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De geschiedenis herhaalt zich niet.  Ze stottert.  
De idee van een Belgisch visum voor Libanon heeft historische wortels.  

● Van 1099 tot 1291 bestond er bij wijze van spreken een "Belgisch Koninkrijk aan de Middellandse Zee", van Gaza tot Beiroet, met Godfried van Bouillon als 
eerste vorst — koning van Jeruzalem —, na zijn spoedige dood in 1100 door zijn broer Boudewijn van Boulogne opgevolgd, en in 1118 door diens neef, ook een 
Boudewijn, die tevergeefs geprobeerd heeft het rijk uit te breiden, maar Damascus noch Aleppo veroveren kon.

● Bij de vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog, toen het Ottomaanse Rijk ontmanteld werd (het verdrag van Sèvres), trachtte het Vaticaan dat 
oude, christelijke koninkrijk (of op zijn minst een deel ervan) weer tot leven te wekken, en onder Belgisch protectoraat te plaatsen.  Kardinaal Mercier 
pendelde tussen Brussel en Rome, Parijs en Londen.  Tevergeefs, want Frankrijk kreeg een mandaat over Groot-Libanon (met Syrië en Libanon), en Groot-
Brittannië over Irak en Palestina.

In 2016 denken Charles, Theo en Bart met spijt aan de tijd toen Boudewijn in Libanon de lakens uitdeelde.  En de visa. 

➜



Nog enkele historische weetjes.  En vragen.

1. Is het misschien de De Decker-connectie met de Ridders van Malta die voor de visa zorgt ? 
De soevereine orde van Malta (een staat zonder grondgebied) werd in de nasleep van de eerste kruistocht in 1113 in "Belgisch" Jeruzalem opgericht, en was 
vooral actief in het graafschap Tripoli (Libanon !) dat in 1109 was gesticht door graaf Raymond van Toulouse, als vazal van koning Boudewijn I van Jeruzalem.  
De De Decker-connectie gaat dus zéér ver terug in de tijd.  Heeft al iemand durven nakijken welke inbreng de Ridders van Malta hebben gehad bij het tot 
stand komen van het liberaal-katholieke monsterverbond van 1830 ?  Zou er zonder die Ridders ooit een Belgische Opstand zijn geweest ?  Wat is de link 
tussen Malta en Portici ?

2. De eerste kruistocht, in 1096, was bijna mislukt.  Omwille van de Hongaarse grens.  
De Hongaarse grens speelt wel vaker een belangrijke rol in de Europese geschiedenis.  In augustus 1989 was het een opening in de Hongaars-Oostenrijkse 
grens die het IJzeren gordijnen aan het scheuren en de Berlijnse muur aan het wankelen bracht.  In september 2015 moest het sluiten van de Hongaarse grens 
de toestroom van Syrische oorlogsvluchtelingen beletten.
In 1096 mocht het kruisvaarderslegers (op weg naar Syrië...) Hongarije niet binnen.  De kersverse koning Koloman stond de doortocht van de christelijke legers 
slechts toe, nadat Boudewijn van Boulogne, die vier jaar later koning van Jeruzalem zou worden, als gijzelaar werd afgestaan.  Boudewijn werd pas vrijgelaten 
nadat de christelijke legers hun doortocht vreedzaam beëindigd, en Hongarije aan de zuidkant verlaten hadden.   
Hoe zou de wereld er uit zien, als de kruisvaarders in 1096 door een Hongaars legers verslagen waren ? 
Maar ook :  Hoe zou de wereld er uit zien, als Hendrik van Pruisen (Keizer Wilhelms broer) in augustus 1914 als gijzelaar naar Brussel was gekomen ?

3. The making of.
Toen ik de twee ontwerpen van vlag voor het Belgisch Koninkrijk aan de Middellandse Zee (vlag 2 en 5) in mijn hoofd had, en dus ook de driekleur met 
verticale stroken, me daarbij een beetje inspirerend op de zogenaamde Belgische staatsvlag (een Belgische driekleur met in het gele veld een zwarte, 
gekroonde leeuw met rode klauwen en tong), en naar een tekening van de Libanese ceder zocht, stootte ik tot mijn verbazing op de vlag van het oude Groot 
Libanon (vlag 4).  De driekleur met ceder die ik wilde maken, bestond al bijna een eeuw.  Zij het met Franse kleuren.
Overigens hoop ik, dat ik de ceder voldoende waarheidsgetrouw getekend heb.  In dat complexe land is het met de ceder zoals in België met de leeuw. 
Naargelang hoe je hem tekent, verandert zijn betekenis volkomen.  Van zwart naar wit, mag ik wel zeggen.  De huidige ceder (die blijkbaar dezelfde is als de 
ceder van het Franse mandaatgebied vóór de Tweede Wereldoorlog) werd in 1995 – opnieuw – ingevoerd.  Voordien had hij andere kleuren.

4. Als er één politieke partij is, die zich 100% in de lange Belgische traditie inschrijft — van 1099 tot vandaag —, dan is het wel de N-VA van Theo en Bart.
Met de MR van Charles en Armand als partner in een monsterverbond.


