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De Eerste Wereldoorlog is één van de bloedigste oorlogen
uit de geschiedenis. Deze ‘oorlog die een einde zou maken
aan alle oorlogen’ kostte het leven aan meer dan 9 miljoen
soldaten. Het aantal burgerdoden, gewonden en mensen
die de gevolgen van deze krachtmeting een leven lang
meesleepten, was nauwelijks te overzien. De totale oorlog
tussen de twee toenmalige machtsblokken, die niet alleen in
Europa maar ook in hun overzeese koloniale gebieden werd
uitgevochten, werd in 1914 een feit.
In dit dossier bekijken we hoe de overheden, maar ook
de kerken aan beide kanten de bevolking opzweepten,
en hoe een dynamiek van nationalisme en moreel opbod
zich in de geesten van soldaten en burgers kon nestelen.
Vredesinitiatieven, waarschuwingen en verzet kregen
nauwelijks ingang in het oorlogsdiscours, maar ze waren er
wel degelijk.
Paul Lansu zet de inspanningen van het International
Peace Bureau (IPB) in het licht. Het IPB ijverde in de
aanloop naar 1914 voor de afbouw van wapenarsenalen
en voor conflictbemiddeling. Het stuurde onder meer via
vredesconferenties aan op een verbetering van de Frans-Duitse
relaties, op dialoog en internationale samenwerking tussen de
naties. Ook tijdens de oorlog bleef het IPB schendingen van
het internationaal recht aankaarten.
Jan Vanden Berghe legt de focus op drie initiatieven die
aan het begin, maar ook nog tijdens de oorlog ingingen
tegen de oorlogsdynamiek: het International Fellowship
of Reconciliation , het No-Conscription Fellowship en het
Internationaal Vrouwencongres in Den Haag. Luc Vandeweyer
belicht het ontstaan van het Rode Kruis en de rol van burgers
te midden van het wapengeweld.
In de volgende hoofdstukken zien we hoe de
vredesinspanningen van de pas gekozen paus Benedictus
XV zowel aan Franse als aan Duitse kant afketsten op de
oorlogstaal waarmee bisdommen en parochies, trouw aan de
resp. naties, hun gelovigen aanvuurden om te vechten voor
God en vaderland, tegen een lage, ‘immorele’ vijand.
Marc Van Eenoo geeft historische duiding bij de
kerstbestanden van 1914 en 1915, die een kort moment van
hoop en solidariteit inluidden, maar ook telkens op veel
weerstand van hogerop botsten.
Jo Hanssens schetst tot besluit van dit dossier hoe het uitblijven
van officiële verzoeningsinitiatieven na de Eerste Wereldoorlog
vooral in de Duitse geesten nieuwe oorlogsgevoelens
losmaakten, die een aandeel hadden in de volgende
wereldoorlog. Een duidelijker pad naar verzoening na de
Tweede Wereldoorlog leidde wel tot meer duurzame relaties
in Europa.

Coverfoto - Canadese soldaten in
de loopgraven
(foto: Provincial Archives of
Alberta - Creative Commons)
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commissies werden opgericht: ontwapening, oorlogsrecht en
scheidsrechterlijke beslissingen. De ontwapeningscommissie
leverde echter geen concrete resultaten op. Een Russisch
voorstel om de komende 5 jaar de bewapening een halt toe te
roepen, haalde het niet.

Paul Lansu
Het International Peace Bureau (IPB)
werd opgericht in Bern op 1 december
1891 als een resultaat van verscheidene
consultaties van de Universele
Vredescongressen.

Bij de tweede Vredesconferentie in 1907 ging de meeste
aandacht naar de humanitaire criteria in de oorlogsvoering.
De slottekst van deze vredesconferentie verbood bijvoorbeeld
wapens die onnodige verwondingen veroorzaken bij de
soldaten, in het bijzonder (gif)gas. De Vredesconferentie van
1907 sprak ook de verwachting uit dat individuele landen
hun bewapening zouden afbouwen in de hoop dat andere
naties dat voorbeeld zouden volgen. In de periode die aan de
Eerste Wereldoorlog voorafging was het IPB vrijwel de enige
internationale vredesorganisatie die zich concreet uitsprak en
actie voerde voor ontwapening en conflictbemiddeling. Het
IPB was bovendien promotor van de op te richten Volkenbond
in Genève - wat kort na de Eerste Wereldoorlog gebeurde - en
later ook van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

De Napoleontische oorlogen eindigden in Waterloo in
1815. Meer dan twee miljoen mensen kwamen tijdens deze
oorlogen om het leven. Nieuwe gewapende conflicten en
oorlogen bleven niet uit. In 1854 brak een oorlog uit op de
Krim met ca. 785.000 slachtoffers. En in 1861 barstte de
Burgeroorlog los in Amerika. In 1866 versloegen de Pruisische
troepen de Oostenrijkers. In 1870 en 1871 volgde een korte
maar hevige Frans-Duitse oorlog.

Na de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan het IPB
in 1910 groeide de populariteit van deze vredesorganisatie. Dat
stond in groot contrast met de toenemende bewapening van
de Europese naties en de ontwikkeling van agressieve militaire
bondgenootschappen. Territoriale disputen werden nog al
te vaak met wapens uitgevochten. De grote mogendheden
vochten ook hun belangen uit in de kolonies en lieten hun
macht blijken door rivaliteit en opbod tussen de zeevloten.

Vanaf het midden van de 19de eeuw hadden met een
bepaalde regelmaat vredescongressen plaats. Het eerste
Universele Vredescongres vond plaats in Parijs in 1853.
Het congres bracht vertegenwoordigers van een aantal
nationale vredesorganisaties samen. De deelnemers kwamen
voornamelijk uit Europa en Noord-Amerika. Een groep
intellectuelen, zakenmensen, juristen, kerkleiders en politici
besliste om samen te ijveren voor politieke hervormingen
ter bevordering van de mensenrechten, voor de afschaffing
van de slavernij en tegen oorlogsvoering. Zij begonnen ook
het internationaal recht te promoten. Het tweede Universeel
Vredescongres vond plaats in Londen in 1890, het derde in
Rome in 1891. Daar ontstond het idee om een International
Peace Bureau (IPB) op te richten.

Vóór de Eerste Wereldoorlog trachtte het IPB in 1913 nog
om een Frans-Duitse verzoening te bewerkstelligen. Het
IPB organiseerde een bijeenkomst met Franse en Duitse
parlementsleden met de bedoeling dialoog en overleg als
alternatief voor oorlog aan te bieden. Dat resulteerde in de
oprichting van een Frans-Duitse parlementaire commissie om
de relaties tussen de twee landen te bevorderen.

Het IPB nam de organisatie over van de jaarlijkse Universele
Vredescongressen, onder meer in Antwerpen in 1894. Eén van
de kleurrijkste figuren van die tijd, ook binnen het IPB, was
de Oostenrijkse barones Bertha von Suttner. Zij was bevriend
met Alfred Nobel en moedigde hem aan om een vredesprijs
op te richten. In 1901 werd de Nobelprijs voor de Vrede
daadwerkelijk in het leven geroepen. Vele persoonlijkheden
actief bij het IPB werden bekroond met deze Nobelprijs.
In totaal ontvingen 13 IPB-voorzitters en/of secretarissen
de Vredesprijs tussen 1901 en 1982. Het IPB zelf kreeg de
Nobelprijs in 1910.

Een nieuwe Vredesconferentie vond plaats in 1913 in het
nieuw opgerichte Vredespaleis in Den Haag. Een volgende
internationale vredesconferentie, voorzien voor juli 1914, vond
echter nooit plaats. Het IPB stond toen machteloos en kon de
Eerste Wereldoorlog niet voorkomen. Vele naties hadden hun
bewapening nog gemoderniseerd. Bertha von Suttner stierf een
week vóór het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. De
Oostenrijkse kroonprins Frans
Ferdinand werd op 28 juni
1914 in Sarajevo om het leven
gebracht. De Oostenrijkse
regering stelde eisen en
vroeg compensaties aan
Servië. Rusland mobiliseerde
zijn troepen om Servië te
verdedigen. Op 1 augustus
1914 verklaarde Duitsland de

Bertha von Suttner schreef “Die Waffen Nieder”, een in Europa
veelgelezen werk, dat in Rusland echter niet gepubliceerd
mocht worden. Von Suttner had veel koninklijke contacten.
Zij startte een dialoog met Tsaar Nicolaas II van Rusland
en spoorde hem aan een internationale vredesconferentie
te organiseren. Dat gebeurde ook, tweemaal: in Den Haag
in 1899 en in 1907. Vóór en tijdens deze conferenties
waren IPB-leden actief om een vredesagenda op te stellen
en te promoten. De deelnemers kwamen in 1899 uit
Europa, maar ook uit de VS, Mexico, China en Japan. Drie

Bertha von Suttner in 1906
(foto: Carl Pietzner – publiek domein)
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voor de Vrede. La Fontaine schonk veel aandacht aan het
belang van toegang tot informatie voor alle burgers. Hij
was een gedreven voorzitter en kon aan het IPB de nodige
dynamiek geven voor al diegenen die het opnamen voor de
vrede en ijverden tegen geweld en oorlog. In naam van het
IPB ondernam La Fontaine in 1939 nog een poging om een
internationale vredesconferentie samen te roepen met de
voornaamste regeringsleiders om zo een Tweede Wereldoorlog
te voorkomen. Hij sprak zich uit tegen de gevaren van de
dictaturen in Duitsland, Italië en Japan die de wereld zouden
meeslepen in een ongeziene wereldoorlog.

Het IPB sprak zich in 1914 dan toch nog uit tegen de oorlog
en tegen de schendingen van het internationaal recht.
Tegelijk bepleitte het IPB de oprichting van een internationale
organisatie van naties, en in het bijzonder de oprichting van
een Internationaal Gerechtshof. Tijdens de oorlog was het IPB
eigenlijk niet actief. De meeste IPB-leden kwamen van landen
die in oorlog waren. Politieke actie werd daardoor haast
onmogelijk. Veel vredesactivisten werden zelf aangestoken
door de koorts van het geweld, of vervoegden de troepen, of
konden enkel hulp verlenen aan vluchtelingen.

In 2013, honderd jaar na ontvangst van de Nobelprijs
van La Fontaine, organiseerde het IPB in diens thuisstad
Mons een symposium rond de ‘verhoudingen tussen
geheimhouding en transparantie: oorlog, vrede en democratie’.
Het voornaamste programma van het IPB is nog altijd
‘ontwapenen om te ontwikkelen’. In september 2016 zal in
Berlijn een internationaal vredesprogramma rond dat thema
plaatsvinden. Sinds 2010 beschikt het IPB over een uitstekende
vredestentoonstelling: ‘Making Peace. Deze werd voor het
eerst opgesteld in Genève, honderd jaar na de uitreiking van
de Nobelprijs voor de Vrede aan het IPB.

Met de oprichting van de Volkenbond in 1924 verhuisde
het kantoor van het IPB van Bern naar Genève, de stad met
de vele internationale gouvernementele instellingen. Sinds
de jaren 1970 heeft het IPB een Consultatieve Status bij de
Verenigde Naties. Momenteel is het IPB een globaal netwerk
met 300 lidorganisaties in 70 landen. Pax Christi International
is één van de internationale lidorganisaties van het IPB.
Net zoals Pax Christi International heeft het IPB een covoorzitterschap: Ingeborg Breines van Noorwegen en Reiner
Braun van Duitsland. De algemeen secretaris is Colin Archer
van Groot Brittannië.

Meer informatie op www.ipb.org
Paul Lansu is Senior Policy Advisor bij Pax Christi
International en Vice President van het International Peace
Bureau

Interessant om te vermelden is dat Henri La Fontaine
voorzitter van het IPB was van 1907 tot 1943. De Belgische
socialistische senator ontving in 1913 zelf de Nobelprijs

Burgers en wapengeweld

Het leek voor iedereen een voordeel.
De maatschappelijke en financiële kost
van oorlogvoering kon erdoor gedrukt
worden. Alles kon ‘rationeler’ verlopen
en de generaals hun planning werd
eenvoudiger.

Luc Vandeweyer
Naarmate de 19de eeuw vorderde, deed zich een
opmerkelijke kentering voor in de oorlogvoering. Onder
impuls van de pers kregen de initiatieven van de Zwitser
Henri Dunant en zijn medewerkers een brede weerklank.
Zij trokken naar de slagvelden in Noord-Italië om gewonde
soldaten te verzorgen. Dunant speelde daarbij hun
‘neutraliteit’ sterk uit.

Maar de realiteit bleek anders uit te
draaien toen de grote test kwam in
augustus 1914. Oorlog kan immers niet
zonder emoties zoals angst, haat en verachting. Die welden
krachtig op toen de Duitse soldaten doorheen veroverd land
trokken, geïndoctrineerd door de waarschuwingen voor
‘francs-tireurs’: burgers die vanuit een hinderlaag aanslagen
zouden plegen op hun leven. Dat was een schending van
het oorlogsrecht die – zoals voorzien – bestraft werd met de
dood. Ettelijke duizenden Belgische burgers bekochten op die
manier de Duitse invasie met hun leven.

De Europese en Amerikaanse elites apprecieerden niet alleen
hun moed en zelfopoffering. De idee dat gewonden recht
hadden op verzorging en dat hun verzorgers ‘immuniteit’
verdienden voor wapengeweld vond algemeen ingang.
Zelfs de regeringen en de legerleidingen hadden daar
begrip voor. Enkele internationale conferenties legden
daarop het oorlogsrecht voor gewapende conflicten tussen
de ‘beschaafde’ naties vast. Niet alleen gewonde soldaten
maar ook burgers moesten zoveel mogelijk buiten de strijd
gehouden worden. Eventuele opeisingen en aangerichte
schade moesten vergoed worden. De laatste conferentie van
dien aard werd georganiseerd in 1907. Aangezien Den Haag
in het neutrale Nederland gaststad was, kregen de nieuwe
rechtsregels bekendheid als het ‘Haagse oorlogsrecht’.

En toch zou de klok niet meer teruggedraaid worden. Het
begrip ‘oorlogsmisdaden’ werd nadien des te krachtiger
geformuleerd en beteugeld.
Luc Vandeweyer is historicus, onder meer
gespecialiseerd in de Eerste Wereldoorlog. Hij is
verbonden aan het Rijksarchief te Brussel.
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weten dat ze de terugreis van de deelnemers niet konden
garanderen als de conferentie nog langer zou duren: ze
zouden als vijandige buitenlanders gevangen genomen
worden. De deelnemers beslisten unaniem hun vredeswerk
hoe dan ook voort te zetten, en richtten daarom de ‘Weltbund
für Freundschaftsarbeit der Kirchen’ of ‘World Alliance of
Churches for Promoting International Friendship’ op, een verre
voorloper van de oecumenische Wereldraad van Kerken.

Het International Fellowship of Reconciliation (IFOR)
“Buiten waren Duitsers, Fransen en Engelsen tegen elkaar
aan het vechten. Hier knielden Duitsers, Fransen en Engelsen
samen om te bidden.” Zo luidde een bericht van Frederick
Lynch, de leider van de Amerikaanse delegatie. In Konstanz,
op de Duits-Zwitserse grens, in het voormalig klooster van de
Dominicanen, verzamelden op 1 en 2 augustus 1914 meer dan
80 leden van protestantse kerken uit twaalf landen voor een
vredesconferentie. Die werd echter door de gebeurtenissen
ingehaald.

Toen een 20-tal deelnemers van de conferentie in het station
van Keulen van elkaar afscheid namen - zo gaat het verhaal schudden de 29-jarige Duitser Friedrich Siegmund-Schültze,
een lutheraan, en de acht jaar oudere Henry Hodgkin, een
Engelse quaker, elkaar de hand met de belofte vrienden te
blijven: “In Christus zijn we één en kunnen we nooit met
elkaar in oorlog zijn.” Deze belofte wordt vandaag beschouwd
als de geestelijke geboorte van het huidige ‘International
Fellowhip of Reconciliation’ of IFOR, in het Frans ‘Mouvement
International de la Réconciliation’ (MIR), in het Duits
‘Internationaler Versöhnungsbund’ (IVB), in het Nederlands
‘Internationale Verzoeningsbond’.

De aanzet tot de conferentie in Konstanz was maanden
voordien uit Zwitserland gekomen. De Zwitserse Conferentie
van Gereformeerde Kerken had in januari 1914 een oproep
gelanceerd: een congres moest aantonen dat de Kerken
“in dit tot de tanden bewapende Europa” wel degelijk iets
konden doen om de vrede te bevorderen. In mei kwamen
vertegenwoordigers uit Engeland, Duitsland, de VS en
Zwitserland in Londen bijeen om de conferentie voor te
bereiden. Als plaats voor het gebeuren hadden zij Bern voor
ogen, in het neutrale Zwitserland. Maar uiteindelijk opteerden
ze voor Konstanz, als een geste tegenover de Duitsers.

Korte tijd later werd Siegmund-Schültze door een militaire
rechtbank ter dood veroordeeld voor het verspreiden van een
pacifistisch pamflet in Duitsland. Gelukkig had deze jonge
domineeszoon, ondertussen zelf predikant, bij het begin van
zijn loopbaan twee jaar dienst gedaan in de Friedenskirche van
Potsdam – de kerk van keizer Wilhelm. Die kon voor hem de
vrijlating bekomen. Zijn bewegingsvrijheid bleef tijdens WOI
wel erg beperkt… Hij werd in die periode 27 maal opgepakt1.

Toen de uitnodigingen bij zowat 150 vertegenwoordigers van
Kerken aankwamen, dacht niemand dat een oorlog er zat aan
te komen. Pas met de aanslag in Sarajevo op 28 juni 1914
stegen de spanningen in Europa. En toen de oorlogsdreiging
culmineerde met het Oostenrijkse ultimatum aan de Serviërs
op 23 juli, waren de Amerikaanse afgevaardigden al lang op
weg naar Konstanz.

Hodgkin van zijn kant zag tot zijn ontgoocheling hoe ook
de Kerken meegingen in het oorlogsgebeuren. In december
1914 organiseerde hij een nieuwe conferentie in Cambridge,
waaraan een 130-tal christenen uit alle denominaties
deelnamen. Daar werd het Fellowship of Reconciliation
(FOR) opgericht, met Hodgkin als eerste voorzitter. Tijdens
WO I bood deze organisatie vooral spirituele, emotionele
en praktische steun aan hen die als gewetensbezwaarden
legerdienst weigerden. Na enkele maanden kende het
IFOR al 55 lokale groepen in Engeland en telde het meer
dan 1500 leden. Op het einde van de oorlog waren dat er
7000, waarvan 600 als ‘conchies’ (conscientious objectors,
gewetensbezwaarden) de gevangenis ingingen.
Nog tijdens de oorlog schoot het IFOR wortel in de VS,
Nederland, Zweden en zes andere landen. Pas na de oorlog,
in oktober 1919, werd in het Nederlandse Bilthoven de
internationale beweging boven de doopvont gehouden.

Op zaterdag 1 augustus 1914 kwamen de deelnemers
‘s avonds bijeen in het Insel-Hotel. ‘s Anderendaags volgde
de eigenlijke conferentiedag. De deelnemers waren zich
bewust van de historische betekenis van deze plaats. J. Allan
Baker, quaker en afgevaardigde van het Britse Lagerhuis, zat
de conferentie voor. In zijn openingstoespraak verwees hij
naar een andere bijeenkomst, die precies 500 jaar voordien
in Konstanz plaatsvond: een concilie. Hij bracht ook Jan Hus
in herinnering, die toen in het Dominicanenklooster van
Konstanz gevangen werd gehouden. Deze keer moest het
een conferentie worden die de Kerken voorbereidde om een
leidende rol te spelen in de strijd voor gerechtigheid en vrede.
Ondertussen hoorden de deelnemers door de ramen de Duitse
troepen voorbij marcheren, richting station. Daar wachtten ze
op het uitbreken van de oorlog…

1
Ulrich HAHN, huidig voorzitter van de Duitse Versöhnungsbund,
beklemtoont dat de Duitse protestantse kerken erg nationaal gezind waren.
De ‘vredesbeweging’ van voor de oorlog, waartoe ook Siegmund-Schultze
behoorde, spoorde bijgevolg nooit aan tot dienstweigering, integendeel:
“Omtrent de plichten die zich bij ons, vredesvrienden, nu aandienen tijdens
de oorlog, kan geen twijfel bestaan. Wij, Duitse vredesvrienden, hebben te
allen tijde het recht en de plicht erkend om de natie te verdedigen.” Hahn
besluit: “De grote meerderheid van christelijke pacifisten in Duitsland kwam
niet door het evangelie tot bekering, maar pas door de ervaring van de
oorlog.” Zie: www.versoehnungsbund.de.

De vredesconferentie stuurde die avond nog een telegram
naar de staatshoofden in Europa en de VS: “De conferentie
smeekt u de christelijke beschaving te behoeden voor de
catastrofe.”Tegelijk werd beslist de conferentie de volgende
ochtend af te breken. De Duitse autoriteiten hadden laten

5

KOERIER dossier

2014/6

ondervonden: “meer dan zesduizend zaten een gevangenisstraf
uit onder zware omstandigheden: dwangarbeid, een karig
dieet en een strikte ‘zwijgregel’ die hun verbood met elkaar te
spreken.”2

“Mochten de Europeanen en Amerikanen maar een
tiende van wat ze voor bewapening uitgeven vanuit
onbaatzuchtige bereidheid wegschenken om andere
rassen te helpen, dan zouden ze die andere negen tienden
niet eens meer hoeven uit te geven.”
Sidney L.
Gulick, VS, op 2 augustus 1914 in Konstanz

Terwijl meer dan 50 auteurs expliciet ingingen op een vraag
van de Britse regering om de bevolking enthousiast te maken
voor de oorlog, om de oproepen voor vrijwilligers kracht
bij te zetten en kandidaat-dienstweigeraars als lafaards te
brandmerken, was er één die met zijn pen, zijn aanzien en
zijn optreden het NCF door dik en dun bleef steunen: Bertrand
Russell.

Het No-Conscription Fellowship
Pas op 27 januari 1916 werd in Groot-Brittannië de militaire
dienstplicht ingevoerd, voor mannen tussen 18 en 41 jaar.
Tot dan toe – ook in de Boerenoorlog – was het nooit een
probleem geweest om vrijwilligers te vinden: het was immers
een hele eer als je voor je land had gevochten! Maar het
No-Conscription Fellowship (NCF) liep vooruit op wat er zat
aan te komen. Op 12 november 1914 – de oorlog was pas
enkele maanden oud – riep Fenner Brockway in de ‘Labour
Leader’, waarvan hij de uitgever was, hen die van plan
waren legerdienst te weigeren op om contact op te nemen.
Er kwamen een 300-tal reacties. Zo begon het… met een
klein aantal socialisten die trouw bleven aan de internationale
gedachte, en met quakers en mennonieten – van oudsher
christelijke pacifisten.

Op het einde van WO I werd het NCF ontbonden, maar veel
dienstweigeraars, radicaler geworden door wat ze hadden
meegemaakt, besloten de strijd tegen de oorlog voort te zetten.
Ze vormden de ‘Nooit Meer Oorlog Beweging’ (No More War
Movement), die op het einde van de jaren 1930 – toen een
nieuwe oorlog in aantocht was – samenging met de dan nieuw
opgerichte Peace Pledge Union.
Het manifest van het NCF
We zijn langs vele wegen tot dit standpunt gekomen.
Sommigen van ons kwamen ertoe via het christelijk
geloof waarin we zijn grootgebracht, en van waaruit
we, zoals wij het interpreteren, pleiten voor het recht
om onszelf trouw te zijn. Anderen kwamen ertoe via
hun verbondenheid met internationale bewegingen. We
geloven in de solidariteit van de mensheid, en we kunnen
de broederbanden die ons over de naties van de wereld
heen met elkaar verbinden niet verraden.
Wij allen, ongeacht de wijze waarop we tot deze
overtuiging gekomen zijn, geloven in de waarde en de
onaantastbaarheid van de menselijke persoon, en zijn
bereid evenveel te offeren voor de zaak van de vrede in
de wereld als onze kameraden voor de zaak van de oorlog
van de natie.

Fenner Brockway in 1910
(foto: George Grantham
Bain Collection/Library of
Congress – publiek domein)

Het Internationaal Vrouwencongres in Den Haag
In april 1915, in volle oorlogstijd, kwamen in Den Haag 1200
vrouwen uit 12 verschillende (hoofdzakelijke neutrale) landen
drie dagen lang bijeen om na te denken hoe men deze oorlog
zou kunnen beëindigen – en nieuwe oorlogen voorkomen.
De oorlogkoorts woedde volop en naar Nederland – een
neutraal land – reizen was problematisch. Franse en Russische
deelneemsters konden het land niet binnen. Amper 25 van
de 180 Britse afgevaardigden kregen een visum, maar ook zij
geraakten niet zo ver. Alleen drie Britse dames die al in het
buitenland waren, konden deelnemen.

In de lente van 1915 werd een manifest verspreid en een
kantoor geopend in Londen. Twee 26-jarigen trokken de kar:
Fenner Brockway als secretaris, Clifford Allen als voorzitter.
Oorspronkelijk konden alleen mannen die voor dienstplicht
in aanmerking zouden komen lid worden, maar al vlug
gaf men die beperking op. De werking kwam immers in
het gedrang, toen leden van het NCF als dienstweigeraars
opgepakt werden. Vrouwen konden uiteraard om die reden
niet opgepakt worden, en zorgden ervoor dat het NCF zijn
werk kon voortzetten. Catherine Marshall was een van hen,
intelligent en toegewijd bij de ondersteuning van families van
dienstweigeraars, en bij het voeren van campagnes tegen
de harde behandeling die velen van hen in gevangenschap
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Het congres ging over de oorzaken van oorlogen, en hoe men
die uit de wereld zou kunnen helpen. Er kwamen 20 resoluties
tot stand. In de maanden erna trokken vijf afgevaardigden
van de deelnemers door Europa en de Verenigde Staten. Zij
bezochten in totaal 14 landen en ontmoetten 24 invloedrijke
leiders: eerste ministers, ministers van buitenlandse zaken,
presidenten, de koning van Noorwegen en de paus. Ze
drongen overal aan om neutrale bemiddelaars aan te stellen
om de oorlog te beëindigen. Hoewel de meeste staatshoofden
hun sympathie betuigden voor hun onderneming, wilde
niemand van hen de eerste stap zetten. Toch nam president
Wilson van de VS heel wat van hun voorstellen op in zijn
‘Veertien Punten’-programma, dat aan de grondslag lag van de
Volkenbond.

stuurden ze een delegatie naar Versailles met hun profetische
kritiek op wat daar bedisseld werd: afspraken die “het recht
erkennen van de overwinnaar op de oorlogsbuit, en over heel
Europa aanleiding zullen geven tot onenigheid en animositeit,
die alleen tot nieuwe oorlogen zullen kunnen leiden.”

Dezelfde vrouwenorganisatie was in 1919 voor een tweede
internationaal congres bijeen in Zürich, toen de akkoorden van
de Vredesconferentie in Parijs bekend raakten. Onmiddellijk

Jan Vanden Berghe is germanist en lid van de werkgroep
Vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen

Op dat congres in Zürich werd de vredesbeweging, die
gegroeid was uit het initiatief van Den Haag, geformaliseerd
tot een internationale organisatie met nationale comités. De
organisatie kreeg de naam ‘Internationale vrouwenbond voor
vrede en vrijheid’ of WILPF: ‘Women’s International League for
Peace and Freedom’. In 2015 vieren ze hun 100e verjaardag in
Den Haag.
Meer informatie op www.wilpfinternational.org

De mannen met de brancard

In 1884 werden de liberalen in België van de macht
verdreven en een klerikale politieke meerderheid veroverde
de meerderheid in het parlement voor een hele generatie.
De nieuwe meerderheid stemde een wet die de katholieke
seminaristen en novicen vrijstelde van militaire dienstplicht
in vredestijd. Dat betekende niet dat ze geen verplichtingen
hadden. Van hen werd verondersteld dat ze voldoende
gevormd waren door hun bezoeken aan hospitalen.
Die ervaring en de toewijding die ze daarbij aan de dag
legden, maakte hen geschikt om in voorkomend geval als
‘ambulanciers’ in de marge van het leger op te treden. Dat lot
viel ook te beurt aan de toekomstige onderwijzers. Ze moesten
een cursus ‘brancardier’ instuderen en daardoor waren ze
ontslagen van het kazerneleven.

Luc Vandeweyer
De actie die door de Zwitser Henri Dunant werd ontplooid
tijdens de strijd in 1859 tussen Franse en Oostenrijkse troepen
in het noorden van Italië sloeg aan bij het burgerlijke publiek
in België. Dunant en zijn helpers stelden zich neutraal op en
hielpen elke gewonde, ongeacht zijn uniform. Ze rekenden
erop dat ze niet beschoten zouden worden en hun gang
konden gaan. Als symbool gebruikten ze een rood kruis op
witte achtergrond: de Zwitserse vlag maar dan omgekeerd.
Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 konden
welwillende Belgen het voorbeeld van de Zwitsers volgen en
kun kennis en goede wil inzetten ten bate van gewonde Duitse
en Franse militairen, afkomstig van de slagvelden bezuiden
de eigen grens. Als ze erin slaagden de Belgische grens over
te steken, stond het Rode Kruis klaar. Het werd daardoor ook
in België een begrip. Het land was per slot van rekening sinds
1839 even neutraal als Zwitserland en dat had zich al diep in
de geesten verankerd.

Tot de mobilisatie werd afgekondigd…

Dat burgers als vrijwilligers een ernstige bijdrage konden
leveren bij de opvang en verzorging van door verwondingen
uitgeschakelde militairen, werd opgemerkt door de Belgische
regering en de legerleiding. Permanente organisatie van
medische hulpverlening binnen de strijdkrachten bestond al
wel maar de daarvoor ingezette mankracht was in vredestijd
uiteraard erg beperkt. Veel verder dan de militaire artsen op
regimentsniveau, ging dit niet.
In oorlogstijd moest de capaciteit uiteraard drastisch groter
worden. Maar hoe? Kon het potentieel aan goede wil en
vakkennis dat buiten de strijdkrachten in het burgerleven
voorhanden was, ingezet worden ten bate van gewonde en
zieke militairen in oorlogsomstandigheden? Dat was de vraag.

Brancardiers dragen gewonden van het slagveld (foto: William Ivor
Castle. Canada. Library and Archives Canada, PA-001125 – cc)
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Met een katholieke kerk die verdeeld was door de
oorlogvoerende partijen, zat het pausdom in een moeilijke
situatie. Vijf van de oorlogvoerende landen waren ruim of
zelfs uitsluitend Rooms-katholiek: het Habsburgse keizerrijk,
België, Frankrijk, Italië en Portugal. Daarnaast waren bij
de oorlog betrokken: het Verenigd Koninkijk, de Britse
overzeese gebieden, de Verenigde Staten en het Russische
keizerrijk met aanzienlijke katholieke minderheden (uit
zowel Rooms-katholieke als met Rome verbonden orthodoxe
kerkgemeenschappen). De pogingen van de paus om neutraal
te blijven in het conflict of – beter nog – om onpartijdig
te blijven, werden door beide kampen veroordeeld als
‘hypocriet’.

Het verdriet van paus Benedictus XV
Op 6 maart 2014 hielden de Faculteit van Theologie en
Religiewetenschappen, het Centrum voor Vredesethiek en
Pax Christi Vlaanderen een bijzondere Vredesdag in Ieper. ’s
Namiddags gaf prof. Annette Becker van de Université ParisOuest-Nanterre, Institut Universitaire de France een lezing
over de negatieve reacties op de diverse vredesinitiatieven
van paus Benedictus XV tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hier
volgt de inleiding van haar lezing in Ieper.

Dat was reden genoeg voor de paus om zich bedroefd
te voelen. Hij beschouwde de oorlog als ‘een volstrekt
nutteloze slachtpartij’ en hij was niet in staat om vrede te
bewerkstelligen. Bijzonder tragisch was dat hij herhaaldelijk
opriep om te onderhandelen voor een rechtvaardige vrede
en dat de katholieke oorlogvoerende partijen zichzelf
beschouwden als strijders voor een rechtvaardige oorlog. Al
zijn initiatieven om tot vrede te komen werden hooguit op
algemene minachting onthaald, waarbij elke partij de paus
ervan verdacht de andere partij te bevoordelen. In deze
Wereldoorlog waren noch neutraliteit noch vrede bereikbaar,
terwijl de paus precies beide wilde realiseren.
De katholieke volkeren meenden dat ze door oorlog te
voeren zowel hun eigen thuisland dienden als de kerk
waartoe ze allen behoorden. De oorlog leidde overigens
tot een religieuze heropleving. De paus had dus redenen
tot hoop, maar werd geconfronteerd met een jammerlijke
paradox: mensen moesten massaal sterven om het pad
naar religieuze troost opnieuw te vinden. Hoe kon hij dat
aanvaarden?

Benedictus XV
foto: creative commons

De Franse katholieken in ‘14-18
In september 1914 werd Giambattista Della Chiesa als
Benedictus XV gekozen tot opvolger van Petrus, na het
plotse overlijden van Pius X. Diens dood werd wel eens
toegeschreven aan het feit dat hij zodanig geschokt was
door de oorlogsverklaringen vanwege Duitsland en door het
extreme oorlogsgeweld tijdens de eerste weken van deze
oorlog. Benedictus XV was gekozen met de steun van een
wat onwaarschijnlijke coalitie van Franse en Habsburgse
kardinalen.

Enkele citaten uit een dossier dat het Franse tijdschrift ‘La
Vie’ publiceerde in de week van 7 tot 13 november 2013.
De Franse katholieken deelden met de republikeinen
hun ideologische kijk op wat er te gebeuren stond.
Dat verklaart waarom alle katholieken zich zonder
enig voorbehoud engageerden in de oorlogsretoriek.
Katholieken en republikeinen troffen elkaar in de
verheerlijking van het vaderland en waren allebei gevoed
door een hartgrondige anti-Duitse houding.

Na zijn verkiezing werd de nieuwe paus aanvankelijk
beschouwd als behorend tot het kamp van de zogenaamde
‘pro-Entente’. In werkelijkheid koos hij ervoor een pad
te bewandelen van eerzame en nauwgezette neutraliteit,
wat leidde tot kritiek van alle kanten. Benedictus XV leed
al van bij het begin van zijn aanstelling zwaar onder de
oorlogstragedie. Zijn enige doel was vrede smeden en
herstellen. Hij spoorde de oorlogvoerende landen aan om
een rechtvaardige vrede te sluiten en bood aan om daarbij te
bemiddelen.

De filosoof Maurice Blondel is daarover zeer klaar:
“Door gezamenlijk en eendrachtig het Pangermanisme
te bekampen, vechten we feitelijk voor de zaak van het
spirituele leven, de legitieme vrijheid en een christelijke
ordening van een samenleving.” Léon Bloy echoot de
publieke opinie in Frankrijk als hij verklaart dat een zo
“geweldig, brutaal en wreed Duitsland niet langer behoort
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Annette Becker: “De diverse legers waren er stuk voor stuk
heilig van overtuigd dat ze streden in een rechtvaardige
oorlog. Reeds kort na het uitbreken van de strijd was het
duidelijk dat deze oorlog een breuk in het leven van alle
betrokkenen zou veroorzaken, voor de frontsoldaten zowel
als voor hun families en vrienden. De verliezen in augustus
en september 1914 waren immers zonder weerga en
mensen zochten buitengewone wegen om hun ervaringen
te plaatsen. Dat uitte zich in de cultus van het kruis en van
jeugdige heiligen die hun leven in lijden aan God hadden
opgedragen, zoals Jeanne d’Arc of Theresia van Lisieux. Die
beweging was spontaan en deed zich voor zowel bij de
geallieerden als bij de Duitsers, maar de legeraalmoezeniers
profiteerden ervan.”
De oorlog werd beschouwd als een offer, als een grote
Goede Vrijdag en als een Messiaans gebeuren dat tot
verlossing zou leiden. “Leve het kruis!” en “Voor God,
vaderland en vrijheid”, penden soldaten van beide kanten
vaak boven hun brieven aan het thuisfront.

Annette Becker tijdens de Vredesdag in Ieper op 6 maart 2014
(foto: Anne Vansteelandt)

Annette Becker: “In 1914 werd iedereen opgeroepen tot het
voeren van oorlog om aldus een betere wereld te scheppen.
Oorlog moest door oorlog worden bestreden. Dat klinkt
vandaag onzinnig, maar de beroemde jezuïet Pierre Teilhard
de Chardin, zelf frontsoldaat, schreef over de oorlog in
mystieke termen als een werk van vrede. Alsof het een
kruistocht betrof. God werd ook ervaren als toeverlaat aan
de eigen kant, treffend verwoord in het opschrift Gott mit
uns op de gespen van de Duitse koppelriemen. En Duitse
lutheranen beweerden dat de oorlog een uiting was van
Gods voorzienigheid.”

Oorlog als een grote Goede Vrijdag
Enkele passages uit een bijdrage van Erik De Smet in Kerk &
Leven (26 maart 2014) aansluitend bij een interview met prof.
Annette Becker te Ieper op 6 maart 2014
Was de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog geenszins
religieus van aard, toch doordesemde het religieuze het
strijdgewoel. Volgens de Franse historica Annette Becker,
gespecialiseerd in de rol en de betekenis van godsdiensten in
Wereldoorlog I, was de Grote Oorlog zelfs het toneel van een
heuse religieuze heropleving.

In de loopgraven vonden devotionele praktijken plaats, uit
oorlogsschroot werden kruisen en amuletten vervaardigd.
Tot in de monumenten die na de wapenstilstand van 1918
werden opgetrokken vind je offermystiek terug. Kijk naar
het opschrift Ave Crux, Spes Unica (Gegroet, kruis, enige
hoop) in een kapel aan de IJzerdijk in Diksmuide. Britse
oorlogsbegraafplaatsen zijn zelfs opgetrokken rond een
altaar.

tot het mensdom”. Voor de bisschop van Verdun, Charles
Ginisty moet “het patriottisme heersen over alle andere
gevoelens en overwegingen”.
Vanaf 1913 zet Ernest Psicha, een recent bekeerde
katholiek, de toon: “Ik vertrek naar deze oorlog zoals voor
een kruistocht, want ik wil die twee grote opdrachten
verdedigen waaraan ik mijn leven heb gewijd.” Eugène
Julien, bisschop van Arras, gaat het verst: “Voor ons
Fransen, die de oorlog niet hebben uitgelokt, zeg ik dat
we die hardnekkig, edelmoedig en zelfs godvruchtig
kunnen voeren. Het is voor ons als een heilige oorlog, een
kruistocht om ons land en zelfs Europa te bevrijden.”
Als soldaat betrokken bij de slag van Verdun aarzelt
journalist en schrijver Jacques Péricard niet om
godslasterlijke taal te gebruiken: “Onze Vader, die in de
hemelen zijt, maak ons hart zo ruim dat het meer haat
kan bevatten!” Aan beide kanten van het front klinkt men
God vast aan eenzelfde nationalistische roes: de oorlog zal
totaal zijn, de strijd meedogenloos.

De meest tragische figuur van de oorlog was volgens Becker
Benedictus XV, die als ‘vredespaus’ de geschiedenis inging.
Benedictus XV kreeg van alle kanten verdachtmakingen
te verwerken. De Franse politicus Georges Clemenceau
bestempelde hem als de pape boche (moffenpaus), de
Duitse generaal Erich Ludendorff als de französischer Papst
(Franse paus). De latere fascistenleider Benito Mussolini
verdacht Benedictus ervan vrouwen te manipuleren tegen
de oorlog. Benedictus’ vredesnota uit 1917 deed hem van
de strijdende katholieken vervreemden. Bisschoppen riepen
niet zelden op tot de oorlog. Annette Becker wijst erop
dat er geen sprake was van een katholiek pacifisme. In het
Verenigd Koninkrijk moesten katholieken net bewijzen dat
ze vaderlandslievend waren en bij ons groeide kardinaal
Mercier uit tot symboolfiguur van het ‘gemartelde’ België.
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schaars en worden in de wind geslagen. De kerken kunnen
en willen zich niet aan de tijdsgeest onttrekken: zij maken
deel uit en zijn een spiegel van een maatschappij waarvan de
autoritaire structuren beide geloofsbelijdenissen goed gezind
zijn.

Mechtild Kappetein, Pax Christi in het bisdom Aken
Op 27 oktober 2014 nam Pax Christi Vlaanderen in Aken
deel aan een rondgang met het Vredeskruis, georganiseerd
door Pax Christi Aken als herinnering aan de gruwel van de
Eerste Wereldoorlog. Bij deze gelegenheid blikte de Duitse Pax
Christi-afdeling verbijsterd terug naar de verantwoordelijkheid
die de Duitse kerken droegen in de rechtvaardiging van deze
oorlog en in de manier waarop zij gelovigen in het gareel
spanden “voor God en de Duitse natie”. Tijdens de rondgang
kregen de deelnemers onderstaande tekst mee, die het pijnlijke
aandeel van de kerken illustreert.

Duitsland staat voor orde en gerechtigheid, het goede en de
wil van God. Frankrijk aan de andere kant is een toonbeeld
van immoraliteit, ontucht en goddeloosheid.
Het discours klinkt alsmaar meer militaristisch, de metaforen in
de retoriek gewelddadiger. Op de Katholiekendag in Metz in
1913 steekt een Berlijnse dominicaan een ware kruistochtpreek
af, die culmineert in de legendarische kruisvaarderspreuk:
“God wil het”. Na de toespraak barst een enorm applaus
los. Men is bereid om uit religieuze overtuiging ten strijde
te trekken tegen een tegenstander die het geloof volledig is
afgevallen. Al lange tijd voor de mobilisatie is een klimaat
geschapen waarin de ‘vreemde’ systematisch gedevalueerd en
ontmenselijkt wordt. “Wij trekken ten strijde voor onze cultuur,
tegen de cultuurloosheid! Voor de Duitse beschaving, tegen de
barbarij! Voor de vrije, met God verbonden persoonlijkheid,
tegen de driften van de tuchteloze massa! God zal ons en onze
rechtvaardige wapens bijstaan!” Zo preekt hoofdpredikant
Ernst Dryander op 4 augustus 1914 in de Dom van Berlijn,
terwijl 30.000 Duitse soldaten het internationaal recht
schenden en het neutrale België binnenvallen. Hij legt de
gelovigen uit waarvoor hun landgenoten strijden en sneuvelen.
Bijna tezelfdertijd verkondigt Michael Faulhaber, de bisschop
van Speyer, vanop de preekstoel: “Ik ben ervan overtuigd dat
deze veldslag in de krijgsethiek voor ons het schoolvoorbeeld
is van een rechtvaardige oorlog…” Hij vergelijkt de oorlog met
de “verschijning van God in een brandende doornstruik, die
ons leert om uit ontzag voor de heilige grond de sandalen uit
te trekken.”

Bij de tweede halte voor de Sint-Jakobskerk, die op de
pelgrimsweg naar Santiago de Compostella ligt, brengen we
de rol van de Kerk in Duitsland tijdens Wereldoorlog I in
herinnering. Vandaag weten we dat de Kerk hier een grote
schuld treft, wat deze herinnering des te pijnlijker maakt.
Op 1 augustus 1914 gaat het Duitse Rijk over tot mobilisatie.
Onmiddellijk daarna stromen bij de meldingspunten van de
regimenten duizenden vrijwilligers toe. In de Rijksdag stappen
de politici over alle partijgeschillen heen. Keizer Wilhelm II
verklaart: “Ik ken geen partijen en overtuigingen meer, afgezien
van de Duitse.”
In dit klimaat van ‘gelijkgestemde geesten’ willen de kerken in
Duitsland niet achterwege blijven. Ook zij beschouwen deze
oorlog als een ‘zuiverende orkaan’, een ‘morele overwinning
van de natie’. In een vlaag van vaderlandslievende waanzin
vallen katholieken en protestanten haast over elkaar heen
om zich te melden voor de ‘rechtvaardige Duitse zaak’.
Waarschuwingen en stemmen om bedachtzaamheid zijn

Overal in Duitsland hebben de oorlogspreken een gelijkaardige
inhoud: Duitsland treft geen schuld voor
deze oorlog, het is erdoor overvallen,
en God kiest de zijde van diegenen die
onrecht is aangedaan. De Duitsers hebben
de hoop en de zekerheid dat God aan
hun kant staat. Er worden rijen boeken en
brochures gedrukt met dit soort preken.
In één van de door de katholieke clerus
meest gelezen preektijdschriften schrijft
de bekende theoloog Otto Karrer vier keer
op één pagina: “De keizer roept – God
roept!” Eenzelfde teneur treffen we aan
in de zangboekjes die op de slagvelden
worden verspreid: Wij strijden voor
God en voor de hele wereld. Het zijn
overwegend religieus-nationalistische
liederen, biddend tot een Duitse God voor
een beslissende overwinning.
Een strofe uit een zogenaamd ‘Onzevader
in oorlogstijd’ luidt als volgt:

Voorwaarts in Gods naam – illustratie uit ‘Gott mit uns’ van 		
Heinrich Missalla, Pax Christi Deutsche Sektion
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“Onze Vader, hoog in de hemel,
spoed U om de Duitser bij te staan,
help ons in de heilige oorlog!
Laat Uw naam voor ons schitteren zoals een ster.
Voer Uw Duitse Rijk naar de heerlijkste zege…”

Een ander Duits geluid: Max von Sachsen
Bijgaand artikel illustreert het belangrijke aandeel van de
kerken in de Duitse mobilisatie en oorlogspropaganda.
Maar bij de herdenking van Wereldoorlog I treffen we ook
verhalen aan van verzet tegen de in Gods naam gestelde
ordewoorden waarmee de kerkelijke overheid de Duitsers
naar het slagveld stuurde, en tegen de geest van geweld die
van de maatschappij bezit had genomen.

“Uit de kerkelijke drukkerijen kwamen zo goed als
godslasterlijke traktaten, die door geen enkele congregatie van
het geloof betwist werden en zelfs onder hun stempel werden
uitgegeven”, zegt Pax Christi-voorzitter bisschop Heinz-Josef
Algermissen nu naar aanleiding van de herdenking van het
begin van de Eerste Wereldoorlog.

“Als er een rechtvaardige
God in de hemel bestaat,
moeten wij deze oorlog
verliezen omwille van de
gruwel die wij in België
hebben aangericht”,
stelde Max von Sachsen
al in september 1914.
De koningszoon,
jurist, theoloog en
priester was als Duits
hoofdaalmoezenier
gelegerd in Dinant, en
sprak zijn afschuw uit
over de wandaden die zijn
landgenoten aan het westfront pleegden. Von Sachsen, die
verscheidene talen sprak, zocht van bij het begin de dialoog
op met ‘de vijand’. Hij sprak met Fransen, Russen en Britten
om hùn visie op de oorlog te leren kennen. Al snel werd
hem duidelijk dat oorlog een spiraal van geweld in gang
zet, en koos hij voor het pacifisme. Hij bekommerde zich
om het welzijn van àlle soldaten, aan welke kant zij ook
stonden.

Naarmate de verhoopte snelle zege uitblijft en het grote
sterven begint, gaan de liederen en traktaten bitterder klinken.
De preken klinken minder luid. Het lijdensverhaal treedt
manifester op de voorgrond: Jezus die voor de goede zaak lijdt
en sterft, als voorbeeld voor de soldaten. De offerdood van
Christus wordt steeds vaker vergeleken met het offer dat de
soldaten brengen. In 1917 krijgen alle geestelijken door de
propaganda-afdeling van het leger de ‘Bepalingen van de
grondtroepen’ toegestuurd. Die moeten hun weg vinden
in preken die aansporen om vol te houden. Nog in 1917
roepen de Duitse katholieke bisschoppen in een gezamenlijke
herderlijke brief op tot gehoorzaamheid. Wie zich tegen het
gezag verzet, verzet zich tegen de goddelijke orde en stort
zichzelf in de verdoemenis.
“Deze vermenging van rechtvaardiging en verheerlijking van
de oorlog, bevestiging van de bestaande orde en plicht tot
gehoorzaamheid, nationalistische tunnelvisie, het trivialiseren
van de dood, vergeestelijking van de vrede en verkeerde
duiding van het goddelijk handelen zou in de geschiedenis
van de Kerk nooit meer mogen terugkeren”, schrijft Heinrich
Missalla, de vroegere geestelijke adviseur van de Duitse Pax
Christi-sectie. “Zij heeft de gelovigen een weg gewezen die wij
alleen maar als ‘catastrofaal’ kunnen omschrijven”.

Zijn pacifistische inzichten en initiatieven kwamen aan
het licht in 1916, doordat fragmenten uit zijn brieven
de weg naar de internationale pers vonden. Hij stelde
onder meer de genocide op het Armeense volk door het
Ottomaanse Rijk (en bondgenoot van Duitsland) aan de
kaak, maar schreef ook brieven naar Genève met nieuws
voor Franse ouders over ‘hun jongens’ aan het front. In
vaderlandslievend Duitsland werd die houding beschouwd
als een ware provocatie, die aanleunde bij hoogverraad. Hij
werd veroordeeld en geïnterneerd: zijn koninklijke afkomst
kon hem voor het ergste behoeden. Gedurende zijn
opsluiting en ook na de oorlog, bleef von Sachsen werken
aan een theologie van vrede. Hij streefde naar welzijn voor
mens én dier en waarschuwde al vroeg voor de opkomst
van het nationaalsocialisme en antisemitisme. (ks)

Bronnen
•

2014/6

“Durch Gott zum Sieg. Der Erste Weltkrieg und die
Kirchen”, een programma van Kirsten Serup-Bilfeldt –
redactie: Christina-Maria Purkert.
WDR 3 Lebenzeichen – uitzending van 12 januari 2014

In de Katholieke Universiteit Eichstätt-Ingolstadt liep tot
17 oktober 2014 een tentoonstelling rond deze opmerkelijke
figuur: Max von Sachsen – 1870-1951: Königssohn,
Feldgeistlicher und Pazifist im Ersten Weltkrieg. De
diocesane groep Pax Christi Eichstätt werkte mee aan deze
tentoonstelling.

• “Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens”, Lukas 1,7
– Arbeutshilfe für eind Gedenken an den Beginn des Ersten
Weltkrieges.
Pax Christi Regionalverband Osnabrück/Hamburg
• Hundert Jahre Erster Weltkrieg – Rassissmus geht uns
alle an.
pax Zeit 1/2014

(foto: tijdschrift Der Stadt gottes, jg. 1901)
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Het vriest op 24 december 1914. Daardoor ziet de berijpte
prikkeldraad er minder gevaarlijk uit en zijn hardere
oorlogshandelingen moeilijk. Bovendien stinken de latrines
minder en hangt er geen lijkengeur meer. En er is nog iets: het
is op vele plaatsen erg stil, want er wordt niet meer geschoten.

Marc Van Eenoo
Nog geen maand na het beëindigen van de eerste Slag om
Ieper (aan de Ieperboog of Ypres Salient) in 1914, gingen
Fransen en Britten over tot een offensief in Artois en Picardië.
Maar al na drie dagen moesten ze dat stopzetten (16-19
december 1914). Ook na het bloedvergieten aan de Marne
was de hoop om de oorlog te winnen voorbij. Zowel de
leiding van de oorlogvoerende legers als de gewone soldaten
en het officierenkorps beseften dat er van hun droom om in
december weer thuis te zijn, niets meer in huis zou komen.
Ze legden zich bij de toestand neer, maar velen begonnen
te twijfelen aan de zin van deze slachtpartij: die had toen al
honderdduizenden levens geëist – aan Belgische kant alleen
al 12 of 13.000 – zonder dan nog te spreken over de vele
zwaargekwetsten, krijgsgevangenen en vluchtelingen. Dat de
oorlog zo lang zou duren verwachtte ‘men’ niet. Het Duitse
aanvalsplan, ‘Schnellzug zu Paris’ voorzag dat Parijs halfweg
september 1914 zou ingenomen zijn.

Britse en Duitse troepen samen in Niemandsland tijdens het kerstbestand
van 1914 (foto: Imperial War Museum, UK - cc)

De door het zeewater ondergelopen IJzervlakte van de
Westhoek, die in opeenvolgende nachten na het openen van
de zeesluizen in Nieuwpoort van 27 tot 30 oktober (door
schepen Geeraert en sluismeester Coghe) de Duitse opmars
afblokte, kreeg door het drassige najaar 1914 een verlenging in
de modderpoel van het bezette hinterland.

Duitse soldaten zetten kerstboompjes op de borstwering
van de loopgraaf. Ze zingen kerstliederen: ‘Stille Nacht...’ de
aanhef voor een antwoord in meerdere talen langs de andere
zijde. Op meerdere plaatsen gaan soldaten zelfs bij de vijand
Kerstmis vieren in de loopgraaf, rondom een kerstboom
en worden cadeaus uitgewisseld, foto’s van vrouw, kind en
verwanten getoond ... De ander is blijkbaar een medemens,
ook lieveling, vader, en iemands kind...
Een dag later volgt op sommige plaatsen zelfs een
voetbalwedstrijd in het niemandsland. Deze merkwaardige
situaties aan het front duren van een paar uur tot zelfs enkele
dagen. De lijken die nog in het niemandsland liggen, worden
gezamenlijk opgeruimd en begraven. Geschat wordt dat aan
het hele westfront ongeveer de helft van alle soldaten Kerstmis
vierde. “Een wonder. Ik zal me deze kerst herinneren als een
dag van onvergetelijke schoonheid”, aldus een anonieme
Belgische soldaat in een Britse krant.

Op 5 december 1914 meldt de Engelse generaal Horace
Smith-Dorrien nog aan alle hogere officieren: “Met Kerstmis
vermindert de aanvalsbereidheid. Daarom moeten alle
officieren ervoor zorgen dat het vijandsbeeld versterkt wordt.
Elke vriendelijke omgang met de vijand en alle onofficiële
wapenbestanden zijn absoluut verboden.”
Maar Kerst vieren is niet verboden in een sfeer van ‘leven en
laten leven’. De Duitse soldaten krijgen pakjes van familie en
uit de stad waar ze vandaan komen. Het militaire opperbevel
stuurt tienduizenden kerstboompjes als geschenk van keizer
Wilhelm. De Britten krijgen eveneens cadeautjes van thuis
en er worden honderdduizenden Princess Mary’s Gift Boxes
uitgedeeld, officieel een geschenk van de enige dochter van
koning George V. Ook de Fransen krijgen geschenkjes van
thuis en van de inzameling ‘Oeuvre du petit sou’, waarbij
elk schoolkind twee cent per week bij elkaar spaart. De
kerstpakjes verzameld in de Verenigde Staten zijn vooral
bestemd voor de getroffen kinderen in ‘brave little Belgium’.
Al op 14 november 1914 vertrekken er pakjes uit New York,
en vinden hun distributie in de ‘Amerikaanse winkels’ hier te
lande.

“De verbroedering van Kerstmis 1914 was geen emotioneel
intermezzo, maar een traditioneel militair gebruik”, schreef
oorlogsdichter en kapitein Robert Graves. In de Krimoorlog
(1853-1856), de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en de
tweede Boerenoorlog (1899-1902) vierden vijanden samen
Kerstmis. “Die dag was er geen spoor van haat te bekennen,
maar we bleven wel vastbesloten verder te vechten en hen te
verslaan”, aldus ooggetuige kapitein Bruce Bairnfather.

Maar aan een kerstbestand denken de generaals niet, ondanks
de oproep van paus Benedictus XV. Toch doen zich op
verschillende plaatsen langs de westfrontlijn van 700 km.
kerstbestanden voor.

De kerstbestanden zijn op sommige plaatsen aanvankelijk
slechts een poging er het beste van te maken, omdat er, ook
wegens de weersomstandigheden, toch geen offensieven te
verwachten zijn. In die periode zien beide kampen echter van
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elkaar in dat ze met dezelfde miserie aan het front hebben te
kampen en dat ze allebei een speelbal zijn geworden van de
politici en de legerleiding, ongeacht de nationaliteit van de
soldaten. Ook zien ze in dat lang niet iedereen voldoet aan de
beschrijving die de propaganda langs beide kanten van elkaar
had gegeven. Op sommige plaatsen beginnen beide kampen
zelfs de zin van de oorlog ernstig in twijfel te trekken. Voor het
eerst is de enorme waanzin van de oorlog duidelijk.

Wereldoorlog de katholieke kerk in België een rol van
betekenis in een eerste, maar afgebroken dialoog met de
Orthodoxie en de Anglicaanse kerk. De wat gedwongen
contacten tijdens de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld van
Belgische vluchtelingen en hun aalmoezeniers in het Verenigd
Koninkrijk, bij de krijgsgevangen in Nederland en Duitsland,
het ‘gedwongen’ samenleven aan het front ook met Oost- of
niet-Europeanen, verruimen de mensvisie van soldaat-modaal.

Eén kerstverhaal is vreemd genoeg bijna vergeten. Kardinaal
Désiré Joseph Mercier draagt de pontificale middernachtsmis
op in de gedeeltelijk kapotgeschoten Sint-Romboutskathedraal
in Mechelen: op zich al een duidelijk statement. Mechelen
is door de Duitsers gebombardeerd, ook nadat de Belgische
soldaten daar weg waren. In dat vernielde gebouw de mis
opdragen is een bewuste uitdaging. Een publieke afwijzing
van de ‘Kirchenpolitik’. Bovendien zijn veel burgemeesters
gevlucht en houden de pastoors de gemeente de facto bijeen.
In die omstandigheden is het voor de op ‘orde en rust’ gestelde
bezetter belangrijk de kerk te vriend te houden. Maar Mercier
weigert elke samenwerking en stuurt zelfs aan op confrontatie.
De eerste echt openlijke confrontatie tussen de kardinaal en
de Duitse bezetting komt er eind 1914. Mercier publiceert op
Kerstdag 1914 een herderlijke brief. De titel van de open brief
liegt er niet om: Patriotisme et Endurance (Vaderlandsliefde en
standvastige lijdzaamheid).

Zowel de geallieerde als de Duitse opperbevelhebbers raken
in paniek en reageren furieus op de kerstbestanden. Ze zien dit
als muiterij en hoogverraad. Bovendien is men bang dat deze
initiatieven wel eens het begin van een linkse revolutie en de
omverwerping van de regering zouden kunnen betekenen.
De algemene vaderlandstrouw en de propaganda zijn echter
sterker dan de initiatieven ter plaatse, en wanneer het nieuwe
jaar 1915 aanbreekt, gaan dezelfde soldaten elkaar weer te
lijf. Toch vinden tijdens Kerst 1915 opnieuw taferelen van
verbroedering plaats. Die zijn, mede door de dreigende taal
van de uitgevaardigde bevelen, echter veel beperkter van
omvang.

Het is een somber document. Mercier dankt de Belgische
soldaten die zo hard gevochten hebben en veroordeelt
de Duitse inval als totaal onwettig. Hij somt de Duitse
gruweldaden op: de executie van onschuldige mannen,
vrouwen en kinderen, de mishandelingen. Hij somt de
verwoeste steden en dorpen op, met vooral aandacht voor de
universiteitsstad Leuven. Hij noemt de namen van mishandelde
en vermoorde priesters en geeft een lijst vrij van de verwoeste
kerken. Hij wijst er ook op dat veel mensen honger hebben
en kou lijden, ondanks de gulle giften in eigen land en de
import vanuit het buitenland. Aan het einde van de brief
haalt hij echt uit. Het enige wettige gezag berust bij koning
Albert, bij de Belgische regering en het Belgische parlement.
Niet bij de Duitsers, want een bezet land is geen veroverd
land. Burgers moeten bevelen van de bezetter die ingaan
tegen de persoonlijke vrijheid, het christelijke geweten en de
vaderlandsliefde niet gehoorzamen. Ze mogen zichzelf niet
in gevaar brengen maar zijn de bezetter “geen enkel respect,
geen vriendschap of gehoorzaamheid verschuldigd”. Mercier
krijgt huisarrest. De Duitsers durven het niet aan de kardinaal
te arresteren.

Bronnen
• Michaël Jürgs, De kleine vrede in de Grote Oorlog.
Kertsmis 1914 aan het westelijk front. Amsterdam, 2004
• Herman Van de Vyver, 1914-1918, Oorlog zonder einde,
blz. 49.
• Karel Van Isacker, Mijn land in de kering, dl. 23, 1914-1980,
blz. 170-176.
• Het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 450 jaar geschiedenis,
dl. II, blz 166.

De brief van Mercier vestigt in één klap de internationale
reputatie van de kardinaal als symbool van het verzet van
‘poor little Belgium’ tegen de Duitse agressor. Zelf geeft hij het
voorbeeld door als beschermlid actief het Nationaal Hulp- en
Voedingscomité te ondersteunen. Hij doorbreekt daarmee
de traditionele ideologische grenzen, wat in conservatieve
katholieke kringen op bedekte kritiek wordt onthaald.
Mede door de ervaring van de Groote Oorlog en de
merkwaardige kerstbestanden, speelt kort na de Eerste

• Knack, Historia, 1914, blz. 170-176.
• nl.wikipedia.org/wiki/Kerstbestanden

Marc Van Eenoo is historicus en diensthoofd
Vredesspiritualiteit bij Pax Christi Vlaanderen.
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120 jaar na Waterloo, Napoleons grootste tegenstander. De
oproep van Goebbels om het jaar 1789 uit de geschiedenis te
schrappen, mag men letterlijk nemen. Nooit lieten Hitler en de
nazitop er enige twijfel over bestaan dat ze eens en voorgoed
wilden afrekenen met de revolutionaire idealen van vrijheid,
gelijkheid en broederschap” (blz 224). Daarmee vloeit ook
de Eerste Wereldoorlog bijna geruisloos over in de Tweede
Wereldoorlog.

Jo Hanssens
De Eerste Wereldoorlog heeft zich vier jaar lang voortgesleept
op een frontlijn van Nieuwpoort tot Verdun en ook verder
tot in Zwitserland en tot op de Balkan. Volgens bepaalde
bronnen lieten ruim 35 miljoen soldaten het leven, werden
ernstig gewond of gevangen genomen. De Duitse generaal
Paul von Hindenburg pleitte in oktober 1918 uiteindelijk voor
het aanvaarden van een bestand. Op 11 november 1918 werd
de wapenstilstand officieel ondertekend, in een treinwagon in
Compiègne. In juni 1919 kreeg het verslagen Duitsland door
het verdrag van Versailles zeer zware herstelbetalingen en
tal van andere strenge verplichtingen opgelegd. In Duitsland
werd gesproken over het Diktat van Versailles. Er was geen
sprake van verzoening tussen overwinnaars en overwonnenen.
Typerend voor wat later zou volgen: generaal von Hindenburg
legde de schuld voor wat was misgegaan bij civiele elementen
– subversieve socialisten en Joden – die het Duitse leger “in
de rug hadden gestoken”. Over een Duitse nederlaag mocht
eigenlijk niet gesproken worden.

Wat volgde op de Eerste Wereldoorlog
In zijn boek ‘The First World War’, voor ons taalgebied
uitgegeven bij uitgeverij Balans onder de titel ‘De Eerste
Wereldoorlog’, schrijft de Britse historicus John Keegan
helemaal in het begin van dit belangrijk werk in de eerste
paragraaf van hoofdstuk 1: “De Tweede Wereldoorlog, die
vijfmaal zoveel mensenlevens vernietigde en in materiële zin
onmetelijk veel meer kostte, kwam regelrecht voort uit de
Eerste. De gedemobiliseerde frontsoldaat Adolf Hitler uitte op
18 september 1922 een dreigement dat hij 17 jaar later waar
zou maken: ‘Het kan niet waar zijn dat twee miljoen Duitsers
vergeefs gevallen zijn (...). Neen, wij vergeven niet maar eisen
wraak!’” (blz. 9). Wat verder, op bladzijde 10, herhaalt Keegan:
“De Eerste Wereldoorlog was de heraut van de massale
dood die de Tweede genadeloos uitzaaide.” En op bladzijde
15 herhaalt hij nogmaals: “Het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog was ongetwijfeld de vrucht van de Eerste en in
ruimere zin de voortzetting ervan.”
Ook in zijn groot historisch werk ‘To End All Wars’ herneemt
Adam Hochschild hetzelfde citaat van Hitler reeds in de
inleiding: “Neen, wij vergeten niets, wij eisen wraak” (Ned.
editie ‘Verzet en eendracht. De Grote Oorlog 1914 -1918’,
Meulenhoff, 2011, blz. 13). Dit citaat staat centraal in het
boek van Allan Bullock, ‘Hitler: A Study in Tyranny’, Harper
& Row, New York, 1962. Adam Hochschild vervolgt na dit
citaat van Hitler: “De Duitse nederlaag en de wraakzucht
van de geallieerden in het vredesverdrag dat volgde, droegen
onherroepelijk bij tot de opkomst van het nationaalsocialisme
en de komst van een nog veel vernietigendere oorlog 20 jaar
later en bovendien van de Holocaust. De Eerste Wereldoorlog
hielp bovendien in Rusland een regime aan de macht dat met
zijn vuurpelotons en goelagsarchipel van gevangenenkampen
in Siberië en de poolstreek in vredestijd dood en verderf zou
zaaien op een schaal die menige oorlog overtrof”.
(ibid., blz 13).

Antisemitische karikatuur,
verschenen in de Weense
Arbeiterzeitung in 1919.

Wat eraan voorafging
Cultuurfilosoof en polemoloog Mark Heirman brengt in zijn
jongste boek “Waterloo 1815 -1914. De Europese erfenis
van Napoleon” (Houtekiet, Antwerpen/Utrecht, 2014) een
sprekend overzicht van de Europese geschiedenis die aan
de Eerste Wereldoorlog is voorafgegaan. Bij de aanvang
van hoofdstuk 10 citeert Heirman een gevleugeld woord
van Napoleon Bonaparte: “Het leger, dat is de natie.” De
ontwikkeling vanaf de Franse Revolutie, de oorlogen van
Napoleon Bonaparte en andere oorlogen die in de 19de
eeuw zijn gevolgd, vat Heirman als volgt samen: “Verhard tot
ideologieën − ideeën en idealen die geen tegenspraak dulden
– vormden nationalisme en militarisme in de 19de en vroege
20ste eeuw een explosief mengsel.”

In april 1925 werd gewezen generaal Paul von Hindenburg
verkozen tot president van de nieuwe Weimar-republiek. Het
nazisme, aangevuurd door een aanvankelijk vrij onbekende
Adolf Hitler, kreeg intussen steeds meer vleugels. Er werden
zondebokken gezocht en gevonden. Vanaf het begin van de
jaren ’30 kondigde zich een nietsontziende dictatuur aan.
Toch werd Paul Von Hindenburg in april 1932 nog herkozen
tot president ten koste van nazikandidaat Adolf Hitler. Maar in
januari 1933 moest Von Hindenburg toezien op de benoeming
van Hitler tot Duits kanselier. Zonder verzoening na de
miljoenen doden van de Eerste Wereldoorlog bleven haat en

Zo’n explosief mengsel zou Hitler na de nederlaag van
Duitsland bij het einde van de Eerste Wereldoorlog
samensmeden tot een onverzoenbaar nationaalsocialisme
en geducht militarisme van het ‘Arische volk’. Heirman
noemt de epiloog, het laatste deel van zijn boek: ‘De Duitse
revanche’. Daarin schrijft hij: “Onmiskenbaar was Hitler, bijna
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om vergeving en verzoening. Een deel van het Duitse volk
werd op die wijze klaargemaakt voor iets nieuws dat hen
korte tijd later zou worden aangeboden. Begin april 1948
kregen bisschop Théas en Marthe Dortel-Claudot eindelijk
de kans om naar West-Duitsland te gaan. Zij opteerden voor
de bedevaartsplaats Kevelaer, niet zover van Aken. Tijdens de
slotbijeenkomst van het congres van Pax Christi dat toen in
Kevelaer plaatsvond, vroeg bisschop Théas tot ieders verbazing
om vergeving voor de misdaden die Fransen in vroegere
oorlogen tegen Duitsers hadden begaan. Hij bood ook de kus
van de verzoening aan. Dit symbolische gebaar werd door de
talrijke aanwezige Duitsers meteen beantwoord, en raakte via
de radio over heel West-Duitsland bekend als een nieuw feit
na de Tweede Wereldoorlog.

wraak woekeren in de geesten en harten van ontelbaar velen,
niet in het minst in Duitsland.
Wel verzoening na de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog begon een nieuw hoofdstuk in
de hedendaagse Europese geschiedenis. Een aantal mensen
speelde daarin een sterke en zelfs bepalende rol. Dit was
met name zo met de stichters van de vredesbeweging die het
daglicht zag bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en die
de naam ‘Pax Christi’ meekreeg. Pierre-Marie Théas, bisschop
van Montauban (Zuid-West Frankrijk), had zich vanaf 1942
ingezet om Joodse burgers te redden uit de handen van de
nazi’s. Om die reden werd hij in het voorjaar van 1944 door
de nazi’s gevangen genomen. Enkele maanden later, juist
voor zijn deportatie naar Duitsland, werd hij bevrijd. Samen
met een Franse lerares Marthe Dortel-Claudot stichtte hij op
13 maart 1945 Pax Christi. Het eerste doel was: verzoening
bewerken met het Duitse volk. De stichters van Pax Christi
waren goed geplaatst om aan verzoening te werken met het
Duitse volk, precies omdat ze tijdens de oorlog in verzet waren
gegaan tegen het collaborerende Vichy-regime.

Verzoening, begin van een nieuw Europees vredesproject
Europa was door het verdrag van Jalta in 1945 verdeeld
tussen een Oosters Sovjet-Russisch blok en een Westers,
bij de Verenigde Staten aanleunend blok. In 1948 ging een
groot Marshallplan van start waarbij de VS substantiële hulp
voor wederopbouw aanboden aan West-Europa. Tegelijk
lanceerden toonaangevende politici een nieuw project,
aangemoedigd door de nieuwe wind van verzoening die over
West-Europa waaide. Het Schumanplan van Frans minister
van Buitenlandse Zaken Robert Schuman en zijn adviseur
en kabinetschef Jean Monnet beoogde een Frans-Duitse
verzoening op economisch en politiek vlak, en leidde op 18
april 1951 tot de oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal (EGKS). Dat gebeurde in samenwerking
met Alcide de Gasperi, toenmalig premier van Italië, Konrad
Adenauer, bondskanselier van West-Duitsland en Paul-Henri
Spaak, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken. Dit eerste
initiatief van samenwerking groeide langzaam maar zeker uit
tot een groter vredesproject, dat we vandaag kennen als de
Europese Unie.

In 1946 had reeds een opmerkelijk initiatief van verzoening
plaats in Vézelay, in Midden-Frankrijk, een kleine stad
gebouwd op een heuvel – ‘colline éternelle’ – met een
eeuwenoude Romaanse basiliek. Er kwamen deelnemers
uit acht West-Europese landen, o.a. Ignaas Lindemans, toen
student aan de KU Leuven en later in de jaren 1980 voorzitter
van de Vlaamse afdeling van Pax Christi. Ook een groep
Duitse krijgsgevangenen die het onthaal voor de pelgrims
hielpen klaar maken, namen aan deze vredespelgrimage deel.
Tot op vandaag staan de houten kruisen die toen werden
meegedragen in de zijbeuken van die prachtige basiliek, en op
een ereplaats het Duitse kruis met als opschrift: ‘Croisade de la
paix – 1946 Allemagne’.

Besluit
Het is duidelijk: na geweld en doodslag op grote schaal
kan geen ware vrede tot stand komen zonder verzoening.
Dat stellen we in 2014, 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog,
opnieuw vast in het niet-eindigend conflict tussen Israël en de
Palestijnen, in Syrië en Irak, in Oost-Congo, in Oekraïne en
menig ander gewelddadig conflict in de wereld van vandaag.
Vrede is meer dan een verdrag tussen partijen na een bittere
oorlog. Ware vrede komt alleen tot stand door een bewuste
keuze voor gerechtigheid in een geest van verzoening die haat
en wraak achter zich laat.

In 1947 trokken Duitse katholieken van parochie tot parochie
in het bisdom Aken rond met een zwaar houten kruis. Dit
gebeurde als teken van berouw en met de uitdrukkelijke vraag

Jo Hanssens is theoloog en medewerker van Pax christi
Vlaanderen.
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Treurend ouderpaar
beelden van Käthe Kollwitz
op het Duits soldatenkerkhof van Vladslo,
waar ook haar zoon begraven ligt.
foto: © milo-profi photography - cc
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