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EDITORIAAL 
 
Het editoriaal is een deel van het 
tijdschrift dat de redactie reserveert voor 
zichzelve. Niet zomaar vind je het 
meestal vooraan in het tijdschrift, en 
wordt het ook hoofdartikel genoemd. 
Een meer bescheiden redactie zet het 
helemaal achteraan het tijdschrift, maar 
het zal je niet verbazen dat het in dat 
geval aanvangt met een foto van de 
hoofdredacteur. Voor wat hoort wat. In 
een editoriaal vertelt de redactie 
overigens wat ze wilt. Natuurlijk kan dat 
enkel binnen de lijnen van het tijdschrift, 
waarover de redactie zorgvuldig 
vergadert en waakt (en wijzigt): het 
redactiebeleid. Ja, we zeggen het 
gaarne, de redactie is een echte tirannie. 
Zoveel doden in etnische onlusten ? Wij 
maken er honderden meer, of minder. 
Hebben we een slecht presidentieel 
beleid ? Ons beleid maakt het leven 
enkel veiliger. Ik ben een dictator. Geef 
het toe: enkel een echte dictator kan 
zich vrijelijk een dictator noemen. En 
waarom zou je daarvoor rond de Grote 
Meren moeten zijn? 
 
Zo heeft de redactie haar eigen 
inlichtingendienst, en beschermt ze haar 
informanten terdege. Deze aanpak 
bewijst haar nut, bijvoorbeeld bij een 
artikel over de Belgische 
inlichtingendienst. België heeft immers 
meer dan éen overeenkomst met de 
Verenigde Staten. Misschien geeft het 

artikel over het Amerikaanse 
economisch beleid een voorbeeld. Maar 
ook de persvrijheid delen we, waardoor 
België met vijftien plaatsen zakte naar 
een gedeelde tweeëntwintigste plaats. 
Gedeeld met ... de Verenigde Staten (zie 
www.rsf.org). Een schending van het 
bronnengeheim bij een politiek 
onderzoeksjournalist veroorzaakte deze 
scherpe veroordeling. Daarom 
mobiliseerde de redactie ondertussen 
haar nationale bevrijdingsleger, 
paramilitaire volksleger, politie-eskaders, 
en zelfmoordactivisten: met onze 
(olie)bronnen wordt niet gespot! 
 
Inderdaad, AGALEV mag zich omdopen 
tot Groen!, de CVP tot CD&V, de PVV 
tot de VLD, de SP tot de SP.A, de VU 
tot de NVA, en het VB zelfs tot het VB. 
Iedereen mag ons iets zeggen of niet 
zeggen, want wij zijn vrij. Juist daarom 
moeten we luisteren naar wat iemand 
zegt. Maar luisteren als verslaafd, niet 
als een slaaf: om te luisteren, moet je 
ook denken, en soms antwoorden. Bij 
Globaal noemen we dat lezen, bij Fox en 
CNN noemen ze dat kijken. Met deze 
boodchap nodigt de redactie je uit haar 
Globaal te lezen.  
 
 
Lezen, zei ik ! 
 

svl 
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LETTERS FROM THE PRESIDENTS 
 
Ongeveer een jaar geleden begon onze 
vorige voorzitter, Lior Ziv, hier met de 
rubriek 'Letters from the President'.  Dit 
jaar hebben we deze noodgedwongen 
enigszins gewijzigd in 'Letters from the 
Presidents', aangezien we immers met 
twee zijn.  
Zulks was misschien ook een mooie 
oplossing geweest voor de USA.  
Immers, meer dan ooit lijkt dit land te 
bestaan uit twee virtuele landen, elk met 
een eigen president, elk met ongeveer 
de helft van de bevolking achter zich en 
een muur van onbegrip die het land 
verdeelt. Men kan zich zo stilaan 
afvragen hoe 'United' de United States 
nog zijn…  Wat KIB betreft: wees 
gerust, bij ons vind je die tweedeling 
gelukkig niet! 
In Europa heeft men ondertussen 
blijkbaar een modus vivendi gevonden 
tussen alle verschillende visies die er zijn 
op de Europese Gemeenschap.  Het 
resultaat ervan is te vinden in de nieuwe 
Grondwet die tijdens de voorbije maand 
oktober in Rome werd ondertekend. 
Laten we hopen dat wij er alvast wel in 
slagen om eensgezind samen te leven, 
en ons echt Europeaan te voelen.  Net 
dat is hetgeen Professor Lenaerts als dé 
uitdaging bestempelde: niet zozeer het 
technisch politieke, maar het echt 
creëren van de nodige samenhang 
tussen de verschillende landen, tussen 
verschillende gemeenschappen. 
Dat het samenleven van verschillende 
gemeenschappen niet altijd eenvoudig 
is, hebben we op meerdere terreinen 
kunnen vaststellen.  Tien jaar na het 
verdwijnen van de Apartheid, blijkt Zuid-
Afrika nog steeds met grote problemen 
te kampen te hebben, waarbij de 
grootste groepen van de zwarte 
bevolking nog steeds amper kansen 
krijgen, terwijl een soms behoorlijk 
corrupte toplaag alvast baadt in 
uitzonderlijke luxe. Mandela heeft veel 
verwezenlijkt in een sfeer van 

samenwerking en vergiffenis, maar het 
lijkt alsof zijn erfgenamen niet altijd even 
goed omgaan met zijn erfenis…  Nog 
erger vinden we natuurlijk in Congo, een 
land dat ondertussen alweer jarenlang 
ten prooi is aan talrijke, vaak etnisch 
geïnspireerde conflicten waarbij het land 
wordt opgedeeld in verschillende 
invloedssferen, waarbij deze gebieden 
vervolgens op professionele wijze door 
de dan heersende klasse worden 
leeggeroofd en waarbij de gewone 
bevolking weerom het slachtoffer is.  
Dit alles brengt ons bij de rol die de VN 
in dergelijke conflicten kan spelen. 
Immers, in Congo is het palmares van de 
VN tot nu toe niet bepaald briljant te 
noemen.  Maar is dat misschien niet 
gewoon een uiting van het feit dat deze 
VN zelf dringend aan hervormingen toe 
is, net om haar toe te laten om actiever 
en allerter op te treden in dit soort van 
conflicten?  Een panel van specialisten 
dat we te gast hadden op ons 
openingsdebat was alleszins deze 
mening toegedaan.  Zoals altijd is 
natuurlijk het probleem dat iedereen het 
eens is over het feit dat er moet 
hervormd worden, maar dat niemand het 
eens raakt over hoe dit dan wel moet. 
 
Een 'samenlevingsprobleem' dat 
ondertussen ook alweer tientallen jaren 
meegaat, is natuurlijk het Israëlisch-
Palestijnse conflict.  Ook hierin speelt de 
VN een belangrijke rol, alhoewel ze de 
laatste jaren nogal naar de zijlijn is 
gedrongen. Het conflict lijkt meer dan 
ooit muurvast te zitten.  En toch…  Het 
historische moment van het overlijden 
van Yasser Arafat, die door zowel Israël 
als de VS de laatste jaren als irrelevant 
werd beschouwd, kan de aanzet zijn 
voor een oplossing.  Immers, deze twee 
voornoemde spelers kunnen nu niet 
langer meer schermen met het feit dat 
ze met hem niet willen praten, en de 
Palestijnen krijgen de kans om zelf 
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nieuwe leiders aan te wijzen die hen 
naar de toekomst moeten leiden. 
De impact van dit conflict leidt 
bovendien verder dan we zouden mogen 
hopen. Immers, een groot deel van de 
woede in de Arabische wereld tegen het 
Westen, komt immers voort uit dit 
conflict.  Dit brengt al snel radicalisering 
mee, een fenomeen dat zich niet langer 
enkel tot het Midden-Oosten beperkt, 
maar ook veel dichterbij slachtoffers 
maakt.  Wanneer men, zoals in 
Nederland, vermoord wordt of dient 
onder te duiken omdat men de vinger op 
een aantal pijnlijke wonden in het 
integratiedebat legt, komt ons 
samenlevingsmodel met respect voor 
ieders waarde en mening zwaar onder 
druk te staan, zeker wanneer dit 
resulteert in een algehele sfeer van 
wantrouwen en zelfs haat.  Waar men 
vroeger dacht dat alles goed ging en 

men de facto naast mekaar leefde, komt 
nu alle opgekropte woede naar boven en 
zien we scholen, kerken en moskeeën in 
vlammen opgaan. 
Samenleven vereist echter dat iedereen 
zichzelf en zijn eigen standpunt kan en 
durft relativeren, en dat men niet alleen 
een kritische analyse van de gehele 
situatie uitvoert, maar vooral ook 
zichzelf kritisch durft te analyseren, en 
problemen durft benoemen en oplossen. 
Enkel dan kan onze samenleving ook een 
echt samen leven van verschillende 
groepen in respect voor mekaar 
realiseren. 
 
Namens KIB wensen we jullie alvast een 
mooi 2005. 
 

Maarten Gijsenberg 
Tienneke Petit 
Voorzitters KIB 

 
 
 

advertentie 
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VERKIEZINGEN IN CONGO? 
Tegen juni 2005 zouden in de Democratische Republiek Congo verkiezingen moeten 

plaatsvinden. Dat is wat de overgangsakkoorden, die tot stand kwamen door bemiddeling van de 

internatonale gemeenschap, voorzien. Broederlijk Delen wijdt haar jaarlijkse campagne in 2005 

aan Congo en wil die campagne aangrijpen om de roep naar vrede en democratie van het 

Congolese volk te laten weerklinken. Marc-Olivier Herman van de Cel Politiek van Broederlijk 

Delen analyseert wat er op het spel staat en hoe de internationale gemeenschap en België meer 

zouden kunnen doen voor vrede en democratie in Congo. 

 
DE VIJF V'S VAN DE CONGOLESE TRANSITIE 

 

De Congolese transitie naar democratie 
ging officieel van start op 30 juni 2003. 

Op die dag benoemde President Kabila 
de regering van nationale eenheid, die 
de transitie in goede banen moet leiden. 
Tegen 30 juni 2005 zouden vijf 
sleuteldoelstellingen moeten gerealiseerd 

zijn. De mogelijkheid bestaat om de 
transitie twee keer met zes maanden te 
verlengen, maximaal tot 30 juni 2006 
dus. 
 

Vrede 
 
Het 'Globaal en inclusief akkoord' van 
17 december 2002 dat de transitie 
regelt, is eerst en vooral een 

vredesakkoord. Het eerste doel van de 
transitie is dan ook de hereniging en de 
pacificatie van het land. Het gezag van 
de regering in Kinshasa moet hersteld 
worden over heel het grondgebied en 

buitenlandse troepen moeten het land 
verlaten. Anderhalf jaar na het begin van 
de transitie is deze doelstelling slechts 
gedeeltelijk waargemaakt. Het gevaar 
van splitsing van Congo lijkt bezworen 
en het vrij verkeer van personen en 

goederen is min of meer hersteld. De 
regering benoemde nieuwe gouverneurs, 

maar het lokaal bestuur in het oosten 
van het land ontsnapt nog grotendeels 
aan de controle van Kinshasa. Rwanda 
blijft militair actief in het oosten, alle 
akkoorden en verklaringen ten spijt. 

Kigali houdt ook een beslissende 
politieke invloed op de RCD-Goma, één 
van de rebellengroepen die toegetreden 
zijn tot de transitieregering. De 
ontwapening en repatriëring van de 

Interhamwe-milities en leden van het 
oud Rwandees leger blijft een bron van 
spanning met Rwanda. Volgens de VN 
zouden hiervan nog tussen acht- en 
tienduizend leden aanwezig zijn in 

Congo. 
 

Verzoening 
 
De tweede doelstelling van de transitie 

is de nationale verzoening. De 
overgangsgrondwet voorziet hier twee 
initiatieven: amnestie voor oorlogsfeiten 
en politieke misdaden, met uitsluiting 
van oorlogsmisdaden, genocide en 
misdaden tegen de menselijkheid, en de  
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oprichting van een 'Commissie waarheid 
en verzoening'. Deze commissie vatte 
pas in de tweede helft van 2004 haar 

werkzaamheden aan en legde de nadruk 
op bemiddelingspogingen tussen 
groepen in spanningshaarden zoals Ituri. 
Veel Congolezen hopen dat deze 
commissie een effectieve bijdrage zal 

kunnen leveren tot hun recht op 
waarheid, gerechtigheid en herstel. 
 

Veiligheid 
 

Congo kan pas voor zijn veiligheid 
zorgen als er een eengemaakt 
'republikeins' leger komt. Deze derde 
doelstelling van de transitie baart veel 
zorgen, niet alleen omwille van de 

omvang van het probleem, maar ook 
wegens het gebrek aan politieke wil bij 
de regering om het probleem aan te 
pakken. Volgens de VN moeten 
ongeveer 330.000 Congolese strijders 
gedemobiliseerd en ontwapend worden. 

Ze zijn afkomstig uit het Congolees 
leger, de verschillende rebellengroepen 
(RCD, MLC, UPC, PUSIC, FPDC, 
FAPC…) en de Maï-Maï-groepen. Een 
deel van deze soldaten wordt 

geïntegreerd in het nieuw eengemaakt 
leger, de rest moet geholpen worden om 
terug te keren naar het burgerlijk leven. 
Ook de nationale politie moet hervormd 
en geïntegreerd worden. Die zou tussen 

70.000 en 80.000 leden tellen. 
 

 
Verkiezingen 

 

Vóór het einde van de transitie moeten 
vrije en eerlijke verkiezingen 
georganiseerd worden om een 
democratisch en grondwettelijk regime 
te installeren. Een 'Onafhankelijke 

verkiezingscommissie' is belast met de 
voorbereiding van de verkiezingen. 
Alleen al het opstellen van kiezerslijsten 
is een heuse onderneming. Daarnaast 
zouden er vier stembusgangen zijn: het 

constitutioneel referendum, de lokale 
verkiezingen, de parlementaire 
verkiezingen en de presidentiële 
verkiezingen. De electorale commissie is 
afhankelijk van de regering en het 

parlement om haar werk te kunnen 
volbrengen. Zij moeten immers 
essentiële wetten goedkeuren zoals de 
wet die de Congolese nationaliteit 
bepaalt. 
 

Vernieuwing 
 
Tenslotte moet de transitie uitmonden in 
een 'nieuwe politieke orde' gekenmerkt 
door respect voor mensenrechten, goed 

bestuur, bescherming van de politieke 
oppositie en andere eigenschappen van 
een democratische rechtsstaat. Hiervoor 
werden bijvoorbeeld een 'Nationaal 
observatorium voor de mensenrechten' 

en een 'Commissie voor ethiek en strijd 
tegen corruptie' in het leven geroepen.
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DE ONMISBARE ROL VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP 

 

De internationale gemeenschap is in 
Congo dikwijls tegelijkertijd 
brandstichter en brandweerman 
geweest. Een analyse van het beleid van 
de belangrijke internationale spelers zou 

een zeer ontnuchterend beeld opleveren. 
We overlopen hier een aantal domeinen 
waar de internationale gemeenschap een 
onmisbare rol te spelen heeft om Congo 
op weg te helpen naar vrede en 
democratie. 

 
Blauwhelmen 

 
Vijf jaar na haar ontstaan begint de 
MONUC, de VN-vredesmissie voor 

Congo, een rol van betekenis te spelen. 
In juli 2003 beslist de Veiligheidsraad 
eindelijk om de MONUC een krachtig 
mandaat te geven om in het Oosten van 
Congo (het district Ituri en de twee 

Kivu's) de vrede te helpen herstellen. De 
Veiligheidsraad trekt tegelijkertijd het 
aantal blauwhelmen op tot 10.800 en 
roept de hulp in van de Europese snelle 
interventiemacht Artemis in afwachting 

van de ontplooiing van de nieuwe 
eenheden. Ondanks deze versterking 
kijkt de MONUC in mei-juni 2004 toe 
wanneer Bukavu ingenomen wordt door 
rebellerende soldaten afkomstig uit de 
rangen van de RCD. De Congolese 

bevolking reageert woedend: in 
verschillende steden worden de 
voertuigen en gebouwen van de 
MONUC aangevallen. 
Deze crisis noopt de Secretaris-Generaal 

van de VN om in augustus 2004 een  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
verdere versterking van de MONUC voor 

te stellen. Hij vraagt 13.100 extra 
mankrachten voor het oosten van 
Congo, Katanga en Kinshasa en extra 
middelen zoals gevechtshelikopters. Hij 
legt ook de nadruk op de 

verantwoordelijkheid van ontwikkelde 
landen om ook een bijdrage te leveren. 
Van de bijna 11.000 blauwhelmen zijn 
immers geen 50 afkomstig uit de 
Europese Unie en andere westerse 

landen. Op 1 oktober versterkt de 
Veiligheidsraad nog het mandaat van de 
MONUC maar kent slechts 5.900 
bijkomende soldaten toe. De verdere 
versterking van de MONUC is van 
essentieel belang voor drie van de vijf 

V's van de transitie: vrede, veiligheid en 
verkiezingen. 
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Diplomatie 
 
De belangrijkste Congolese spelers van 

de transitie moeten na jaren oorlog met 
elkaar samenwerken. Voor hen die met 
de wapens aan de macht zijn gekomen, 
vormen democratische verkiezingen en 
een rechtsstaat een weinig aantrekkelijk 

perspectief. Internationale begeleiding 
om conflicten te ontmijnen is dan ook 
heel belangrijk, net als internationale 
druk om de transitie op de sporen te 
houden. Dit is de taak van het 

Internationaal Comité van Begeleiding 
van de Transitie, het CIAT (Comité 
International d'Accompagnement de la 
Transition). Het CIAT wordt voorgezeten 
door de VN en telt veertien leden 

waaronder België, Frankrijk, de VS, 
Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, de 
Europese Unie en de Afrikaanse Unie. 
Het speelde al een belangrijke rol tijdens 
verschillende recente crisissen. Zonder 
toegenomen politieke druk van de CIAT 

is het weinig waarschijnlijk dat er in 
2005 verkiezingen komen. 
 

Plunderingen en wapentrafieken 
 

De plundering van de natuurlijke 
rijkdommen van Congo is één van de 
belangrijkste motieven en de 
financieringsbron van de oorlog die in 
1998 begon. In veel gevallen gaat de 

illegale handel in natuurlijke rijkdommen 
samen met wapentrafiek. De capaciteit 
van de internationale gemeenschap om 
deze problemen aan te pakken is een 
beslissende factor voor het slagen van 

de transitie. 

De exploitatie van coltan was 
bijvoorbeeld een gewichtige inzet van de 
Rwandese bezetting van Kivu. De 

explosie op de wereldmarkt van de 
prijzen van dit zeldzame erts, dat onder 
andere noodzakelijk is om gsm's te 
fabriceren, zorgde voor enorme 
geldstromen naar Rwandese 

elitenetwerken en hun Congolese 
bondgenoten. Vele westerse bedrijven, 
waaronder meerdere Belgische, 
verdienden hieraan mee. VN-experten 
legden dit bloot in vier rapporten. 

Broederlijk Delen stelde dit aan de kaak 
met de campagne 'Geen bloed aan mijn 
gsm!'. In zijn laatste resolutie gedateerd 
1 oktober 2004 herhaalt de VN-
Veiligheidsraad dat illegale exploitatie en 

handel van natuurlijke rijkdommen een 
bedreiging vormen voor de transitie. 
Maar de Veiligheidsraad laat opnieuw na 
om gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van de VN-experten 
terzake. 

Ook wat wapenhandel betreft is de 
Veiligheidsraad jarenlang nalatig 
geweest. Pas in juli 2003 werd een 
wapenembargo afgekondigd tegen alle 
gewapende groepen in het oosten van 

Congo. Een groep experten en een 
sanctiecomité werden benoemd om het 
embargo te monitoren. 
 

Straffeloosheid 

 
In Congo zijn sinds 1996 de meest 
gruwelijke misdaden gepleegd. Miljoenen 
Congolezen zijn gestorven als gevolg 
van het conflict. Vandaag nog worden 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
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menselijkheid gepleegd. Al deze 
misdaden blijven straffeloos en gekende 
daders of hun oversten bekleden 

belangrijke functies in de 
overgangsinstellingen. Duurzame vrede 
en een democratische rechtsstaat 
kunnen niet opgebouwd worden in een 
context van algemene straffeloosheid. 

Twee van de zogenaamde instellingen 
voor steun aan de democratie hebben 
een belangrijke rol te spelen om hierin 
verandering te brengen: het 'Nationaal 
observatorium van de mensenrechten' 

en de 'Commissie waarheid en 
verzoening'. 
Maar gezien de ernst van de feiten en 
identiteit van de verantwoordelijken 
kunnen de Congolezen onmogelijk de 

strijd tegen de straffeloosheid winnen 
zonder internationale steun. Met de 
inwerkingtreding van het Internationaal 
Strafhof op 1 juli 2002 is nieuwe hoop 
ontstaan dat de internationale 
gemeenschap haar verantwoordelijkheid 

zou opnemen. Op 23 juni 2004 is die 
hoop werkelijkheid geworden. Die dag, 
na een jaar vooronderzoek, kondigde de 
procureur van het Internationaal Strafhof 
aan dat hij een officiële enquête opent 

naar de misdaden die in Congo gepleegd 
werden sinds 1 juli 2002. Congo is het 
allereerste land waarover het hof zich 
buigt. 

 

Regionale vrede en samenwerking 
 
Het lot van de landen van de Grote 
Meren is onlosmakelijk verbonden. Op 
elk moment kan de situatie in 

buurlanden de inspanningen voor vrede 
en democratie in één land doorkruisen. 
Economische ontwikkeling is slechts 

mogelijk als er samenwerking komt over 
de grenzen heen. Die vaststelling ligt 
aan de basis van de organisatie van een 
regionale conferentie voor vrede, 
veiligheid, democratie en ontwikkeling in 

de Grote Meren. Die conferentie staat al 
tien jaar op de agenda maar kon nooit 
doorgaan omwille van de aanhoudende 
conflicten. In 2003 kon de voorbereiding 
van de conferentie eindelijk beginnen. 

De conferentie is een initiatief van de 
VN en de Afrikaanse Unie met de steun 
van de 'Groep van Vrienden van de 
Grote Meren', een club van landen en 
internationale financiële instellingen 

voorgezeten door Nederland en Canada. 
De conferentie opende officieel eind 
november 2004 in Tanzania en zou in de 
loop van 2005 moeten uitmonden in een 
regionaal akkoord voor 'vrede, stabiliteit 
en ontwikkeling'. Dat akkoord zou 

concrete actieprogramma's inhouden op 
vier sleuteldomeinen: vrede en 
veiligheid, democratie en goed bestuur, 
economische ontwikkeling en regionale 
integratie, en humanitaire en sociale 

problemen. 
De Congolese civiele maatschappij heeft 
een reeks voorstellen gemaakt op elk 
van die domeinen. Verschillende 
partnerorganisaties van Broederlijk Delen 

vaardigden vertegenwoordigers af naar 
nationale en regionale voorbereidende 
vergaderingen. 
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BELGIË KAN MEER DOEN VOOR VREDE EN DEMOCRATIE IN CONGO 

 

Broederlijk Delen wil de roep naar 
democratie van haar Congolese partners 
en de Vlaamse stemmen voor Congo 
aan onze beleidsmakers laten horen. 
België doet al heel wat maar kan nog 

meer doen voor vrede en democratie in 
Congo. We vatten hier de eisen van de 
campagne 2005 'Congo wil groeien' 
samen.  
 

Meer doen voor vrede 

 
Vrede en veiligheid zijn absolute 
voorwaarden om vrij en eerlijke 
verkiezingen te organiseren en de 
Congolese transitie tot een goede einde 

te brengen. België kan daartoe volgende 
initiatieven nemen: 
Ten eerste kan België het goede 
voorbeeld geven aan de andere EU-
landen en positief ingaan op het verzoek 

van de VN-Secretaris-Generaal om goed 
opgeleide en uitgeruste soldaten ter 
beschikking te stellen van de MONUC. 
De steun van België aan deelname van 
soldaten uit Benin is positief maar 

geenszins een vervangoplossing. 
Minister De Gucht beweerde dat een 
deelname van Belgische soldaten 
'politiek onbespreekbaar' is. Niets is 
minder waar. In juni 2004 keurde de 
Belgische Senaat bijna unaniem een 

rapport goed over onze relaties met 
Centraal-Afrika. Dit rapport trekt 
expliciet de aanbeveling in van de 
'onderzoekscommissie Rwanda' om 
geen Belgische blauwhelmen naar oud-

kolonies te sturen. 

Ten tweede kan België gevolg geven aan 
de aanbeveling van de VN-Secretaris-
Generaal om economische en politieke 
druk op Rwanda en Oeganda uit te 
oefenen opdat zij onmiddellijk elke vorm 

van steun aan gewapende groepen in 
Congo zouden staken. Een Belgisch 
diplomatiek engagement voor vrede 
betekent meer dan het bemiddelen 
tussen de betrokken partijen. Alle 
instrumenten van het Belgisch 

buitenlands beleid moeten ingezet 
worden als hefbomen voor vrede. Zo 
moeten de vertegenwoordigers van 
België bij de Europese Unie, de Wereld 
Bank en het Internationaal Monetair 

Fonds elke vorm van budgetsteun aan 
Rwanda en Oeganda koppelen aan hun 
respect voor de transitie in Congo. 
Ten derde kan België maatregelen 
nemen om elke betrokkenheid van 

Belgische bedrijven bij de plundering van 
Congo te voorkomen en moet steun 
verlenen aan de VN-experten die het 
wapenembargo tegen gewapende 
groepen in Oost-Congo monitoren. 

 
Meer doen voor democratie 

 
Zonder toegenomen internationale druk 
en bijkomende steun is het weinig 
waarschijnlijk dat er in 2005 vrije en 

eerlijke verkiezingen in Congo zullen 
plaatsvinden. België kan als lid van het 
'Internationaal Comité van Begeleiding 
van de Transitie' (CIAT) daartoe 
volgende initiatieven nemen: 
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Ten eerste kan België de druk opvoeren 
op de Congolese machthebbers om hun 
verplichtingen in het kader van de 

transitie na te leven en om gehoor te 
geven aan de roep van het Congolese 
volk naar een democratische 
rechtsstaat. Ook hier moet België alle 
instrumenten van zijn buitenlands beleid 

als hefboom inzetten. Als ex-koloniale 
macht moet België wel steeds 
bescheiden en uiterst respectvol blijven 
in zijn relaties met Congo. 

Ten tweede kan België meer technische, 
financiële en politieke ondersteuning 
geven aan de vijf Congolese instellingen 

voor steun aan de democratie, in het 
bijzonder aan de Onafhankelijke 
Electorale Commissie. 
 

Marc-Olivier Herman 

www.broederlijkdelen.be  
(klik op 'Congo wil groeien')

 

 
 
 

 
Op maandag 22 november verstrekte Congo-specialist Koen Vlassenroot van de 
Universiteit Gent ons wat meer inzicht in de situatie van Congo in zijn lezing “Congo, 

Heart of Darkness?”. Het volgende artikel verslaat deze lezing. 
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CONGO, HEART OF DARKNESS? 

Een tweede artikel in de 'Congo-reeks' brengt verslag uit van de KIB-lezing "Congo, 
Heart of Darkness?" De voorbije 15 jaar zijn de berichten die uit 

Congo komen allesbehalve rooskleurig.  De afzetting van president 
Mobutu, de moord op president Laurent Kabila, de burgeroorlog, de 
voortdurende instabiliteit van het regime, de torenhoge corruptie, 
de aanslepende conflicten met buurlanden Ruanda,  Burundi en 
Oeganda,...  Hoe is het ooit zover kunnen komen? Heeft Congo 
nog een toekomst en is er een kans op slagen voor het op gang 

komende vredeproces?  Koen Vlassenroot, Congo-specialist aan de 
Universiteit Gent, schetste een onthutsend beeld over de situatie 
van het hart van Afrika dat letterlijk in brand staat. 

 
Het gebied tussen de Grote Meren, eens 

een bloeiende kolonie, staat op de rand 
van de afgrond. Een duidelijke 
aanwijsbare oorzaak is er niet. Een hele 
dynamiek van regionale, nationale en 
internationale problemen en conflicten 

droegen allemaal hun steentje bij tot het 
verval van de trotse Belgische ex-
kolonie. Eind jaren '80 werd  langzaam 
duidelijk dat het regime dat Mobutu had 
geïnstalleerd sinds 14 september 1960 

sporen van verval begon te vertonen. 
Het politieke systeem van Mobutu 
maakte politieke macht in het 
toenmalige Zaïre enorm belangrijk omdat 
het toegang gaf tot economische macht. 

Het patronagenetwerk van Mobutu, 
waarbij elke machthebber wel iets 
beloofde aan de ene persoon en tegelijk 
in het krijt stond bij ettelijke anderen, 
zorgde voor een complete uitholling van 
de staat. De bronnen van economische 

voordelen raakten op en bovendien 
waren winsten in het verleden nooit 

geherinvesteerd in de infrastructuur van 

Zaïre zelf.  
 
De Westerse steun van onder andere 
Washington, Parijs en Brussel had ervoor 
gezorgd dat Mobutu jarenlang in een 

comfortabele positie kon verkeren. Eind 
jaren '80 ontstonden met het einde van 
de Koude Oorlog echter nieuwe 
voorwaarden voor internationale steun. 
Democratisering en het eerbiedigen van 

de mensenrechten, twee zaken die Zaïre 
niet kon garanderen, waren daarbij 
cruciaal. Mobutu raakte hierdoor volledig 
geïsoleerd maar wist zijn positie, 
ondanks de lamentabele toestand waarin 

het land verkeerde, toch te behouden. 
Door het aanwakkeren van de etnische 
verdeeldheid zorgde hij ervoor dat de 
oppositie van zijn regime er niet in 
slaagde zich te verenigen.  
 

In de provincie Katanga bijvoorbeeld 
werden de voor de industrie immens 
belangrijke mijnen gecontroleerd door 
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mensen uit het centrum, meer bepaald 
uit de provincie Kasaï. De president 
organiseerde een lastercampagne en 

wakkerde onrust aan bij de lokale 
bevolking ten opzichte van deze 
'indringers'. Ook in de provincies Noord- 
en Zuid-Kivu, beiden in Oost-Zaïre, 
kwam het tot ernstige etnische 

problemen. Sinds 1797, onder de 
Ruandese Tutsi-koning Yuhi IV 
Gahindiro, trokken Tutsi's naar Oost-
Zaïre, waar zij destijds deel uitmaakten 
van het grote Ruandese rijk. Deze 

Banyarwanda noemden zich 
Banyamulenge naar de Mulenge-bergen 
rondom de huidige stad Uvira. Hun 
nazaten woonden nog rondom Uvira 
toen Zaïre in 1960 onafhankelijk werd. 

Ze kregen de Zaïrese nationaliteit. 
Mobutu stelde echter de nationaliteit 
van deze Banyamulenge in vraag 
waardoor de conflicten tussen 
autochtonen en allochtonen opnieuw 
opflakkerden en aanleiding gaven tot 

nieuwe grootschalige gevechten. Tussen 
de vijfentwintigduizend mensen  
kwamen bij deze gevechten om. 
 
Mobutu raakte door deze manoeuvres 

internationaal steeds meer geïsoleerd. In 
1994 brak echter de genocide uit in 
Ruanda waarbij meer dan 800 000 
mensen het leven lieten. Meer dan 1 
miljoen Ruandese Hutu's vluchtten naar 

Zaïre en vestigden zich in 
vluchtelingenkampen langs de grens met 
Ruanda. Dit was het moment van 
Mobutu's rentree op het internationaal 
forum aangezien de internationale 

gemeenschap geen vluchtelingenhulp 

kon bieden zonder hulp en steun van 
Zaïre zelf.  
 

Het grote probleem was dat er zich 
onder deze vluchtelingen 15.000 
voormalige Ruandese regeringssoldaten 
(ex-Far) en duizenden Interahamwe-
militieleden (gewapende Ruandese Hutu-

militie en ex-legersoldaten uit de groep 
rond de voormalige president 
Habyaramana) bevonden die 
verantwoordelijk waren voor de 
genocide in Ruanda. Na hun nederlaag 

begonnen zij een nieuwe strijd vanuit de 
vluchtelingenkampen waarbij Mobutu 
hen zowel financieel als materieel 
steunde. Ze infiltreerden in Ruanda, 
maar hun eerste prioriteit was het 

aanwakkeren van etnisch geweld in 
Oost-Zaïre zelf, met als doel daar een 
Hutu-land te vestigen. Het conflict kreeg 
op deze manier een hele andere 
dimensie. De Interahamwe en de ex-Far, 
veelal in samenwerking met Zaïrese 

soldaten, openden de aanval op de 
Tutsi's van de Banyarwanda en op een 
deel van de autochtone bevolking. De 
Tutsi's werden, net als in 1994 in 
Ruanda, in kerken gedreven en 

afgeslacht. Volgens een recent VN-
rapport vielen de afgelopen twee jaar in 
Noord-Kivu bij deze gevechten zes- tot 
veertigduizend doden. Het geweld van 
Ruanda had zich nu ook naar Zaïre 

verplaatst. 
 
In 1996 trachtten Ruanda, Oeganda en 
Burundi op hun beurt een einde te 
maken aan de door Mobutu gesteunde 

militaire trainingen in de 
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vluchtelingenkampen en aan het 
toenemende geweld tegen de 
Banyamulenge. Zij besloten hun steun te 

geven aan de Alliance des Forces 
Démocratiques pour la Libération du 
Congo-Zaïre (= AFDL), een rebellenleger 
onder leiding van Laurent Kabila waarin 
alle dissidenten en tegenstanders van 

het Mobutu-regime zich hadden 
gegroepeerd. De opstand van het AFDL-
rebellenleger was een groot succes en 
nog geen zes maanden later werd de 
hoofdstad Kinshasa triomfantelijk 

ingenomen. Een einde was gesteld aan 
de postkoloniale dictatuur van Mobutu. 
Zaïre werd begraven en Congo zou de 
nieuwe naam worden. 
 

Ook tegen Kabila groeide echter snel 
oppositie. Andere rebellenbewegingen in 
het oosten, zoals de RCD of de 
Rassemblement Congolaise pour la 
Démocratie, erkenden zijn leiderschap 
niet. Het grote probleem voor Kabila 

was namelijk het feit dat hij door de hulp 
van het Tutsi-regime in Ruanda aan de 
macht was gekomen. Teneinde zijn 
geloofwaardigheid te herstellen, stuurde 
Kabila de Ruandese en Oegandese 

troepen die hem geholpen hadden terug 
naar huis en zocht ondertussen steun bij 
de Interahamwe en andere overblijfselen 
van militaire groeperingen. Dit laatste 
gebeurde uiteraard tot groot ongenoegen 

van Ruanda. Een tweede Afrikaanse 
oorlog was geboren. In tegenstelling tot 
de eerste oorlog tegen Mobutu kreeg 
Ruanda niet langer de steun van de 
meeste Afrikaanse landen. Landen zoals 

Zimbabwe, Angola, Tsjaad, Soedan en 

Namibië kozen de kant van Kabila. Voor 
hun eerdere steun aan Kabila hadden zij 
nog iets tegoed. Het conflict kreeg met 

andere woorden een internationale 
dimensie en er werd zelfs gewag 
gemaakt van een Derde Wereldoorlog.  
Het rebellenleger, de RCD, opnieuw 
gesteund door Ruanda en Oeganda 

bestond echter in de eerste plaats uit 
opportunisten. Bovendien waren Ruanda 
en Oeganda het oneens over de te 
volgen strategie. Het resultaat was dat 
de RCD uiteen viel in drie grote 

rebellengroepen die elk een deel van het 
oosten van Congo onder controle 
namen. Niet iedereen in het oosten van 
Congo steunde echter de rebellen van de 
RCD.  Verschillende spontaan gegroeide 

groeperingen begonnen zich te 
verzetten. De Mai Mai milities werden al 
snel geducht. Ze bestaan voornamelijk 
uit jongeren die buiten de maatschappij 
vielen door gebrek aan scholing en 
onderwijs. Bindmiddel was hun niet-

aflatende strijd tegen de zogenaamde 
Ruandese bezetting van het oosten van 
Congo. 
 
Terwijl de oorlog van 1996 in de eerste 

plaats een ideologische oorlog was, 
werd deze tweede oorlog van 1998 een 
werkelijke strijd om lokale economische 
bronnen.  Meteen ook de reden waarom 
ze nog steeds blijft duren. Ondertussen 

brokkelde het oosten van Congo uit 
elkaar en ontstonden kleine ministaatjes 
die elk afzonderlijk werden gecontroleerd 
door ofwel milities uit Burundi, rebellen 
van de RCD, Mai Mai of Interahamwe. 

De kernwoorden binnen deze zones van 
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controle zijn "profit", "power" en 
"protection". 
 

In 2001 wordt Laurent Kabila vermoord 
en opgevolgd door zijn zoon Joseph. Na 
lange en moeizame onderhandelingen 
werd op 2 november 2002 een 
vredesakkoord getekend en in 2003 een 

overgangsregering samengesteld die ten 
vroegste in juni 2005 verkiezingen 
zouden kunnen organiseren.  De vraag is 
of dit vredesakkoord effectief van enige 
waarde is en of het op dit ogenblik 

eigenlijk al niet te laat is voor Congo. 
Het gevolg van de verschillende zones 
van controle in het oosten van Congo, 
die nog steeds geleid worden door de 
verschillende milities, is op dit ogenblik 

desastreus. In de eerste plaats is er een 
verschuiving van de autoriteitsstructuur. 
Traditionele autoriteiten stellen in het 
oosten van Congo niets meer voor. 
Wapendragers zoals politieleden op 
lokaal niveau en legercommandanten 

van de verschillende milities op hoger 
niveau, hebben het voortaan voor het 
zeggen. Ten tweede krijgt ook de 
etnische diversiteit een grotere rol. De 
rekruteringsstrategieën van de 

verschillende controlezones en lokale 
overheden zijn uiteraard etnisch 
gebaseerd. Een ander belangrijk punt is 
het feit dat de Congolese solidariteit, die 
in de eerste plaats gebaseerd was op 

materiële zaken, bijna volledig 
verdwenen is. Door de verarming van de 
bevolking, als gevolg van het 
aanslepende geweld, valt er niets meer 
te verdelen. Dat dit laatste een grote 

invloed heeft op de verschillende sociale 

relaties leidt geen twijfel. Het "sociale 
cement" van de Congolese samenleving 
is op deze manier gedoemd te 

verdwijnen. Verder wordt geweld steeds 
meer een uitdrukkingsmiddel. Het 
succes van de verschillende 
rebellengroepjes bewijst immers dat 
geweld loont. Tenslotte bezitten ouders 

niet langer meer hun vroegere autoriteit 
die voornamelijk gestoeld was op het 
feit dat zij diegenen waren die hun 
kinderen naar school konden sturen en 
van voedsel en kleding konden voorzien. 

Door de algemene verarming van de 
bevolking worden kinderen gedwongen 
hun eigen hachje te redden. Jongens 
van nog geen 14 wagen hun kans bij de 
verschillende milities en meisjes blijken 

vaak aangewezen op prostitutie. Op 
lange termijn zijn deze verschuivingen 
catastrofaal voor het vredeproces. 
 
Twee andere knelpunten zijn ook 
cruciaal en geven tegelijkertijd goed aan 

waarom het vredesproces in het slop 
dreigt te raken. Vooreerst zijn 
verschillende verzetsbewegingen in het 
oosten van Congo zeer lokaal. Bij het tot 
stand komen van het vredesverdrag in 

2003 zijn alleen de belangrijkste 
rebellenleiders beloond met een 
ministerfunctie of een belangrijke graad 
in het leger. Sommige kleinere 
rebellenleiders heeft men daarbij 

overgeslagen. Men geeft met andere 
woorden het signaal naar anderen toe 
dat geweld loont. Gevolg hiervan is dat 
de bepaalde conflicten, zoals dat in 
Iturië, opnieuw worden aangewakkerd. 

Een tweede groot knelpunt ligt bij de 
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wijze waarop de internationale 
gemeenschap het hele conflict en het 
daaropvolgende vredesproces heeft 

aangepakt. De aanpak van de crisis in 
Congo is een klassiek voorbeeld van wat 
het Westen heeft geleerd - en in laatste 
instantie niet heeft geleerd - van 
vroegere operaties. 

 
De internationale gemeenschap heeft 
ondanks de voortekenen van een crisis 
veel te laat ingegrepen. De huidige crisis 
was inderdaad volstrekt voorspelbaar. Al 

een jaar lang was er een internationaal 
tribunaal dat de genocide in Ruanda 
moest onderzoeken, ten dele om Hutu's 
die geen schuld droegen aan misdaden 
te laten terugkeren naar hun land. Er 

gebeurde echter vrijwel niets. Een kans 
om de Ruandese regering ervan te 
overtuigen dat hun gevluchte Hutu's 
veilig konden terugkeren, bleef zo 
onbenut, met gevolgen die volstrekt 
voorspelbaar hadden moeten zijn. 

Bovendien hebben tal van 
hulporganisaties, zoals het hoog in 
aanzien staande Artsen Zonder Grenzen, 
zich uit de Zaïrese kampen 
teruggetrokken toen ze beseften dat ze 

werden gebruikt door criminele bendes 
die een nieuwe oorlog voorbereidden, 
terwijl de internationale gemeenschap 
hun burgers voedde. Maar nog altijd 
werd er niets ondernomen. De conclusie 

is derhalve onvermijdelijk: vroegtijdige 

signalering van een dreigende crisis is 
niet wat thans in de wereld ontbreekt; 
wel een snel en effectief ingrijpen dat 

dreigende crisissen de kop kan 
indrukken. 
 
Daarnaast is het vredesakkoord te veel 
op westerse leest geschoeid en niet 

aangepast aan de Afrikaanse cultuur. 
Het westen heeft het akkoord ook te 
veel in een bepaalde richting willen 
duwen. Bovendien bestaat er tussen de 
verschillende partners en rebellenleiders 

nog een dermate groot wantrouwen dat 
een eensgezinde toepassing van het 
akkoord zeer moeilijk wordt. 
 
Het is nu de taak van de internationale 

gemeenschap om alsnog het 
vredesproces nieuw leven in te blazen. 
Dat verdere vredesonderhandelingen op 
een andere manier zullen moeten 
worden ondersteund staat dan ook 
buiten kijf. Niet alleen in Congo maar 

ook in de rest van Afrika zal de 
internationale gemeenschap extra 
inspanningen moeten leveren om de rust 
te herstellen en de verschillende landen, 
streken en bevolkingsgroepen weer in 

harmonie met elkaar te laten 
samenleven. Dat dit laatste een werk 
van lange adem zal worden is dan ook 
niet te verwonderen. 
 

Helena Gerard 
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G. W. BUSH: ERFGENAAM OF IMITATOR? 
 

Hans Diels bekijkt hoe George W. Bush in zijn economisch beleid omgaat met Reagans 

erfenis. Ronald Reagan, verafgood door de ene, volledig verguisd door de andere, heeft 
ontegensprekelijk een enorme stempel gedrukt op de economie van de Verenigde Staten 
en de wereld in de jaren tachtig. Zijn erfenis zal nog veel langer meegaan. De 
Amerikaanse president George W. Bush wordt graag als de opvolger van Ronald Reagan 
gezien. Is hij dit ook in de praktijk? Er bestaat meer dan éen gelijkenis tussen het 
economisch beleid van Ronald Reagan en George W. Bush, maar de zaken liggen 

ingewikkelder dan dat. Een artikel dat ook de Belgische belastingspolitiek niet onberoerd 
laat. 

 
Onder het presidentschap van Reagan 
werd een einde gemaakt aan de New 

Deal politiek die een kwart eeuw eerder 
was ingezet door Franklin Delano 
Roosevelt. Tot dan werd er in de VS een 
Keynesiaans beleid gevoerd waarbij men 
in periodes van crisis de vraagzijde van 

de economie ging stimuleren. De 
overheidsuitgaven werden de hoogte 
ingedreven om zo economische groei te 
creëren, met als nadeel dat de inflatie 
steeg. Bij een te hoge inflatie werd dan 

het tegenovergestelde gedaan. De 
overheidsuitgaven werden 
teruggeschroefd om de inflatie te 
beperken wat een negatief effect had op 
de economische groei.  

 
Door de olieschokken van de jaren 
zeventig ontstond een situatie waarbij 
men én een te hoge inflatie én een 
gebrek aan economische groei had. Deze 
situatie werd stagflatie genoemd. Hier 

kon geen Keynesiaans antwoord op 
gegeven worden.  
 

R. Reagan 

 

Wie wel een antwoord dacht te hebben 
op deze paradoxale situatie waren de 
theoretici van de Aanbodzijde-economie. 
Volgens deze stroming moest er op de 
aanbodzijde van de economie gewerkt 
worden in plaats van op de vraagzijde 

zoals vroeger gedaan werd. Dit moest 
gebeuren door de belastingen te 
verlagen omdat die het economische 
initiatief belemmeren. Deze 
belastingverlaging zou er zelfs voor 

zorgen dat de staat meer inkomsten 
kreeg. Dat stelde de economist Laffer 
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die zijn theorie voor het eerst uittekende 
op een servet in een restaurant. Volgens 
hem was het zo dat op een bepaald punt 

te veel belastingen ervoor zorgen dat er 
minder gewerkt wordt waardoor de 
staat minder inkomsten krijgt. Een 
belastingverlaging zorgt dat er meer 
gewerkt wordt en daardoor stijgen dan 

de overheidsinkomsten. Een idee dat de 
laatste tijd ook in België door sommige 
politici gedeeld wordt. 
 
De nieuwe, in 1980 verkozen 

Amerikaanse president kon zich 
gemakkelijk vinden in een aanbod-
stimulerend beleid. Reagan, zo zei 
hijzelf, had ooit op de Laffer curve 
gezeten toen hij nog films maakte 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen 
liep de inkomstenbelasting soms op tot 
90%. 'Je kon maar vier films maken en 
dan zat je in het bovenste tarief' aldus 
Reagan, 'Dus na vier films stopten we 
met werken'. Reagan had dus uit eigen 

ervaring gemerkt dat hoge belastingen 
minder werk veroorzaken. De kern van 
Reagans economische beleid bestond 
dan ook uit belastingverlaging en 
deregulering. Hij verlaagde de hoogste 

marginale inkomensbelastingschalen van 
70% naar 28%. Allerlei regels voor 
bedrijven werden vereenvoudigd of 
afgeschaft. Ook de verhouding tussen 
werkgevers en werknemers werd sterk 

gewijzigd. Reagan, ooit zelf voorzitter 
van de acteursvakbond in Hollywood, 
zorgde zo persoonlijk voor het ontslag 
van 10.000 luchtverkeersleiders die niet 
wilden ophouden met staken. Reagan 

gaf de VS ook terug zelfvertrouwen op 

economisch vlak. Door Reagan kregen 
de Amerikanen het gevoel dat de VS 
terug aan een nieuw begin stonden of 

zoals hijzelf het noemde: het was terug 
'Morning in America'. 
 
Het resultaat van dit beleid was een 
onafgebroken groei van 1983 tot 1989. 

Maar de theorie van Laffer bleek in de 
praktijk niet helemaal te werken zoals 
voorspeld. De inkomsten van de 
overheid groeiden niet genoeg om de 
uitgaven bij te houden. Dit kwam niet 

zozeer doordat Laffer fout zat in zijn 
redenering, maar doordat het zeer 
moeilijk was (en is) om te berekenen op 
welk punt een belastingverlaging 
daadwerkelijk voor grotere 

overheidsopbrengsten kan zorgen. 
Hoewel Reagan ideologisch ijverde voor 
een beperkte overheid kwam daar in de 
praktijk niets van terecht. In combinatie 
met de grote lastenvermindering leidde 
de verhoging van de uitgaven tot een 

enorm begrotingstekort. De 
overheidsschuld evolueerde van 208 
miljard dollar in 1981 tot 2.6 biljoen 
dollar in 1988. Tijdens de jaren tachtig 
veranderde de VS van 's werelds meest 

belangrijke crediteur in de belangrijkste 
debiteur.  
 
Wanneer George W. Bush in 2001 de 
nieuwe president van de Verenigde 

Staten wordt, gaat hij zich meer 
profileren als een opvolger van Ronald 
Reagan dan van zijn vader. Op het 
eerste gezicht voert hij dan ook een 
beleid dat sterk lijkt op het beleid van 

Reagan. Ook Bush voerde een grote 
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belastingverlaging door, verhoogde de 
defensie-uitgaven, creëerde hierdoor een 
begrotingstekort en verhoogde de 

schuld. 

George W. Bush 

 

Professor Paul De Grauwe, Hoogleraar 
Internationale Economie aan de 
KULeuven ziet een verschil in het feit 
dat er achter het beleid van Bush geen 
duidelijke ideologisch kader zit zoals bij 
Reagan. Ook stelt De Grauwe dat bij 

Reagan er een algemene 
belastingverlaging was met een 
belangrijke nadruk op een verlaging van 
de inkomensbelasting. Bij Bush echter is 
de belastingverlaging vooral gericht op 

de bedrijven. Bush voert volgens De 
Grauwe ook geen dereguleringsbeleid 
zoals Reagan dat deed.  
 
Nog een verschil in het economische 

beleid ziet Paul Krugman, een 
vooraanstaande Amerikaanse economist 
van Princeton. Reagan, zo stelt 
Krugman, verhoogde de belastingen 
terug wanneer hij merkte dat de 

overheidsschuld veel te hard steeg. Dit 
heeft Bush alsnog niet gedaan. 
 

Volgens Wim Moesen, Professor 
Openbare Financiën aan de KULeuven, 
was het beleid van Reagan en Bush 
gebaseerd op een politiek-electorale 
cyclus. Hierbij gaat men de economie 

manipuleren om de verkiezingen te 
winnen terwijl men erop rekent dat de 
kiezers slechts een kort geheugen 
hebben. In de eerste twee jaar van de 
ambtstermijn gaat de president een 

restrictief beleid voeren, zowel op 
monetair als budgettair vlak. De twee 
laatste jaren voert men een expansief 
beleid dat de herverkiezing moet 
garanderen. Zo slaagde Reagan erin om 

in het verkiezingsjaar 1984 een groei te 
hebben van 7 percent.  
 
Bush slaagt er nu ook in om in het 
verkiezingsjaar een groei te creëren van 
meer dan 5% na enkele moeilijke 

economische jaren. De vraag blijft 
natuurlijk of de gemiddelde Amerikaan 
dit op tijd en voldoende merkte om zijn 
keuze bij de verkiezingen in november te 
beïnvloeden.  

 
Volgens De Grauwe is het dankzij de 
belangrijke deregulering en de 
belastingverlaging van Ronald Reagan 
dat de Verenigde Staten erin geslaagd 

zijn om de meest dynamische economie 
van de wereld te worden. Dat dit 
betekent dat er een grotere ongelijkheid 
ontstaat, is volgens De Grauwe niet te 
vermijden. Men moet immers kiezen 

tussen een systeem met een uitgebreide 
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sociale zekerheid en 
herverdelingsmechanismen zoals we dat 
in West-Europa kennen en een veel 

dynamischer en ongelijker systeem zoals 
dat van de Verenigde Staten. Moesen 
stelt echter dat ongelijkheid in de VS 
niet zo gevoelig ligt als in Europa. In de 
VS leeft immers nog zeer sterk het idee 

dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat 
succes hebben in het leven afhankelijk is 
van hard werken. 
 
Ondanks de dynamische economie die 

het aanbodzijde-beleid garandeerde, zijn 
er dus ook de begrotingstekorten, die 
zowel de Bush- als de Reagan-
administratie opstapelden. Zo dreven ze 
ook de staatsschuld de hoogte in. Na 

Reagan werden de staatsfinanciën 
gesaneerd door George Bush Senior en 
Bill Clinton. Ook Bush Jr. verhoogde de 
schuld van de VS. Het verschil met het 
Reagan-tijdperk is dat de schuld meer 
gefinancierd wordt door het buitenland 

en dat door de globalisering van de 
financiële markten de effecten van de 
staatsschuld op de Amerikaanse 
economie kleiner zijn.  
 

Toen de minister van Financiën Paul 
O'Neill argumenteerde dat de regering 
op weg was naar een fiscale crisis 
antwoordde vice-president Dick Cheney 
dat “Reagan bewees dat tekorten geen 

belang hebben”. Dat de schuld voor een 
belangrijk deel gefinancierd wordt door 
het buitenland, en dan vooral door de 
Aziatische banken, maakt het voor de 
VS gemakkelijker. Deze buitenlandse 

financiering zorgt er immers voor dat de 

Amerikaanse nationale bank haar 
rentevoeten laag kan houden.  
 

Dit maakt echter ook dat de 
Amerikaanse economie meer afhankelijk 
wordt van het buitenland. Deze 
afhankelijkheid kan echter niet misbruikt 
worden door deze landen volgens De 

Grauwe. Ze zouden bij het massaal 
verkopen van hun dollarpapier immers 
ook zelf belangrijke verliezen lijden door 
de daling van de dollarkoers. Gevaarlijker 
wordt het echter wanneer de 

buitenlandse banken geen nieuwe 
dollars meer aankopen. Op korte termijn 
zou dit geen groot probleem geven. De 
dollar zou sterk dalen wat een gunstig 
gevolg zou hebben voor de Amerikaanse 

export. Ook Moesen stelt dat er zich op 
korte termijn geen probleem voordoet 
doordat de schuldgraad van de VS 
relatief laag is. Er bestaat nog geen 
'Default Risk'. Dit betekent dat wanneer 
het ernaar uit ziet dat een land zich zo 

hard in de schulden steekt dat het die 
niet meer zal terug kunnen betalen. Dit 
zou ertoe kunnen leiden dat andere 
landen geen geld meer willen lenen aan 
de VS waardoor zij genoodzaakt zijn om 

drastisch te besparen.  
 
Reagan bewees dus niet dat tekorten 
geen belang hebben. Wat hij wel 
toonde, is dat zij geen korte termijn 

effecten hebben op de economie en dus 
ook geen politieke gevolgen. Op dit punt 
is Bush en zijn omgeving hem dus zeer 
consequent gevolgd. 

 

Hans Diels 
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G. W. BUSH: OUTFOXED? 

 
Dirk Keymis brengt verslag uit van de documentaire Outfoxed, vertoond in Cinema Zed 

te Leuven (dinsdag 12 oktober 2004). 
 

Misschien vraag je jezelf wel eens af 
waarom volgens bepaalde polls 
ongeveer 80% van de wereldbevolking 
Bush weg zou stemmen maar slechts 

50% van de Amerikaanse bevolking 
dezelfde mening toegedaan is? Of waar 
de huidige Amerikaanse administratie 
zijn legitimiteit nog vandaan blijft halen? 
 

De documentaire "Outfoxed" biedt een 
mogelijk antwoord. Outfoxed heeft het 
over het Fox News Network van 
mediamagnaat Rupert Murdoch. De 
documentaire laat (ex)medewerkers van 

Fox aan het woord. Het beeld dat ze 
schetsen is niet bepaald fraai. Rupert 
Murdoch heeft een uitgesproken rechts-
conservatieve politieke agenda en zijn 
nieuwsnetwerk wordt volledig 

ingeschakeld om die agenda verder uit 
te bouwen. De structuur van het 
netwerk zou bijna stalinistisch zijn: een 
strikte partijlijn, extreme professionele 
en sociale controle en het weren van 

elke afwijkende mening. Bijgevolg zou 
Fox News niet veel meer met 
journalistiek te maken hebben. 
Journalistiek betekent in essentie het 
onderzoeken en brengen van een aantal 
feiten. Fox specialiseert zich niet in het 

brengen van feiten maar wel van opinies 
voorgesteld als feiten, wat hen goed 

uitkomt: een feit kan je controleren, een 
opinie niet.  
 
Zo werd gezien op Fox: een nieuwslezer 

trakteert zijn gast op een bruusk "Shut 
up!" als ze iets ongewenst zeggen, of 
schakelt zelfs hun microfoon uit. Bij het 
aftellen naar de presidentsverkiezingen 
van 2004 werd gesproken over de "re-

election of George Bush", niet bepaald 
neutraal dus. Of Fox - verslaggevers die 
zich beperken tot de eigen visie, snel 
ingeleid met "Some say". Bij Fox 
bestaat er bovendien een sterk 

overwicht van Republikeinse sprekers en 
opiniemakers. Daarbij profileert de 
zender zich als objectief, "Fair & 
Balanced". Natuurlijk is Fox niet de 
enige zender die zich hieraan schuldig 

maakt. CNN kan bijvoorbeeld dezelfde 
stijl van verslaggeving verweten 
worden, maar dan ten voordele van 
andere partijen. 
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Beeld je in: je bent een gemiddelde 
Amerikaan. Je woont in éen van de 
meest welvarende landen ter wereld en 

je hebt je job en je relatie of je gezin. 
Life is good. Je bent niet bijzonder 
geïnteresseerd in politiek, en je kijkt 
(enkel) naar Fox. Je stem zal 
onvermijdelijk naar Bush gaan. Na het 

zien van deze documentaire was het 
voor mezelf duidelijk waarom Bush 
zoveel steun geniet in de VS. 
 
 

 

Mijn eindbeoordeling: de documentaire 
blijft een beetje steken in een 
pamflettaire stijl, met een duidelijke 

oproep tot actie op het eind. Aan de 
andere kant is het standpunt dat ze 
innemen degelijk onderbouwd en zijn de 
fragmenten die van de Fox 
nieuwsuitzendingen getoond worden af 

en toe hallucinant maar even vaak ook 
hilarisch. Een aanrader voor iedereen die 
in de werking van de (on)afhankelijke 
media geïnteresseerd is. 

 

Dirk Keymis

 

 
De Belgisch-Amerikaanse verbroedering scheerde hoge kammen op de American 

Election Night van het KIB, in samenwerking met het VRG (Vlaams 

Rechtsgenootschap). Het evenement van dinsdag 2 november bestond onder meer 

uit lezingen, optredens, film, live interviews met mensen in de VS, sms-stemmingen 

en veel veel meer. Aan een debat namen deel: Dr. Tom Sauer, Prof. Bart Kerremans, 

Mr. Mark Eyskens, Prof. Rik Torfs, en een afvaardiging van de US Embassy. 
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MOLOTOV COCKTAIL PARTY 
Een chronologie van de minst ernstige activiteit van KIB! 

 
 

Woensdag 10 November, 20 uur. 
 
Ten kote Leen valt met mondjesmaat 

een verzameling KIB-bestuursleden 
binnen.  Een ruim assortiment 
geestesverrijkende dranken wordt 
tezamen met een rijkelijk gamma 
fruitsappen door hen op de keukentafel 

tentoon gespreid.  Strijdlustig nemen de 
15 KIBers plaats, klaar voor hun missie 
van de avond: de perfecte coktail 
creëren die menigeen tot ontroering en 
geestelijke extase zal brengen op de 
nakende cocktailparty van KIB.  De 

volgende uren wordt gegoocheld met 
kleuren en smaken.  De originaliteit der 
combinaties stijgt recht evenredig met 
het alcoholgehalte in het bloed der 
aanwezigen.  DE KIBers werken 

onverschrokken verder en onderwerpen 
elke creatie aan een kritische analyse: 
voor hun trouwe leden is immers alleen 
de beste kwaliteit aanvaardbaar.  Drie 
drankjes overleven de zware 

selectieprocedure en worden gedoopt 
met de toepasselijke namen: Petrol +, 
Green Peace en Guantanamo.  Verder 

zullen ook de meer traditionele 
brouwsels Cuba Libre, Jalalabad (Vodka 
Orange) en Sangria geserveerd worden.  
Moe maar voldaan keert iedereen  
huiswaarts. 

 

 
 

Dinsdag 16 November, 20 uur. 
 
KIB's favoriete vervoermiddel - de 

winkelkar - wordt aangewend om al het 
materiaal, nodig voor een schitterende 
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cocktailparty - naar de Tiensestraat te 
vervoeren.  Er wordt vervolgens lustig 
op losgebrouwen zodanig dat tegen 22 

uur alles in gereedheid is gebracht om er 
een lekker feestje van te maken.     

 
 

Gegadigde fuiflustigen duiken eerst 
mondjesmaat op, maar al snel wordt het 
drukker en drukker.  De cocktails 

worden door menigeen welbevonden en 
gaan vlotjes de toonbank over.  Vooral 
Petrol + en Green Peace slagen erin een 

sterke "klantengetrouwheid" te creëren.  
Er wordt ook stevig geshaket en dit tot 
in de vroege uurtjes … 
 

Woensdag 17 November, 4.30. 

 
Tevreden keren de laatste KIB 
bestuursleden - samen met winkelkar - 
naar huis.  Zij vonden het allen een 
superfijn feestje en danken de vele 

ERASMUS-studenten, vrienden en 
kennissen die tezamen voor een 
spetterende sfeer zorgden! 
 

Leen Vandezande 
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LETTERS FROM THE PRESIDENTS 
 

About a year ago, our former president 

Lior Ziv started here with the “Letters 
from the President”. This year we were 
forced to change the title slightly into 
“Letters from the Presidents”, as we 
share the presidency. 
This sharing might also have been a 

good solution for the USA. When we 
look at the country, we seem to see two 
completely different ‘countries’, each 
with their own president, each with 
about 50% of the population and on 

their side an enormous wall of 
incomprehension that divides the 
country between them. One really starts 
to wonder how ‘United’ these States 
still are… Concerning KIB: no worries, 

these two presidents get along quite 
well, so no division at all! 
At the same time, Europe seems to have 
found a modus vivendi between all the 
different views on the future of the 

European Union. The result of this can 
be found in the new Constitution, which 
was signed last October in Rome. Let us 
hope that at least we can succeed in 
living together, feeling all in a way 

European. This is exactly what Mr. Koen 
Lenaerts described as thé challenge for 
Europe: Not the political or technical 
matters, but the creation of the oh so 
necessary cohesion between the 
different countries, the different 

communities. 
This living together with many different 
communities is not always that easy, 

something which can be seen in quite a 

few places all over the world. Ten years 
after the apartheid, South Africa is still 
coping with enormous problems: very 
often the black population is still very 
poor and does not really get any 
chances in life, whereas a sometimes 

incredibly corrupt top layer of this 
society (no longer completely white by 
the way!) is living in exuberant luxury. 
Mr. Mandela has realised quite a lot in 
an atmosphere of cooperating and 

forgiving each other, but it looks as if 
his heritage is not always treated that 
well. Even worse can of course be found 
in Congo, a country that through the 
years has been divided by all kinds of 

often ethnic inspired conflicts. Local 
chiefs install a new regime in the areas 
they control, after which they 
professionally steal as much as they 
can, leaving the population impoverished 

and without any real prospects. 
This leads us to the question which role 
the UN can play in this kind of conflicts. 
Looking at Congo for instance, one has 
a hard job defending the work of the 

UN. But is this perhaps not due to the 
fact that the UN itself needs reforms, 
and this in order to allow it to act in a 
more decisive way in these conflicts? 
We welcomed a panel of specialists in 
these matters at our opening debate and 

at least they agreed on this. Problem of 
course is that everybody agrees that 
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reforms are needed, but no one agrees 
on how to reform it… 
 

Another problem that continues along 
for already quite some decades, is the 
Israeli-Palestinian conflict. Here the UN 
plays an important role as well, although 
it has been moved to the sideline a bit 

the last couple of years. It looks as if 
nothing moves anymore… But still, the 
death of Yasser Arafat, a truly historic 
moment, may be the prelude of a 
solution, as he was considered irrelevant 

the past few years by both the USA and 
Israel. Now Mr. Arafat has disappeared 
from the stage the other two players 
cannot refuse to participate in the play 
together with the Palestians anymore, 

and at the same time the latter get the 
chance to choose new leaders to guide 
them. 
Moreover this conflict moreover has an 
impact that reaches much further than 
one would like… In fact, quite a large 

part of the anger in the Middle East 
against the West originates from this 
conflict. And this very often leads to 
radicalisation, radicalisation that causes 
victims, not only in the Middle East, but 

also here in Western Europe. When 
people, as is the case in the 
Netherlands, are killed or have to go into 
hiding because they point at some 
important problems in the integration 

debate, then our society, which is based 

on respect for every person and respect 
for everybody’s opinion, is put under 
heavy pressure, especially when this 

results in an atmosphere of distrust and 
even hatred. While in previous times 
people tended to believe that everything 
went well but people actually just lived 
beside each other without real contact, 

we can see now that all the pent-up 
wrath is being released and that 
mosques, churches and schools are 
being set to fire. A terrifying evolution 
we would say. 

However, living together in a society 
with true cohesion demands that 
everybody has the guts to see the 
relativity of himself and his opinion and 
that one should not only critically 

evaluate the whole situation, but most 
importantly analyse himself and dare to 
name and solve problems. Only then we 
will get a society in which different 
communities live together in respect for 
each other. 

 
On behalf of KIB – The Association for 
International Affairs we would like to 
wish you a happy 2005. 
 

Tienneke Petit 
Maarten Gijsenberg 

Presidents of KIB
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BELGIAN INTELLIGENCE SERVICES 
IN A CHANGING WORLD: UP TO THE NEW TASKS? 

 

New Times 
 
It might have come to your ears that we 
live in a new, dangerous world. A world 
which has experienced an evolution 

from bipolarity to factual unipolarity, or 
as some say, to multipolarity. When 
referring to those multiple polars on our 
globe, many commentators refer to 
international terrorism and newly 
emerging states that might play an 

important role on the international 
scene. 
 
Belgium, in all its bliss, is no exception. 
Its security apparatus, its intelligence 

community and its armed forces have 
gone through dramatic times recently.  
 
The police reform, though heavily 
criticized, appears to be bearing some 

fruits. Recent arrests of, amongst 
others, traffickers of human beings and 
the severe punishments that the Courts 
have attributed to them seem to have 
had their effect on organized crime.  

 
The armed forces, heavily organized 
according to the East-West-opposition, 
have known, and still know, an 
exceptional transformation from a 
classical European battlefield army to a 

multi-purpose policy tool that should be 
able, by 2015, to cope with major crises 
around the globe and be deployable in 

the areas of interest within 48 hours. 
How this can be achieved with ongoing 
budget cuts has only partially been 
defined. 
 

That brings us to the third element of 
the Belgian security apparatus: the 
Belgian intelligence community. This 
community seems to have undergone no 
significant changes since 1989. Recent 
announcements (November 2004) made 

by Prime Minister Verhofstadt seem to 
imply the creation of a new service, the 
“Algemene Dienst Veiligheidsdreiging / 
Service Général Menaces de Sécurité” or 
something of that sort. Before we look 

into that proposal, let us consider the 
intelligence capabilities of Belgium at 
this time, and how they cope with the 
“changing world”. 
 

The State of the Community 
 
The Belgian intelligence community is 
organized by two main sets of rules: the 
Law of November 30, 1998 and the 

Law of December 11, 1998 
(establishing the concept of security 
clearances). Before 1998, the Belgian 
intelligence community was almost 
entirely unregulated. 
 

The Law of November 30, 1998, also 
called the “organic law” since the law 
itself constitutes the existence of the 
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main players, establishes two main 
Belgian intelligence services, with 
differing, yet also converging, missions. 

 
The “Veiligheid van de Staat / Sûreté de 
l’État », commonly referred to as « 
Sûreté”, is supposed to be the primary 
Belgian intelligence actor on the 

homefront. Its tasks vary widely and 
comprise, amongst others, counter-
subversion, counterintelligence and 
counterterrorism. The Sûreté depends 
on  the Justice Department. Its staffing 

is currently assessed around 450 
personnel. Recently, huge exams for 
entering this “secret” service were a 
tremendous success, with over 3,000 
candidates applying for only 30 

vacancies. Although this might seem a 
“revitalization” of this Service, we need 
to caution against too high hopes: none 
of the candidates that were withheld 
will be fully operational before the end 
of 2006, and the malaise within the 

Sûreté roots far deeper than any 
complementary hiring of staff might 
resolve. An important role could be 
played by its new administrator-general, 
Mr. Dassen, yet for some reason the 

service has been led into conflict with 
both the Federal Police and the military 
intelligence and security service, 
SGRS/ADIV. 

 
The second intelligence service, “Service 
Général du Renseignement et de la 

Sécurité / Algemene Dienst Inlichtingen 
en Veiligheid” or SGRS, depends directly 
both of the Chief of Defence and the 
Minister of Defence. Most foreign 
intelligence services seem to be inclined 

to cooperate more intensively with 
SGRS than with the Sûreté. According 
to sources close to this service, foreign 
intelligence services such as the 
American CIA, British MI6 and French 

DGSE appreciate the “law-bending” way 
in which SGRS does business. The staff 
of SGRS is somewhat larger than the 
Sûreté’s, counting to date some 800 
personnel. Its technical means have 

been heavily expanded due to European 
cooperation agreements (such as the 
Helios-II project) and Belgian legislation 
(enabling SGRS to carry out vast 
eavesdropping operations abroad). 
Recently, a new head of service, also 

called “C”, was appointed, which raised 
doubts about the political autonomy of 
the service and fears about the 
efficiency of a politicized service. For 
instance, “C” seems to be facing hard 

times due to ongoing rumors about 
sexual harassment of former female 
staffers.

 

------------ Some sources ------------ 

1. Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en 

minister van Binnenlandse Zaken over «het totale gebrek aan coherentie tussen de staatsveiligheid, de militaire veiligheid en de federale 

politie bij de bestrijding van het terrorisme» (nr. 3-315), Plenaire Zitting van de Senaat, 13 Mei 2004 

2. Humo nr. 3256/06, 28 januari 2003, "Mijn naam is Dassen, Koen Dassen: Interview met Koen Dassen" 

3. De Morgen, 03 februari 2003, "Staatsveiligheid op drift" 

4. De Standaard, 23 januari 2003, "Nummer Twee Staatsveiligheid Weg" 

5. Financieel-Economische Tijd, 05 februari 2003, "Verwilghen slaat en zalft topman Staatsveiligheid" 

6. De Standaard, 12 april 2003, "Staatsveiligheid : Malaise aan de Top" 
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Challenges 

 

Overall, this does not present us a very 
positive image of the Belgian intelligence 
community. On the one hand, we have a 
civilian service stuck with relatively old, 
demoralized personnel and a head of 

service which has too far a political 
agenda to enable the service to be freely 
operational; and on the other hand, a 
military service that has perhaps more 
motivated personnel and quite adequate 

means but whose leadership does not 
seem to have the sufficient savoir-faire, 
nor the political will to lead the service 
in the good direction. 
 

Should this frighten us? Honestly, I think 
it should. The operational objectives of 
the intelligence services are clear. They 
should gather intelligence information on 
subversive elements, on foreign 
intelligence services or agents, on 

terrorist organizations and on any other 
threat that might jeopardize Belgian 
interests. That is written clearly in their 
mission statements.  
 

Allow me to elaborate on what the real 
threats for Belgium might be. These 
concur partially with the current mission 
statements of the intelligence services. 
 

One: the threat stemming from nuclear 
and other proliferation. This, to me, 
seems one of the great challenges of the 
next era. With proliferation, I mean any 
unauthorized distribution of knowledge, 

material, exchange of scientists, etc… 

that might lead to the build-up of a 
nuclear, biological or chemical capability 

where Belgium and its strategic partners 
(such as NATO and EU) can not have it. 
Yet what do we see when we look at 
the current staffing of the 
counterproliferation departments of the 

services? At the Sûreté, one half-time 
staffer, deals with the problem, at 
SGRS, one person only. The only recent 
counterproliferation operation was dealt 
with by SGRS in cooperation with MI6, 

and it was a total failure. 
 
Two: clandestine immigration. None of 
the intelligence services has this one on 
their list. The problem, so they say, is 

more of “police nature”. This is blatant 
denial of the fact that major European 
intelligence services like the German 
BND, the Italian SISMI and the French 
DGSE have reoriented entire 
departments to work on this problem 

(especially on Chinese clandestine 
immigration, which even seems to have 
Chinese intelligence implications). It is 
true that recent Belgian police 
operations into this field have been a 

success, yet these operations have only 
cut off some tentacles of the octopus. 
They have been unable to behead the 
beast. Immigration is clearly a topic on 
which intelligence services can deliver 

very relevant and necessary information: 
they could uncover the routes leading to 
Europe, they could try to disrupt the 
functioning of networks before they 
reach our frontiers, et cetera. None of 

this is the case – although both the 
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European Commission and the Belgian 
government have indicated that 
clandestine immigration is a number one 

priority. 
 
Three: economic and industrial 
espionage. Recent closures and buy-outs 
of Belgian state-of-the-art technology 

companies have not been the eye-
openers they should have been. Belgian 
technology is copied or simply bought 
out by companies that are very well 
informed, or by companies linked closely 

to certain governments. The Lernout & 
Hauspie scandal should have woken up 
some politicians, but it did not, although 
the implication of the German foreign 
intelligence service BND and the 

American DIA (Defence Intelligence 
Agency) was clear. Recently, a new 
wave of Israeli buy-outs of Belgian 
technology companies has begun. Most 
of the Israeli buyers are former Mossad 
officers. Yet this does not seem to 

worry Belgian policy makers. The recent 
contract for a new eavesdropping room 
for the Belgian federal police was even 
granted to an Israeli company – 
although this very same company is 

under suspicion of espionage by the 
Dutch domestic intelligence service 
AIVD. 
 
Four: international terrorism. It might 

seem odd that this only comes in at 
number four. The reason for this is that 
the Belgian security establishment has a 
relatively good view on potential 
terrorist threats. Both the intelligence 

services and the law enforcement 

agencies have been cooperating 
narrowly since the CCC attacks in the 
eighties. Unlike most European and even 

American countries, Belgium has had a 
counterterrorism coordination center 
(the so-called Anti-terroristische 
Gemengde Groep / Groupement 
Interforces Antiterroriste) since that era. 

The Belgian society being a far more 
controlled and closed society than for 
example the Dutch, it does not seem 
likely that a terrorist attack on Belgian 
soil could take place very soon. 

 
Five: classical espionage. Belgium, more 
specifically Brussels, is host to the seat 
of almost every international 
organization. Almost every single 

important political decision, be it 
European or worldwide, is at least 
discussed of at very high level in 
Brussels. This caused a comeback of the 
classical intelligence officer in this 
capital, which is referred to by 

intelligence specialists as the “Berlin” or 
the “Vienna” of our era.  Every 
intelligence service worldwide has at 
least one officer in Brussels. Major 
services, such as CIA, MI6, DGSE, the 

Russian SVR and GRU or the Chinese 
MSS have sometimes over 30 
staffmembers working in Brussels… and 
it is hard to believe they are just there to 
mow their lawns and have their Sunday 

coffees at the Vieux Sablon. In 
contradiction to this reality, the two 
Belgian intelligence services, both 
responsible for counterintelligence, have 
been diminishing their 

counterintelligence staff year after year. 
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Within the Sûreté, the counter-
espionage department was even 
abolished for over three years (it has 

been reinstalled in the meantime). 
Furthermore, recent operations by the 
counter-espionage departments of both 
SGRS and Sûreté have lead to not a 
single diplomatic expulsion – which 

makes Belgium one of the only countries 
in the world that has not “PNG’ed” 
someone in the last decade.  If Belgium 
wishes to remain a credible host to EU, 
NATO, et cetera, it will have to 

demonstrate its clear will to act against 
clandestine gathering of intelligence on 
its soil. 
 
 

 
Way Ahead 

 

The Verhofstadt administration has 
recently announced a legislative 
initiative to call into existence a new 
intelligence service in order to “better 
coordinate” the counterterrorism efforts 
of the two existing services. Although it 

should be clear by now, no politician 
dares to think about the logical outcome 
of such a process: the integration of the 
two intelligence services. 
 

Currently, the two services act more as 
rivals than as partners. This is not 
entirely their own fault: their missions 

concur so often that some “tensions” 
are very likely to exist. It would seem 
far more appropriate to have one 
“foreign” service and one “domestic” 
one, or simply have two departments 

within one service. The institutional fear 
for such a service still seems to be 
predominant: many politicians seem to 
think that one, powerful service might 
become too “political” and be used as 

an instrument of power against the 
opposition. Therefore, they reconcile 
with the current, abnormal situation. 
And who will control this service once it 
is created. Should the Justice 

department control it? Home Affairs? Or 
should it, as some Verhofstadt staffers 
are inclined to think, be a part of the 
Prime Minister’s Chancellery? 
 
In my opinion, the only medium-term 

solution, which can lead to a more 
effective gathering of intelligence and a 
more trustworthy institutional body, is 
the integration of the two services. The 
advantages are clear: operational means 

will be better used and attributed, 
relations to policy-makers will be clearer, 
international esteem will rise, and of 
course, and overly important, Belgium 
will be safer than it has been before. 

 
Nevertheless, if politicians would finally 
agree on this matter, they would still 
have to make sure that clear policy 
choices are made: 
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First, the choice between absolute or 
controlled freedom. Belgium currently 
has no eavesdropping legislation that 

enables the intelligence services to work 
properly. Although quite contested, the 
service(s) will remain unable to do their 
job properly if this situation persists. 
 

Second, the choice between being the 
game or being the hunter. Belgium has, 
for example, not one operational 
intelligence officer in its embassies 
around the globe, although this is a very 

normal and proper modus operandi for 
almost every other European intelligence 
service. These officers should not 
engage in James Bond - style operations 
but should liaise with foreign intelligence 

services and work for greater confidence 
abroad. 
 
Third, the choice between analysis and 
operations. This is a hard one. Having 
interviewed many an intelligence 

specialist in Europe and the States, it 
seems to become more and more clear 
that analysis should not be the core 
business of an intelligence service, 
unless the service itself is huge and 

incredibly well staffed. In the case of 
Belgium, any future service that might 
integrate the two existing ones could 
not possibly count over 1,500 
personnel. With that kind of staff 

numbers, you have to choose if you 
want most of them to get out there and 
get the information, implying that 
relatively “raw” intelligence is delivered 
to your clients, or if you want to keep 

half of your staff inside to analyze and 

review the incoming reports, implying 
that you will have less raw material to 
work on, but knowing that whatever 

your clients get is a semi-finalized 
product. In this respect, the British 
concept of an intelligence service might 
very well be the example to be followed. 
The British intelligence services do not 

analyze the intelligence information they 
gather, for they have competent 
analysts in the different government 
departments to which they deliver their 
information. The analysis performed by 

the service (be it MI6 or MI5) is merely 
operational and consists in a check-up 
of the consistency and completeness of 
the information. To my esteem, this 
might possibly be a worthwhile direction 

for Belgian intelligence, given the limited 
resources and the rather small 
institutional framework. 
 
Fourth, the choice between mockery 
and seriousness. For too long, politicians 

have made fun of intelligence and 
intelligence services. They now harvest 
the fruits they have sown: intelligence 
personnel are demoralized, budgets have 
been cut, and political appointees rule 

their little kingdoms within the services. 
If there has not been a serious 
intelligence incident or failure in these 
last years, this just means that some of 
the intelligence personnel remain 

motivated and skilled enough to act on 
time. Unfortunately, neither their 
leadership nor their political mandatories 
seem to act likewise. If Belgian policy 
makers are serious about reforming the 

Belgian intelligence community, they 
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should change their attitude, and look 
upon the intelligence service(s) as a very 
specific and made-to-measure policy tool 

instead of having Austin Powers – like 
thoughts whenever hearing the word 
“Belgian intelligence”.  
 
To end with, I would like to recall Sun 

Tzu’s “The Art of War”: thousands of 

years ago, this Chinese philosopher 
already knew the value of intelligence. 
Would it not be about time Belgian 

policy makers knew it too? 
 

Frederik Van Damme

 

HOW TO CATCH A FISH.  
AND SEE IT DISAPPEAR. TWICE. 

 
Prelude: Five years of intense lobbying had not been very fruitful, except for the vague 

promise that LM would come some time after the elections of June 2004. 
 

Leuven on a warm and sunny day in 
August. 

 
MG: Good morning, the President of KIB 

on the phone. Would it be possible to 
arrange a lecture by LM here in Leuven? 
We have been trying for 5 years to get 
him to Leuven, and before the elections 
he promised us to come. 

S1: oh, Désolé, but I’m not responsible 
for that. I think you’d best call his 
spokeswoman. I’ll give you the 
number… 
 

MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I got your number from 
LM’s secretary. Would it be possible to 
arrange a lecture by LM here in Leuven? 
We have been trying for 5 years to get 

him to Leuven, and before the elections 
he promised us to come. 

SW: Ah oui, I don’t think this should be 
a problem, but I’m not dealing with that. 
I think for this you’d best contact his 
agenda responsible. I’ll give you the 

number… 
 

 
 
MG: Good morning, the President of KIB 

on the phone. I got your number from 
the spokeswoman of LM. Would it be 
possible to arrange a lecture by LM here 
in Leuven? We have been trying for 5 
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years to get him to Leuven, and before 
the elections he promised us to come. 
AR: Oh, désolé, but this is a very bad 

moment. We are just in town to inspect 
new offices. Could you please call me 
back tomorrow? 
 
Leuven on another warm and sunny day 

in August. 
 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I called you yesterday 
concerning a lecture by LM here in 

Leuven. Do you think this would be 
possible?  We have been trying for 5 
years to get him to Leuven, and before 
the elections he promised us to come. 
AR: Sure, I don’t think this could really 

be a problem. You know what? Send us 
the outline of what you had in mind, 
then we will contact you again to fix a 
date. 
MG: To which e-mail address can I send 
it? 

AR: Oh, I’m sorry, but we are just 
moving at the moment and do not have 
Internet yet. You can send it just via the 
normal postal services. 
 

Leuven, two weeks later on a warm but 
not so sunny day in August 

 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I called you some time 

ago concerning a lecture by LM here in 
Leuven. I’ve also sent you some more 
information about this. Do you think this 
would be possible? 

AR: Oh yes, I remember. Yes, sure, LM 
has agreed to come to Leuven for the 
lecture. Perhaps we can fix a date now? 

MG: This sounds great! We somehow 
had a preference for October 13 or 20… 
AR: Let’s see… the 13th is impossible, 
but the 20th looks good. Do we make it 
October 20? 

MG: It’s a deal! We are looking forward 
to welcoming LM that day here in 
Leuven. 
 

 
 

Leuven on some rainy day early October 
 
MG: Good afternoon, the President of 
KIB on the phone. I called you some 
time ago concerning a lecture by LM 

here in Leuven. I just wanted to check 
whether we are still in his agenda. 
S2: Désolé, but I’m not responsible for 
that. You should contact AR on her new 
phone. Here is the number. 

 
MG: Good afternoon, the President of 
KIB on the phone. I called you some 
time ago concerning a lecture by LM 
here in Leuven. I just wanted to check 

whether we are still in his agenda. 
AR: Oh yes, it is no problem at all, that 
evening is still reserved for you. But 
could you please send me a letter with 
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all the necessary info for this lecture, 
like what you expect from LM and so 
on. 

MG: I’ve already sent all the info some 
time ago, just as you requested. 
AR: yes yes, that’s true, but it somehow 
got lost in the office change we had. 
MG: No problem, I’ll send it once again. 

But can you be reached by e-mail now? 
AR: Oh yes, no problem. Please send it 
to this address. 
 
Rotterdam, Friday October 15, 14.13 

 
MG is in class, and notices that he is 
getting a call from a number in Brussels. 
A number he does not really want to get 
a call from, as this can only mean bad 

news. It is the number of AR But he 
cannot answer now, as he is in class. 
 
Rotterdam, Friday October 15, 16.21 

 
MG tries to call back to the number he 

got a call from, but nobody answers the 
phone. Of course, who would still be 
working on a Friday evening around half 
past four? Too bad, he has AR’s mobile 
phone number, but he has left it on his 

desk in Leuven… 
 

Leuven, Friday October 15, 19.31 
 
MG tries to call AR on her mobile, but 

she doesn’t answer… MG then calls a 
friend, and as he is ending the 
conversation, he gets a message from 
his voicemail. AR has called, and has 
mentioned the news MG feared to get: 

Could MG call her back on Saturday, as 

there are some problems with LM’s 
lecture. 
MG puts a message on the mailing list 

to stop all advertisement for the 
lecture… 
 
Leuven, Saturday October 16, 10.37 
 

MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. You called me yesterday 
concerning LM’s lecture? 
AR: Yes, there is a problem. His wife 
has to go to the hospital, so would it be 

possible to move the lecture to the 
afternoon? 
MG: That is very difficult for us, as our 
core audience are students who have 
class then. But perhaps we can make it 

a bit shorter, a lecture of half an hour 
with half an hour time for questions? 
AR: Sounds reasonable to me. Many 
thanks for this proposal. I’ll discuss it 
with LM, and I’ll let you know the 
outcome on Monday morning. 

 

 
 

Leuven, Monday morning October 18 
 
No phonecall 
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Leuven, Monday noon October 18 

 
MG: Good afternoon, the President of 
KIB on the phone. Are there any news 
yet on LM’s lecture? 
AR: Oh, désolé, but we do not have any 

news yet. Could you perhaps try again 
around 5 pm? 
 

Leuven, Monday October 18, 17.26 
 

MG: Good afternoon, the President of 
KIB on the phone. Are there any news 
yet on LM’s lecture? 
AR: Oh, désolé, but we do not have any 
news yet. I’ll call you tomorrow 

morning. 
 
Leuven, Tuesday morning October 19 

 
MG is attending a congress in the 
Brabanthal, and is waiting for the 

phonecall. By 11.00 he’s getting a bit 
nervous as he still has not received any 
calls yet. He takes advantage of a short 
break to contact AR. 
 

MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. Are there any news yet 
on LM’s lecture? 
AR: Oh, I’m so so sorry, but we do not 
have any news yet. I’ll call you this 

afternoon. 
 
By 18.00, MG still hasn’t received any 
calls. So, by 18.48, he calls himself. 
 

MG: Good afternoon, the President of 
KIB on the phone. Is there any news yet 
on LM’s lecture? 

AR: Ah, we just wanted to contact you. 
LM is coming tomorrow! 
MG: Great news! We are sooooo 
pleased to hear this. 
 

MG puts a message on the mailing list 
to launch a massive promotion campaign 
on Wednesday. 
 

Leuven, a very rainy Wednesday 

morning, 8.57 
 
AR: Good morning MG, I’m really sorry 
to say this, but LM will not come this 
evening. His wife is really not doing well 

enough. 
 
MG does not know what to say 
anymore. He puts a message on the 
mailing list to cancel all promotion 
activities, and another one to let the 

members know that the lecture is 
cancelled. 
Half an hour later, he gets exactly the 
same message by yet another secretary 
of LM, S3. 

 
Leuven, Wednesday October 27 

 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. Last week LM had to 

cancel the lecture here in Leuven. Would 
it be possible to arrange a new date? 
AR: Oh yes, LM truly regrets that he 
was not able to come, and really wants 
to arrange a new date. Do you have any 

preferences? 
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MG: A Monday or a Wednesday early 
December would be ideal. 
AR: Let’s see… Monday December 6 

perhaps? 
MG: Deal! 
AR: Could you then send me once again 
what you exactly expect from LM? 
 

Leuven, Monday morning November 22, 
9.37 

 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I would like to check 

whether the lecture by LM here in 
Leuven is still in his agenda 
S4: Oh dear, December 6… He will just 
be returning from a long trip to Africa 
then. I’ll have to check with him. I’ll let 

you know the result… 
 
No more call on Monday 
 
Leuven, Tuesday morning November 23, 

9.54 

 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I would like to check 
whether the lecture by LM here in 
Leuven is still in his agenda 

S4: Oh yes, you called me yesterday. 
I’m so sorry, but we still haven’t got any 
news… Try perhaps better KD, he is in 
charge of this. 
 

MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I would like to check 
whether the lecture by LM here in 
Leuven is still in his agenda 

S5: I’m sorry, KD is not here yet. He is 
in a meeting, but I’ll ask him about that. 
I’ll let you know the outcome as soon as 

possible. 
 
No more call on Tuesday 
 
Leuven, Wednesday morning November 

24, 9.23 
 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I would like to check 
whether the lecture by LM here in 

Leuven is still in his agenda 
S6: I’m sorry, KD is not here yet. He is 
in a meeting, but he’ll be back around 4 
pm. You’d better call again then. 
 

Leuven, Wednesday afternoon 
November 24, 16.17 

 
MG: Good morning, the President of KIB 
on the phone. I would like to check 
whether the lecture by LM here in 

Leuven is still in his agenda 
S5: Oh yes, you called me yesterday. 
Well, I asked KD, and he said that it 
would be out of the question. LM will 
not be able to hold that lecture on the 

evening of December 6. I’m really sorry, 
especially seen the circumstances… 
MG:… 
 

(to be continued). 

 
Maarten Gijsenberg
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THE LIGHTS AT LADEUZEPLEIN 
 

It was not a small crowd. But it wasn’t 

big either. In the dark, cold night, about 
three hundred people gathered in front 
of Leuven’s University Library at 
Laduzeplein, huddling together with lit 
torches in their hands. Torches that 
were quickly melting, and dropping wax 

all over. Some people in the crowd had 
blocks of wood, tied with strings to their 
legs. These blocks clanked along noisily 
on the cobblestones as they walked. 
Fascinated by this, I stopped one man, 

who had a brown, shivering dog with 
him, in order to ask the significance of 
this.  
‘Excuseer,’ I said, daring to practise my 
Dutch, ‘spreek je Angels?’ 

‘Yes, I speak English,’ he said. 
‘Could I just ask you why you have 
that,’ I pointed to the log, ‘on your leg?’ 
‘It’s a block- and it represents Vlaams 
Blok.’ 

‘Thank you,’ I said. I now understood.  
 
It was an anti-racism march organised to 
commemorate the Belgium Supreme 
Court’s ruling that Vlaams Blok, the 

most popular party in Flanders (the 
northern region of Belgium’s federation), 
was a racist party. Vlaams Blok had 
risen to great popularity on an anti-
immigration, anti-gay, far-right platform. 
And although before coming to Leuven I 

had never heard of them before, it did 
not take me long to discover this sore at 
the heart of Belgian identity. 

It was not really a march. It was 

actually a ‘candle-light vigil’. But the 
candles were large and resembled 
torches. And the fair crowd that had 
gathered at seven that evening was 
soon moving along the streets chanting 
in Dutch. I had no idea what they were 

saying, but at one point I could have 
sworn that the feeble chant was simply 
‘Fuck Vlaams Blok’, which struck me as 
unimaginative but to the point. 
  

Shivering, my Spanish friend lamented 
the lack of passion in the protest. But I 
think I understood. I had told all of my 
friends that there would be an anti-
racism march. Not many turned up, and 

I could not blame them. Although in a 
democracy everyone has the right to 
assemble and to express his or her 
views, not everyone opts to exercise 
that right, because that right is 

assumed, sometimes due to sheer 
complacency. Yet, I could not help to 
empathise with those who pointed out 
the apparent futility of the entire 
exercise. We march and march- but then 

what? The march is a show, a symbol, 
nothing more. And although it may raise 
awareness, it is often the sign of 
desperation when the holders of power 
have already carried us too far and we 
have no more recourse but to scream; to 

roam the streets chanting. I could still 
remember the millions that swarmed in 
vain in London one year ago to send a 
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message to Blair about Iraq. And I could 
also still remember the American 
election one week ago; the election in 

which Americans put Bush back in 
power, despite the long and bitter 
campaign that picked and prodded 
incessantly in a struggle to show the 
Americans what Bush had done wrong. 

It was a cold, dark night and the 
candlelights of Laduzeplein were not 
enough to warm us. 
  
I had told my friends that it was an anti-

racism march. I had simplified. The 
march was about stopping Vlaams Blok. 
And Vlaams Blok was a more complex 
issue than an easily condemnable 
racism.  

  
No doubt, beneath a great deal of Blok’s 
rhetoric there was a morally repugnant 
impulse to be found. But the disturbing 
thing was the subtly and persuasiveness 
of that rhetoric. To the extent that one 

must question: was it rhetoric at all? 
26% of Flemings supported Vlaams 
Blok. And when we remember that for 
every shred of mis-information lies a 
grain of truth, we realise why.  

  
Vlaams Blok had used a separatistic 
mandate, campaigning for an 
independent Flemish republic. It did this 
to exploit national insecurities about the 

Belgium identity in order to bring forth 
its own agenda. And that far-right 
agenda placed minorities in precarious 
positions; reversing years of progress in 
a country that has a strong history of 

liberalism. On the same day the Court 

ruled them to be racist, Vlaams Blok 
said that its party had been “executed” 
by the Supreme Court. They were, 

however, already quite prepared for this 
ruling. Less hyperbolically, though, they 
also sensibly pointed out that that they 
were “the democratic voice of an ever 
growing number of Flemings who, in an 

entirely non-violent way, want to put an 
end to Belgium”. But they also claimed 
that they had never “condoned 
discrimination on the basis of race”. 
Indeed, as matter of pure semantics, 

they had not- and that is the malicio 
useness of their brand of rhetorical 
sophistry.  
 
Once, at a debate over the possible 

accession of Turkey to the EU, a learned 
Professor visiting the University of 
Leuven had the audacity to tell me that 
race was ‘not an issue in Europe’. I 
began to understand why Blok was 
becoming popular fast. The race issue is 

never addressed explicitly, it always 
looms in the anthropological background 
when dealing with topics like 
immigration or the accession of Turkey 
to the EU. And this naïve ventriloquism 

fuels irrational impulses that seem 
persuasive in the hysteria of everyday 
politics. How many people in Leuven -
which is in the south of Flanders- were 
at home, not marching, because they 

actually supported Blok? And for what 
issues? ‘Immigration’ or Flemish 
independence? 
  
The march moved on and my Spanish 

friend and I tried to find pockets of 
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warmth amidst the crowd and candles. 
The crowd chanted. And I reflected on 
my never-ending amazement, whenever 

I travel to another country, at the 
constant impulse that societies have in 
finding things that divide themselves. Be 
it race or language, history or class, 
petty squabbles and differences always 

seduce us into thinking that they are 

important; always envelope us to turmoil 
and strife; strife that functions only to 
paralyse the weakest in our societies. 

Vlaams Blok was literally furthering the 
division of Belgium by a complex yet 
simple strategy.  And people were 
choosing to walk in the dark. 
 

André Bagoo 
 

  
  
  

   
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


