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Situering 
 
Charles Saroléa werd geboren in 1870 in Tongeren als zoon van dokter Jean-Pierre 
(Tongeren 1833 - Hasselt 1892), raadsman van de stad Hasselt en secretaris van 
de Limburgse medische commissie, en van Marie Félícité Vrindts (Tongeren 
1837-?). Plaats en datum van Charles’ overlijden: Edinburgh, 11.03.1953. 
 
Charles liep school aan het Koninklijk Atheneum in Hasselt en de universiteit van 
Luik. Hier werd hij doctor in de filosofie en letteren in 1892. Later studeerde hij nog 
aan diverse Europese universiteiten. Saroléa zou getrouwd geweest zijn met de zus 
van de beroemde zuidpoolontdekker Ernest Henry Shackleton. 
 
Hij was professor Frans aan de universiteit van Edinburgh tussen 1894 en 1931 en 
voorzitter van het Revue Franco-Ecossaise. In 1896 richtte hij het tijdschrift Revue 
Française d'Edinbourg op. Hij was oprichter van de uitgeverij Crès in Parijs. Tussen 
1901 en 1953 was hij Belgisch consul in Edinburgh. Van 1912 tot 1917 was hij editor 
voor het tijdschrift Everyman. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij oorlogs-
correspondent voor de Daily Chronicle en The New York Times. In 1915 reisde hij in 
opdracht van de Belgische overheid naar de USA. Gedurende verschillende weken 
tracht hij er de Amerikanen te overtuigen van de Duitse wreedheden begaan in 
België.  
 
In mei 1915 valt hij openlijk de neutrale houding van de VS ten aanzien van 
Duitsland aan. Saroléa wordt daarop teuggefloten naar Europa. De Belgische 
regering in ballingschap in Le Havre stuurt daarna aan op meer voorzichtigheid bij 
de keuze van buitenlandse missionarissen. 
 
In 1920 liet hij zich naturaliseren tot Engels staatsburger.  
 
Sarolea beweerde dat hij 20 talen kende. Hij schreef talrijke boeken over 
internationale politiek. In zijn boek The Anglo-German Problem (1912) zet hij zijn 
visie op het Europese politieke landschap uiteen. Hierin voorspelt Saroléa dat 
Duitsland België zal binnenvallen. Hij beschrijft het Duitse superioriteitsgevoel en 
hun streven naar een wereldrijk, een terugkeer van de oude "Napoleontische 
droom". De toenmalige koning Albert drukt zijn appreciatie voor Saroléa uit met de 
volgende woorden: "Hij bezit een zeldzame scherpzinnigheid en een opmerkelijk 
aanvoelen van de politieke realiteit." 
(Bron: www.hasel.be/sarol... ) 
 
Zijn boek “How Belgium saved Europe” wekte jaren geleden reeds mijn interesse, en 
we stonden op het punt het in Nederlandse vertaling uit te geven. Maar vermits de 
auteursrechten nog niet uitgedoofd zijn, hebben we dat plan laten varen en kozen 
we voor deze tussenoplossing. 
 
Kamiel Mertens, redacteur 2020  
Balen, 2020.07.14 
 
 


