
Belgische diplomatieke en consulaire aanwezigheid in Beiroet ... een beetje geschie-
denis. 
 

 
 
 
 
De oorsprong van de diplomatieke en consulaire 
Belgische aanwezigheid in Beiroet situeert zich in 
het kader van de diplomatieke en economische 
betrekkingen die de Belgische staat, onafhankelijk 
sinds 1830, ontwikkelde met het Ottomaanse Rijk. 
Op 24 oktober 1837, tekent Sultan Mahmud II het 
decreet dat de onafhankelijkheid van België erkent 
en in 1839 opent België een diplomatieke 
vertegenwoordiging in Constantinopel (Istanbul). In 
die tijd genoot het emiraat “Mont Liban”, omringd 
door drie Ottomaanse provincies gerund door 
"Pashas" : Tripoli, Damascus en St-Jean d’Acre (nu 
een Israëlische stad ten Noorden van de baai van 
Haïfa) tot 1840 van een aanzienlijke autonomie ten 
opzichte van de centrale autoriteiten in Istanbul. 
 
 
 
 
 
 

 
De gewelddadige botsingen tussen Druzen en de Maronieten van 1840-1841, luiden het einde in 
van het “Emirat du Mont Liban”. Vanaf 1840 begon ook de prospectie door België voor de ont-
wikkeling van een consulair netwerk in de commerciële centra die destijds toegankelijk waren 
voor Europeanen, ook wel "De Poorten van de Levant" genoemd. Mr. BLONDEEL, zaakgelastigde 
van de Belgische Legatie in Constantinopel, vertrok dus op missie in de regio.  
De havensteden van Beiroet, Tartous, Latakia, alsook de steden Damascus en Aleppo worden in 
overweging genomen voor de opening van een Belgisch consulaat in de regio. 
 

 
 



 
 
Nochtans lezen we in 1849 in een brief van de Belgische regering van die tijd (Rogier I) dat de 
noodzaak om een Consul in Beiroet te benoemen "zich niet echt laat voelen" En het is pas in 
1853 dat koning Leopold I een decreet van benoeming ondertekent van de heer Jules DE TURCK 
(toen in Gent wonende) als de allereerste Consul van België in Beiroet. Helaas is er geen spoor 
van de activiteiten als Consul van de heer De Turck gevonden in de archieven van Buitenlandse 
Zaken en in 1859 werd hij vervangen. 
 
 
 
Bis repetita non placent. De ge-
schiedenis herhaalt zich, keer op 
keer!... in 1860 zijn Libanon en Sy-
rië het toneel van bloedige sektaire 
confrontaties waarvan de christenen 
de grootste slachtoffers zijn. De 
commerciële activiteiten van de con-
sul in Beiroet worden overschaduwd 
door de humanitaire problemen. In 
1879 wordt het "niet-betaalde" Con-
sulaat gesloten en Beiroet werd de 
locatie van een beroeps consulaat-
generaal. 
Hyppolite NICAISE werd de eerste 
consul-generaal met een maandsa-
laris van 1.500 FB = +/_ € 37. He-
laas was dat Consulaat Generaal 
geen lang leven beschoren want in 
1900 wordt het alweer gesloten en 
overgebracht naar Smyrna (het hui-
dige Izmir - Turkije) 
 
Na de verhuis van het beroepscon-
sulaat voor "Aziatisch Turkije" van 
Beiroet naar Smyrna, heropent Bel-
gië het “onbetaalde” Consulaat in 
Beiroet. In het begin van de twintig-
ste eeuw weerspiegelt deze ontwik-
keling de economische situatie in 
België.  
 
 
De lamentabele toestand van de spoorwegen en de productie van elektriciteit in Libanon ken-
nende in 2015, is het interessant om te weten dat één van de meest in het oog springende en 
succesvolste bedrijven in Beiroet begin van de jaren 1900 « La société Ottomane des Tramways 
et de l’Electricité de Beyrouth » was, met hoofdkantoor in Luik en bijna geheel samengesteld uit 
Belgisch kapitaal! In augustus 1914, kort na de invasie van België door de Duitsers, overlijdt de 
Belgische consul in Beiroet en het Consulaat wordt overgelaten aan de 'goede zorgen' van de 
consuls van neutrale- of nog niet in oorlog zijnde landen (Italië, dan Amerika en vervolgens Ne-
derland) 

 



 
 
 
Na de oorlog zal het slechts in het begin van 1920 zijn dat de nieuwe Belgische consul in Beiroet 
zal worden benoemd. Felix BIOLLEY wordt Consul van België voor Syrië, Palestina en Cilicia (re-
gio van Turkije in Azië, ten zuidoosten van Anatolië) Aan het einde van 1923 opent België een 
Consulaat in Jeruzalem en Palestina maakt vanaf dan geen deel meer uit van de jurisdictie van 
Beiroet. Ondertussen wordt Cilicia toegevoegd aan het Consulaat-Generaal van België in Smyr-
na. Het Consulaat in Beiroet behoudt dus de jurisdictie over Syrië en Libanon, en wordt daarin 
bijgestaan door drie honoraire consulaire functionarissen (in Damascus, Aleppo en Tripoli) In 
1928, zal dan voor het eerst een agent van de diplomatieke carrière de leiding van de post in 
Beiroet overnemen: Robert Van de Kerckhove van Hallebast (van 1928 tot 1936) In zijn jaar-
verslag van 1933 merkte hij ten andere op dat er niet minder dan 750 Belgische bedrijven zijn 
vertegenwoordigd in het rechtsgebied van het Consulaat in Beiroet. 
 



In 1937 wordt CLEMENT 
Toussaint consul-generaal in 
Beiroet. Datzelfde jaar wordt 
Léopold PÊCHER benoemd tot 
Consul. 
Bijgestaan door Joseph ABI 
SAAB (ter plaatse aangewor-
ven in 1921 als secretaris) 
vormen zij het team in Bei-
roet toen de Duitse troepen 
België binnenvielen in mei 
1940. In het midden van de 
Tweede Wereldoorlog (1942), 
wordt Toussaint CLEMENT 
vervangen door Georges 
DELCOIGNE als zaakgelastig-
de van België voor Libanon en 
Syrië. Op 22 november 1943 
besluit Frankrijk om de onaf-
hankelijkheid toe te kennen 

aan Libanon. De soevereiniteit van Libanon wordt officieel erkend op 3 januari 1944, samen met 
Syrië. De laatste Franse troepen verlaten de regio in december 1946. 
 
Fast forward naar 1972 wanneer de Belgische ambassade kantoren gehuurd heeft in Verdun 
Centre, gelegen aan de Rue Dunant tijdens de ambtstermijn van ambassadeur Graaf de Lichter-
velde. Op 13 april 1975, na een incident tussen de falangisten en de Palestijnen in de buitenwij-
ken van Beiroet (Regio Chiyah-Aïn El Remmaneh) begint de burgeroorlog. Dit incident zet Liba-
non in vuur en vlam.  
 
Twee facties confronteren elkaar in geweldda-
dige en dodelijke botsingen (stedelijke guer-
rilla, het doden van burgers, sluipschutters, 
beschietingen, ...) die het hele land meesleu-
ren in de chaos: christenen aan de ene kant 
en de verdedigers van het Arabisme en Pales-
tina aan de andere kant. In Beiroet werd het 
centrum verwoest tijdens de herfst van 1975, 
en kwam er een demarcatielijn tussen het 
christelijke oostelijke deel en het islamitische 
westelijke deel. Het is in deze context dat het 
Syrische leger Libanon binnenvalt begin juni 
1976.  
Belemmerd in hun vooruitgang door veldsla-
gen uitgevochten tegen de Palestijnen, trek-
ken de Syrische troepen Beiroet binnen op 15 november 1976. Hun komst luidt een wapenstil-
stand in, na een jaar en een half van oorlog en 65.000 slachtoffers. Tijdens deze moeilijke en 
gevaarlijke tijd, bleef het Consulaat van België open in het Verdun Centre en bleef het vi-
sumaanvragers bedienen, werd de afgifte van paspoorten verzorgd, consulaire bijstand gegeven 
enz ... 
 
Op 6 juni 1982, na de periode van "noch oorlog noch vrede" (1977-1982) begonnen de Israëli-
sche bombardementen op Beiroet. Dan besluit Israël de totale bezetting van Zuid-Libanon tot 
aan Beiroet en de omsingeling van het westelijke deel van de stad. 
 
 
 
 
 



Ondanks het feit dat de meeste buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen waarvan kan-
toren gevestigd waren in West-Beiroet de stad verlaten hadden om zich elders te vestigen, be-
slist België om toch de Kanselarij in Verdun Centre te behouden, maar een afdeling te openen in 
de Belgische Residentie in Yarzé. Het jaar 1985 werd gekenmerkt door intensieve beschietingen 
en een zeer precaire veiligheidssituatie.  
 

 
 
 
De Ambassadeur, Graaf Louis Cornet d’Elzius, moest haastig de Kanselarij in Verdun verlaten. 
De doorgang tussen Oost en West Beiroet was zeer gevaarlijk. De administratieve diensten van 
de ambassade kampeerden gedurende drie maanden in de kelder van de Residentie alvorens 
een kanselarij te huren in Baabda. Toch bleef personeel van de Ambassade moedig een consu-
laire permanentie verzekeren in de Kanselarij aan Verdun (ontvangst van visumaanvragers en 
andere consulaire formaliteiten) en trokken ze op regelmatige tijdstippen met dossiers over de 
demarcatielijn van de ene kant van de stad naar de andere. 
 
Op 15 april 1986 wordt ambassadeur graaf Cornet d'Elzius om veiligheidsredenen teruggeroepen 
naar België. Er was toen wel degelijk sprake van de sluiting van onze ambassade in Libanon en 
op 19 mei keert de Ambassadeur even terug naar Libanon om officieel afscheid te nemen. Op 15 
juni vertrekt hij definitief. De beslissing over de toekomst van de Belgische ambassade in Bei-
roet blijft hangende tot september 1986 toen beslist werd tot de voortzetting van de diplomatie-
ke en consulaire activiteiten. Het openhouden van de Ambassade van België, ondanks het ge-
vaar, werd zeer gewaardeerd, niet in het minst omdat een aantal andere diplomatieke missies 
(Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal, enz) hadden besloten Libanon te verlaten.  
 
Deze voortdurende Belgische aanwezigheid is een duidelijk bewijs van de solidariteit van België 
met Libanon en de wens om aanwezig te blijven alhoewel er geen enkele dwingende politieke of 
commerciële reden meer was om open te blijven. 
 
 
 
 
 
 



We zijn in 1989, een zwart jaar voor de Belgische aanwezigheid in Beiroet. De ambassade wordt 
beheerd door twee diplomaten: de Zaakgelastigde Mr. Guibert Bioul en de Consul Mv. Mariette 
Pieters Zahr. Deze twee, samen met de lokale medewerkers, verzorgen de werking van twee 
antennes van de Ambassade om vertegenwoordigd te blijven op het volledige Libanese grond-
gebied. In aanvulling van de kanselarij op Verdun (West-Beiroet), werd een bijkomende kanse-
larij in de regio Baabda gehuurd (Oost-Beiroet).  
In april wordt de residentie van België in Yarze vol getroffen door granaten van groot kaliber. 

 

 
 

Gelukkig beschermen de verstevigingen van de kelders de zaakgelastigde en zijn vrouw en het 
aanwezige personeel. Helaas zijn de ambassadeur van Spanje de heer Pedro Manuel de Ariste-
gui en zijn schoonvader, de Libanese schrijver Youssef Awwad, minder gelukkig, zij kwamen om 
het leven tijdens de bombardementen. 
 
Vanaf 1991 normaliseert de situatie geleidelijk in Libanon. De commerciële afdeling van de am-
bassade wordt versterkt door een commercieel attaché. Van 1993 tot 2002 is de Ambassade 
ondergebracht in de Villa Mallat, een typisch klassiek Libanees huis, gelegen in Baabda. De han-
delsafdeling was gevestigd in een gebouw naast de Kanselarij. 
 
 
Vanwege de toename van het perso-
neelsbestand en om de drie commer-
ciële attachés (Wallonië, Brussel en 
de Vlaanderen) onder te brengen na 
de regionalisering van de handel 
werd besloten voor de ambassade 
een groot plateau te huren in het La-
zarieh gebouw in het centrum van 
Beiroet. We zijn daar nu nog steeds. 
Eindelijk, na drie decennia, eindigt op 
26 april 2005 de Syrische bezetting 
en herwint Libanon uiteindelijk zijn 
soevereiniteit. 
 
 
 
 



 
Epiloog. 
 
Door de opgelegde besparingen is de trend de optimalisatie van het diplomatieke netwerk om 
aan de budgettaire druk te voldoen, maar ook om ons netwerk aan te passen aan een verande-
rende wereld. In de geschiedenis van de Belgische diplomatie heeft er echter nooit zo'n dramati-
sche herstructurering plaatsgevonden. Onze ambassades in Afghanistan, Pakistan, de Filippijnen 
maar ook bijvoorbeeld Lissabon en Nicosia verschenen op een lijst van mogelijk te sluiten Am-
bassades. Helaas en tot verbazing en ontzetting van iedereen in Libanon ook onze ambassade in 
Beiroet!  

 
 
Opluchting toen, eind 2014, de definitieve lijst gepubliceerd werd en Beiroet daar niet langer op 
voorkwam. Zoniet had dit het einde kunnen betekenen van 176 jaar Belgische diploma-
tieke en consulaire aanwezigheid in Libanon! 
 
 
 
Voor de realisatie van deze serie danken wij Mr. Paul Hermans, Mv. Amal Hachem en de huidige 
Consul gestationeerd in Beiroet Mr. René Peeters. 
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