andere landen in de regio en zo ontstaat het Palestijnse
vluchtelingenprobleem. De Joden zijn gelukkig met hun nieuwe staat
en nationaliteit en blijven daardoor blind voor de Palestijnse pijn.

Joodse exodus uit de moslimwereld
Voor de Joden in de moslimwereld betekent dit het einde van hun
composiet-identiteit en ze betalen daarvoor een prijs. In Irak ontstaat
na 1948 een haatcampagne tegen Joden. Publieke ambten worden
hen ontzegd, hun broodwinning wordt hen ontnomen en ze krijgen
een handelsverbod, zodat massamigratie van Irak naar Israël niet
uitbleef. Ook in Syrië, Libië en Egypte dwingen antisemitische
intimidaties tot vertrek.
Israël speelt een actieve rol in deze exodus. Het Joodse Agenschap
is daarin zeer overtuigend, ondermeer in de Marokkaanse Atlas. Men
spreekt niet over emigreren, maar over Alia of ‘naar het Heilig Land
trekken’. Er wordt beroep gedaan op het mystieke geloof : Jeruzalem
is alomtegenwoordig in de joodse gebeden en de zionistische
organisatie belooft logement en werk. De Alia is dus een samengaan
van messianistische aspiratie en economische migratie.
De Mahgrebjoden ondergaan echter een schok bij aankomst in Israël.
Deze nieuwe staat is opgebouwd door ontwikkelde Europese of
Asjkenazische joden. De joden uit de moslimwereld zijn Oriëntaalse
joden of Mizrachim en worden vooral door Ben-Goerion en Golda
Meir beschouwd als primitief, minderwaardig en niet te integreren. Ze
worden slachtoffer van racisme, zijn afhankelijk van de staat, leven in
tentenkampen en zijn aangewezen op minderwaardige beroepen en
onderwijs. Op die manier ontstaat een tweede discriminerend Israël.
In de moslimwereld verlaten op korte tijd duizenden joden hun dorp
en land. In veel gebieden waren de Joden lang voor de Arabieren
aanwezig en hun vertrek naar Israël wordt een traumatiserend
afscheid. De achterblijvende moslimbevolking ziet dit als een
amputatie en in deze afwezigheid zal bijvoorbeeld het moderne
Marokko moeten opgebouwd worden.

Israëlisch-Arabische spanningen

1948 – duizenden Palestijnen verlaten hun huis en land en
zullen er niet meer terugkeren. (Foto Wikipedia)

Het zionisme denkt dat alle Joden in de wereld één geheel vormen,
dat het Joodse volk uitmaakt, en dat het hun roeping is om de staat
Israël te vervoegen. Een deel van de zionisten projecteert dit op de
tegenstanders en ziet de Palestijnse bewoners als deel van het
Arabische volk en dus als deel van een grotere groep die in een groter
territorium leeft. Aanvaarden dat het Palestijnen zijn zou betekenen
dat erkend wordt dat een volk verdreven is.
Na het drama van 1948 blijven nog 150.000 Palestijnse Arabieren in
de Joodse staat. Ze verkrijgen de Israëlische nationaliteit, maar zijn
burger van een staat die hen choqueert. Aan de andere kant
herinneren ze de Israëliërs eraan dat de Palestijnen een prijs betaald
hebben. Voor de Arabieren incarneren enkel de ballingen van de
Nabka het Palestijnse lot. Iedereen wil deze burgers dus maar al te
graag vergeten.
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De Marokkaanse en Tunesische onafhankelijkheidsstrijd wordt sterk
gesteund door de lokale joodse bevolking, die geen toekomst ziet in
Europa of Israël, maar als in 1956 Marokko en Tunesië onafhankelijk
worden, is de erkentelijkheid voor joden die mee streden geen lang
leven meer beschoren. In de jonge onafhankelijke Mahgrebijnse
naties gaat de herwonnen vrijheid gepaard met een identitair opbod
en moet men zich als Arabier en moslim affirmeren, zodat geen plaats
meer is voor minderheden zoals de joden.
In Egypte komt in 1956 Gamal Abdel Nasser aan de macht. Met zijn
sterke Arabisch-nationalistische overtuiging wordt hij een populaire
leider en streeft hij naar een solide Egyptische en pan-Arabische
identiteit, waarin hij zich als Arabische held kan affirmeren. Dit vooral
dankzij zijn gehechtheid aan Palestina, waarvan hij gezworen heeft het
te bevrijden. Hij creëert een modern bestuur voor de Egyptische
natiestaat en wil de Arabische wereld en de wereldwijde moslimgemeenschap voor zijn zaak winnen door er Palestina in te integreren.
In juli 1956 nationaliseert hij het Suezkanaal. De Fransen en Britten,
gedreven door hun belangen als aandeelhouders, vallen Egypte aan
en Israël schaart zich achter hen, waarmee de tweede Arabisch-

Israëlische oorlog een feit is. De VS en de USSR eisen daarop
onmiddellijke terugtrekking van de troepen.

en een hele generatie Palestijnen zal onder deze bezetting geboren
worden en leven. Deze vernedering zal pijnlijk gevoeld worden door
de Palestijnen.

1967 stelt Palestijnse kwestie centraal
De gevolgen van de Zesdaagse Oorlog leiden ertoe dat de Palestijnse
kwestie een centrale plaats inneemt in de Arabische wereld en het
politiek bewustzijn in de Arabische en in de moslimwereld verenigt.
Wereldwijd moeten moslims solidair zijn met Palestina en moeten
joden solidair zijn met Israël. In Algerije staan moslims klaar om te
vechten voor Palestina, in Frankrijk wordt het samenleven van joden
en moslims moeilijk en ook in de VS borrelt het conflict op.

De Egyptische president Gamal Abdel Nasser (Foto Wikipedia)

Enkele maanden later stelt Nasser de Egyptische joden gelijk met
zionisten en noemt hij ze staatsvijanden. Israëlische leiders zien
Nasser dan weer als de reïncarnatie van Hitler. Met een systematische
nazifiëring wordt elk verzet tegen de staat Israël voorgesteld als
antizionisme en gelijkgesteld met antisemitisme, om zo te komen tot
nazisme. Amper tien jaar na de onthullingen over de Duitse
concentratiekampen boezemde de bewapeningsopbouw in Egypte de
Israëli’s angst in, want de vrees bestond dat dit zich zou herhalen. Dat
Nasser een nieuwe Hitler genoemd werd, sproot dus veeleer voort uit
een psychologische reactie dan uit de realiteit. Hiermee brak een
tijdperk van diabolisering aan, waarin elkeen de andere zag als een
monster.
In 1959 richt Yasser Arrafat in Koeweit de Palestijnse politieke
beweging Fatah op. Nasser steunt actief het FNL tijdens de Algerijnse
onafhankelijkheidsoorlog, zodat de joden er in een moeilijke positie
komen. Ze zijn Frans staatsburger maar staan cultureel dicht bij de
moslims en wanneer Algerije in 1961 onafhankelijk wordt, wijken ze
massaal uit naar Parijs. In 1964 richt Nasser dan de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie PLO op om de Palestijnen een stem te geven
binnen de panarabistische beweging.

Wanneer Sadam Hoessein de macht grijpt in Irak valt hij de joden aan
die in Bagdad gebleven zijn. Tijdens de tweede Ba’ath staatsgreep in
1968 valt hij communisten, progressieven en joden aan. Door deze
massieve vervolging met arrestaties en publieke executies verlaten de
joden massaal Irak. Doel van Sadam was niet de joden te treffen, maar
hen te gebruiken om het hele Irakese volk te terroriseren. Sadam krijgt
daarbij vrij spel, want niemand wil of kan de joden helpen. In alle
geval worden de joden vanaf dan gezien als natuurlijke vijanden van
de Arabische wereld en worden omgekeerd de Arabieren en
Palestijnen de natuurlijke vijanden van Israël. De Joods-Arabische
immigratiegolf in Israël zorgt daar voor interne spanningen, want de
geïmmigreerde Irakese Joden willen hun Arabische cultuur niet
opgeven en worden door Israël gestigmatiseerd.

1972 – Terrorisme als nieuw instrument
Op 5 september 1972 gaat een schok door de wereld, wanneer tijdens
de Olympische Zomerspelen in München 8 leden van de Palestijnse
terreurbeweging Zwarte September de atleten van de Israëlische
delegatie gijzelen en doden in het olympisch dorp. Angst en afkeer
nemen de overhand in het Westen en het drama komt bijzonder hard
aan in de joodse diaspora, bijzonder in Duitsland. De spelen worden
stopgezet en de Arabische naties weigeren om naar de rouwdienst te
gaan. Israël moet 234 Palestijnse gevangenen vrijlaten.

In juni 1967 breekt een derde Israëlisch-Egyptische oorlog of de
Zesdaagse Oorlog uit, waarin Egypte, Jordanië en Syrië tegenover
Israël staan. Algemeen wordt verwacht dat Israël zal verliezen en
Palestijnse propagandisten laten geen illusies bestaan over het lot van
de Israëli’s bij een Arabische overwinning. Voor Israël wordt dit een
ongelooflijk moment van angst. Na zes dagen strijd behaalt Israël
echter een triomfantelijke overwinning en keren de sentimenten. Ook
de Joodse gemeenschappen die al honderden jaren bestonden in
Europa zijn fier op Israël en tonen openlijk hun gehechtheid aan
Israël, terwijl ook de sympathie bij niet-joden sterk toeneemt.
De gebeurtenissen van 1967 leiden, amper 20 tot 25 jaar na de
Shoah, tot een nieuw gevoel van superioriteit in Israël. Nu blijkt dat
het de Arabische legers kan overwinnen, maakt Israël zich klaar voor
een bezetting van de veroverde gebieden in de Golanhoogte, CisJordanië en Gaza. Deze bezetting komt neer op een militair regime
dat het leven van de bewoners van de bezette gebieden controleert

Hiermee ontstaat de figuur van de Palestijnse terrorist. In de jaren
daarop neemt het aantal terroristische aanslagen en vliegtuigkapingen
snel toe en de toevlucht tot het terrorisme wordt door een groot deel
van de Arabische en moslimopinie als legitiem bestempeld. Na de
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vele nederlagen tegen Israël wordt terrorisme immers als het enige
middel gezien om de catastrofe van de Nakba, die de Palestijnen in
1948 beleefden, te tonen aan heel de wereld. Het effect blijft niet uit,
want Amerika en Europa beginnen belangstelling te tonen voor de
Israëlisch-Palestijnse kwestie en stellen vragen naar de oorsprong en
de redenen van dit terrorisme. Paradoxaal genoeg stelt men zich dus,
nu de steun voor de Israëlische zaak toeneemt, voor de eerste keer
vragen over het Israëlisch nationalistisch discours.
Bij het schrijven van het nationaal verhaal is het niet belangrijk gelijk
of ongelijk te hebben, maar het beste verhaal te hebben. Elke
protagonist in het Israëlisch-Arabisch conflict rechtvaardigt zich met
het lijden van het eigen volk, zonder naar de andere te luisteren. Zo
ontstaat een haatcyclus zonder einde, die in oktober 1973 leidt tot de
Yom Kippoeroorlog waarin Egypte en Syrië tegenover Israël staan, en
die doet geloven dat men er nooit zal uit komen.
In 1974 krijgt de PLO een waarnemersstatus bij de VN en in 1975
wordt het zionisme in een VN-resolutie gelijkgesteld met racisme.

Verrassend initiatief van Anwar Sadat
Nochtans, wanneer in 1977 alles in een impasse zit, verrast de
Egyptische president Anwar Sadat iedereen met een historisch bezoek
aan Jeruzalem, waar hij een toespraak houdt voor de Israëlische
Knesset. In het verlengde daarvan worden op 17 september 1978 de
Camp David akkoorden getekend door president Sadat en de
Israëlische premier Menachem Begin. Sadat wil hiermee ongetwijfeld een psychologische barrière wegnemen, door aan te tonen dat
het grootste en meest bevolkte Arabisch land vrede wil sluiten en er
voor Israël dus geen reden tot angst bestaat, zodat er geen excuus is
om de vrede niet te aanvaarden.

die lid is van de clandestiene Egyptische Islamitische Jihad.

Moord op Anwar Sadat op 6 oktober 1981 (Foto Wikipedia)

Deze gebeurtenis raakt de hele wereld en moslims en Joden reageren
op tegengestelde manier. De Arabische wereld en moslims zien dit
als het verdiende loon voor Sadat, terwijl de Joden het verdwijnen
betreuren van een staatshoofd dat het bestaan van Israël had erkend.
De vredesdroom wordt verder aan diggelen geslagen door de realiteit
als in december 1987 de eerste Intifada losbreekt. Deze spontane
beweging richt zich tegen de bezetting van Cis-Jordanië en Gaza, die
gepaard gaat met 20 jaren van vernedering en kolonisatie. Beelden
van Palestijnse kinderen die vechten tegen Israëlische soldaten gaan
de wereld rond en Israël staat op het punt een imago-oorlog te
verliezen.
De Intifada is een lokale opstand, die noch door de PLO, noch door
Arafat geleid wordt. Eén van de Palestijnse regels is geen dodelijke
wapens te gebruiken, zodat het Israëlisch leger als politie moet
optreden zonder hiervoor te zijn opgeleid en daardoor te brutaal
optreedt. Zelfs in de VS, waar pro-Israëlische gevoelens onafscheidelijk verbonden zijn met de Amerikaanse nationale identiteit, worden
paralellen getrokken tussen de Intifada en de Burgerrechtenbeweging,
temeer daar de beelden daarvan zeer gelijkaardig zijn. Het wordt dus
moeilijk blindelings vol te houden dat Israël juist of fout was en er
ontstaat een breuk als nooit voorheen.

Initifada werpt vruchten af

Anwar Sadat en Menachem Begin tekenen de Camp David
akkoorden in het bijzijn van VS president Jimmy Carter
(Foto Wikipedia)

In de Arabische wereld nemen de manifestaties tegen de Camp David
akkoorden en tegen president Sadat toe en wordt de normalisatie van
de betrekkingen tussen Egypte en Israël als verraad beschouwd, alsof
de Arabische en moslim-identiteit wordt opgegeven. Israël wordt al
jarenlang gezien als vijand nummer één en verantwoordelijk
gehouden voor het uitblijven van Arabische sociale, politieke en
economische successen. Het initiatief van Sadat wordt gezien als een
ultiem verraad van de Arabische identiteit en hij zal dit bekopen met
de dood, want op 6 oktober 1981 wordt hij vermoord door een militair
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Vijf jaar na het begin van de revolte ontstaat voor de eerste keer hoop
op vrede als op 13 september 1993 de Israëlische premier Yitsak
Rabin en de Palestijnse leider Yasser Arrafat elkaar de hand reiken in
Washington en er de Oslo-akkoorden ondertekenen. De wereld
droomt van een Midden-Oosten in vrede, waarin een onafhankelijke
Palestijnse staat zou bestaan naast Israël en waar Joden en moslims
weer samen leven.
De akkoorden voorzien Palestijns zelfbestuur door de oprichting van
de Palestijnse Autoriteit, die in 2013 zou evolueren naar een
Palestijnse staat. Ook Rabin moet dit initiatief met de dood bekopen,
want hij wordt op 4 november 1995 vermoord door een Joodse
orthodoxe student tijdens een vredesmanifestatie in Tel Aviv.

zorgt de Arabische Lente - hand in hand met een demografische
overgang - voor hoge verwachtingen, maar na 10 jaar is duidelijk dat
significante politieke, sociale en economische vooruitgang achterwege blijft. De opkomst van Islamitische Staat en de strijd tegen het
Kalifaat, maar ook de oorlog in Syrië wegen op hun beurt op de
stabiliteit. In Israël leidt Premier Benjamin Netanyahu vijf kabinetten
en slaagt hij erin de betrekkingen met Saudi-Arabië, de Verenigde
Arabische Emiraten en Bahrein en recent ook met Marokko en Soedan
te normaliseren. Ondertussen voert hij een ongenadige kolonisatiepolitiek in de bezette Palestijnse gebieden.
13 september 1993 – ontmoeting van Yitsak Rabin en Yasser
Arafat in Washington en ondertekening van de Oslo-akkoorden
(Foto Wikipedia)

De moord op Rabin luidde het einde van het vredesproces in, want
deze viel samen met de opkomst van het islamisme en liet extreem
rechts toe in Israël de macht te grijpen. Het vredesproces kwam als
het ware in een tunnel terecht zonder licht aan het einde. Bij de
overgang naar de 21ste eeuw is het vredesproces dood en is een
versnelling van gebeurtenissen te zien die de kloof allen maar dieper
maken.

Even lijkt het erop dat het Palestijns-Israëlisch conflict een vergeten
conflict zal worden, maar de laatste escalatie in mei 2021 na de door
Israël geplande uitzetting van Palestijnen in de bezette gebieden
brengt het conflict opnieuw wereldwijd op de voorgrond. Verrassend
daarbij is dat, naast raketaanvallen door Hamas op Israël en
beschietingen op Gaza en Golan door Israël, het conflict ook
gekenmerkt wordt door geweld tussen de Joodse en Palestijnse
bevolking en de onrust zich nu ook uitbreidt naar steden in Israël zelf.
Op 13 juni 2021 komt een einde aan 12 jaar premierschap van
Benjamin Netanyahu en wordt Naftali Bennett ingezworen als nieuwe
premier. Deze laatste waarschuwt Hamas er onmiddellijk voor ‘Israël
niet aan te vallen, wil het niet geconfronteerd worden met een ijzeren
muur’. Het laatste woord is dus zeker nog niet gevallen in dit conflict.

Intifada – Palestijnse jongeren nemen het op tegen
Israëlische troepen (Foto www.agenciapacourondo.com)

Gewelddadige Intifadas in de gekoloniseerde gebieden, gepland door
de Palestijnse Autoriteit, volgen elkaar op en het aantal zelfmoordaanslagen en bommentapijten neemt toe, waarop Israël als antwoord
een scheidingsmuur bouwt. Ook de machtsstrijd tussen President
Mahmoed Abbas van de Palestijnse Autoriteit en Hamas bemoeilijkt
de toestand en mondt in 2007 uit in een staatsgreep door Hamas.
In Beiroet en Gaza eist de ongelijke en onmogelijk te stoppen oorlog
zijn rechten op en vooral door de aanslag op de Twin Towers in New
York op 11 september 2001 verdiept de kloof tussen joden en
moslims. Jonge joden en moslims plooien terug op hun eigen
gemeenschap en godsdienst en de conflictcultuur wordt versterkt,
alsof de cultuur van het lijden de enige manier geworden is om te
zeggen dat men bestaat.

En de toekomst?
In het Midden-Oosten zijn nieuwe breuklijnen ontstaan en domineert
de strategische rivaliteit tussen de regionale grootmachten SaudiArabië en Iran de internationale betrekkingen. Begin vorig decennium

De nieuwe Israëlische Naftali Bennett staat als religieuszionist niet open voor het tweestatenmodel (Foto VRT)

Nawoord
Hoe konden veertien eeuwen gemeenschappelijke geschiedenis
leiden tot de impasse die we vandaag kennen? Ligt het aan de
onmogelijkheid om naar de andere te kijken en te luisteren en in hem
de broeder te zien die hij gedurende meer dan 1000 jaar was?
Van Bagdad tot Cordoba en van Maimonides tot de Ottomaanse sultan
Soleiman de Grote heeft dit gemeenschappelijk verleden bestaan,
maar het is alsof het vandaag uit de geesten verdwenen is en de
laatste honderd jaar van verwijdering deze lange geschiedenis heeft
uitgewist. Vandaag lijken beide partijen veroordeeld om voor altijd
opgesloten te blijven in hun identitaire gevangenis, die gebouwd werd
door hun leiders in naam van het zionisme en het Arabisch
nationalisme. 
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Kustbescherming vandaag en morgen
Digitale avondconferentie
door Charlotte Devriendt – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Verslag door Ben Engelen, secretaris

Voorstelling van de spreekster
Charlotte Devriendt is communicatieverantwoordelijke bij de Afdeling Kust van het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid, waar zij al bijna 13 jaar werkt. Tot haar
takenpakket behoren: het schrijven van teksten voor de website, het instaan voor de opmaak van de
brochures, het organiseren van infotentoonstellingen en van infoavonden over infrastructuurwerken, het
opmaken en uitsturen van nieuwsbrieven, het mee voorbereiden van persberichten, het instaan voor de
opmaak van werfcommunicatie enz…
Zij studeerde journalistiek aan de “Arteveldehogeschool” in Gent en vertaler-tolk Spaans-Duits aan de
“Hogeschool Gent”.

De presentatie
Tijdens haar presentatie legt de spreekster uit wat het Masterplan Kustveiligheid is en waarom het nodig is. Met enkele voorbeelden gaat zij in
op de soorten maatregelen die worden genomen en staat zij stil bij de uitdagingen waarmee het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK) geconfronteerd wordt bij de uitvoering van deze maatregelen en welke er in de toekomst nog zullen komen.

Verwelkoming
Voorzitter Jan De Vos heet de deelnemers aan deze tweede
videoconferentie van harte welkom. Hij is verheugd over het grote
aantal deelnemers, niet alleen van M&M Brugge/West-Vlaanderen
maar ook van andere clubs, van Defensie en externe deelnemers,
vrienden van onze leden.
Nadat hij de spreekster voorgesteld heeft is het woord aan Charlotte.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
Het MDK valt binnen de Vlaamse Overheid onder de bevoegdheid van
de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Mevr. Lydia Peeters.
Naast het MDK is zij ook verantwoordelijk voor de agentschappen:
Bouwen, Wonen, Wegen en Verkeer, de Lijn, Lantis, De Vlaamse
Waterweg n.v. en De Werkvennootschap.
Het MDK is verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de
havens in Vlaanderen. Dit houdt in :
• Garanderen van de structurele en functionele veiligheid van
het maritieme gebied en de optimale werking van de nautische
keten.
• Bijdragen tot de economische ontwikkeling van het kustgebied
en de havens in Vlaanderen.
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• De watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen
organiseren.
Het agentschap MDK heeft vier afdelingen :
• Kust
• Scheepvaartbegeleiding
• Loodswezen
• Vloot
• En daarbij nog een Stafdienst in Brussel die de vier afdelingen
ondersteunt.
De precieze taak van de Afdeling Kust is :
• De bevolking beschermen tegen het geweld van de zee via het
Masterplan Kustveiligheid
• De recreatie op en langs het water en het beleven van de kust
bevorderen door de nodige basisinfrastructuur te voorzien in
de jachthavens, via steigers en pontons

• Op zee en op de Schelde bijdragen aan een vlot en veilig
scheepvaartverkeer door o.a. het team Hydrografie dat onder
meer peilingen uitvoert op zee en op de Schelde.

Het Masterplan Kustveiligheid
Eén van de kerntaken van het MDK is het Masterplan Kustveiligheid.
Onze kustlijn is relatief kort en onze kuststreek is een zeer drukke en
dicht bevolkte regio met tien kustgemeenten en vier havens, met een
hoge economische en toeristische waarde. Het is dus van belang om
deze voldoende te beschermen.
Als men de topografische kaart van de kust bekijkt, stelt men vast dat
méér dan 85% van de polders onder 5 m TAW (Tweede Algemene
Waterpassing), wat eigenlijk het stormpeil is, ligt. De zeewering die
onze kustvlakte tegen overstromingen beschermt is daarentegen
slechts een kleine band die tegen de kust zelf ligt. Het feit dat zo een
groot gebied zoveel lager ligt heeft dus als gevolg dat bij overstroming
vanuit de zee een grote kans op schade en slachtoffers bestaat.

Stormvloed en overstromingen 1 februari 1953
Kiosk in Leopoldpark in Oostende (Foto www.deplaete.be)

In 2007 is men gestart met de voorbereiding van dit Masterplan. Een
veiligheidstoetsing werd uitgevoerd en de overstromingsrisico’s
werden in kaart gebracht. Hieruit vloeiden een aantal maatregelen voort
waarvoor een reeks studies nodig waren en in 2011 is men geland met
het officiële Masterplan Kustveiligheid.
De eerste stap die gezet werd, was een veiligheidstoetsing die erin
bestond na te gaan of de bestaande zeewering voldeed aan de
maatgevende storm. Deze maatgevende storm is voor het Masterplan
Kustveiligheid een 1000-jarige storm.

Illustratie www.agentschapmdk.be

Daarenboven kent onze kuststreek verschillende soorten landschappen, gaande van stedelijke gebieden met een zeer dichte
bevolking op de zeedijk en direct erachter, over een aantal havens tot
de duinengebieden. Deze landschappen hebben een zekere zeewering,
met de zeedijken en het voorliggende strand voor de stedelijke
gebieden, met de kaaien, de sluizen en de uitwateringsconstructies
voor de havens en met het strand dat voor de duinengebieden een
natuurlijke zeewering vormt. Niettemin vraagt elk soort landschap een
eigen soort kustbescherming.
Vooraf kan men zich wel de vraag stellen of dit Masterplan dan wel
nodig is en waarom. Om hierop te antwoorden moeten wij even
terugkeren naar 1953, het jaar waarin de recentste stormvloed met
dodelijke slachtoffers heeft plaatsgehad. Toen zijn er 8 doden, waarvan
7 in Oostende gevallen. In Oostende stroomde het water de lager
gelegen stadskern binnen via de zeedijk en de kaaien van de haven
maar ook op andere locaties langs de kust, o.a. ter hoogte van het
Zwin, zijn er grote bressen in de zeedijk geslagen. Door de zeedijken
te versterken en de kaaimuren op te hogen werd de stormschade die
deze storm van 1953 had veroorzaakt hersteld en op beperkte schaal
en zonder een structurele verhoging van het veiligheidsniveau werden
in de jaren daarna verdere versterkingen uitgevoerd. Pas sinds 2011,
met de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid wordt de
zeewering op grote schaal en uniforme wijze versterkt.

Kort uitgelegd is een 1000-jarige storm een storm waarbij er elk jaar
één kans op 1000 bestaat dat deze zich voordoet. Een 1000-jarige
storm gaat gepaard met een waterstand van 7 m TAW en met golven
op zee van 5 m. Men kan zich ongeveer inbeelden wat zo een storm
zal veroorzaken aan schade en slachtoffers als men weet dat, zoals
reeds gezegd, een groot deel van de polders onder 5 m TAW ligt.
Anders uitgedrukt: iemand die 75 jaar wordt heeft één kans op 13 om
dergelijke storm mee te maken. Als dezelfde persoon sinds zijn 18e
elke week lotto zou spelen heeft hij één kans op 2500 om de lotto te
winnen.
Bij een toetsing van de zeewering wordt er nagekeken of er aan drie
criteria voldaan wordt:
• Het overslagdebiet, dit is het water dat toch over de zeewering
stroomt, mag niet meer dan 1 liter per meter per seconde zijn.
• Er mogen geen bressen in de duinen of de dijken zijn
• Er mag geen kusterosie zijn die de beschermde bebouwing
bedreigt.
Naast de veiligheidstoetsing zijn er dan simulaties uitgevoerd met een
overstromingsmodel. Deze hebben geleid tot het opmaken van
overstromingskaarten om de schade en het aantal slachtoffers te
begroten. Het resultaat hiervan was dat voor de uitvoering van het
Masterplan Kustveiligheid het aantal slachtoffers bij een 1000-jarige
storm geschat werd op 250 en de schade op 2 miljard €.
Aan de hand van deze veiligheidstoetsing en overstromingsrisico’s
werden dan de zwakke zones in kaart gebracht. Daaruit bleek dat in
2008 ongeveer 1/3 van onze kust en havens onvoldoende bescher-
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ming boden tegen de impact van een 1000-jarige storm. De zwakke
schakels bevonden zich vooral aan de laag gelegen zeedijken en aan
de havens.
Op 10 juni 2011 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven
voor de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid en de
bijbehorende maatregelen. Er werd in dat jaar meteen gestart met de
eerste werken, nl de uitvoering van eerste suppleties in Koksijde en De
Panne. Ook in datzelfde jaar, werden de eerste studies voor harde
maatregelen gestart. De geraamde kost was 300 miljoen €.
Het Masterplan Kustveiligheid heeft een heel duidelijk doel: de
Vlaamse kustlijn en het achtergebied beschermen tegen de impact van
een 1000-jarige stormvloed en grootschalige overstromingen
vermijden, rekening houdend met een zeespiegelstijging tot ten minste
2050 (=30 cm).
De principes die gevolgd worden zijn: zacht als het kan, hard als het
moet; de creatie van een kust die kan meegroeien met de zee; het
streven naar een veerkrachtige kustlijn door het natuurlijk karakter van
de kust te versterken; het hanteren van het principe “Hold the Line”
met het inzetten op een versterking van de huidige kustlijn; hierbij
rekening houdend met het multifunctioneel karakter van de kust door
overleg met de stakeholders en kustgemeenten om, naast zeewering
en kustbescherming, een meerwaarde op het vlak van toerisme en
natuur te creëren.
Na het vaststellen van de zwakke zones zijn er per zone beschermingsmaatregelen genomen en is er een bijbehorend plan van aanpak
opgesteld. Er zijn twee types van beschermingsmaatregelen, de zachte
maatregelen en de harde maatregelen.
Met zachte maatregelen bedoelt men eigenlijk de bekende suppleties.
• De meest toegepaste suppletie is de strandsuppletie, waarbij
zand op het bestaande strand gestort wordt om dit hoger en
breder te maken, zodat de golven bij stormweer hun kracht
verliezen op het strand vooraleer zij de zeedijk bereiken en
daar eventueel schade aanrichten.
• Bij de duinensuppletie wordt zand toegevoegd aan het
duinvolume, om zo de duinen te versterken en de kans dat bij
stormen de duinen zouden doorbreken te verlagen.
• Bij de vooroeversuppletie wordt zand net onder de
laagwaterlijn gelegd en door de natuurlijke dynamiek van
getijden en stroming wordt dat zand op het strand gebracht.
Hierbij wordt op een natuurlijke wijze een breder en hoger
strand gecreëerd.
Na elke storm wordt vaak de vraag gesteld of deze suppleties wel zin
hebben, omdat dan telkens de typische kliffen ontstaan langs onze
kust. Het ontstaan van deze kliffen wijst er echter op dat het strand zijn
werk gedaan heeft om ons tegen de storm te beschermen. Voor de
uitvoering van de suppleties lagen de stranden veel lager dan nu en
was er bij een grote storm ook al een grote impact op het strand. Toen
werd er door de zee ook al een grote laag zand weggenomen, maar
toen viel dit minder op. De stormgolven beukten dan rechtstreeks in
op de zeedijken en veroorzaakten daar grote schade en verzwakkingen.
Het herstel hiervan was zeer duur en tijdrovend.
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Strandsuppleties te Bredene (Foto www.agentschapmdk.be)

Tijdens een storm wordt het zand ook afgezet op de vooroever en wordt
het daarna door de natuurlijke dynamiek van het getij en de wind terug
op het strand gebracht. Dit proces is vanzelfsprekend veel trager dan
het wegnemen van het zand tijdens de storm. Juist daarom moeten,
om het veiligheidsniveau op peil te houden, herstelsuppleties en/of
onderhoudssuppleties uitgevoerd worden.
Het uitvoeren van suppleties, de zachte maatregel, is evenwel niet altijd
mogelijk. Om een haven te beschermen kan men bijvoorbeeld geen
zand storten aan de haveningang. In dat geval worden harde
maatregelen genomen zoals het bouwen van stormmuren of mobiele
keringen, of het bouwen van een stormvloedkering zoals in Nieuwpoort
en de golfdempende uitbouw in Oostende.

Waar staan wij vandaag?
Dit jaar bestaat de uitvoering van beschermende maatregelen 10 jaar.
Tot op vandaag zijn er vooral suppleties uitgevoerd, met daarnaast toch
ook enkele harde maatregelen, maar er zijn nog andere maatregelen
die op dit ogenblik in uitvoering zijn of ter studie liggen.
De in 2011 uitgevoerde suppleties werden gedaan in De Panne,
Koksijde, Middelkerke, Oostende, waar Raversijde net afgewerkt is en
in Wenduine. Sinds het begin van de uitvoering van het Masterplan
Kustveiligheid zijn ongeveer 13 miljoen kubieke meter zand gestort. In
Blankenberge en in Knokke-Heist zijn een aantal voorafnemingen
gebeurd, maar de grote suppleties moeten nog uitgevoerd worden.
Het zand voor de suppleties wordt uit afgebakende zones op zee
gehaald. Hiervoor moeten de vergunningen gegeven worden door de
federale overheid.
Omdat de bronnen op zee, van waaruit het zand via baggerschepen
naar de kust gebracht wordt, niet onuitputtelijk zijn is men op zoek naar
alternatieven. Zo werd vorig jaar voor een vooroeversuppletie in
Knokke al zand gebruikt uit het project voor de nieuwe sluis in
Terneuzen.
Er moet ook aan gedacht worden dat niet om het even welk zand
gebruikt kan worden. Er moet altijd rekening gehouden worden met de
samenstelling van het zand en belangrijk hierbij is de korrelgrootte.
Om verdere suppleties te kunnen uitvoeren is men dus op zoek naar
zandoverschotten uit andere infrastructuurprojecten.

De stormvloedkering te Nieuwpoort zal toelaten bij gevaarlijk stormweer de havengeul volledig af te sluiten. De bouw ervan werd
aangevangen in 2018 en moet afgerond zijn tegen 2025. (Illustratie www.agentschapmdk.be)

Verdere projecten van West naar Oost
In Nieuwpoort is één van de grootste projecten binnen het Masterplan
Kustbescherming aan de gang: de bouw van de stormvloedkering. De
werken startten in 2018 en zouden volledig afgewerkt moeten zijn in
2025. Er werd hier niet gekozen om stormmuren rond de volledige
haven te bouwen, omdat dit traject te lang zou zijn en te hoge
investerings- en onderhoudskosten vergt. Daarom werd geopteerd om
de havengeul te beschermen door de bouw van een stormvloedkering
die bij stormweer het begin van de havengeul afsluit. Deze stormvloedkering zal bestaan uit twee betonnen landhoofden en een stalen
kering die door hydraulische armen bediend zal worden vanuit een
bedieningsgebouw op de rechteroever. Tijdens de studiefase van deze
constructie werd ook veel aandacht besteed aan de invloed ervan op
de pleziervaart. De doorgangsbreedte van de kering zal 38 meter
bedragen en dit was een reden voor bezorgdheid vanuit de sector
omwille van de invloed op de stroming. Na onderzoek naar aanvullende
maatregelen zullen er in beide landhoofden omloopriolen, een soort
zijdelingse kokers, gebouwd worden waardoor de stroming verlaagt.
Bij stormweer kunnen deze omloopriolen ook dichtgezet worden.
In Middelkerke is men momenteel bezig aan een eerste fase van
beschermingsmaatregelen, die inmiddels afgewerkt zou zijn: “Duin
voor dijk”. Er werd in Westende voor de zeedijk helmgras geplant,
zodat er op termijn een duinenstrook zou kunnen ontstaan.

Ter hoogte van Westende Centrum zal er in september gestart worden
met de bouw van een golfdempende uitbouw. Die zal bestaan uit een
lager gelegen stuk dijk dat voor de bestaande zeedijk komt en aldus bij
extreme golfslag de eerste golven zal opvangen.
Op het strand van Raversijde wordt er een artificiële dijk, in feite een
soort testdijk gebouwd op schaal 1/1 die zeven jaar zal blijven staan.
Deze testdijk zal via sensoren verbonden zijn met een labo-lokaal en
het is de bedoeling om via deze sensoren onderzoeken uit te voeren
naar de golfslag en de impact van de lange golven (= golven die men
met het blote oog niet kan zien). Aan de hand van deze onderzoeken,
die gebeuren in samenwerking met de universiteit van Gent en het
Waterbouwkundig Laboratorium, hoopt men de kustbescherming te
optimaliseren. Einde mei zou deze testdijk klaar moeten zijn en de
eerste metingen zullen in het najaar van 2021 beginnen.
Iets verder in Raversijde wordt er momenteel ook helmgras geplant om
een “Duin voor dijk” te creëren en over een strook van 700 meter wordt
er helmgras en worden er rijshouthagen geplant. Dit moet dienen om
op termijn weer een duinstrook te creëren die op de eerste plaats het
zand beter moet vasthouden om te vermijden dat bij elke storm de
tramsporen en de kustbaan vol zand zouden liggen en om de
kustbescherming te bevorderen. In deze strook van 700 meter wordt
er gevarieerd met de opstelling van de planten. Er zijn vakken waarin
de planten mooi op een rij gezet worden en andere waarin willekeurig
geplant wordt. Hieruit wil men lessen trekken om te weten welke de
beste manier is om het zand vast te houden en de duinvorming te
stimuleren. Een gelijkaardig project, waaruit men lessen hoopt te
kunnen trekken voor toepassingen op andere zones langs onze kust,
loopt op de Oosteroever in Oostende.
In Mariakerke is men bezig met de bouw van een stormmuur. De
hoofdbescherming aldaar bestaat nog altijd uit het hoge en brede
strand maar dit bleek onvoldoende te zijn. De zeedijk ligt daar iets lager
dan in de rest van Oostende en daarom was een extra bescherming
door een stormmuur noodzakelijk. De muur, die slechts 40 cm hoog
is, vormt ook een scheiding tussen de zeedijk en de rijweg en de indruk
van een “stormmuur” wordt er verminderd door het integreren van
zitbanken.

Heraanleg van de zeedijk in Middelkerke met aanplanting van
helmgras op het strand om de duinvorming te bevorderen.
(Illustratie www.agentschapmdk.be)

In 2004 werd er in Oostende al voor de uitvoering van het Masterplan
Kustveiligheid een noodsuppletie uitgevoerd, omdat er toen al water
over de zeedijk stroomde. Grootschalige suppleties werden later uitgeM&M-Contact 2/2021
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voerd in 2013 en in 2014.
Vandaag is de zeedijk op de Albert I-promenade over de hele lengte
volledig versterkt en voorzien van een mobiele en wegneembare
stormmuur. Het Zeeheldenplein werd voorzien van een golfdempende
uitbouw, waardoor dit plein 3 keer groter geworden is. En op dit
ogenblik wordt er nog gewerkt aan de bouw van een mobiele
stormmuur tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai.
De haven is momenteel nog één van de zwakke plekken in Oostende.
Aan de Vismijnlaan, de Wandelaarskaai en de Slijkense steenweg zijn
er al stormmuren gebouwd, maar rond het Montgomerydok en vanaf
het station tot aan de Demeysluis zijn er nog zwakke zones. De studies
voor de nodige maatregelen in deze zone zijn nog lopend.

Door zijn ligging is Wenduine echter een van de zwakste schakels
langs de kust. Wanneer men de kustlijn bekijkt, ziet men dat Wenduine
zeewaarts uitspringt en daardoor een van de eerste locaties is die
aangevallen wordt bij storm. Na een suppletie in 2012 is men in 2014
begonnen met werken aan de zeedijk. Deze werd verbreed en er werd
een golfdempende uitbouw gevormd door twee stormmuren waardoor
er een soort opvangbak ontstaat voor de eerste stormgolven. De
zeewaartse muur is eigenlijk een parapet, bedoeld om de stormgolven
te doen keren, Als er dan toch nog water over de muur zou komen,
wordt dit tegengehouden door de tweede landwaartse muur. Deze
muur is ook zo gebouwd dat zij kan gebruikt worden als zitbank en op
sommige plaatsen zijn er trappen en poortjes voorzien die toegang
verschaffen naar de zeedijk.

De achterhaven vormt nog een andere zwakke zone, niet alleen voor
Oostende maar ook voor Bredene. Mocht er nu een 1000-jarige storm
op Oostende inbeuken dan zouden de uitwateringsconstructies van de
Spuikom, Sas-Slijkens en het Maartensas het begeven. Simulaties
hebben getoond dat er in dit geval 56 slachtoffers zouden vallen, dat
de economische schade 758 miljoen € zou bedragen en dat er een
zone van 4000 hectare zou overstromen.

De zeedijk in Wenduine werd volledig heraangelegd. Een golfdempende uitbouw met twee stormmuren is bedoeld om de
stormgolven te keren (Foto databank publieke ruimte)

In Oostende blijft de haven een zwakke schakel waarvoor
actueel nog studies lopen (beeld Photo News)

Na een studie en na overleg met de stakeholders heeft men een
voorkeursalternatief gevonden. Op de locatie waar de Spuikom
uitmondt in de achterhaven zal een nieuwe uitwateringsconstructie, die
met schuiven kan dichtgezet worden, gebouwd worden. Waar het
kanaal Gent-Brugge-Oostende en de Noordede uitmonden in de
achterhaven zal er eveneens een stormvloedkering komen, die met
schuiven kan dichtgezet worden. Landwaarts achter het clubgebouw
van de jachthaven RYCO zal er een stormmuur komen die de
stormvloedkering en de uitwateringsconstructie met elkaar moet
verbinden. Deze muur zal in de omgeving geïntegreerd worden en
voorzien worden van de nodige doorgangen naar de jachtclub.
Tot slot zullen ook de bestaande stormmuren langs de Vismijnlaan en
de Slijkensesteenweg doorgetrokken worden, zodat die aansluiten op
de nieuwe constructies. Alle maatregelen liggen aan de zeezijde van
de kustbaan of van de N34. Dit is omdat deze weg een belangrijke
evacuatieweg is en te allen tijde vrij moet blijven voor hulp en
evacuatie, mocht er zich een zware storm voordoen.
In Wenduine en De Haan, werden al een aantal suppleties uitgevoerd.
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In de jachthaven van Blankenberge werden de beschermende
maatregelen aangevat in 2016. Er werd rond de haven een stormmuur
gebouwd die ook weer geïntegreerd werd in de omgeving door het
plaatsen van zitbanken. Op de glooiingen achter de muur werden
streekeigen kustplanten geplant en er werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt om rond de haven een wandeltraject aan te leggen. Actueel is
men in Blankenberge ook bezig met het bouwen van het laatste stuk
stormmuur met mobiele keringen rond de Franchommelaan. Na het
beëindigen van dit stuk is men hier ook veilig.
In Zeebrugge wordt op dit ogenblik de eerste fase van beschermingsmaatregelen uitgevoerd: de bouw van stormmuren tussen de NewYorklaan en de Visartsluis en tussen de Zweedse kaai en de Van
Dammesluis. Rond de jachthaven zijn er nog geen beschermende
maatregelen genomen, maar die zijn ter studie.
In februari 2019 werd in het Zwin in Knokke het laatste stuk van de
oude zeedijk afgegraven, terwijl rond het Zwin een volledig nieuwe dijk
gebouwd werd. Hierdoor is het nieuwe Zwin 120 hectare groter dan
voorheen. De nieuw gebouwde dijk moet het West-Vlaamse en het
Zeeuwse achterland beschermen.

Beheer en toekomst
Het beheer
Voor het verdere beheer wordt om de zes jaar een gedetailleerde
veiligheidstoetsing van de zeewering uitgevoerd. Daarbij worden er
tussentijds, bijvoorbeeld na een zware storm, ook nog eens metingen

gedaan en twee keer per jaar worden per vliegtuig vanuit de lucht
metingen uitgevoerd om te kijken hoe hoog de stranden en de duinen
nog zijn. De controles beperken zich niet tot de zachte maatregelen
alleen, maar ook de harde maatregelen worden geregeld aan inspecties
onderworpen.
In 2015 werd zo o.a. een toetsing uitgevoerd en enkele conclusies
waren de volgende:

nota onder het publiek verspreid moeten worden. Het doel hiervan is
een eerste publieke rondvraag te doen en inputs te verzamelen en
verder te verwerken. Dit is planning in de zeer verre toekomst, waarop
nog geen einddatum kan gezet worden. Er wordt in de “Kustvisie” toch
wel rekening gehouden met extreme zeespiegelstijgingen van 1 tot 3
m en met een tijdshorizon tot 2100. 

• Er waren geen bressen in dijken en duinen
• Er waren toch nog enkele onveilige zones omdat nog niet alle
maatregelen uitgevoerd waren
• Er was nood aan het onderhoud van enkele suppleties.
De toekomst
Het Masterplan Kustveiligheid is bedoeld om bescherming te bieden
tot 2050, maar omdat de stijging van de zeespiegel niet stopt met dit
Masterplan wordt er verder gekeken dan 2050.
Binnen het project “Kustvisie” gaat men na welke gevolgen de verdere
stijging van de zeespiegel zal hebben en hoe de kustwering verder
moet aangepast worden.
De “Kustvisie” is een zeer complex project binnen de Vlaamse
Overheid, waarbij verschillende departementen betrokken zijn, zoals
het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het departement
Maritieme Toegang. Op dit ogenblik verkeert het project nog in een
onderzoeksfase en normaal zou er dit jaar een alternatieve onderzoeks-

Mars & Mercurius Digital Conference Channel
Deze avondvoorstelling werd integraal opgenomen via TEAMS. Wie
deze opname wil (her)bekijken kan hiervoor terecht op het Youtubekanaal van Mars&Mercurius Brugge/West-Vlaanderen via de link:
https://www.youtube.com/channel/UCAQfm3taShNVxqBPUPLQQDg
De opname werd opgesplitst in vier geüploade delen, die elk
afzonderlijk kunnen bekeken worden via volgende links:
Deel 1: https://youtu.be/JgMaolLPmI4
Deel 2: https://youtu.be/ZDcD5DtyN84
Deel 3: https://youtu.be/ejYfOp79KHc
Deel 4: https://youtu.be/sr8FwB_vW_U
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Hoe de paus een staatshoofd werd…

Het ontstaan van de Kerkelijke Staat
Hans Goossens, bestuurslid
De Kerkelijke Staat, of Pauselijke Staat, ontstond tussen de 4de en de 6de eeuw en bestond officieel van 754 tot
1870. Het is in feite de oudste republiek in Europa.

Inleiding

De kerstening van Europa

De bisschop van Rome werd 400 jaar na Christus aanzien als de
geestelijke leider van het christendom en droeg de titel van paus 1,
afgeleid van het Griekse papas. In 756 kreeg hij daarenboven wereldse
macht. De paus hoefde daarvoor niet op veroveringstocht te trekken,
want hij ontving de Kerkelijke Staat als een geschenk voor een
wederdienst. Een schriftvervalsing van het Vaticaan zorgde ervoor dat
Byzantijnse aanspraken op dit gebied verworpen werden.

De Romeinse cultuur nóch de christelijke cultus waren na de inval van
de barbaren in West-Europa volledig verdwenen. Na de doop van de
Frankische koning Clovis, ergens tussen 496 en 506 n.C. verspreidde
het christendom zich verder.

Tijdens de inval van de barbaren kon enkel het Oost-Romeinse Rijk
(O.R.R.) stand houden. Het slaagde erin tussen 536 en 540 n.C. Italië
en Sicilië te heroveren op de Ostrogoten, maar kon de inval van de
Longobarden in Italië in 568 n.C. niet stoppen. Het verloor daardoor
meer dan de helft van zijn Italiaans territorium. Dit was meteen ook de
laatste Germaanse volksverhuizing. Een deel van deze Byzantijnse 2
gebieden behoorde toe aan de bisschop van Rome en werd het
“Patrimonium Petri” genoemd. Dit waren oorspronkelijk schenkingen
van welvarende christenen aan hun lokale kerk. De pauselijke inbreng
in het bestuur was belangrijk, maar dit hertogdom Rome werd wel
degelijk bestuurd door het Byzantijnse Rijk.
Vier elementen maakten het mogelijk dat de paus wereldse macht
kreeg over deze gebieden. Vooreerst volgde de missionering in het
Westen heel bewust de Romeinse visie en verstevigde deze de band
tussen de Frankische heersers en Rome. Daarnaast verzwakte
Byzantium en richtte de paus zijn blik naar het Westen, weg dus van
het Oosten. Tegelijk zocht Rome bescherming voor het Patrimonium
Petri, waardoor de overtuiging om het heft in eigen handen te nemen
groeide. Tot slot zocht de nieuwe Frankische dynastie de steun van het
hoogste morele gezag om het verzet van de conservatieve adel tegen
te gaan.

Tegen het einde van de 6de eeuw trokken Ierse en Engelse monniken
op pelgrimstocht voor Christus, de zogenaamde Peregrinatio pro
Christo, naar het Frankische rijk en de omliggende gebieden om de
jonge kerk te steunen en het christelijke geloof te prediken. Bonifacius
(°675 - 754), misschien wel de bekendste onder hen, zal naast zijn
missionering een goed uitgebouwde kerkelijke structuur oprichten met
een hechte band met Rome.
Abdijen en bisschoppelijke paleizen waren vaak niet alleen ijkpunten
van het geloof, maar groeiden ook uit tot hoogstaande culturele centra.
De abdijscholen verzekerden de opleiding van de nieuwe elite. Karel
Martel brak met de traditie van de opleiding aan het hof door zijn zonen
Karloman en Pepijn de Korte in de abdijschool van Saint-Denis te laten
studeren. De Merovingers en hun hofmeiers waren overtuigd dat het
christendom een politiek en sociaal bindmiddel kon zijn om de eenheid
in de Frankische rijken te bevorderen. Zij ondersteunden de Frankische
Kerk. Bovendien beperkten zowel Karloman als Pepijn de Korte de
simonie3 en de “overhaaste sprong” of praecipite saltu4, waardoor zij
een goede verstandverhouding met Rome opbouwden

De onmacht van Byzantium
Paus Gregorius I de Grote (pontificaat 590 – 604) legde als eerste een
grotere belangstelling voor de Franken dan voor de Byzantijnen aan de
dag. Deze laatsten bezaten gebieden in Italië, maar schonken er niet
veel aandacht aan. Door interne en externe problemen waren de

Petrus was de eerste bisschop van Rome. Met Rome als centrum van het Romeinse rijk werd de bisschop aldaar aanzien als “Primus inter pares”. Bisschop
Damasus I (366-384) vermeldde als eerste het concept Apostolische Stoel en stelde zich op als gezaghebbend hoofd van de Kerk en dus boven de bisschoppen
van Alexandrië en Antiochië. Hij zorgde er tevens voor dat de Romeinse keizer Gratianus hem in 375 de titel “Pontifex Maximus” toekende, en diens opvolger
Keizer Theodosius (379-395) de Christelijke Kerk als enige Romeinse staatsgodsdienst erkende. Damasus’ opvolger werd “paus” Siricius en was aldus de eerste
die deze titel droeg. Het oudste bestaande pauselijke decreet is van zijn hand.
1

De Oost-Romeinse keizer Justinianus was de laatste Latijnse keizer, zijn opvolgers waren Grieken. Met hun verzwakte militaire capaciteit legden zij hun focus
op de veiligheid van hun nabije provincies en werd in het begin van de 7de eeuw het rijk Byzantijns en niet langer Oost-Romeins.
2

3

Simonie is het aanbieden van een kerkelijk ambt tegen betaling.

De overhaaste sprong is het aanstellen van een leek op een kerkelijk ambt, bvb een bisschopszetel. Om de adel te paaien schonk de koning gronden - voor de
Frankische adel was grondbezit belangrijker dan geld - maar het beschikbare territorium was beperkt. Dit werd opgelost door kerkeigendommen in bruikleen te
geven. De vorst benoemde een verdienstelijke edelman in een kerkelijk ambt, die dan het vruchtgebruik kreeg van de eigendom die aan dat ambt gekoppeld was.
4
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Byzantijnse keizers niet meer bij machte om in het Patrimonium
Petri voor veiligheid en goed bestuur te zorgen. Om deze
tekortkoming op te vangen, trad de Bisschop van Rome
toenemend op de voorgrond als politiek leider in “zijn” gebied.
Het waren de pausen en niet de keizer, nóch zijn exarch
(Byzantijns gouverneur) die Rome vrijkochten van belegering
door Longobarden in 579, 592 en 593 n.C. Daarbij zorgden
enkele geloofsproblemen tussen Byzantium en Rome voor
spanningen. De kiemen voor het schisma tussen de Westerse en
Oosterse kerk werden hier geplant en zullen enkele eeuwen later
tot de breuk leiden.

De Longobarden
Toen de Longobarden Italië binnenvielen, beleed de elite het
arianisme 5 dat door Byzantium sterk vervolgd werd. Hierdoor

tegen het aanbidden van iconen door de Oosterse kerken. Deze
geloofsdwaling was heel beperkt in het Westen. Afbeeldingen werden hier
hoofdzakelijk gebruikt als educatief materiaal voor de vaak ongeletterde
gelovigen. Met het verwijderen van alle beelden zou de kerstening in het
gedrang komen. De Westerse Christenen zagen dit als een
ongehoorzaamheid aan God, wat voor hen onaanvaardbaar was. Een
overeenkomst werd gesloten tussen Italianen: de Longobarden; de paus
Gregorius II en zijn opvolger Gregorius III (pontificaat 731–741) en de
exarch. Hierdoor werden de Byzantijnen politiek definitief buiten spel gezet.
Het Byzantijnse hertogdom Rome bestond niet meer. De paus wenste de
Respublica Romana (zoals dit toen genoemd werd) niet om te ruilen voor
een Longobardisch hertogdom. Hij wou zelf zijn land beheren. De
Frankische hofmeier Karel Martel werd daarom in 739 om hulp gevraagd
door Rome. Gezien zijn goede relatie met de Longobarden ging hij hier niet
op in. Maar 16 jaar later zal zijn zoon Pepijn de Korte wel hulp bieden.

Een nieuwe dynastie

Longobardische en Byzantijnse gebieden in Italië onder het
bewind van de Longobardische koning Liutprand (712-744)
Wikipedia publiek domein

bleef hun houding tegenover de Byzantijnen lang vijandig. De
katholieke kerk deelde aanvankelijk in de klappen. Tegen het
begin van de 7de eeuw werden de Longobarden toleranter (onder
invloed van de echtgenotes van de Longobardische vorsten die
christelijk waren en hun geloof mochten blijven uitoefenen na hun
huwelijk). Bisdommen en kloosters werden heropgebouwd en
nieuwe gesticht. De Longobarden steunden zelfs paus Gregorius
II (pontificaat 715 – 731) toen de byzantijnse exarch de opgelegde belastingen manu militari wou komen innen. Deze
belastingen waren een doorn in het oog bij de bevolking van de
Byzantijnse gebieden in Italië. Het was echter een geloofskwestie
die in het begin van de 8ste eeuw leidde tot een volksopstand (de
eerste Italiaanse revolutie). De Byzantijnse keizer Leo III wilde alle
religieuze afbeeldingen in kerken laten overpleisteren in zijn strijd

Onder de Merovingers hadden de Franken in West-Europa hun rijk
aanzienlijk vergroot. Koning Chlotarius II (°584-628) wou meer toezicht
hebben op het bestuur in alle gebieden en stelde hofmeiers aan. Naarmate
de Merovingische vorsten zwakker of jonger waren (de naam vadsige
koningen kregen ze van de Karolingische geschiedschrijvers, om hen als
onwaardige koningen te brandmerken) werden de hofmeiers steeds
machtiger. Zij stichtten zelfs hun eigen dynastieën, zoals de Pepiniden.
Pepijn van Herstal was een telg uit deze dynastie en slaagde erin als
hofmeier het volledige Frankische rijk onder zijn bestuur te plaatsen. Na zijn
dood kwam Karel Martel aan de macht. Net als zijn vader nam deze niet
plaats op de troon en bleef besturen als hofmeier. Het was uiteindelijk zijn
opvolger, Pepijn de Korte, die de Merovingische dynastie van de troon
stootte en formeel de Karolingische
dynastie stichtte. Om zijn kroning te
verrechtvaardigen gebruikte Pepijn
in eerste instantie een aantal teksten6
die hem het recht verleenden een
onwaardige koning af te zetten. Dit
was onvoldoende om de meest
conservatieve adel te overtuigen.
Pepijn de Korte deed daarom beroep
op het hoogste morele gezag van die
tijd: de paus. In 749 vertrok een
aanzienlijke Frankische delegatie
naar Rome om zijn zaak te bepleiten.
De paus gaf zijn zegen. Het Vaticaan
had nu een nieuwe sterke bondgenoot, die in staat was militair op te
treden tegen de Longobarden. De
paus was tevens bezorgd over de
Pepijn de Korte
Olie op doek van Louis Félix Amiel uit 1837
toenmalige spanningen rond de
Wikipedia publiek domein
Middellandse Zee, met in het Oosten

Genoemd naar de Alexandrijnse priester Arius die rond 320 n.C. een christelijke leer propageerde, maar de godheid van Christus loochende. Deze leer werd
in 325 n.C. door het concilie van Nicaea als ketterij veroordeeld en in 380 n.C. door Keizer Theodosius buiten de wet gesteld en streng aangepakt.
5

“Etymologieën” en “Over de twaalf wantoestanden van de wereld” waren christelijke teksten. De “Lex Alamannorum” de wet van de Alemannen was een wereldse
tekst.
6
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Byzantium en in het Zuiden de islam. Een sterk en bevriend
koninkrijk in het Westen vormde een goed tegengewicht.

Nabeschouwing

De paus wordt staatshoofd
Pepijn de Korte werd tot koning der Franken gekroond in 751 te
Soissons volgens de klassieke Frankische ceremonie van de
schildverheffing en hij werd ook gezalfd. De zalving was
volkomen nieuw aan het Frankische hof. Het was een verwijzing
naar de oudtestamentische koningen, die door dit ritueel
“gezalfden van God” werden. In Rome kreeg paus Zacharias’
opvolger, Stefanus II (pontificaat 752 – 757), toenemend
problemen met de Longobarden. Hij ging persoonlijk Pepijn de
Korte om hulp vragen. Tijdens het verblijf van paus Stefanus II in
Saint-Denis werd het zalvingsritueel herhaald. Naast de koning
werden ook de troonopvolgers gezalfd “par la grâce de Dieu”. De
Karolingers werden door de paus als het koninklijke geslacht van
het Frankische rijk bevestigd. De paus verleende eveneens de titel
“patricius Romanorum” beschermheer van de Romeinen aan de
Koning der Franken. Op Pasen 754 zal Pepijn de Korte ten
overstaan van de Frankische adel en de pauselijke delegatie zijn
“Belofte (Promissio) van Quierzy” uitspreken. Hij beloofde het
patrimonium van de heilige Petrus van de Longobarden te
bevrijden en terug te schenken. Bij zijn terugkeer naar Rome in
755 n.C. werd de paus dan ook vergezeld door Pepijn en diens
strijdmacht. De Longobarden delfden het onderspit en de
Kerkelijke Staat kwam in handen van koning Pepijn de Korte. Hij
legde de 22 sleutels van de veroverde steden neer op het altaar
van Petrus in Rome. Dit was de “Donato Pippini” of de Pepijnse
Schenking. De paus nam als opvolger van Petrus het beheer van
deze gebieden als staatshoofd op. Hierdoor werd in 756 paus
Stefanus II officieel een wereldse leider. Rome werd de hoofdstad
van de ”Respublica sanctae Ecclesiae”

De vervalsing
Natuurlijk vreesde Rome dat Byzantium het verlies van
grondgebied zou blijven betwisten. Het Vaticaan kwam echter op
de proppen met een document “Donatio Constantini” 7 dat
gedateerd was op 30 maart 315 n.C. en stipuleerde, onder
andere, dat Keizer Constantijn de Grote (°272-337) het gebied
van het hertogdom Rome aan paus Silvester I overdroeg. De akte
zorgde als juridisch document dat elke claim vanuit Byzantium
kon weerlegd worden en de paus het staatshoofd was. Tot in de
19de eeuw werd dit document door het Vaticaan als argument
gebruikt. Alleen… het document was een vervalsing die pas in
de 8ste eeuw was opgesteld. De onechtheid ervan werd door de
humanisten Nicolaas van Cusa en Laurentius Valla in de 15de
eeuw overtuigend aangetoond. 200 jaar later zou kardinaal Caesar
Baronius, een kerkhistoricus, dit bevestigen. Toch duurde het nog
eens 200 jaar vooraleer het Vaticaan de vervalsing toegaf.

Donatio Constantini : Paus Sylvester (links) ontvangt van Constantijn
de Grote (rechts) het keizerlijke frygium dat zich ontwikkelt tot de
pauselijke tiara en de ombrellino, een oud parasolvormig symbol
van macht, dat boven een wereldlijke heerser werd gehouden.
13de-eeuws fresco in St-Sylvester kapel in de Santi Quattro Coronati
in Rome. (Wikipedia publiek domein)

Na hun nederlaag tegen de Franken hielden de Longobardische koningen
zich aanvankelijk rustig. Onder het bewind van de koning Desiderius
veranderde dit echter, waardoor de paus Adrianus I (pontificaat 722 – 795 )
de hulp inriep van Karel de Grote. De Longobarden werden definitief
verslagen. Keizer Karel de Grote kroonde zich tot koning van de
Longobarden en zijn achtjarige zoon werd in 781 tot koning van Italië
gekroond. De paus hoopte op een flinke gebiedsuitbreiding, doch buiten
enkele beperkte grenscorrecties bleef de Kerkelijke Staat zoals hij was.
De zalving bevestigde en verstevigde de macht van de koning met de gratie
Gods, maar deze zalving was tevens een vergiftigd geschenk. De paus
legitimeerde immers de macht van de vorst en dit impliceerde de geestelijkkerkelijke superioriteit boven de wereldse. Een verhouding die later in de
geschiedenis nog voor tal van problemen zou zorgen.
Met de vorstelijke macht van de paus werd dit ambt vanuit wereldse ambities
nog aantrekkelijker, waardoor de strijd om de pauselijke stoel tussen de
Romeinse adel hoog zou oplaaien en meermaals ten koste zou gaan van de
spiritualiteit van de kerkleiding. De paus zal over de Kerkelijke Staat regeren
tot 1789, wanneer Napoleon Bonaparte Rome inneemt. Met het Risorgimento (de eenmaking van Italië in 1848) en finaal onder koning Viktor
Emanuel II (1870) werd de Kerkelijke Staat aan de Heilige Stoel onttrokken.
Uiteindelijk werd in 1929 het Verdrag van Lateranen afgesloten door
Mussolini, waarbij de Kerkelijke Staat beperkt werd tot het Vaticaan zoals wij
het vandaag kennen. 
Bronnen
De Franken en het Christendom (550 – 850) Een rechte lijn door Pierre Trouillez
‘Atlas van middeleeuws Europa’ door Angus Konstam (vertaald uit het Engels)
Websites: vatican.va, geschiedenisbeleven.nl, kerknet.be, katholiek.org,
wikipedia.org, vilters-vanhemel.be, historiek.net, studocu.com, ens

Het document bevat een verhaal over de bekering van Constantijn de Grote, overtuigd geraakt van de waarheid van het christendom doordat paus Silvester
hem met een gebed geneest van melaatsheid; vervolgens een erkenning van de paus als hoger gezagsdrager dan de andere patriarchen en dan de keizer (waarbij
aan de paus het Lateraans paleis, de keizerlijke insignia en de heerschappij over Rome en de westelijke landen worden afgestaan, terwijl de keizer zelf zich alleen
het Oosten voorbehoudt) Bron: www.ensie.nl katholicisme encyclopedie
7
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Vredeskwesties
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog
François Crepain, past voorzitter

DEEL 8/2 – De ‘Haldane Mission’ (deel 2)
Aansluiting met Deel 1
In 1911, tijdens de Agadircrisis, waren de spanningen in Europa zo
sterk toegenomen dat reeds gedacht werd aan oorlog. Zeker in Londen
had men die aanloop tot een gewapend treffen met enige schrik zien
aankomen en trokken een aantal politici het buitenlands beleid van
Groot-Brittannië in twijfel. Ze verdachten de diplomaten in White Hall
van te uitgesproken anti-Duitse gevoelens en vonden het niet wijselijk
de Secretary of Foreign Affairs, Edward Grey op post te houden. Het
ging zo ver dat in januari 1912 de radicale vleugel van zijn Liberal Party
openlijk zijn ontslag eiste. Ook de Conservatieven van de oppositie, die
hem tot dan steunden, vroegen betere betrekkingen met Duitsland.
Bijgevolg zit Grey, wanneer Albert Ballin en Ernest Cassel ijverig
zoeken naar een toenadering, op een zeer wankele stoel. Zou het dan
toch mogelijk geweest zijn dat de Haldane Mission op initiatief van
Grey gestart is? Indien het zo is, dan zal dit maar gedwongen en zeer
tegen zijn zin geweest zijn! De Engelse ambassadeur in Parijs, Sir
Francis Bertie, zinspeelt daarop wanneer hij zegt ‘The Haldane mission
was ‘a foolish move…, to satisfy the ‘Grey-must-go radicals”. Zou het dan
Ernest Cassel - karikatuur v.a.b.
toch een schijnoperatie zijn om zijn zitje te redden of wel een echte
‘Spy for Vanity Fair’ (1899)
poging om de spanningen met Duitsland te verbeteren? Een verplicht
nummertje? Een antwoord op die vraag zien we in het verdere verloop.
Maar eerst terug naar vorig nummer. Daar zijn we geëindigd bij een gematigd optimisme van Lord
Haldane over de resultaten van zijn zending naar Berlijn.
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Een historisch feit!
Ik kan goed begrijpen dat, met de beloofde beperkte vlootverhouding
van 1 op 2, met de vertraging van het bouwprogramma tot in het jaar
1919 en met dit politiek document op zak, Haldane uiterst tevreden is
en juicht: ‘Hier speelt zich een historisch feit af dat al in meer dan 50
jaar niet is gebeurd’.
Hij zal daar waarschijnlijk een goeie whisky op gedronken hebben ‘I
did not go to Berlin with power to make a Treaty. These affairs are too
fast for that. But I went to investigate and discuss whether one could
be made. What may be possible with English public opinion in the view
of the Cabinet remains to be seen. But my work up to this point has
been attended with a measure of success that was neither foreseen nor
expected’.
Wat klaar en duidelijk wil zeggen: hier is een grondige basis gelegd
voor verdere besprekingen en verfijning op hoger niveau, met
personen die wel de bevoegdheid hebben om verdragen af te sluiten.
‘After all these points had been noted down for further discussion by
the London and Berlin Governments, Lord Haldane returned to
England, carrying in his pocket the draft of the proposed German Navy
Law’.(134)

Hoe zal het aflopen? De afhandeling.
Zodra Sir Richard Haldane op 12 februari weer in Londen is, gaat hij
Minister President Asquith, hoofd van het Cabinet, opzoeken om
verslag uit te brengen en het heugelijke nieuws te melden. Deze is ook
bijzonder opgetogen en meldt zijn ministers dat ‘Haldane’s mission had
‘completely realised’ the anticipations it had aroused’. Dus ‘so far, so
good’, want Duitsland vertraagt welwillend zijn scheepsbouwprogramma en dus heeft het Britse standpunt het gehaald van het
Duitse.
Helaas, driewerf helaas, niet iedereen in Londen had daar oor naar!
Wanneer het rapport van
Haldane’s opdracht bij Edward
Grey, Minister van Buitenlandse
Zaken, komt, verstomt het
hoerageroep en wordt het plots
akelig stil. Die stilte is te wijten
aan het feit dat Grey, verrast door
de geboekte, maar voor hem
onvoorziene resultaten, in nesten
zit. Want hij heeft zich, zonder
medeweten van het Cabinet, laat
staan van het parlement, met
handen en voeten laten binden
Viscount Richard Haldane
door de geheime militaire
Wikipedia
besprekingen die hij met
Frankrijk heeft gehad (zie ook deel 7). In die afspraken had hij zich
uitgesproken zich aan de kant van Frankrijk te scharen in een mogelijke
oorlog met Duitsland. De gekende Nederlandse historicus Hans
Andriessen schrijft: “Grey was dus ten zeerste verrast met de
onverwachte resultaten van ‘Haldane’s mission’ maar kon niet meer

terug. Die geheime afspraken die hij zonder medeweten van de andere
ministers had bedisseld, lieten hem als enige uitweg de behaalde
afspraken te saboteren.” (135)
Edward Grey laat, als perfecte gentleman, toch niet na, weliswaar in
een behouden voorwaardelijke taal, te verklaren: ’The spirit in which
the talks were conducted should help to relieve tension between the
two powers’. (136)

Hoe dit akkoord afschieten? De vraag die
minister Grey zich moet stellen.
In vorige aflevering hadden we laten verstaan dat Grey waarschijnlijk
via de diplomatieke telefoonlijn reeds geïnformeerd was van het
resultaat van Haldane’s zending. Uit de reactie van Asquith kunnen we
afleiden dat hij door Grey niet voorafgaandelijk op de hoogte was
gebracht. En natuurlijk toont Grey zich van het Lam Gods geslagen,
wanneer hij het nieuws officieel verneemt. Maar hij kan niet terug
zonder diplomatiek gezichtsverlies, dus moet die poging tot
overeenkomst, zoals historicus Andriessen zegt, gesaboteerd worden!
Ook moet de zeer enthousiaste Premier Asquith op andere gedachten
gebracht worden!
Ik weet niet wat de gewoontes zijn in de diplomatieke wereld, maar dat
Haldane zijn ambassadeur in Berlijn op de hoogte brengt van het
resultaat van zijn besprekingen is waarschijnlijk normaal, maar wat
gedacht van zijn bezoek aan de Franse ambassadeur Jules Cambon
diezelfde nacht nog? Was dit onbedacht, of was dit een onbezonnen
reactie in zijn euforie? Ik heb het vermoeden dat, van zodra hij iets na
23.00u de deur uit was, de telegraaf in het holst van de nacht in Parijs
zal gerinkeld hebben en in actie zijn geschoten. En wat later zal ook de
verbinding Parijs-Londen zéker gewerkt hebben. Het zal wel zeer
waarschijnlijk geweest zijn dat Grey door zijn vriend Théophile
Delcassé, vroegere Minister van Buitenlandse Zaken en thans ‘Ministre
de la Marine’ in allerijl ingelicht was en, nog voor Haldane voet aan wal
zette, wist wat de boodschap was. Er zal vast ook een telefoontje tussen
Jules en broer Paul Cambon, ambassadeur in Londen gegeven zijn.
Er komt een enorme druk vanuit Frankrijk. Niet alleen, zoals verwacht
van de Franse diplomatie, maar ook van Sir Francis Bertie, de Engelse
ambassadeur in Parijs die altijd hevig gekant was tegen welke BritsDuitse toenadering ook. In Parijs verklaart men dat die overeenkomst
geen rem zal zetten op de Duitse vlootuitbreiding en dat die zeker niet
past in de Britse ‘Entente’ verdragen met Frankrijk en Rusland.
(Nochtans heeft Grey verscheidene malen met de hand op het hart
beweerd dat Groot-Brittannië niet gebonden is door welke afspraken
ook. Hij zal dit trouwens blijven beweren tot in juli 1914!)
In zijn verslag had Haldane ook laten uitschijnen dat er in het Duitse
politieke beleid een zekere onenigheid bestond tussen de Keizer, de
Kanselier en de admiraal Tirpitz. Het was volgens hem ook duidelijk
dat Tirpitz het hoge woord voerde. Hieruit kan men in Londen, indien
nodig, een zekere twijfel hechten aan de eensgezindheid in het Duitse
standpunt en zou de vraag kunnen rijzen of dit akkoord wel te
vertrouwen is.
Zo zijn er reeds twee middeltjes/argumenten gevonden om Grey uit
nesten te halen. En misschien zijn er nog te vinden.
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klus fijn geklaard. Hij heeft zich uit zijn lastige positie kunnen bevrijden!
Het initiatief wordt zonder meer definitief afgeblazen!
Tenslotte moet de pers ook nog haar steentje bijdragen. Als einde van
het verhaal wordt de Haldane mission afgebeeld als een grote flop en
op een lachertje onthaald. Smalend luidden de berichten: ’Haldane
keerde in politiek opzicht met lege handen naar Engeland terug, maar
wel met een bronzen buste van de keizer en een kopie van de Duitse
marine begroting, - beide cadeautjes van de keizer!’(137 Daar had de
Britse pers wel een handje van weg.
Cabinet Asquith - Spotprent Punch Wikimedia commons.We
menen te herkennen o.a. Haldane, Churchill, Grey en Asquith

Zoals reeds gemeld, werd vanaf het begin van dit initiatief in Britse
kringen gevreesd voor het in stand houden van de fameuze ‘two power
standard’. Dus werd ook in die richting verder gezocht. Winston
Churchill, Minister van Marine, wordt er bijgehaald en moet met enkele
stafofficieren van de Navy de tekst van het voorstel van de
‘Flottennovelle’ nauwkeurig analyseren. Het valt hen op dat het Duits
marinepersoneelsbestand duidelijk aanzwelt en ze verwijten Haldane
dat hij die geplande toename over het hoofd heeft gezien. Daarbij zien
de stafofficieren ook dat er kleinere schepen zoals destroyers,
torpedojagers en onderzeeboten deel uitmaken van dit programma.
Wanneer de Duitse ambassadeur door Grey daarover wordt aangesproken, kan die alleen maar antwoorden dat in Berlijn enkel over
de grote slagschepen(*) werd gesproken en niet over kleinere
eenheden, waarop Grey geen twijfel laat bestaan en vindt dat verdere
officiële onderhandelingen zinloos zijn.

Klus geklaard!
De analyse is gemaakt en de conclusie is getrokken. Dit voorstel vindt
geen bijval in Frankrijk als Entente mogendheid, want het is niet
betrouwbaar en daarbij gaat de Duitse inspanning in de scheepsbouw
steeds door. Het voorstel is bijgevolg niet aanvaardbaar en er kan,
onder die omstandigheden, van een overeenkomst natuurlijk geen
sprake zijn.
De officiële versie van het Britse standpunt kan als volgt samengevat
worden: Richard Haldane is geen specialist in marinezaken, de inhoud
van de Novelle was hem niet bekend en het voorgestelde compromis
over de koloniale gebieden Timor, Zanzibar en Pemba(**) is niet
haalbaar en moet later herbekeken worden. Daarbij kan Engeland ook
niet akkoord gaan met de voorgestelde clausule over ‘Engelse
neutraliteit’ zonder het probleem van wie de ‘agressor’ in geval van
oorlog is, in beschouwing te nemen en nader te omschrijven.
Dit is een ware ontnuchtering voor sommigen, maar voor Grey is de

Het is altijd gemakkelijk en misschien ook een teken van zwakheid om
alles in het belachelijke te trekken. Maar misschien zat daar wel wat
symboliek achter. Zoals bijvoorbeeld: ‘Vermits het u (de koning, de
eerste minister of de minister van buitenlandse zaken), niet behaagd
heeft naar mij te komen, kom ik (onder de vorm van mijn buste) naar
u met mijn boodschap (begrotingsontwerp). Het is ernstig, Duitsland
is ook sterk en zal steeds sterker worden. Dit is een belangrijke
afspraak. Denk na!’
Zo kunnen deze ‘belachelijke cadeautjes’ misschien ook vanuit een
andere hoek bekeken worden.

Verder verloop – Zoeken naar een politiek
akkoord
Bismarck leidde een voorzichtige terughoudende buitenlandse politiek,
maar sedert zijn vertrek raakt Duitsland meer en meer geprangd tussen
twee agressieve bondgenootschappen. Rusland werkt volop aan de
herbewapening en de Franse politiek wordt dreigender. Zeker vanaf
begin 1912 is Duitsland op zijn hoede voor de opmars van het Franse
‘revanchisme’, met Raymond Poincaré als nieuwe Président du Conseil
(zie deel 6). Hij is niet alleen Eerste Minister maar ook Minister van
Buitenlandse Zaken met volgende politieke agenda: verdere
toenadering met Groot-Brittannië, consolidatie van het bondgenootschap met Rusland en een krachtigere politiek tegenover
Duitsland. De ‘Triple entente’ is verstikkend!
De Duitse keizerlijke adelaar zit gevangen in een kooi en vraagt de
Engelse koninklijke John Bull, die de sleutel heeft, om het deurtje te
openen. Engeland is immers de zwakke schakel in de omsingeling,
omdat het Engelse thuisfront niet onverdeeld anti-Duits is. Daarbij
ontkent Groot-Brittannië in officiële termen dat het geen bindingen
heeft met wie dan ook.
In Berlijn had de keizer meerdere malen herhaald dat vanuit het Duitse
standpunt gezien, een politiek akkoord de sleutel was voor het hele
probleem. Maar is Engeland daartoe bereid?
De drie nieuwe geplande Duitse Dreadnoughts zullen volgens de

(*)De

Duitse marine achterstand op de Royal Navy is veel te groot om die ooit te kunnen overbruggen. Maar met de tewaterlating van het
Britse allernieuwste, almachtige type slagschip (HMS Dreadnought) in 1905, krijgt Duitsland de mogelijkheid het Britse bouwritme van dit
type schip enigszins aan te houden, dus wordt de ‘naval arms race’ in feite een ‘Dreadnouht race’. Dus kan men in die context het logisch
vinden dat alleen over dit type schepen werd gepraat.
(**)

Pemba is een klein eilandje ten noorden van Zanzibar dat samen met Mafia de drie specerijeneilanden vormt. Ideaal gelegen in de
Indische Oceaan als bunkerplaats voor schepen. Behoort thans toe aan Tanzania.
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nieuwe Novelle de ruggengraat vormen van het derde Duitse Eskader.
Om die nieuwe uitdaging op te vangen zou, zoals Haldane en ook
Churchill hadden aangekondigd, Engeland twee nieuwe kielen voor
ieder nieuw Duits schip moeten leggen. Dit komt erop neer zes nieuwe
schepen te bouwen over een periode van zes jaar. Met dit vooruitzicht
voor ogen, vreest men in Groot-Brittannië dat de publieke opinie niet
zal begrijpen waarom er onder die vijandige omstandigheden een
vriendschapsverdrag kan getekend worden. Grey laat de Duitse
ambassadeur weten: ‘It would be impossible to sign any political
agreement at the moment when both countries were making increased
naval expenditures, because public opinion would regard this as
inconsistent’. Hieruit moet nogmaals blijken dat het in werkelijkheid

aangekondigde drie nieuwe dreadnoughts laten vallen en de Novelle
uitstellen zolang er hoop is op een positieve afloop van de contacten.
De Amerikaanse historicus Sidney Fay spreekt van een ‘valiant struggle
to satisfy Grey’ . Maar de Kaiser verliest zijn geduld en denkt dat dit
politieke spel niet tot het gewenste akkoord zal leiden en alleen tot doel
heeft zijn scheepsbouw af te stellen. Op 5 maart beveelt hij Bethmann
het Duitse aangepaste memorandum toch aan Grey te laten geworden,
zodat de Novelle ’s anderendaags aan de Reichstag kan voorgelegd
worden.

Bijna de catastrophe
Reeds wanneer op 17 februari de ambassadeur de Kaiser op de hoogte
had gebracht van het gewijzigde Britse standpunt, had deze een
intensieve woedeuitbarsting gehad. Maar nu wordt de Kaiser dit
getreuzel meer dan beu en telefoneert, wat uitzonderlijk en ook meer
dan ongewoon is, persoonlijk naar zijn ambassadeur Metternich met
de boodschap: ‘Het schijnt dat Engeland de basis van het Haldane
akkoord heeft verlaten. Duitsland houdt vast aan de Novelle, met
eventueel een gedeeltelijke bouwuitstel. Maar het marine personeelsbestand kan in geen enkel geval het onderwerp zijn van
onderhandelingen’. Daarbij voegt hij er nog de volgende waarschuwing
aan toe : ‘Indien Engeland zijn schepen van de Middellandse Zee naar
de Noordzee verplaatst, wordt dit in Duitsland beschouwd als een
oorlogsdreiging en zal dit maneuver beantwoord worden met een
versnelling van de scheepsbouw en een mogelijke mobilisatie!’

niet gaat om ontspanning, maar wel om de hoge kosten die de wedloop
met zich meebrengt. Het is duidelijk dat voor de Britten geen sprake
kan zijn van een toenadering zolang de nieuwe Duitse Flottennovelle
niet volledig geschrapt wordt. Met andere woorden, het principe van
geven en nemen, waarop het Haldane akkoord gebaseerd is, staat
volledig op de helling.

De Kanselier Bethmann voelt zich
totaal voorbij gestoken door die,
zonder zijn medeweten, ongecontroleerde uitlatingen van de Kaiser
en dient zijn ontslag in. Hij kan niet
langer de verantwoordelijkheid
dragen van dit dictaat en van een
mogelijke mobilisatie zonder de
Reichstag te kennen. De Keizer,
ergens in paniek geslagen, kan
Bethmann toch overtuigen aan te
blijven door hem als toegift de
vrijheid te laten de Novelle uit te
stellen om nog verder met de
Britten te kunnen praten. Daarop
dreigt Tirpitz op zijn beurt met
ontslag, wanneer zou blijken dat
tijdens de onderhandelingen onder
Britse druk de Novelle volledig van
tafel zou verdwijnen.

‘The Kaiser was especially indignant at the change in England’s attitude.
He was willing to proceed with negotiations on the basis of Haldane’s
conversations at Berlin, but not on the new basis which Grey was taking
in London’. In Duitsland wordt samen met Metternich koortsig een
aangepast memorandum in die zin opgesteld. Maar Bethmann houdt
dit voorlopig in beraad. Hij blijft, samen met Alfred von Kiderlen,
Minister van Buitenlandse Zaken, pogen de Kaiser en Tirpitz te
overhalen om toch op het voorstel van Grey in te gaan, d.w.z. de

Na een fameus robbertje tussen
Bethmann en Tirpitz waarbij ‘the
Amiral virtually triumphed over the
civilian Chancellor’, maakt de Kaiser
in feite een Salomonsoordeel: de
Kanselier mag verder onderhandelen en de Admiraal behoudt
zijn drie schepen!

Bismarck verlaat het regeringsschip en de keizer kijkt toe.
Spotprent Punch (1892)

Le penseur de Berlin- Non je ne jubile
pas! Spotprent Foto auteur
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Verdere toegevingen
Ondertussen gaat Bethmann rusteloos verder met zijn pogingen om de
negotiaties terug vlot te trekken, maar dit blijft zonder resultaat.
Natuurlijk niet, want Grey wil het niet! ‘One of the main concerns that
London had during its attempt to reach an understanding with Germany
was an overiding desire to maintain friendly relations with France’. Grey
verzekert zeer overtuigend de Franse ambassadeur: ‘Een formeel
marine akkoord zal nooit bereikt worden.’ (138)
Het schaakspel gaat verder. Duitsland dreigt met het in gang zetten van
de Flottennovelle. Waarop Engeland reageert met de dreiging zijn
Middellandse Zee vloot naar de Noordzee over te brengen om het
overwicht in de Noordzee te behouden. Waarop Duitsland dreigt met
mobilisatie. Op 6 maart neemt Duitsland terug het initiatief met een
nieuw memorandum, waarin Duitsland zich bereid verklaart de bouw
van het derde schip voor onbepaalde tijd uit te stellen, met de
mogelijkheid het zelfs definitief op te zeggen. Deze nieuwe toegevingen
kaderen steeds in het streven om tot een politiek vergelijk over de
neutraliteitsformule te komen. Maar telkenmale stoot men op
problemen over noties als ‘welwillende neutraliteit’, of ’wie is de
‘agressor’’ en nog andere meer pietluttige discussies, scherpslijperij en
haarklieverij. Zo beweert Francis Bertie ‘Benevolt neutrality is a
contradiction in terms; if Britain was benevolt towards one party, then
it was not being truly neutral!’ ‘Als men welwillend neutraal is voor een
partij, dan is men niet echt neutraal’. Zou dit op zich reeds niet het
onderwerp kunnen zijn van een doctoraatsthesis in de wijsbegeerte?

Een finale doorbraak of het einde?
Op 12 maart wordt Haldane midden in de nacht dringend op de Duitse
ambassade verwacht, omdat volgend uiterst belangrijk bericht van
Berlijn is ontvangen. ‘Indien Groot-Brittannië een voor Duitsland
bevredigend politiek akkoord kan
voorleggen, dan zal Duitsland de
volledige Novelle herroepen’. Dit lijkt
op een smeekbede of een knieval
vanwege Bethmann, die waarschijnlijk dit voorstel doet zonder
medeweten van de admiraal Tirpitz.
Daarom voegt hij er voorzichtigheidshalve aan toe dat er later een
nieuwe Flottennovelle zal uitgewerkt
worden, die in ieder geval veel
minder om het lijf zal hebben dan de
vorige. Daarop wordt Arthur
Nicolson, Undersecretary Foreign
Affairs gevraagd een voorstel op te
maken, maar dat zeker ‘niet bindend’
mag zijn. ‘I do my utmost to find a
Paul Graf von Wolff Metternich zur
Grachten Duits ambassadeur in
formula we may submit which will be
Londen (1901-1912) fr.wikipedia.org as noncommittal a character as pos(***)’

sible, and one which will not bind our hands in regard to any
eventualities. (139) En inderdaad valt dit voorstel (***), zoals verwacht, niet
in goede aarde bij Metternich, die het een meer bindend karakter wil
geven door er aan toe te voegen: ‘England will therefore as a matter of
course remain neutral if a war is forced upon Germany’. Waarop Grey
kordaat antwoordt: ‘The statement as it exists expresses the British
position correctly’.
Zoals het past bij de politiek van Grey, voegt hij er nog een voorstel
als een doekje tegen het bloeden aan toe. We citeren Sidney Fay :‘He
offered instead another much more restricted formula, which Germany
rejected as not giving any satisfactory security against war with
England’(140)
Het is in feite zoals Fay het uitdrukt een nog meer beperkende formule,
waarmee Duitsland zeker niet kan tevreden zijn. Er volgt nog een
poging van Bethmann, maar van Engelse kant wordt de zaak als
gesloten beschouwd en alle verdere initiatieven worden als zonder
enige hoop op slagen virtueel opgegeven op 29 maart, wanneer Grey
de ambassadeur Metternich officieel laat weten dat het Cabinet
tenslotte besloten heeft zich definitief te verzetten tegen de
neutraliteitsformule zoals door Bethmann voorgesteld. Dit zoals reeds
een paar keren hier aangeduid, is de werkelijke reden voor de Engelse
‘No way’!
Dit moet een fameuze opluchting geweest zijn voor de Engelse
diplomatieke wereld. De Engelse ambassadeur in Berlijn Sir William
Edward Goschen stuurt zijn warme felicitaties naar Nicolson omdat hij
dit werk zo voortreffelijk heeft afgehandeld.
Er is veel gepraat en gefilosofeerd en mogelijke interpretaties gegeven
over die categorieke neen! Later na de oorlog zal Grey zeggen dat hij
weigerde een tekst te tekenen die, zoals hij althans beweerde, de
indruk zou geven dat er meer zou mee bedoeld geweest zijn dan wat
er in werkelijkheid geschreven stond.

Invloed van de Entente Cordiale
De hoofdreden voor het weigeren van een neutralititeitsformule is te
vinden in de Britse politiek om Frankrijk onder geen enkel beding los
te laten. De Franse druk is zeer groot, niet alleen van buiten uit maar
ook vanuit de White Hall zelf, waar zekere voorname invloedrijke
personen echte ‘koude oorlog’ krijgers zijn die in Duitsland bijna de
echte incarnatie van de duivel zien.(vertaling Archer)(141)
Anderen, met Edward Grey als ‘chef de file’ waren wel bereid eventueel
met Duitsland om te gaan, voor zolang het echter niet de
verstandhouding van de Entente verstoorde. ’Undoubtedly, Birtain’s
secret military and naval commitments to France had been the
backbone of British foreign policy since 1906. (142) De Engelse
ambassadeur Francis Bertie was zeer actief in het bekampen van enige
toenadering. De Franse Eerste minister Poincaré gaf zijn ambassadeur
in Londen Paul Gambon het bevel zich te verzetten tegen elk mogelijk
akkoord waarin sprake kon zijn van neutraliteit onder welke omstan-

England will make no unprovoked attack upon Germany and pursue no agressive policy towards her. Agression upon Gertmany is not
in the subject and forms no part of any Treaty understanding or combinations to which England is now a party nor will she become a party
to anything that has such an object.’
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digheden ook. De Franse vrees bestond erin dat het zou alleen staan
in haar strijd om eens Elzas-Lotharingen terug te winnen. De Fransen
argumenteerden zelfs in hun pleidooien dat Frankrijk tijdens de
overlegvergaderingen al de militaire geheimen en strategische plannen
had doorgegeven aan Engeland, dat nu een akkoord zou afsluiten met
de mogelijke vijand! Om de ‘balance of power’ te behouden wou
Engeland van zijn kant zeker niet dat Frankrijk als sterke natie in Europa
zou verdwijnen. Dus zelfs in het geval van een Franse geprovoceerde
aanval op Duitsland, moest Engeland eventueel militair kunnen tussenbeide komen wanneer zou blijken dat Frankrijk het onderspit ging
moeten delven. Men kan zich natuurlijk ook de vraag stellen: en indien
Duitsland de verliezende partij zou zijn, wat dan met de ‘balance of
power’? Zou Engeland dan ook militair tussenkomen of had ze dan
genoeg macht om Frankrijk tot de orde te roepen? Wat was dan de
kans om Frankrijk, dat een Duitsland wilde zien zoals het was vóór
Bismarck, te doen stoppen? Geopolitieke beschouwingen, zoals de
ententes, waren er volgens Engeland toch alleen maar om het
Europese evenwicht in stand te houden, maar niet noodzakelijk om
Duitsland te elimineren. Of toch?

Vervolg – De ‘Naval Holiday’
Winston Churchill had zijn Navy begroting reeds aan het Parlement
voorgelegd op 18 maart, en de Britse oorlogsbodems van de
Middellandse Zee stoomden naar de ‘Homewaters’. Tenslotte zal
Bethmann inzien dat er geen uitkomen meer is en stelt de zo besproken
Flottennovelle op 14 april voor aan de Reichstag. Die zal ze zonder
enige wijziging op 14 mei aanvaarden.

Brits scheepssyndroom – Spotprent
foto auteur

Winston Churchill zal nog een
poging doen met zijn ‘Naval
Holiday’ voorstel, bedoeld om de
maritieme wapenwedloop in 1913
met één jaar te vertragen. Maar de
ontgoochelde Duitse kanselier
gelooft er niet meer in. De Kaiser
antwoordt, verwijzend naar een
politiek akkoord, zeer vriendelijk
op dit voorstel: ‘Een Naval holiday
kan alleen mogelijk zijn tussen
bondgenoten’. Churchill had zijn
redenen om dit voorstel te doen
slagen en zal het tot driemaal toe
hernieuwen, maar echter zonder
enige doenbare reactie vanuit
Berlijn.

‘Churchill had a further reason to renew the offer for a naval holiday.
Toward the end of 1912, the Admiralty received intelligence indicating
that Germany intended another increase in naval construction’.(143)
Als gevolg van het definitief opzeggen van die laatste werkelijke en
mogelijke poging om tot een overeenkomst te komen, gaan beide
protagonisten, hoe ironisch ook, verder zoeken naar meer veiligheid
op de manier die hen eerder had geleid tot een onveiligheidsgevoel en
de daaruit verzuurde relatie. De Duitsers, enerzijds met hun nieuwe

Novelle, gaan verder in hun risicotheorie, die nu bewezen heeft dat die
strategie geen zin meer heeft in een internationaal politiek systeem
gebaseerd op machtsgroepen (bondgenootschappen) en niet meer
zoals vroeger op individuele machtige naties. En anderzijds GrootBrittannië dat met het verplaatsen van zijn Middellandse Zee vloot naar
de Noordzee volledig zijn ‘heilige’ vrije politieke handelswijze heeft
verlaten en nu definitief met Frankrijk in zee is gegaan.

Met lege handen? Een nadere analyse
De algemene teneur van de gesprekken in Britse politieke milieus was
dat Haldane met lege handen was thuisgekomen van zijn reis naar
Berlijn. Maar was dat wel zo? Waren die handen wel leeg?
Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk. Voor de enen niet en voor
de anderen wel, het hangt telkens af van de manier waarop die handen
worden voorgesteld en ook hoe ze bekeken worden! Meer en meer
wordt in de moderne geschiedschrijving aandacht besteed aan die
zogezegde ‘lege handen’.
Laat ons even terugkomen op het resultaat van de negotiaties in Berlijn.
Hoe zag het voorstel eruit dat Haldane had meegebracht?
De tekst begint, zoals gewoonlijk in dit soort afspraken, met een
verklaring over hun wil tot vrede en vriendschap en de plechtige
intentie mekaar niet aan te vallen en niet met één of ander
bondgenootschap gericht tegen de andere partij samen te werken. Het
heikel punt van de neutraliteit is schijnbaar opgelost door de volgende
twee artikels die wel uitermate belangrijk zijn.
Artikel 3 leest als volgt: ‘If either of the high contracting parties become
entangled in a war of which it cannot be said to be the agressor, the
other will at least towards the Power so entangled, observe a
benevolent neutrality, and use its utmost to endeavour for the
localization of the conflict’
We lezen zeer goed ‘a benevolt neutrality’ (een welwillende neutraliteit).
Wat wel iets anders is dan het door Duitsland oorspronkelijk
voorgestelde ‘unconditional neutrality’ (onvoorwaardelijke neutraliteit),
en dit in geval één van beide in een niet door hem geprovoceerde
agressieve oorlog zou komen.

Lege handen?

Dit is zeker een mooi voorbeeld van diplomatieke negotiatie en een
toonbeeld van bereidwilligheid en positief zoeken van beide partijen
naar een bevredigende oplossing.
Het volgende artikel 4 luidt: ‘The duty of neutrality which arises from
the preceeding articles, has no application in so far as it may not be
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reconcilable with existing agreements which the high contracting
parties have already made.’ Dit uiterst belangrijk artikel stipuleert dat
deze neutraliteitsplicht niet van toepassing is wanneer het niet
verenigbaar is met reeds bestaande akkoorden. Met andere woorden,
de vroegere afspraken, gemaakt in het kader van de bestaande
bondgenootschappen, worden niet in twijfel getrokken! Desgevallend
vervalt de nu aangegane neutraliteitsplicht.

Lege handen? Alle punten van het Britse
memorandum zijn toch ingewilligd?
Op het eerste punt, de erkenning van de Britse superioriteit op zee, is
een duidelijk antwoord gegeven. Ze wordt niet in twijfel getrokken en
wordt weerspiegeld in de toegevingen van de Duitse keizer en de
Kanselier, namelijk de afgesproken verhouding van 1 tot 2 en de
spreiding van het vlootprogramma.
Betreffende de neokoloniale kwestie werd een akkoord bereikt. GrootBrittannië zal zijn geheim akkoord met Portugal van 1899 (Verdrag van
Windsor) herzien en een deel van de Portugese gebieden (o.a.
Angola), kan in Duits bezit komen. Over Belgisch Congo zou verder
gepraat kunnen worden. Maar het voorstel bestond erin dat Duitsland
Belgisch Congo zou kunnen kopen met de bijkomende voorwaarde dat
het een concessie zou geven voor de aanleg van de Kaap-Cairo
spoorlijn. Ook de Bagdad spoorlijn komt ter sprake want Engeland zou
ook Zanzibar en Pemba aan Duitsland afstaan in ruil voor Timor en een
Britse meerderheidsparticipatie van 51% op het stuk Bagdad-Basra (tot
aan de Perzische Golf) van de spoorlijn.
Tenslotte, zoals vermeld, wordt het derde punt verwerkt met het
Bethmann-Haldane voorstel om een zekere hypothetische Britse
neutraliteit af te spreken die ondergeschikt blijft aan de akkoorden van
de Entente. Maar toch blijft dit het heikel punt voor Groot-Brittannië,
de struikelblok voor Grey!
We moeten die houding ook zien in de optiek van de Britse politici, die
moesten aantonen dat alles in het werk werd gesteld om op betere voet
te komen met Duitsland, maar dat dit telkenmale botste op een Duitse
weigering.

Een diplomatieke epiloog
De Engelse gezant, Lord Richard Haldane had op een bepaald ogenblik
tijdens zijn bezoek aan Berlijn gezegd ’we staan dicht bij een vergelijk
indien de Duitsers nog wat sleutelen aan de Novelle’. Maar de ontstane
enthousiaste sfeer ging op in lucht en men stapte over op het politieke
luik. Omdat de keizer dacht dat, met een politiek akkoord op zak, het
voor hem zoveel gemakkelijker zou zijn het terugschroeven van het
scheepsbouwprogramma aan de Reichstag zonder gezichtsverlies aan
te kaarten.(144) Zoals reeds vermeld heeft Bethmann nog goed
gesleuteld aan het programma, nog voor het vertrek van Haldane en
ook nog tot later tijdens de laatste pogingen in de maand maart. En
toch mocht het niet baten!!
Wat een verloren kans, dit was een eerste voorstel tot ontspanning en
kon verder uitgewerkt worden. Beide standpunten konden nog dichter
bij mekaar gebracht worden. De spanningen hadden kunnen weg-
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Secretary of War Haldane (rechts) samen met
Stafchef Douglas Haig- Bedrukte gezichten.
en.wikipedia.org

gewerkt worden en de vrede gered. Maar schijnbaar waren de
protagonisten uitgepraat.
Gedurende de besprekingen tijdens de zending in Berlijn en in de
daaropvolgende briefwisseling en gedachtenuitwisseling, kwamen de
fundamentele principes van hun politieke standpunten uitvoerig aan
bod en werden tot op zeer hoog niveau geanalyseerd en aan elkaar
getoetst. Ze waren als definitief gebeiteld in een stuk rots. De
daaropvolgende jaren zullen gekenmerkt zijn door zeer weinig tot zelfs
geen toenadering meer van enige betekenis, zodat de Britse historicus
Paul Kennedy kan beweren dat de twee jaren die Berlijn scheiden van
de ‘oercatastrophe’, ‘virtually a diplomatic epilogue’ zijn.

Bespreking - Commentaar - Kanttekeningen
Ik vind die poging om de vrede te handhaven zo belangrijk, dat ik de
lezer wens mee te nemen in het volgend debat, dat door verschillende
geschiedschrijvers gevoerd werd en dat nog steeds verder gaat.
Wanneer we even peilen naar de meningen over de betekenis en de
waarde van dit bijna-akkoord bij historici en wetenschappers, zien we
dat sommigen erin geloven, terwijl anderen twijfelen of het zelfs
gewoonweg afdoen als een anekdote.
Het is zoals op een rollercoaster op de kermis, met ups en downs. We
nemen de lezer mee voor een ritje. Instappen! Klaar? We vertrekken.

Kon uitbreken van een wereldoorlog
vermeden worden?
Dat dit voorstel een gemiste kans was op een mogelijke handhaving
van de vrede wordt door historici meer en meer onderzocht. In zijn
artikel ‘Haldane Mission in Berlin. Eine erfolglose Friedensmission? (145)
stelt Klaus Jaschinski zich eind 2014 de vraag of de overeenkomst over
de vloot in de Haldane Mission een uitbreken van WO I had kunnen
voorkomen? ‘ Haldane mission in Berlin was wäre gewesen, wenn…?
En hij geeft volgend antwoord: ‘Alleen op zich zelf bekeken eerder niet.

Als overeenkomst inzake bewapeningsbeperking zou dit te licht
gewogen hebben om een bestaand bondgenootschap (Entente) te
doen wankelen of een oorlog te verhinderen’ (vertaling).
Dan stelt hij de volgende vraag: ‘Was ware aber zu gewinnen gewesen
mit eine, solchen Flottenabkommen?’ En hier is zijn antwoord: ‘Vor
allen Zeit. Zeit, um mit weiteren Abkommen bestehende Differenzen zu
klären und ein vernehmliche Lösungen zu besiegeln’.Met zulke
vlootovereenkomst werd tijd gewonnen, tijd, voornamelijk tijd om met
verdere afspraken bestaande meningsverschillen op te helderen en
gezamenlijke oplossingen uit te werken.
Ook de verklaring van Haldane bij zijn thuiskomst gaat die richting uit:
‘I did not go to Berlin with power to make a Treaty. These affairs are to
fast for that. But I went to investigate and discuss whether one could
be made’. Die gesprekken zijn te haastig en te kort, zegt hij, om nu
reeds een verdrag te sluiten en hij laat verstaan dat er tijd nodig is om
tot een (bevredigend) verdrag te komen.
Dit akkoord had een zekere gratie in Duitsland en ook in GrootBrittannië waren velen het wel genegen. En toch!! Jaschinski relativeert
zijn conclusie en eindigt zijn betoog met volgende bedenking. ‘De tijdsgeest van de beginjaren van de 20ste eeuw indachtig zijnde, kan men
zich de vraag stellen: wie van de machthebbers in 1912 goesting had
om rond de tafel ellenlange tijdrovende discussies aan te gaan als, met
de in volle vaart zijnde wapenwedloop een zeer vlugge oplossing op
het slagveld kon beslist worden ?’
Over het mislukken van de Haldane Mission citeren we nogmaals
Jaschinski: ‘Wollte die britische Seite nicht viel mehr?’ Wilden de
Britten niet veel meer? Ja, ze wilden een definitieve regeling (afstel)
van het probleem van het Duitse vlootprogramma ruilen voor een
eerder vage Britse belofte om bij een eventueel conflict neutraal te
blijven? Zijn antwoord luidt: ‘dus wilden de Britten een voordeel halen
uit een eerder ongunstige positie zonder deze laatste ook maar in een
geringste mate op te willen lossen.(vrije vertaling) . In die uitspraak
vertrekt Jaschinski, volgens mij, van het standpunt dat het wel degelijk
Engeland is die het initiatief genomen heeft om over de wapenwedloop
met Duitsland te overleggen en dat Engeland, als vragende partij in
een ongunstige positie verkeerde.

‘unconditional neutrality’ die Duitsland de gelegenheid zou gegeven
hebben op gelijk welk gewenst moment Frankrijk aan te vallen. Het was
nu aan Engeland om uit te maken wie de agressor is en of al dan niet
zijn verplichtingen in het kader van de Entente-afspraken moeten
nageleefd worden. Het is duidelijk, Duitsland had zijn goede wil
getoond en zich behoorlijk vastgelegd, terwijl Engeland aan het langste
eind trok, maar helaas, het mocht niet zo zijn.

Blokkendiplomatie - Franse diplomatieke
druk - De vroegere afspraken?
We hebben reeds verwezen naar de afkeurende houding van minister
Edward Grey en naar zijn vermoedelijk persoonlijke redenen om dit
‘bijna akkoord’ niet te aanvaarden. En soms wordt dan ook in die zin
naar de fameuze geheime afspraken verwezen om te wijzen op hun
nefaste invloeden op de vrijheid van handelen in de internationale
politiek. Het falen van de Haldane Mission toont aan hoe de
mogelijkheden tot een Engels-Duits akkoord heel ernstig waren
beperkt.(147) Volgens Sidney Fay was dit ook het bewijs dat de Britse
regering echt niet geïnteresseerd was in een politiek akkoord om
neutraal te blijven en dat de Duitsers dan ook absoluut vast hielden
aan hun vlootuitbreiding.
In die eerste bewering kan ik me wel vinden, maar de tweede is volgens
mij wel gedeeltelijk achterhaald door de verdere Duitse uiterste
pogingen tot verzoening in de daaropvolgende maand maart. Ook nog
in andere documenten van historici vinden we telkenmale het
‘neutraliteitsargument ‘ terug, als reden voor de mislukking.
Naast de in het Haldane akkoord vooropgestelde wankele oplossing
voor de koloniale kwestie, hebben ook de historici James Joll en
Gordon Martel hun bedenkingen over de mogelijke voorgestelde Britse
neutraliteit. ‘As far as the Congo was concerned these seemed to be
no evidence that the Belgians were thinking of giving it up. This
coupled with a British pledge (belofte) of neutrality in Europe was
something the British were not prepared to give, especially as the
French government, encouraged by the British ambassador in Paris,
were making their suspicion and distrust of any Anglo-German detente
quite clear.(148)

Het had dus gekund, want tijd zou raad gebracht hebben. De
onderhandelaars hadden trouwens meerdere malen kunnen vaststellen
dat beide protagonisten niet op oorlog uit waren.

De Haldane Mission was geslaagd!
Ook Professor Hans Andriessen is categoriek in zijn reeds vroeger
genomen positief besluit.
‘Ik kan niet anders dan maar weer mijn argumenten terzake
herhalen….De ‘Haldane Mission’ had wel degelijk resultaat. Namelijk,
de formule uitgewerkt door Bethmann en Haldane, die volgens beide
partijen zou leiden tot een oplossing van de problemen’.(146)
Die bewering doet hij, na dieper in te gaan op het juridische aspect
van het 3de en 4de artikel van het voorstel, waarin het bijvoeglijk
naamwoord ‘benevolent’ zo belangrijk is. Inderdaad zegt hij dat er geen
sprake meer is van de door Duitsland oorspronkelijk gewenste

Sergueï Sazonov Russisch
minister Buitenklandse
Zaken Wikipedia

Het volgend fragment uit een
gesprek op 5 december 1912
tussen Izvolski, Russisch ambassadeur in Parijs, en de Russische
minister van buitenlandse zaken
Sazonov is een hard bewijs van de
politieke druk die Frankrijk, vanuit
zijn positie als partner, op Grey
uitoefende. ‘Tijdens een onderhoud dat ik (Izvolski) had met
Poincaré en Paléologue (Frans
ambassadeur in Rusland) heb ik
vernomen op een vertrouwelijke
manier dat ‘à propos’ van de
beruchte reis van Lord Haldane
naar Berlijn ….Poincaré de Britse
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regering zou gezegd hebben
dat zolang er geen schriftelijk
akkoord bestaat over het
‘general political character’,
zou het ondertekenen van
zulk akkoord (het Haldane
akkoord) tussen GrootBrittannië en Duitsland het
einde betekenen van alle
bestaande
Engels-Franse
betrekkingen. Dit protest had
het verwachte resultaat, en
het Cabinet in Londen
Alexander Izvolsky 1894
verwierp het Duitse voorstel.
Wikipedia
Haldane had ook reeds de
Franse ambassadeur in Berlijn, Jules Cambon, moeten sussen en op
het hart drukken: ‘Het gaat over ‘détente’ en niet over ‘entente’.
Winston Churchill had het negatieve effect van de geheime akkoorden
op het voeren van de Engelse internationale politiek reeds vroeger
herhaaldelijk bij Edward Grey aangeklaagd. Maar telkens werd door
Grey beweerd dat Groot-Brittannië geen enkele, maar dan ook geen
enkele politieke verplichting had tegen wie dan ook!
Voor anderen, zoals Gerry Docherty en Jim Macgregor, was de
ruggengraat van de Britse buitenlandse politiek ‘undoubtedly the secret
military and naval commitments to France.’(149)
Dit vinden we echter niet terug bij Christopher Clark. Hij beweert
integendeel dat het argument alsof Engeland gebonden was aan de
verplichtingen met Frankrijk niet steekhoudend is, daar de Duitse
kanselier Bethmann bereid is de voorgestelde neutraliteit ondergeschikt te maken aan de vroegere Engelse overeenkomsten. Ook de
problematiek van de oorlogsschepen en hun aantal maakte dit akkoord
niet onmogelijk. Het is eerder de onverzoenlijkheid van de vermeende
belangen aan beide zijden die de struikelblok blijkt te zijn.(150)

De Britse belangen, motivaties en intenties.
Sommigen beweren dat die opdracht gedoemd was te mislukken
omdat hij gebaseerd was op een totale misopvatting van de Britse
motivaties en intenties. Engeland wilde in eerste instantie vasthouden
aan zijn cruciale ‘Empire status’, maar het was evenzeer belangrijk dat
de ‘balance of power’ op het vasteland bewaard bleef. Dit laatste
standpunt is te verklaren door de historische slechte Britse ervaring
met Napoleon een honderd jaar geleden, toen één natie oppermachtig
werd in Europa. Het was ondenkbaar geworden dat Groot-Brittannië
gewoonweg zou toelaten dat het Europese continent terug door één
enkel land zou gedomineerd worden. (151)
Waarom mislukte de Haldane missie, vraagt Christopher Clark zich af.
Het was niet de Duitse onbuigzaamheid over hun scheepbouwprogramma en ook niet de gevraagde Britse neutraliteit, maar de Britse
begrijpelijke onwil iets voor niets weg te geven. Want, zo betoogt hij,
de Britten komen als de sterkste uit de wapenwedloop en aan hun
superioriteit is niet te twijfelen. Waarom zouden ze die erkenning van
een verworven evidentie, als een toegift van de Duitsers moeten
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beschouwen en op de koop toe ook nog in ruil daarvan hun vrijheid
van handelen moeten inleveren? Wat de Duitsers hen zouden geven,
hebben ze toch!
Dit kan een juiste zienswijze van de Britse houding zijn, maar waarom
vragen de Engelsen dan die erkenning van hun superioriteit zeer
expliciet in hun memorandum? Waren ze misschien niet zeker van de
houdbaarheid van dit overwicht en was het eerder bedoeld als een
keiharde uitgangspositie, waaruit uiteindelijk de onderhandelingen met
een voor de Engelsen gunstig ‘status quo’ zou moeten afgesloten
worden? Wat volgens mij misschien de uiteindelijke bedoeling was.

Foute negotiatietactiek?
Het is wel een feit dat het zeker fout was dat vanaf het prille begin van
de anticipatieve besprekingen de keizer reeds aanwezig was. Dit is,
mijns inziens, toch onbegrijpelijk in de diplomatieke cultuur dat de
uiteindelijke ’beslisser’, de top van de piramide, zich reeds zal moeien
in de voorbereidende gesprekken, die normaal op een lager niveau
worden uitgewerkt. Daarin waren de Engelsen veel handiger door een
minister te sturen voor een eerste contactname. Alhoewel het de
minister van buitenlands zaken had mogen zijn. Want later geven ze,
hetzij wel onrechtstreeks, toe dat Haldane in feite niet de geschikte man
was, vermits hij niet op de hoogte was van de ‘marinezaken’.
Die normale gang van zaken zou
natuurlijk veel tijd in beslag
genomen hebben. Dit was voor de
Kaiser niet haalbaar vermits hij reeds
onder druk van Tirpitz, de nieuwe
Flottennovelle had aangekondigd.
Reeds vroegere pogingen om langs
een behoedzame diplomatieke weg
tot een gesprek met de Britten te
komen hadden alleen windeieren
gelegd, dus nu maar alles op alles
Albert Ballin- postzegel
zetten! Ook de kanselier was in de
100 ste verjaardag 1957
eerste lijn als onderhandelaar, omdat
Wikipedia
ook hij in tijdnood verkeerde. Maar
zijn aanwezigheid had nog een andere reden, namelijk het vertragen of
zelfs verhinderen van deze nieuwe begrotingswet.
Maar was het de aanwezigheid van de Kaiser alléén, of was er nog een
andere oorzaak voor het mislukken? De mislukking van zijn opzet was
voor de fiere Ballin een ware kaakslag. Hij wijdt dit toe aan die te vroege
aanwezigheid van de Kaiser en Bethmann aan de overlegtafel. Maar
volgens Ballin’s biograaf Lamar Cecil was het echter het ontbreken van
de vastberadenheid, de bekwaamheid en het talent van Tirpitz, bij de
andere Duitse onderhandelaars, dat maakte dat de gesprekken zonder
resultaat bleven.’152)

Waarde van de Haldane Mission relativeren.
Het is slechts een anekdote.
Veel van de aangehaalde teksten heb ik gevonden in Amerikaanse
literatuur. Het is wel opvallend dat er weinig in de latere Britse
historiografie over de Haldane zending werd geschreven. Is dit gewild

achterwege gelaten of was die zending werkelijk zonder veel belang?
Ook was de pers destijds eerder karig met verslagen of fundamentele
commentaren. Premier Henry Asquith schrijft na de oorlog ‘’Het zou
absurd geweest zijn de wereld te verkondigen dat de twee naties hun
conflicten hebben opgelost en mekaar de vredeshand hebben gereikt,
wanneer ze in tegendeel de wapenwedloop op zee versnellen en de
intensiteit ervan opdrijven’. Ook de Duitse historica Dr. Katharina
Kellmann vindt ‘Die Haldane Mission’ niet van groot belang. Van Britse
alsook van Duitse kant werkten nochtans invloedrijke zakenlui aan de
voorbereiding, stelt ze. ‘War die Haldanemission ein ernsthafter
Versuch, zu einer Rüstungsbegrenzung zu kommen?’ Was die poging
tot wapenbeperking wel ernstig te nemen? Haar antwoord luidt: ‘Van
Duitse kant koesterde men hoop op een goede afloop en deed men er
alles voor, maar de Engelsen stootten zich aan het feit dat een admiraal
zoveel invloed had op het staatshoofd (de keizer) en daarbij wilden ze
hun goede betrekkingen met Frankrijk en Rusland niet opgeven’.
Verder in haar betoog laat ze blijken dat dit logisch was vermits
‘’London hatte von Anfang an klar gestellt, dass Haldane nur sondieren
sollte’. Haldane was slechts gekomen om af te tasten. ‘Doch eine
‘Verpasste Chance’ waren die Gespräche nicht. Eher eine Anekdote im
deutsch-britischen Verhältnis’ (Die gesprekken zijn zelfs geen ‘gemiste
kans’, ze zijn slechts een anekdote in de geschiedenis van de DuitsBritse verhoudingen.)(153)
Ook bij de reeds vermelde Duitse historicus Klaus Jaschinski, die wél
positief staat tegenover de Mission, vinden we wel een twijfel in de
bedoelingen van de gesprekpartners. De goede intenties om tot een
vergelijk te komen niet nagelaten, geeft hij ook toe dat: ‘Deutsch
freundliche oder england freundliche Haltungen dürften dabei weniger
von Belang gewesen sein als nüchtere Kalkulation’(154) (De Duitse en
Britse vriendelijke omgang zouden tenslotte niet meer betekenis
hebben gehad dan een nuchtere berekende afweging).

Was de Mission niet eerder een nieuwe
aanzet tot oorlog?
De Haldane mission was zonder twijfel een uitvloeisel van de
Marokkocrisis van het voorgaande jaar. Betekende het een poging om
de spanningen die tot een ‘bijna-oorlog’ toestand hadden geleid wat af
te zwakken, of was het een aanzet tot oorlog? Op die vraag moeten we
een onderscheid maken tussen het bijna-akkoord zelf en de mislukking
van de poging.
Sommigen zien in dit voorstel een ‘carte blanche’ voor Duitsland, om
wanneer het zich hoe dan ook, bedreigd voelt, preventief en niet als
‘agressor’ Frankrijk aan te vallen. Dus zou het inderdaad een vrijgeleide
kunnen zijn om een oorlog met Frankrijk te beginnen zonder dat er
een Engelse reactie zou volgen. Maar volgens de geest van het voorstel
zou Engeland een welwillende neutraliteit aanhouden en geen
absolute. Of anders gezegd heeft Engeland de positie van arbiter in
zulk conflict, vermits het zelf kan beslissen of Duitsland al of niet de
‘agressor’ is. In het geval de Engelsen Duitsland als agressor
aanduiden, is het Haldane akkoord zonder waarde en zullen dan zeker
de ‘Entente’ verplichtingen legio zijn. Met het gevolg dat Engeland aan
de zijde van Frankrijk in de oorlog zou stappen.
Dus de mening dat het akkoord op zich een aanzet zou kunnen zijn

voor een oorlog is moeilijk aan te houden. Maar wat konden de directe
gevolgen zijn van de mislukking?
Men kan zich de vraag stellen of het opzetten van de ‘mission’ niet de

Britse handelsvloot overspoeld door zware zee met
Albert Ballin als oppermachtige heerser.
Foto auteur.

bedoeling had de tweespalt tussen de protagonisten nog meer aan te
tonen en de confrontatie op scherp te zetten. Vermits het voor
sommige actoren van bij de beginne toch gedoemd was te mislukken,
waarom het toch laten doorgaan? Indien het de bedoeling was het op
te zetten om het te doen mislukken dan hebben zij die dit bedacht
hebben een mooie val gespannen en zijn in hun opzet geslaagd. Die
mislukking kon nu immers geïnterpreteerd worden als een bewijs van
de wil om verder te bewapenen en naar een oorlog af te glijden. In een
geschiedkundig onderzoek is het so-wie-so altijd belangrijk alle
denkpistes open te houden. Maar laat ons nu die complottheorie
achterwege laten en ons focussen op de eventuele nare gevolgen die
de mislukking tot gevolg kon hebben.
Inderdaad, sommige auteurs zijn de mening toegedaan dat deze
Mission geen vrede kon brengen, maar integendeel een ‘trigger’ was
die oorlogszuchtigen een duw in de rug gaf. Zo dreigt Duitsland met
de bouw van nieuwe schepen, waarop Engeland ook zijn begroting in
die zin herziet. Onder invloed van en als reactie op de Britse weigering
om in te gaan op het Haldane compromis, wordt dit voorstel in mei
1912 in de Reichstag goedgekeurd. Ook Churchill grijpt de
gelegenheid te baat om op 18 maart 1912 het Parlement in te lichten
over de vlootverplaatsing naar de ‘homesea’ en ‘ to stoke the flames of
German antagonism and make bold alterations to fleet displacement
that presaged the preparations of war.’(155) De vlam van het Duits
antagonisme nog wat aan te wakkeren, door de vloot naar de Noordzee
te verplaatsen. Een manoeuvre dat in de geesten van de Duitsers het
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spook van het ‘Kopenhagen’ syndroom doet verschijnen.(****)
Kan het mislukken voor sommigen niet een bewijs zijn van de onwil
van de op oorlog beluste Duitse gezagvoerders? Het kan ook
geïnterpreteerd worden als een stilzwijgend akkoord van GrootBrittannië over de agressieve politiek van Rusland in de Balkan. Sir
Arthur Nicolson (op dit moment Brits ambassadeur in Sint Petersburg)
had immers gezegd dat elke concessie aan de Duitsers de Russen
tegen de Engelsen in het harnas kon jagen. Met andere woorden:
Engeland moet Rusland te vriend houden. Zou de mislukking dan de
prelude zijn van het woelige onrustige jaar 1912 in de Balkan? Een
aanmoediging voor het door Rusland gedreven pan-Slavisme dat aan
de basis ligt van het agressieve Servisch-Bulgaars pact en de
daaropvolgende Balkanoorlog in oktober? (Zie ook Deel 7/2)
Toegegeven dat In hetzelfde jaar Groot-Brittannië met Frankrijk het
marineverdrag zal afsluiten waarbij in geval van oorlog met Duitsland,
de Franse vloot in de Middellandse Zee zal gestationeerd worden,
terwijl de Engelse vloot de Franse kust zal beschermen. In zijn dagboek
noteert Haldane, minister van oorlog, dat hij in september(1912) een
geheime defensieraad had belegd waarop Asquith, Lloyd George,
Churchill en Grey aanwezig waren, tijdens dewelke de maatregelen

The British Second Battle Squadron in formatie. Four ‘Orion
Class’ Battleships , Super dreadnoughts- en.wikipedia.org

werden besproken die genomen moesten worden indien Engeland zich
bij Frankrijk zou aansluiten in een oorlog tegen Duitsland. ‘Alhoewel
geen enkele precieze maatregel werd genomen kwamen ze toch overeen om vijf divisies Indiase troepen aan de oorlog te laten deelnemen.
Stel je voor: dit van een radicale regering!’156) (radicalen waren tegen
oorlog en voorvechters voor vrede)

Was het slechts een oefening in spionage?
In het boek ‘Hidden History’ lezen we enigszins een andere benadering
van de Haldane besprekingen. De auteurs tonen aan dat het initiatief in
werkelijkheid is uitgegaan van Winston Churchill die in eerste instantie
(****) Denemarken

zijn vriend Alfred Cassel zou gevraagd hebben met Albert Ballin een
bijeenkomst te overleggen. Daaruit zijn dan de besprekingen in Berlijn
gegroeid.
Tijdens die gesprekken heeft de Duitse kanselier het mis voor wanneer
hij Haldane toevertrouwt dat hij reeds meer dan twee jaar streeft naar
een akkoord met Engeland. Maar Haldane heeft zulk mandaat om tot
een akkoord te komen niet en heeft ook de intentie er niet voor.
Volgens beide auteurs van ‘Hidden History’, zijn de ‘mainstream
historians’ volledig verkeerd wanneer ze het doel van de ‘Haldane
Mission’ zien als een poging tot verzoening van de geschillen tussen
partijen en schrijven de mislukking toe aan de Duitse onverzettelijke
houding. ‘This is completely untrue. Before Haldane’s departure, Grey
assured the French ambassador that there was no question of opening
negotiations with Berlin’(157) (nvdr: Officieel was het nochtans een zeer
geheime opdracht!)
Haldane’s enige wens was de houding van de Duitse regering af te
toetsen en details van hun vlootprogramma te kennen. ‘Grey accepted
the German hand of friendship but sent Haldane to Berlin primarily to
glean confidential information about their naval programme’. Over de
speech van Churchill in Glasgow zeggen de schrijvers van het boek :
’in fact this was simply one more shameful pretence, a charade behind
which Grey and the Foreign Office constantly confused their German
counterparts’. Indien die veronderstelling juist is, dan was Haldane daar
zeer goed in geslaagd en had op de koop toe, en tot zijn grote
verbazing, nog het volledig gedetailleerd programma van de nieuwe
Flottennovelle, de opgemaakte begroting van het zeeprogramma
meegekregen! De keizer en de kanselier waren uitermate opgetogen
maar in feite waren ze: ‘like two Dickensian gentlemen who had had
their pockets picked by a master, been conned into surrendering part
of the family jewels and believed naively that they had received
something of worth in an empty promise’(157) (Het zijn twee heren, die
zoals in de boeken van Dickens, hun zakken beroofd zien door een
meester-oplichter, en naïef geloven iets zeer waardevol in een lege
belofte te hebben gekregen in ruil voor een deel van hun familie
juwelen.)
Het verdere vervolg kennen we reeds, maar toch wil ik hier nog even
aanhalen ‘Na maanden van inactiviteit had de goedgelovige keizer het
langzaam door dat hij het slachtoffer geworden was van een oneerlijk
‘politiek maneuver’ om zijn scheepsbouwprogramma te vertragen.
Such was Haldane’s mission’.(158)
Hetzelfde besluit vinden we ook bij de Amerikaanse historicus Sidney
Fay, die we citeren: ‘Aan de Franse ambassadeur zegt Grey : we
wensen de intenties van de Duitse regering te kennen en ons
informeren over hun scheepsbouwprogramma’. ‘This attitude on Grey’s

bleef neutraal in de Napoleonistische oorlogen met Engeland. Wanneer in 1807 de Deense koning neutraal wil blijven en
weigert de zijde te kiezen van de Britten, zijn die laatsten bevreesd voor een Franse aanval op het Deense schiereiland, de confiscatie van de
Deense vloot en een bezetting van de Sont, de enge zeedoorgang naar de Oostzee. Engelse troepen worden aan wal gezet die Kopenhagen
landwaarts afsluiten, terwijl de Britse vloot met een 70-tal schepen de zeetoegang tot Kopenhagen afgrendelen. Na een Deense weigering
hun vloot aan de Britten af te staan begint een beschieting van de stad die vier dagen zal duren en een groot deel van de stad vernietigt.
De onvermijdelijke overgave volgt en de gehele Deense vloot wordt in beslag genomen waarvan een deel wordt vernietigd. Dit historisch
feit gaat de geschiedenis in als de ‘Copenhagening’ van een vloot en is een courante uitdrukking in de British Navy.
Dit is een typisch voorbeeld van een preëmptieve aanval die we nog zullen terug zien in 1940 met de vernietiging van de Franse vloot in
Mers-el- Kébir en in 1941 de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor.
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part in itself foredoomed the Haldane Mission to failure’. Het ging
alleen om informatie in te winnen, een valstrik waarin de Duitsers met
de Kaiser op kop, dwaas ingetrapt zijn.
Niet alle Duitsers waren zo goedgelovig. In verband met het bezoek
van Haldane, verklaart op 20 februari Hermann Paasche, de
vertegenwoordiger van de Nationaal Liberale Partij, in de Reichstag,
dat hij de toenadering tussen Engeland en Duitsland ten zeerste
verwelkomt, maar dat hij toch gemengde gevoelens daaromtrent heeft.
‘He did not believe that Britain was offering benefits without an ‘arrière
pensée’. Het zou er alleen om gegaan zijn informatie in te winnen,
Haldane was dus een ‘secret agent’! Engeland had de zakken vol
informatie en Duitsland bleef verweesd achter. Indien moet gesproken
worden over ‘lege handen’, van wie waren die dan?
De Keizer had voor eenmaal gelijk, zegt James Joll, wanneer hij de
resultaten van zijn gesprekken met Haldane opsomt. ‘De Engelsen
hebben in Europa niemendal toegegeven…aan de andere kant hebben
ze ons doorverwezen naar Afrikaanse kolonies toebehorende aan
andere naties waarvan ze niet zeker weten of zij die zo maar vrijwillig
gaan afstaan: maar ze zullen zeker ter wille van dit verzoek tot afstand
van die kolonies hun goede relaties niet vertroebelen.’ (159) (vrije
vertaling)

Counterfactual History
Hier eindigen we onze rit. Onze mooie rit op de roetsbaan, op en neer,
ja, neen, misschien wel …of toch niet? We staan weer met beide
trillende voeten op de grond, maar veel wijzer zijn we niet geworden.

Wat is de conclusie: gemiste kans of waardeloos en de moeite niet
waard?
Moeilijk te zeggen. Een eindje verderop staat een veelkleurig
krakkemiekelig karretje met vier wielen en een venstertje met
gordijntje. Een groot uithangbord en een ernstige vrouw met donkere
blik en indringende ogen, Madame Soleil!

Misschien kan zij in haar kristallen bol en haar mysterieuze kaarten
zien wat de toekomst van dit akkoord zou geweest zijn! Zou het dat
wondermiddel geweest zijn om de oorlogsdreiging af te wenden? We
zouden ook naar Delphi kunnen gaan om er het orakel te raadplegen,
maar dit kan nu niet door de Coronamaatregelen! Dus gaan we het
houden bij Madame Soleil. Gaan we samen binnen? We zijn benieuwd.
Laat ons hopen. 

Tot volgende aflevering, voor een tocht in het virtuele: de
counterfactual history of tegenfeitelijke geschiedschrijving
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Ons Belgisch geld en goud

in de meidagen van 1940
Reisverslag van een gendarm en een bediende van NBB Gent naar Tarbes (Slot)
Freddy Vervaet, bestuurslid
In de twee voorgaande edities van M&M Contact berichtten we over het vertrek van het
Belgisch geld en waarden van de Nationale Bank Gent naar Tarbes. ingeleid door
directienota’s. In de tweede editie gaven we twee ooggetuigenverslagen van
deelnemers aan deze Odyssee. In dit derde deel sluiten we deze tocht af met de
roemloze terugkeer van het Belgisch geld naar NBB Brussel om te belanden in de
bodemloze zakken van het Nazi-apparaat.
Het weze gezegd dat hier enkel het – zeer ingekorte – verslag van Mr Patoor wordt
weergegeven, omdat op 28 mei 1940 zijn wegen zich scheidden van deze van de
begeleidende Gendarmen.

Woensdag 29 mei 1940 – Vandaag horen we over niets anders

Zondag 2 juni 1940 – ‘s Morgens doen we een grote wandeling

spreken dan Leopold III als ‘le roi Félon, le traître, le boche’. We zijn
allen nog zeer onder de indruk. Voor de rest regent het de hele dag
door. Mijn schouder doet pijn en ik koop een thermogène ouate. Op
onze wandeling na de regen ontmoeten we twee Gentbruggenaars op
zoek naar werk. We brengen hen naar het “Office du Placement”. We
vernemen dat Gent niet werd gebombardeerd noch ontruimd.

langs de Gave. ’s Namiddags gaan we met zijn allen een autotocht
maken via de Cauterets naar de Pont d’Esapagne. Onvergetelijk. En te
denken dat deze is aangelegd door Napoleon! Wat voelt men zich hier
klein tussen al die bergreuzen!

Donderdag 30 mei 1940 – We gaan naar het station van
Lourdes en wachten op de trein van 11.30 u uit Parijs, om te zien of
er kennissen of vrienden afstappen met nieuws. Niemand. Om 14 u
vertrek ik per autobus naar Tarbes waar ik in de Brasserie Française
bijna al de bedienden van de NBB aantref. Na de vergadering der
agenten verneem ik dat via het Rode Kruis kaarten naar België kunnen
gestuurd worden. Eens terug in mijn hotel doe ik dat onmiddellijk.

Vrijdag 31 mei 1940 – In de namiddag gaan we naar Argèles en
stappen af aan de Pibeste. We beklimmen de 1400 m hoge berg en
hebben een schitterend zicht op Lourdes en de Pyreneeën. Mochten
mijn vrouw en kinderen hier zijn! Nadien gaan we in de Mairie een
nummer afhalen voor onze verblijfstoelating.

Zaterdag 1 juni 1940 – De hele voormiddag hebben we gewacht
in de Mairie voor het bekomen van een verblijfstoelating. We ontvingen
ook het goede nieuws dat er tussen Aalst en Gent niet gevochten werd.
Gent zou als ‘open stad’ door volksvertegenwoordiger Van Acker
overgeleverd zijn aan de Duitser en de bezetting zou zonder verweer
hebben plaatsgegrepen. Ik ga nog naar hotel de Berry bij de mannen
van Gentbrugge en Ledeberg om dit nieuws te bespreken.

Maandag 3 juni 1940 – In de voormiddag gaan we op zoek naar
de plaats waar enkele jaren geleden drie scouts in een onweer zijn
omgekomen. Na 40 minuten wandelen zien we in een afgesloten
weide, tussen de koeien, drie kruisen staan… Rond 4 uur krijgen we
bezoek van de heren Duvinage en Bienvenu die ons verzochten ’s
anderendaags naar de bank te Tarbes te gaan voor een vergadering
van de agenten en bedienden. Nadien werken we nog aan een lijst van
coupons, gevraagd door de Agent van de bank. Snikhete nacht.

Dinsdag 4 juni 1940 – Een heerlijk weer! Op 9 juni aanstaande
loopt ons uitstel van mobilisatie af. Waarschijnlijk vrijdag vertrekken
we naar Narbonne en Montpellier voor onze instructies. Daarna wellicht
naar de frontlinie…en dan ??? Ieder van ons zal zijn plicht doen om
ons vaderland te bevrijden. Om 9 uur vertrekken we naar Tarbes per
auto van Mr Duvinage. Vervelende vergadering, niets nieuws
vernomen. ’s Middag een overvloedig maal aangeboden gekregen door
onze vriend Raoul in restaurant Clef d’or. Dan tot 5 uur ons vervelen
in de vergaderzaal, geen instructies gekregen. Tegen 6 uur terug in
ons hotel te Lourdes. Einde van een vervelende en snikhete dag.

Woensdag 5 juni 1940 – We hebben onze naam en adres
gestuurd naar het Belgisch Dagblad “La Meuse” voor gebeurlijke
opzoekingen naar familie en kennissen. In de luwte van het terras de
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dagbladen gelezen en begonnen aan het boek “La chute d’Hitler”,
weinig belangrijk. ’s Avonds om 09.30 u geluisterd naar het gesproken
dagblad dat melding gaf van een groot Duits offensief aan de Somme.

Donderdag 6 juni 1940 – In de voormiddag wat inkopen
gedaan: was- en scheergerief en sletsen. Na de middag dienden we te
telefoneren naar de Bank om enkele persoonlijke militaire inlichtingen
te geven. Jean zal wellicht morgen de toelating hebben om het leger
te vervoegen. Gilbert en ik waarschijnlijk drie dagen later. Daarmee zal
ons clubje rap ontbonden zijn. ’s Avonds vernamen we dat de
Duitschers op 2 punten zijn doorgebroken aan de Somme. Van Italië
geen nieuws. In de gazet lezen we dat in Brussel het brood 26 Fr per
kilo kost!

Vrijdag 7 juni 1940 – Mistig weer. Op onze wandeling enkele
Belgische vluchtelingen tegengekomen die we geholpen hebben. In de
avond een kletterend onweer gelijk een bombardement.

Zaterdag 8 juni 1940 – Naar Tarbes per autobus. In de Brasserie
Française een vergadering met agenten en bedienden. Nieuwe fiche
ingevuld met persoonlijke inlichtingen. Vervelende dag, we voelen ons
nutteloos en wensen zo spoedig mogelijk het leger te vervoegen. ’s
Avons in Cinéma Moderne gekeken naar ‘L’Homme du Niger’.

Zondag 9 juni 1940 – Niets remarquable te melden.
Maandag 10 juni 1940 - We zoeken het kamp van de Belgische
scouts in de hoop de groep HDB aan te treffen. (nvdr. Betreft een
scoutsgroepering uit Gentbrugge, gesticht in 1919 door Hubert De
Bruycker, vierden in 2019 hun 100 jubileum). We troffen enkel 3
Franse scouts aan. We vernamen dat de Italianen de oorlog hadden
verklaard aan Frankrijk. Het gesproken dagblad meldde dat vannacht
om 12 uur de vijandelijkheden zouden aanvatten. Dat ontbrak er nog
aan.

Dinsdag 11 juni 1940 – Vandaag dagbladen gelezen in de hoop
op nieuws. We bespreken met ons vieren de toekomst.

Woensdag 12 juni 1940 - Vanmorgen hebben we eens onze
kastoestand nagegaan. We kunnen dit leven niet langer aanhouden,
want we dachten op 10 juni in het leger te zijn. De Bank liet ons
evenwel niet gaan, ze hadden namelijk achter onze rug aan het
Ministerie van Landsverdediging uitstel gevraagd en gekregen. We
kunnen niet langer in ons hotel blijven en begeven ons naar het Centre
d’Accueil des Réfugiés. Door de drukte daar dienen we in de namiddag
terug te keren. Nog maar eens een kaart met inlichtingen opgesteld
voor de Bank. Later, na nog lang wachten in het Centre kregen we een
kaart om ons aan te melden in Pension Centrale, Rue de l’Egalité.
Slechte nacht.

Donderdag 13 juni 1940. – Terug naar het Centre en de Mairie
voor adresverandering. Plots zie ik mijn kozijn Raymond. Hij had mijn
adres in het Centre gevonden en was afgekomen. In ons pension
vernamen we dat het hotel was opgeëist en we dienden te verhuizen.
Met pak en zak, als echte vluchtelingen, moesten we naar Hotel StSauveur, derde verdieping, propere kamer, 2 bedden voor 4 man.
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Vrijdag 14 juni 1940 – Enkelen van ons gezelschap vonden werk
op het vliegveld van Lourdes. Tegen de avond eens gaan kijken naar
de toekomende treinen met veel vluchtelingen. Geen kennissen gezien.
Ik kocht werkkleren.

Zaterdag 15 juni 1940 – In de keuken geholpen met afwas en
patattenjas. In de namiddag zag ik een kleine jongen sleuren met twee
zware valiezen naar het station. Heb hem helpen dragen, waardoor
weer een beetje verveling voorbij. De Bank verzet zich duidelijk tegens
ons voornemen om zodra mogelijk het leger te vervoegen. Mijn maten
hebben goed werk op het vliegplein.

Zondag 16 juni 1940 – Lourdes is gevuld met vluchtelingen!
2.000 vluchtelingen die hier al 14 dagen verbleven en geen werk
vonden zijn doorgestuurd naar Argèles. Enkel zij die werk vonden
mogen blijven. We hopen dat de Bank klaarte zal brengen. Geen
nieuws over Gent. Parijs werd ingenomen door de Duitschers ! Er
wordt over niets anders gesproken. Ik heb veel heimwee.

Maandag 17 juni 1940. – We vernemen via de radio dat Pétain
een wapenstilstand heeft gevraagd aan den Duitsch! Wat een ramp. De
Fransen zelf kunnen hun oren niet geloven en vragen almaar door of
ze juist hadden verstaan! We zien s anders dan sombere gezichten. Op
onze wandeling treffen we een 6-jarig kindje aan dat verloren gelopen
is. Met wat chance kunnen we het terugbrengen naar de moeder. We
zijn nu één maand van huis en hebben geen toekomstperspectief. Van
onze bank vernemen we het bericht dat ze ons van onze verplichtingen
ontslaan en we de consul moeten raadplegen!

Dinsdag 18 juni 1940 – ’s Ochtens een bezoek gebracht aan de
consul. Hij zal ons geval onderzoeken. Later op de dag vernomen dat
al dezen jonger dan 30 jaar het leger moeten vervoegen te Narbonne.
We ontvangen een marschorder en een gratis coupon naar Narbonne,
waar we de 21sten voor middernacht moeten toekomen. De hier
aanwezige Belgen spreken van terugkeren. Maar dan?

Woensdag 19 juni 1940 – De laatste dag van ons verblijf in
Lourdes. Ik hoop later, met vrouw en kinderen eens terug te keren.
Nog wat noodzakelijke inkopen gedaan en ’s avonds een afscheidsmaal
met onze vrienden. Het is jammer dat ik dergelijk oord van rust en
vrede moet verlaten.

Donderdag 20 juni 1940 – Gepakt en gezakt stappen we naar
de statie waar we om 07.15 uur de trein nemen naar Toulouse. In mijn
haast vergeet ik mijn fototoestel. Om 11.00 uur zijn we op 4 km van
Toulouse en stopt de trein wegens overbezetting van het station aldaar.
De garde zegt dat dit enkele uren kan duren. We stappen uit en gaan
te voet verder. Jean, die luitenant is, gaat op zoek naar de consul.
Tegen 5.30 uur is hij terug met het nieuws dat we naar Narbonne
moeten doorrijden. In Carcassonne moeten we uitstappen voor de
nacht. De scouts helpen ons aan nachtlogies.

Vrijdag 21 juni 1940 – Om 09.30 u vertrekken we naar
Narbonne. De Belgische overheden aldaar weten met ons geen weg en
zijn verbaasd over onze aankomst. Ze vragen ons te wachten tot na de
noen. Wij maken gebruik om eens de stad te verkennen. Na de noen

vermeldt de Belgische statiecommissaris op ons marsbevel: “terug
naar Tarbes” om daar verdere instructies af te wachten. Om 05 u
hebben we een trein en te 06.30u zijn we terug in Carcassonne. We
slapen op dezelfde plek als vorige keer. We drinken er ene op in café
‘La Cité’.

chauffeur die ons voor weinig geld via Bagnière de Bigorre naar Tarbes
wil voeren. Nauwelijks 500m buiten de stad werden we tegengehouden
door Franse soldaten. We dienden uit te stappen daar we geen laissezpassez konden voorleggen. Terug naar Lourdes!

Zaterdag 22 juni 1940 – De trein zou om 08.05u vertrekken,

het ”Centre d’Acceuil” of we gratis maaltijden en logement mochten
krijgen. Na een uur aanschuiven in de brandende zon krijgen we het
verdict :”Non”. Jean is nog eens naar Tarbes vertrokken om nieuws.
Niets te melden.

doch in de statie werd gemeld dat alle treinverkeer onderbroken was.
Na onderling overleg besluiten we naar Toulouse te reizen. We kunnen
met een automobilist meereizen tot aan het vliegplein. Verder konden
we met twee Franse soldaten meerijden tot in Pamiers, waar we om 6
u aankomen. Aangemeld in Centre d’ Acceuil en kregen bons voor
eten en verblijf in Cinéma Familia. Er is steeds sprake van een
wapenstilstand, doch niemand kent de voorwaarden.
Zondag 23 juni 1940 – Om 06 u vernemen we dat de wapenstilstand
is getekend. Voor de plaatselijke bevolking is het als een doodsbericht!
Steeds meer Belgen spreken van terug te keren. Om 07.30u zijn we
aan de bushalte en kunnen we meerijden nadat we geholpen hebben
de bus in gang te krijgen. Onderweg stelt een reiziger voor halt te
houden om een glas te drinken. Zo gezegd zo gedaan. Eerste café
gestopt en goed 15 min later zijn we weer weg. Tegen 11.30 u zijn we
in St- Girons, als militair krijgen we gunsttarief en betalen slechts 10
Ffr. Om 2 u gaat een militaire trein naar Toulouse en via Boussens
geraken we tegen 11 u in Tarbes. Paul zoekt bij aankomst zijn oud
logement op. Wij wachten op de trein naar Lourdes.

Maandag 24 juni 1940 – We sliepen op het perron, maar het
wordt te koud en we zoeken een treinwagen op. Plots schieten we
wakker van de trein die vertrekt! Snel eraf gesprongen. Om 2.30 u zijn
we op weg naar Lourdes. De wagon zit vol Polen, Spanjaarden,
Tsjechen, Joden op weg naar Bayonne. In Lourdes springen we van
de trein en slapen in de wachtzaal 1ste klas. We kunnen in Hotel de la
Halle een kamer vinden. Raoul heeft reeds een auto gevonden om
terug naar België te rijden na demobilisatie. Mocht de Bank ons niet
terugbrengen, kunnen we met hem meerijden. De wapenstilstand
tussen Frankrijk en Duitsland is getekend. Wij hopen op een spoedige
terugkeer naar België.

Dinsdag 25 juni 1940 – De wapenstilstand tussen Frankrijk en
Italië is ook getekend. Om 01.30u zijn de vijandelijkheden
opgehouden. Als teken van rouw blijven alle café’s dicht. Om 11 u is
er een rouwplechtigheid op de Grande Place aan het monument van
de gesneuvelden. Het “Aux Champs “ weerklinkt. Een Gentenaar die
we ontmoeten zegt dat hij subiet naar Gent terugkeert. We geven hem
het adres van onze thuis en hopen dat hij goed aankomt. ’s Avonds
vind ik als bij wonder mijn fototoestel terug ! Vandaag is het voor de
Fransen een dag van zware rouw.

Woensdag 26 juni 1940 – Niets nieuws. In de namiddag
bespreken we om terug te keren naar België, desnoods met de fiets.

Donderdag 27 juni 1940 – Jean is naar Tarbes gereden om
nieuws voor onze terugkeer. Later naar de markt om wat voorraden.

Vrijdag 28 juni 1940 – In de stad op zoek gegaan naar een

Zaterdag 29 juni 1940 – Onze spaarpot slinkt. We vragen aan

Zondag 30 juni 1940 – Grote wandeling gedaan in de bergen.
Prachtige vergezichten.

Maandag 1 juli 1940 – Er wordt verteld dat de postdienst weer
op gang komt. We sturen een kaart naar huis. Op de ‘Place du Champ
Commun’ horen we de stadsomroeper zeggen dat de Franse en
Belgische vluchtelingen die over vervoer beschikken vanaf morgen
mogen terugkeren naar hun streek. Zij zonder vervoer moeten zich in
de Mairie laten inschrijven voor 5 juli. Tegen de avond loopt het
gerucht dat de omroeper slecht verstaan werd. Deze met vervoer
moeten zich inschrijven tegen 5 juli, de anderen tussen 6 en 10 juli.
De vertrektoelating zal dan later meegedeeld worden. Jean was ’s
morgens terug naar Tarbes vertrokken. Hij vertelt dat één van de
directeurs naar Brussel is teruggekeerd om met de bezetter te
onderhandelen over de terugkeer van de NBB naar België. Binnen acht
dagen kan hij terug zijn. Weer acht dagen wachten…

Dinsdag 2 juli 1940 – Hele dag ziek. Darmontsteking?.
Woensdag 3 juli 1940 – Pas tegen de avond is mijn toestand
beter. Ik ga naar Raoul om wat etenswaren af te halen in het vooruitzicht
van de terugreis…

Donderdag 4 juli 1940 – Ik inventariseer onze bezittingen en
etenswaren. Die worden in een houten bak gestopt.

Vrijdag 5 juli 1940 – In Café de la Halle is er een concert. Er
wordt zelfs gezongen. Ik heb succes gehaald bij de aanwezige
Vlamingen door het lied ‘Klokke Roeland’ te zingen. Het refrein werd
luidkeels meegezongen. We vernemen daar dat er brieven uit België
zijn toegekomen. Dat stemt ons hoopvol er ook te zullen krijgen.

Zaterdag 6 juli 1940 – Met een boer gesproken die woonde op
een vervallen boerderij. Zijn enige zoon zat aan het front…

Zondag 7 juli 1940 – De Bank liet ons laatst weten dat we naar
Tarbes moesten verhuizen. Er werd geen logies gevonden waardoor
de Bank toeliet om in Lourdes te blijven. We zijn content.

Maandag 8 juli 1940 – Ik koop een paar souvenirs aan de grot
voor mijn kinderen. De avondklok wordt in Lourdes ingesteld, na 22.00
uur mag niemand meer de straat op!

Dinsdag 9 juli 1940 – Per fiets vertrekken we om 9 u naar
Tarbes. Om 11 u heb ik permanentie in de Bank. Nieuwe instructies
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van de Bank: iedereen moet zich elke dag van 9 tot 12 en van 14 tot
18 u in de vergaderplaats bevinden voor spoedige beslissingen.

Pas te 12 u kunnen we slapen. Onderweg veel achtergelaten en
vernielde voertuigen, zowel burger- als militaire voertuigen gezien.

Vanavond vertrekken de directieleden al uit Mont-de-Marsan. De
agenten en de bedienden zullen waarschijnlijk zaterdag kunnen
afreizen. Er wordt aangeraden zijn valiezen klaar te stellen…wat we
graag doen.

Maandag 15 juli 1940 – Orléans blijkt zwaar geleden te hebben

Woensdag 10 juli 1940 – Na de middag per fiets naar Tarbes,
naar de vergaderzaal. De camions moeten morgen geladen worden! Al
de bedienden morgenvroeg om 4 u aan de Banque de France. Terug
in het hotel nemen we afscheid van allen en brengen onze geleende
fietsen terug. Eindelijk onze laatste avond. Na een slechte nacht staan
we tegen 4 u gepakt en gezakt op het ophaalpunt Hotel de la Halle.

Donderdag 11 juli 1940 – Vlaamse hoogdag en ook mijn
trouwverjaardag. Doch er valt niets te vieren. Om 5 u komt de auto van
de Bank ons ophalen en een half uur later zijn we in Tarbes aan de
Banque de France. Van 6 tot 9 u worden de camions geladen. Ik ben
van wacht nog tot 13 uur en dan de bewaking van middernacht tot 6
u. In de loop van de namiddag, ik was op boodschappen, liep het
bericht binnen dat het vertrek zou uitgesteld worden! Onmiddellijk werd
het laden stopgezet. De directie heeft contact met Minister Gutt. Ik ben
weer van nachtwacht van 12 u tot 6 u.

Vrijdag 12 juli 1940 – Na onze nachtrust helpen we in de
namiddag met verder te laden. Eindelijk ! Om 2.30u vat de terugreis
aan. Via Maubourget, Mont-de Marsan, Aire en Grenade. Hier wordt
de colonne herschikt en moeten onze papieren tonen aan de Franse
Gendarmen vooraleer we de zonegrens oversteken naar bezet
Frankrijk. Plots staan we voor de zwart –wit- rode bareel. De
grenswachten zijn vriendelijk. Hun uniform getuigt van
oorlogsactiviteit. Na grondige controle, nazicht lijsten enz. mogen de
54 camions de grens over. We worden nu begeleid door een Duitse
escorte met wagens en motocyclisten. Ons uurwerk moeten we een
uur doordraaien. We overnachten in onze camions.

Zaterdag 13 juli 1940 – Omdat er een Duitse kolonne van 300
voertuigen passeerde, werd het vertrek een uur uitgesteld. Via
Roquefort (tanken) en Bazas gaat het verder richting Bordeaux. Van
een nieuwe tankpauze maak ik gebruik om enkele aankopen te doen.
Plots zie ik dat de kolonne in beweging komt en moet mijn
boodschappen achterlaten om nog net op mijn camion te kunnen
springen. Van geluk gesproken! Verder door via Barbezieux naar
Angoulème, waar we om 9 u aankomen en het konvooi wordt
geparkeerd op een voetbalveld.

Zondag 14 juli 1940 – Onze ochtendkoffie moeten we snel
doorslikken, want het startbevel wordt gegeven. Er is niets te zien van
feestelijkheden voor de Franse Nationale dag. De Duitsers hebben dat
verboden! Via Ruffec tot Poitiers, waar ik tijdens de middagpauze vlees
en groenten kan kopen die we verorberen in een plaatselijk drankhuis.
De reis gaat verder via Châtellerault tot Tours. Deze stad is duidelijk
zwaar beschadigd onder oorlogsgeweld. Via Vendôme, Beaugency
naar Orléans waar we om 11 u toekomen midden een zwaar onweer.
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onder oorlogsgeweld. We vertrekken pas te 10.30 u, zodat ik eens kan
rondkijken. Franse krijgsgevangenen maken de voetpaden vrij. Lange
rijen schuiven aan voor de voedselmagazijnen. Wij houden een
noenmaal in Etampes. We naderen nu met rasse schreden Parijs. Met
zicht op de Eiffeltoren moeten we rechts afslaan richting Senlis naar
Compiègne. Onderweg veel kleine kruisjes met bovenop een Franse
helm… In een vluchtelingenkamp wordt er overnacht. We krijgen van
het Rode Kruis een bord warme soep, grijs brood met honing.

Dinsdag 16 juli 1940 – We kunnen profiteren van de sanitaire
faciliteiten van het Rode Kruis. Om 7.30 u zetten we aan onder luid
geschreeuw van de officier van dienst. We kunnen nu niet rap genoeg
rijden. Tot nu toe laten de Duitsers ons gerust! Onze officier
waarschuwde ook iedereen om geen naft te verkopen of vreemde
personen aan boord te nemen op straffe van achtergelaten te worden!
Ge ziet dat van hier dat we dat zouden doen, zo dicht bij huis! Hier en
daar zijn bruggen opgeblazen zodat we een grote omweg moeten
maken. Via Noyon naar Cambrai dat ook veel te lijden heeft gehad.
Opeens een kreet “België”! We bollen de Franse grensposten voorbij
en zijn zeer verheugd, doch ook onzeker. Hoe gaan we ons gezin en
huis terugvinden? Via Mons en Halle arriveren we tegen 17.30 uur aan
de Nationale Bank te Brussel. Het konvooi wordt op de binnenplaats
geparkeerd. We dineren in ”Aux Armes de Bruxelles” op kosten van
Louis. Ik doe terug de nachtwacht.

Woensdag 17 juli 1940 – We kunnen morgenmalen in de bank,
waar een kluchtigaard ons om zegels vraagt voor brood. We hebben
er geen, toch krijgen we 2 sneden brood, koffie, melk en boter. Alles
voor Gent wordt nagezien en juist bevonden. We zijn vertrekkensklaar.
Er komen terug tegenstrijdige berichten binnen. Ik zie mijn fiets na om
in uitzonderlijk geval vanavond nog naar Gent te rijden en morgen dan
terug te keren. Om 15 u krijgen we het verlossende bericht dat we naar
Gent kunnen vertrekken! Aalst blijkt zwaar getroffen. In Oordegem
houdt de Feldgendarmerie onze twee camions tegen. De in Brussel
meegegeven papieren blijken in orde. Via Melle, met veel schade aan
de wegen, nemen we afscheid van Gilbert die in Merelbeke woont.
Eens in Gentbrugge neem ik plaats achteraan de camion en zie veel
kennissen die zeer verbaasd zijn me te zien. Aan de Keizerpoort kan ik
een kennis een briefje toestoppen voor mijn vrouw. Zo is ze toch al
een beetje gewaarschuwd. Na in de Bank alles in sneltempo te hebben
afgeladen en in de kluis opgeborgen, spoed ik me naar huis. Ik ben zo
gelukkig alle in goede gezondheid terug te zien!
Een angstige periode uit mijn leven werd afgesloten!
Walter Patoor



Nieuw te Zedelgem
Berkenhagenstraat 50
050 35 92 55
bruneelcaroline@hotmail.be
Ook op Facebook
Merken: Drops - Phildar - Manos Del Uruqay - Malabrigo – Rowan
Exclusief verdeler van Slow Light Kaarsen
55 – 110 uren sfeervol en geurig genot

Openingsuren
Ma, di en do: 10u tot 16u
Woe: 14u tot 18u
Vrij: 10u tot 18 u
Zat: 9u30 tot 14u

Praktijk voor podologie
Gespecialiseerd in onderzoek en correctie van gang- en
statiekproblemen. Geen nagel- en huidzorg.
Alles wordt steeds op maat en eigenhandig vervaardigd.
Consultaties enkel op afspraak
Evelyne van Meurs
Leo van Gheluwestraat 2
8000 Brugge
0498 | 85 93 33
evelyne@evelynevanmeurs.be
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Hoe de grootmachten de koers
ama
van de wereldpolitiek bepalen
Grand Strategy in 10 kernwoorden
Prof Dr Sven Biscop
De koers van de wereldpolitiek wordt bepaald door de wisselwerking tussen de grootmachten: de VS als de gevestigde
macht, Rusland als de afnemende macht, China als de opkomende macht en de EU, als de twijfelende macht die niet
weet of ze wel een macht wil zijn.
Dit boek brengt een genuanceerde analyse van de competitie en samenwerking tussen de grootmachten aan de hand
van 10 kernwoorden die geïllustreerd worden met historische en hyper-actuele voorbeelden.

Een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in buitenlands beleid en strategie
Eenvoud: een strategie die te moeilijk is om uit te leggen, geraakt nooit uitgevoerd
Competitie: ook de tegenstrever heeft een strategie
Rationaliteit: strategie is een rationeel proces, maar ideologie en emotie zijn niet uit te schakelen
Selectiviteit: bondgenoten heb je nodig, maar je kiest ze niet altijd zelf
Macht: er is geen slimme, harde of zachte macht - er is enkel macht
Creativiteit: politiek is wetenschap, maar ook kunst
Alertheid: beslissingen nemen, handelen, herdenken en nieuwe beslissingen nemen
Moed: geweld in al zijn vormen beperken tenzij in uiterste nood
Immoraliteit: geen enkele strategie kan zonder handen
Normering: kunnen de grootmachten nog een gedeelde agenda voor de wereld onderschrijven?

Uitgeverij Lannoo | ISBN 9789401476065

Over de auteur
Sven Biscop (° 1976 in Willebroek) studeerde politieke wetenschappen
met optie bestuurswetenschappen aan de Universiteit Gent, waar hij
ook zijn doctoraat behaalde en vandaag professor is. Hij doceert er
Belgisch en Europees buitenlands beleid en strategie.
Daarnaast is hij de directeur van het programma “Europa in de wereld”
aan het Egmont Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen
in Brussel en in 2015 werd hij tot honorary fellow benoemd van het
Europees Veiligheids- en Defensiecollege, ter gelegenheid van de tiende
verjaardag van dit EU-agentschap, waar hij les geeft voor diplomaten,
militairen en ambtenaren van de Europese instellingen en lidstaten.
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Een persoonlijke bijdrage

“Onopzettelijk”
Ronny Vermeersch, ondervoorzitter en eindredacteur

“De woorden van troost en medeleven die we bij het heengaan van onze kleinzoon
mochten ontvangen vanwege het bestuur en de leden die op de hoogte waren,
waarderen we ten zeerste. Ze blijven tot vandaag een enorm steun voor ons. We
danken het bestuur ook voor de prachtige bloemenkrans voor onze betreurde Wout.”
Ronny en Liliane en familie
Voor deze editie wijk ik toch even af van wat in regel mijn redactionele
bijdrage is en breng ik een persoonlijke boodschap, want emoties
blijven mij beroeren en drijven aan de oppervlakte in mijn gemoed en
gedachten. Naar mijn mening niet verwonderlijk na het onwezenlijke
ongeval dat onze jongste kleinzoon, amper 17 jaar oud, uit ons leven
wegrukte.

werd verrast, werd langs achter gegrepen en overreden door die
ronkende en knarsende truck, in het donker op een plaats die voor
hem totaal onbekend was. Twee schokken van twee paar wielen naéén
die over hem reden…dan niks meer! Wat een fataal moment, nauwelijks één seconde, weg een jong leven vol toekomst. ’t Ja…’t was
donker en met die opgetrokken laadbak zie je niets door die voorruit…

Dit ongeval op een hoeve in Wingene haalde uitvoerig de schrijvende,
sprekende en beeldende pers... “Een boer die verklaarde dat hij
eigenlijk niets gezien had toen hij met zijn kleine heftruck in het duister
rondreed.” Zeven kameraden van de zoon van de boer mochten, kort
na de versoepeling van de coronamaatregelen in maart, eindelijk weer
eens samenkomen op het erf van de hoeve. Ze wilden bivakkeren in
tentjes, maar regen en wind staken er een stokje voor zodat ze op
voorstel van die zoon en met goedkeuring van de boer elkaar ’s avonds
in de loods troffen voor een gezellige avond en nacht. Onze Wout was
pas rond 19u30 toegekomen en het ongeval gebeurde omzeggens een
halfuur later, toen hij in het pikdonker in een voor hem onbekende
omgeving op zoek ging naar een plaats voor een dringende behoefte.

Onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg dan?
Er is sprake van onopzettelijkheid als een misdrijf onvrijwillig gebeurt
door onvoorzichtigheid of bij gebrek aan voorzorg. Dit is het moreel
bestanddeel van een misdrijf. De strafmaat gaat van drie maand tot één
jaar gevangenisstraf, met een geldboete van 50 tot 1000 euro, uiteraard
verhoogd met de opdeciemen. Als er al een straf wordt uitgesproken,
is dit bij afwezigheid van vroegere straffen een voorwaardelijke straf,
wat bij een brave burger meestal het geval is. Ook de uit te keren
vergoedingen uit hoofde van burgerlijke aansprakelijkheid zijn bij wet
bepaald en staan geenszins in verhouding tot wat een verwoest jong
menselijk leven eigenlijk waard is.

De landbouwer vertelde zijn versie. “Je ziet niets in die ruit vooraan
met opgetrokken laadbak”, nodigde hij me uit om te kijken. “Ik oriënteer
me links en rechts van de truck, op de muren.” Blind rijden dus? Ik
dacht dat ze dan achteruit rijden en achter zich kijken… nietwaar?
Wout was volgens hem de verste uitgang uitgerend, zonder op het
aankomende onding te letten. De landbouwer voelde twee schokken
en dacht aan rukwinden, wat onwaarschijnlijk leek. Dus toch eventjes
stoppen en… daar lag achter zijn truck het levenloze lichaam van
Wout! Het noodlot sloeg toe: verkeerd moment, verkeerde plaats,
verkeerde inschatting… Waarom hoorde Wout dat aanstormende
luidruchtige ding niet en merkte hij zijn lichten niet op, waarom….?
Gedeeltelijk de schuld van Wout dan? Neen, want onderzoek bij
daglicht en bijkomende getuigenverklaringen wezen uit dat Wout niet
de verste, maar meer logisch de dichtstbijzijnde uitgang had gebruikt.
Ook de plaats waar Wout levenloos werd teruggevonden viel niet te
rijmen met het verhaal van de boer. Neen, de niks vermoedende Wout

Bij een verkeersongeval bedraagt de gevangenisstraf drie maand tot
vijf jaar en de geldboete 50 tot 2000 euro en ook schadevergoedingen
uit hoofde van burgerlijke aansprakelijkheid zijn navenant hoger en
worden normaal door de verzekering betaald. Heeft een dode in een
verkeersongeval dan een grotere waarde dan in het geval dat hij door
een ander ongeval de dood vindt? Spreken over een keuze maken
klinkt hier al te sarcastisch.
Maar in feite gaat het daar niet om. Het gaat om gerechtigheid. Eigenlijk
over een op te steken vinger, maar waarschijnlijk kan dit niet meer in
onze met permissiviteit omhangen samenleving. Men komt zo
gemakkelijk weg met dit ‘gebrek aan voorzorg’, of die ‘uit
onvoorzichtigheid’. De verwoesting van een menselijk leven en het
eeuwigdurende verdriet dat ‘onopzettelijk’ wordt veroorzaakt, zou door
de wetgevende macht, onze volksvertegenwoordigers dus, ernstiger
genomen moeten worden. Het zou de verantwoordelijkheidszin
aanscherpen, niet enkel in een bedrijf – wat een hoeve toch is – maar
ook in het huidig kolkende en onoplettende verkeer.
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In memoriam
Rudy Wylleman
Geboren te Lokeren op 29 juli 1940 - Overleden te Merelbeke op 15 maart 2021
Rudy werkte als Industrieel Ingenieur voor het Ministerie van Middenstand en Landbouw en na
zijn pensionnering nog een tijd bij de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven.
Hij was Ere-Luitenant-kolonel bij de Luchtcomponent en als Oost-Vlaming was hij sedert 2011
lid van onze club, nadat hij eerst vier jaar lid was van de Club Gent.

Jacques Van Wynendaele
Geboren te Brugge op 22 oktober 1932 – Overleden te Brugge op 16 maart 2021
Jacques diende als officier bij de Luchtdoelartillerie en verliet de actieve dienst als kapiteincommandant in 1983. Hij was jarenlang trouw lid van onze M&M Club.
In 1974 studeerde hij af als gids en later nam hij een bestuursmandaat op bij de West-Vlaamse
Gidsenkring. Hij had een bijzondere passie voor de haven van Zeebrugge en nam het initiatief
voor de succesvolle begeleide bezoeken aan de haven voor het grote publiek.

Georges Billet
Geboren te Doornik op 9 april 1928 – Overleden te Brugge op 3 april 2021
Georges werkte als technisch ingenieur bij het gas- en elektriciteitsbedrijf EBES, nu Fluvius. Hij
was een zeer attent man en vader, met een sterk sociaal engagement en een merkwaardig
doorzettingsvermogen. Het leven stelde hem op de proef, maar toch bleef hij opgewekt verdergaan. Zijn hele leven ijverde hij voor de nagedachtenis van zijn vader LTZ Victor Billet, die tijdens
WOII de basis legde van de Royal Navy Section Belge, waaruit na de oorlog de Marine groeide.

Allard ‘Larry’ Verhasselt
Geboren te Mechelen op 29 april 1940 – Overleden te Oostende op 13 april 2021
Larry was een volbloed Mercuriaan en werd lid van onze club in 2014. Hij diende bij het dekpersoneel van de Marine en was eigenaar en zaakvoerder van een industrieel schoonmaakbedrijf
in Brussel. Hij was voorzitter West-Vlaanderen van BSC Belgian Senior Consultants Vlaanderen,
een non-profitorganisatie die bedrijven adviseert bij het dagdagelijkse management en het
strategisch beleid. Hij was ook bestuurslid bij de ‘Koperen Passer’.

Paul De Graeve
Geboren te Brugge op 6 juli 1950 – Overleden te Sijsele op 17 mei 2021
Paul ging als gegradueerde elektronica aan de slag bij EBES te Brugge, waar hij diverse functies
doorliep en in 2010 zijn loopbaan afsloot als energieadviseur bij Eandis. Hij hield ervan mensen
samen te brengen en te verbinden en had een sterk maatschappelijk engagement, niet alleen als
lokaal politicus maar ook als stuwende kracht in een groot aantal initiatieven in het cultureel
verenigingsleven. Onder zijn impuls werd in Damme de Kring Vrienden van Maerlant gesticht.

Fons Teughels
Geboren te Hombeek op 4 januari 1932 – Overleden te Brugge op 23 juni 2021
Fons was reserveofficier en was een lid van het eerste uur in onze club. We leerden hem kennen
als een sociaal geëngageerd en dienstvaardig man, die graag met een kwinkslag door het leven
ging maar tegelijk correct en met respect omging met anderen.
Hij was oprichter van het boekhoudkantoor Teughels en medeoprichter en lesgever aan het
Vormingsinstituut Brugge. Daarnaast was hij ook bestuurslid bij Bouwen Wonen Nu.
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