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Boeken

De subtiele macht van het steenrijke emiraat
Mehran Kamrava
Qatar. Small State, Big Politics
New York: Cornell University Press, juli 2013; 232 blz.; €27,99; ISBN: 978-0-8014-5209-3

Qatar, een land met nog geen twee miljoen inwo-
ners, was de laatste jaren op zeer veel plaatsen 
actief. Het land gaf steun aan rebellen in Libië en 
doet dat nog steeds in Syrië. De in Qatar geves-
tigde tv-zender Al Jazeera speelde een belang-
rijke rol in de berichtgeving over de Arabische 
Lente. Met sponsoractiviteiten, de aankoop van 
kunst en vastgoed manifesteerden de Qatari’s 
zich in Europa. Hoe kan zo’n klein land zo’n grote 
invloed uitoefenen? Zal Qatar erin slagen dat te 
laten voortduren? Volgens het boek Qatar. Small 
State, Big Politics van Mehran Kamrava, hoogle-
raar internationale politiek aan de Georgetown 
University in Doha, is dat laatste wel te verwach-
ten.

De opkomst van Qatar is deels te verklaren uit eigen 
kracht: de enorme voorraden aan (in het bijzonder) 
gas, die tientallen tot honderden miljarden dollars 
opleveren. Er is meer dan genoeg geld om internati-
onaal actief te zijn. Vanuit de eigen samenleving is er 
geen merkbare weerstand tegen de actieve buiten-
landse politiek. Qatar is een absolute monarchie; de 
vorst hoeft geen rekening te houden met mondige 
burgers of lastige parlementariërs. Van de ongeveer 
250.000 inwoners met een Qatarees paspoort zijn 
tussen de 10.000 en 15.000 lid van de heersende al-
Thani-clan. Alle Qatari’s die een hogere opleiding af-
ronden hebben recht op een goedbetaalde baan. De 
overgrote meerderheid van de bevolking bestaat uit 
buitenlanders die, of ze nu veel of heel weinig verdie-
nen, nog minder politieke rechten hebben.

Ontwikkelingen in de regio hebben bijgedragen aan 
de vooraanstaande rol die Qatar sinds een aantal ja-
ren speelt. Irak en Iran hebben te kampen met gro-
te crises, sancties en oorlogen, de rol van Egypte 
stagneerde, Saoedi-Arabië opereert liever achter de 
schermen en de Verenigde Arabische Emiraten zijn 
meer geïnteresseerd in geld dan in politiek.

Het was de keuze van de voormalige emir Hamad 
bin Khalifa Al Thani om Qatar niet als een rijke rente-
niersstaat rustig te laten genieten van de welvaart. Hij 
wilde van zijn land een invloedrijke staat maken en is 
daar op verschillende manieren ook in geslaagd. 

Subtiele macht
Toch blijft het opmerkelijk: Qatar heeft behalve geld 
niet echt de middelen om hard power uit te oefenen 
en er zijn ook geen typische Qatarese waarden om 
soft power uit te dragen, aldus Kamrava. Hij komt 
daarom met een aparte categorie: subtiele macht. 
Die macht bestaat uit een combinatie van veilig-
heidsafspraken met de Verenigde Staten via hyper-
actieve diplomatie, marketingactiviteiten om een we-
reldwijde reputatie te vestigen en investeringen van 
de opbrengsten van gas en olie die zorgen voor in-
komsten en invloed.

De vraag is of het nodig en nuttig is deze nieuwe 
categorie toe te voegen aan de vele verschijnings-
vormen van macht in de internationale verhoudin-
gen. Misschien kunnen de manieren waarop Qatar 
zich manifesteert net zo goed ingedeeld worden in 

eerder ontwikkelde categorieën. Zonder zijn rijkdom 
zou Qatar er niet in slagen zo’n prominente rol te 
vervullen. Het betreft dus voor een deel pure hard 
power: het kopen van loyaliteit, bondgenoten en 
aandelen. Met Al Jazeera – (strategische) communi-
catie – en de Qatar Foundation – private financiering 
– probeert het soft power uit te oefenen. En hoewel 
er, zoals Kamrava zegt, misschien geen Qatarese 
waarden worden uitgedragen, is er wel een typi-
sche combinatie ontstaan van grote rijkdom, fasci-
natie voor ‘westerse’ verworvenheden als topkunst, 
topuniversiteiten en topsport, en een behoudende 
Arabische politieke cultuur.

Qatar zoekt het midden
Een kleine en rijke staat kan in theorie een gemak-
kelijke prooi zijn voor machtige buurlanden: Qatar 
zit ingeklemd tussen Iran en Saoedi-Arabië. Voor de 
veiligheid is een grote bondgenoot essentieel. In dit 
geval zijn dat de Verenigde Staten, die een belang-
rijke basis in Qatar hebben. Maar Qatar heeft zijn 
vrijheid van handelen behouden, onder andere door 
gas vooral aan China te verkopen. Het beoefent wat 
Kamrava ‘hedging’ noemt: een evenwichtskunst 
waarbij de kanalen naar verschillende kanten wor-
den opengehouden. De banden met Iran zijn redelijk, 
al zijn die gebaseerd op het principe “ze liegen tegen 
ons, en wij liegen tegen hen”.

Andere manieren waarop Qatar het midden zoekt, 
zijn het optreden als bemiddelaar in conflicten in 
Libanon, Darfur en Afghanistan. Ook de nauwe ban-
den met de Moslimbroederschap zijn deel van de 
evenwichtskunst. Daarmee voorkomt het land in-
terne kritiek uit islamistische hoek en meende het 
een acceptabele Arabische bondgenoot te hebben 
gevonden.

Transformatie door investeringen
Om te garanderen dat de welvaart in stand blijft 
na het opraken van grondstoffen, vindt er ook een 
transformatie plaats. Qatar investeert zeer veel: zo-
wel in de eigen infrastructuur als in het buitenland. 
Hoofdstad Doha was al een bouwput vóór de toe-
kenning van het Wereldkampioenschap voetbal 
van 2022 en de bouwplannen die daarop volgden. 
Er wordt ook veel geld besteed aan het kopen van 
kunst, onderwijs en volksgezondheid. 

Qatar flirt met meerdere grote 
bondgenoten: voor veiligheid kijkt 
het emiraat naar Amerika, voor 
gasinkomsten naar China.

Hoe Qatar op den duur de gevol-
gen van de huidige ontwikkelin-
gen gaat verwerken, is een vraag 
die na lezing van dit boek nog 
scherper op het netvlies staat. 
Hoger onderwijs wordt gesti-
muleerd, maar er bestaat geen 
openlijk debat, wat daar toch 
bij hoort. Er wordt voor miljoe-
nen dollars aan moderne kunst 
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gekocht, maar die lijkt in een vacuüm te belanden. 
Zoals Kamrava het weergeeft, is de veronderstelling: 
“of het nu een campus, een museum of een gigan-
tische conferentiehal is – bouw het maar en het pu-
bliek zal komen.” Zender Al Jazeera trekt erop uit om 
overal over te berichten, behalve als het de vorsten 
van Qatar niet goed uitkomt.

Dat is de grote paradox van modernisering in een 
traditionele maatschappij: hoe zijn de moderne, 
westerse opvattingen die worden gepropageerd te 
verenigen met de conservatieve waarden van de 
Qatari’s? Gaan zij zich bedreigd voelen door alle 
ontwikkelingen die de familie van de emir over hen 
uitstort? Of worden ze tevreden gehouden door de 
materiële welvaart?

Nieuwe emir, nieuwe koers?
Dit boek werd afgerond net voordat de nieuwe emir, 
sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, aantrad. De vraag 
is of hij het beleid van zijn vader voortzet. In een ge-
sprek dat ik in december met auteur Kamrava had, 
zei hij dat de nieuwe leider al een verandering in stijl 
heeft doorgevoerd, maar dat het te vroeg is om te 
zeggen of er ook van een inhoudelijke verandering 
sprake is. De nieuwe leider heeft minder behoefte 
aan een internationaal podium en richt zich meer op 
het binnenland. Daar komt bij dat Qatar met diverse 
tegenslagen te maken heeft gehad. In Egypte werd 
de door Qatar gesteunde president Mohammed 
Morsi, afkomstig uit de Moslimbroederschap, afge-
zet. In Syrië heeft Saoedi-Arabië een grotere rol op 
zich genomen bij het leiden van de rebellen. De po-

gingen van Doha om een bemiddelende rol te spelen 
in Afghanistan hebben nog niet veel opgeleverd en 
ook de onderhandelingen van de Amerikanen met 
Iran geven een gevoel van onzekerheid.

Verschuivende verhoudingen
Door het opzetten van universiteiten, musea en de 
organisatie van het WK Voetbal wordt aan image buil-
ding gedaan, maar dat imago wordt thans meer be-
paald door de stroom aan berichten over de slechte 
behandeling van gastarbeiders. Ook daarmee heeft 
Qatar zich kwetsbaar gemaakt. Het in stand houden 
van feodale verhoudingen is moeilijk te verenigen 
met het streven naar een plaats op het internationale 
podium. Dat Qatar daarbij onder zware internationa-
le druk kan komen te staan, is duidelijk. Dan over-
heerst toch het idee van een kleine staat.

Maar zolang de rijkdom blijft, is er in ieder geval 
een fundament onder de actieve rol van Qatar. De 
afgelopen jaren heeft Qatar op spectaculaire wijze 
kunnen inspelen op de gebeurtenissen in de regio, 
mede door de afwezigheid van andere machten. Nu 
de verhoudingen verschuiven, kan dat lastiger wor-
den. Qatar is afhankelijk van de omstandigheden en 
bepaalt die niet. Misschien is Kamrava net iets te op-
timistisch over de toekomst van Qatar. Op twee of 
meer paarden wedden mag dan lang een winnende 
strategie zijn, het kan ook spectaculair misgaan als 
alle paarden op hol slaan.

Addie Schulte is journalist.

Waarheidsvinding in een journalistiek mijnenveld
Jan Eikelboom
Achter het front: Mijn leven als oorlogsverslaggever
Amsterdam: Uitgeverij Balans, januari 2014; 254 blz.; €17,95; ISBN: 978-94-600-3716-0

Achter het front, een boek van Nieuwsuur-
verslaggever Jan Eikelboom, is zowel “een kijkje 
achter de schermen van” als “een handleiding 
voor” een van de spannendste beroepen denk-
baar: oorlogsverslaggeving.

“Wilt u alstublieft de waarheid tonen?” Het is 
een vraag die vaak aan televisiejournalist Jan 
Eikelboom wordt gesteld. Door demonstranten op 
het Tahrirplein; door Syriërs die de situatie waarin 
hun land verkeert, niet herkennen in nieuwsitems. 
Eikelboom is niet van gisteren – sterker, dit boek is 
verschenen naar aanleiding van zijn zilveren jubileum 
in de oorlogsjournalistiek – en kent de waarde van 
de leuze In een oorlog is de waarheid altijd het eer-
ste slachtoffer. “Die uitspraak is een cliché geworden 
maar daarmee niet minder waar.” Dat wil niet zeg-
gen dat het speuren naar de waarheid op plekken 
waar die onvindbaar lijkt voor Eikelboom geen na-
strevenswaardig doel is – integendeel.

In Achter het front – Mijn leven als oorlogsverslag-
gever beschrijft de verslaggever van actualiteitenru-
briek Nieuwsuur zijn werk in conflictgebieden als de 
Gazastrook, Libië, Egypte, Syrië en de journalistieke 
overpeinzingen die bij oorlogsverslaggeving horen. 
Wie is te vertrouwen? Zegt men wel wat men denkt 

of is er sprake van zelfcensuur uit angst voor regimes 
of rebellen? Is het wel veilig om daar te gaan filmen?

Het boek laat zien hoe lastig, spannend, maar ook 
indrukwekkend het is om op zoek te gaan naar de 
werkelijkheid in een journalistiek mijnenveld, waar 
allerlei partijen proberen de situatie voor de camera 
te beïnvloeden. De nuchterheid en zelfkennis van de 
auteur, die weet dat hij als mediavertegenwoordiger 
ook actor is in de oorlogen die hij verslaat omdat zijn 
werk de publieke opinie vormt of beïnvloedt, maken 
van Achter het front een boeiend boek om te lezen.

Twitter brengt rust
Natuurlijk spelen geregisseerde mediamomenten 
een rol, maar bij oorlogsverslaggeving denk je voor-
aleerst aan spanning en adrenaline. Daar giert het 
van in Achter het front. De ene keer vliegen de ko-
gels van een scherpschutter in Homs je om de oren, 
de andere keer zijn het Egyptische traangasgrana-
ten. Indringender nog zijn de momenten waarop 
Eikelboom en zijn collega’s bedreigd worden door 
woedende mensenmassa’s.

Zo is er een fragment dat Eikelboom met een collega 
aanwezig is bij een begrafenis in Alexandrië en plots 
de pleuris uitbreekt. Er worden schoten gelost en de 
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journalisten schuilen in een restaurant. “Ik verstuur 
een paar berichtjes via Twitter. Ik merk dat ik daar 
rustig van word. Zolang ik verslag kan doen, voelt 
het alsof het alleen maar een verhaal is, in plaats van 
de realiteit.”

Als de kust veilig lijkt, kruipen ze met draaiende ca-
mera uit het restaurant. Dat wordt opgemerkt en dan 
kant de woede zich tegen het tweekoppige media-
team. Een van de relschoppers, een Syrische vluch-
teling uit Homs, glipt mee terug het restaurant in en 
begint Eikelboom te bedreigen: de Syriër denkt dat 
Eikelboom een buitenlandse spion is. Als Eikelboom 
vertelt over de keren dat hij in de Syrische stad is 
geweest, komt de relschopper tot rust en biedt zelfs 
aan zich over de journalisten te ontfermen. Het is te-
kenend voor de paranoia die heerst onder degenen 
die leven in een oorlogsgebied.

‘Ministerie van Informatie’
Die paranoia slaat soms ook over op de journalis-
ten. Zo gebeurt het dat Eikelboom in het voorjaar 
van 2012 tot zijn verbazing overal in Damascus 
wordt aangesproken en gecomplimenteerd. Het 
blijkt dat op een regeringsgezind televisiekanaal een 
uitzending is geweest over Eikelboom en zijn team, 
die daags daarvoor een reportage hebben gemaakt 
over mensenrechtenschendingen door de opposi-
tie. In Nederland wordt daar fel op gereageerd door 
mensen die beweren dat Eikelboom zich voor het 
karretje van het Assad-regime heeft laten spannen, 
wat Eikelboom ernstig betreurt. Het zorgt er wel 
voor dat de controle van het Syrische Ministerie van 
Informatie afneemt.

De verslaggever van Nieuwsuur brengt goed naar vo-
ren hoezeer hij wordt tegengewerkt door zulke instel-
lingen, die pretenderen buitenlandse media op weg 
te helpen, maar het tegenovergestelde doen door 
een roekeloze, al dan niet van bovenaf opgelegde 
regeldrang. De grillen van de beschreven conflicten 
– het ene moment ben je als journalist een held, een 
dag later kan je de schlemiel zijn die moet rennen 
om aan lynchpartijen te ontkomen – maken het voor 
Eikelboom en zijn vakgenoten moeilijk penibele situ-
aties inzichtelijk te maken voor de televisiekijker aan 
de andere kant van de wereld.

Gut feeling
De auteur staat regelmatig stil bij collega’s die het 
minder vergaan is dan hemzelf, zoals in het hoofd-
stuk waarop hij de Reporters Memorial bezoekt, een 
herdenkingsplaats in het Franse Bayeux, waar de 
namen van in oorlogen gesneuvelde waarheidsvin-
ders in witte stenen gekerfd staan. De dag waarop 
collega Sander Thoenes werd vermoord in Oost-
Timor noemt Eikelboom “de zwartste dag van mijn 
journalistieke carrière”.

Sommige oorlogsverslaggevers worden ontvoerd, 
anderen belanden voor onbepaalde tijd in de cel en 
het gebeurt zelfs dat journalisten worden vermoord 
in conflictgebieden. Op de vraag waarom Eikelboom 
altijd door het oog van de naald kruipt, komt geen 
antwoord. Dat heeft hij zelf wellicht ook niet, al maak 
je uit zijn schrijven op dat het gaat om de juiste ver-
houding in een mix van gut feeling, gokken en geluk 
hebben.

Voorbereidingen zijn uiteraard ook van enorm be-
lang. Zo zijn de mensen met wie Eikelboom zich om-
geeft op zijn werkreizen – tolken, cameramensen en 
de zogenoemde fixers (lokale mensen met contacten 
in het gebied) – belangrijk voor een goede afloop. In 
dat opzicht is Achter het front ook een handleiding 
voor oorlogsjournalistiek. Eikelboom vertelt, zij het 
vrij summier, over de voorbereidingen die hij treft en 
de spullen die hij altijd bij zich heeft (in ieder geval 
een zo gedetailleerd mogelijke landkaart, een satel-
liettelefoon, energierepen als ontbijt en oploskoffie).

Waarheidsvinding blijft ideaal
Achter het front biedt inzicht en spanning, maar mist 
ook bepaalde dingen. Waarom beschrijft dit boek 
vrijwel alleen conflicten uit dit decennium? Waar zijn 
Rwanda en Kosovo, waar Eikelboom ook verslag 
van heeft gedaan? Op de punten waar het boek naar 
een handleiding neigt, blijven ook vakinhoudelijke 
vragen onbeantwoord – welke vaardigheden heb je 
nodig als oorlogsverslaggever en hoe train je die?; 
hoe is het om voor het eerst te werken tussen dood 
en verderf als je bent opgegroeid in de gemoedelijke 
Lage Landen?

Maar goed, welk boek geeft nu antwoord op alle 
vragen? Achter het front biedt een kijkje achter de 
schermen van een avontuurlijk en heldhaftig beroep, 
waar de zoektocht naar de waarheid eigenlijk altijd 
een ideaal blijft. Of, zoals Eikelboom zelf besluit: 
“Journalisten zitten er nogal eens naast. Ik denk dat 
we daar eerlijker en opener over moeten zijn, dat we 
onze twijfels meer moeten delen met het publiek, dat 
we ons bescheidener moeten opstellen. We moeten 
ook durven zeggen dat we het niet weten.”

Dat doet Eikelboom met Achter 
het front, dat een sterk en goud-
eerlijk antwoord is op de vraag 
die veel mensen hem stellen 
over het tonen van de waar-
heid.

Pepijn de Groot is vierdejaars 

student journalistiek aan de School 

voor Journalistiek in Utrecht. Hij 

werkt als stagiair op de redactie 

van de Internationale Spectator.
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Gedetailleerde gezichten op de spionagepraktijk
Kristof Clerix
Spionage. Doelwit: Brussel
Antwerpen: Uitgeverij Manteau, 2013; 263 blz.; € 22,50; ISBN: 978-90-223-2771-5

De Belgische onderzoeksjournalist Kristof Clerix 
reisde de afgelopen drie jaar naar Berlijn en di-
verse hoofdsteden van Midden- en Oost Europa 
om daar onderzoek te doen in de archieven van 
de inlichtingendiensten van de voormalige DDR 
en enkele voorheen communistische satelliet-
staten van de Sovjetunie. Daar zocht hij naar de 
sporen van hun activiteiten in België tijdens de 
Koude Oorlog. Uit alle archiefvondsten teken-
de hij negen ‘case histories’ op voor zijn boek 
Spionage. Doelwit: Brussel.

Onder invloed van al Snowdens onthullingsgeweld 
van de laatste maanden kan de indruk zijn ontstaan 
dat hedendaagse spionnen alleen nog maar achter 
hun computerscherm zitten en metagegevens ver-
zamelen.

Niets is minder waar. Het ouderwetse handwerk 
heeft weinig aan belang ingeboet. Inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten blijven naast al hun technische 
vergaringsmethoden gebruik maken van human in-
telligence – de Engelse term voor inlichtingenver-
garing door de inzet van agenten en informanten. 
Vandaag de dag zijn in het Westen dan ook talloze 
Iraanse, Chinese en Russische inlichtingenofficieren 
actief, zeggen Nederlandse en Belgische inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten. Maar hoe zij dat precies 
doen, wat ze te weten willen komen en hoe zij men-
sen in het Westen rekruteren, blijft voor de geïnteres-
seerde buitenstaander goeddeels verborgen.

Negen case histories
Over dit onderwerp heeft de Belgische onderzoeks-
journalist Kristof Clerix een belangrijk en interessant 
boek geschreven. Clerix reisde de afgelopen drie 
jaar naar Berlijn, Boedapest, Boekarest, Praag, Sofia 
en Warschau, om daar onderzoek te doen in de ar-
chieven van de inlichtingendiensten van de voorma-
lige DDR en enkele voorheen communistische satel-
lietstaten van de Sovjetunie: Hongarije, Roemenië, 
(toen nog) Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Polen. 
Daar zocht hij naar de sporen van hun activiteiten 
in België tijdens de Koude Oorlog en zo duikelde hij 
fascinerende verhalen op van agentenoperaties van 
communistische inlichtingendiensten in België. Uit 
alle archiefvondsten tekende hij voor dit boek negen 
verhalen op; in jargon case histories.

De verhalen, die zich allemaal in de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw afspeelden, ordent Clerix 
per type betrokken inlichtingen: twee agentenopera-
ties waar militaire inlichtingen een rol speelden; drie 
rondom politieke inlichtingen; wederom drie waarin 
economische spionage centraal stond; en ten slotte 
een heuse psywar-operatie. De met veel inlevings-
vermogen geschreven verhalen leveren buitenge-
woon interessante inkijkjes op in de praktijk van het 
agentenwerk. Ze laten zien hoe de theorie van de hu-
mint cycle – de in de inlichtingenliteratuur ideaaltypi-
sche beschrijving van hoe een agentenoperatie dient 
te verlopen – in werkelijkheid uitpakt.

De obscure methode
Ieder hoofdstuk vertoont een variatie op hetzelfde 
thema. Aan het begin maken we kennis met een in-
lichtingenofficier die onder enige cover in België ac-
tief is. Soms als diplomaat, soms als handelsverte-
genwoordiger en soms onder een andere ‘legende’. 
Het verhaal begint als deze inlichtingenofficier op 
zoek gaat naar zijn prooi. In het eerste hoofdstuk is 
dat Stasi-‘talentspotter’ Heinz Schmidt, die in 1967 
een praatje aanknoopt met de veelbelovende West-
Duitse economiestudent Rainier Rupp; in hoofdstuk 
4 werkt de Hongaarse spion Marton Szecsödi een 
benaderingsplan uit voor de directeur van de Bank 
van Brussel, Alexandre Lamfalussy, en in hoofdstuk 
7 neemt Vladimir Petrovitch Koretsky, officieel eerste 
secretaris op de Sovjet-ambassade maar in werke-
lijkheid KGB-inlichtingenofficier, tijdens een lezing 
plaats naast de Belgische journalist Guido Kindt.

Daarop volgt een fase die in theorie draait om het 
cultiveren van het contact. In de praktijk houdt die 
fase in: eindeloos keuvelen onder het genot van een 
goed glas wijn en een stevige maaltijd. De vele bor-
den goulash, Chinees en zwezeriken doen Clerix te-
recht concluderen dat de Brusselse horeca geduren-
de de Koude Oorlog gespekt werd met “aanzienlijke 
operationele fondsen van de spionagehoofdkwartie-
ren”.

Tijdens de dis voeren de inlichtingenofficieren alle-
daagse gesprekken met hun mogelijke agenten, met 
het tweeledige doel vertrouwen te winnen en zoveel 
mogelijk gegevens te verzamelen over de achter-
grond van de gesprekspartner. In die achtergrond 
ligt namelijk altijd een motief of samenstel van motie-
ven besloten op basis waarvan in een later stadium 
tot rekrutering kan worden overgegaan: geldgebrek, 
ideologische overtuiging, geldingsdrang of frustra-
ties op het werk. Of dwang, zoals in het geval van 
de Belgische kolonel Guy Binet, die met compromit-
terende foto’s en impliciete dreigingen jegens zijn 
dochters tot medewerking werd gedwongen.

De gesprekspartners van de inlichtingenofficieren 
hebben soms niet eens door dat zij gerekruteerd 
werden. De Hongaarse geheime dienst hanteerde 
bijvoorbeeld ‘de obscure methode’: de spion stelde 
dan indirecte vragen, op zo’n manier dat de gesprek-
partner antwoorden leverde zonder dat hij of zij dat 
doorhad. In andere gevallen werd ondanks jarenlang 
‘bewerken’ nooit daadwerkelijk de fase van rekru-
tering bereikt. De jonge Belgische student die door 
Stasi-spotter Wolf-Jürgen F., die maar liefst twaalf 
‘legendes’ in het Westen had, was benaderd, deed 
wel vertaalklussen waar de Stasi-spion om vroeg, 
maar weigerde dure cadeaus, zoals een door de 
Stasi aangeboden cd-speler. Anderen aanvaardden 
daarentegen wel die geschenken of traktaties en 
soms, uiteindelijk, de onvermijdelijke envelop met 
geld. Wie die aanpakte was chantabel en kon dus 
niet meer terug.
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De gesprekspartners van 

de inlichtingenofficieren 

hebben soms niet eens 

door dat zij gerekruteerd 

werden
Vanaf dat moment loopt de operatie en begint de 
bron te ‘vloeien’. Rainier Rupp klom na meer dan 
tien jaar nadat hij benaderd was op tot de hoogste 
NAVO-regionen en kon zo talloze militaire geheimen 
van het westerse bondgenootschap naar het com-
munistische machtsblok smokkelen. De journalist 
Guido Kindt, getraind door de KGB in het overtui-
gen van mensen om mee te werken, wist op talloze 
plekken voor de Sovjetunie bruikbare economische 
inlichtingen te verzamelen. En de Belgische journa-
list en vredesactivist Jean Verstappen verwoordde in 
enkele van zijn artikelen op verzoek van de Tsjecho-
Slowaakse inlichtingendienst het communistische 
geluid in het kernwapendebat in de jaren tachtig.

Deze operaties kwamen soms na zorgvuldig contra-
inlichtingenwerk, soms nadat een walk in zich aan-
diende (zoals de Roemeen Ioan Covaci) ten einde, 
en in een enkel geval nadat de CIA een tip gaf. In 
andere gevallen betekende de Val van de muur het 
natuurlijke einde van de operatie.

‘The devil is in the details’
Dát inlichtingen- en veiligheidsdiensten zo te werk 
gaan, is niet nieuw. In de inlichtingenliteratuur over 
de Koude Oorlog is veel geschreven over de mo-
dus operandi en boodschappenlijstjes van de ge-
heime diensten. De inlichtingenofficieren van achter 
het IJzeren Gordijn werkten veelal onder diploma-
tiek cover, soms als zakenman of journalist. Veel 
van wat zij te weten kwamen, haalden zij uit open 
bronnen, zoals krantenartikelen, pamfletten en open-
bare Kamerverslagen. Hun agentenoperaties waren 
een kwestie van de lange adem. Soms lieten ze een 
operatie jarenlang doorlopen, terwijl de bron eigen-
lijk geen bruikbare informatie aanleverde. Ook Clerix’ 
verwondering over het gebrekkige niveau van bevei-
liging en het totaal ontbreken van ‘sensibilisering’ 
(vorming of bewustmaking van het gevaar van be-
naderingen door communistische inlichtingendien-
sten) bij de Belgische ministeries, de NAVO en de 
Europese instituties, is strikt genomen geen nieuw 
inzicht.

De kracht van het boek schuilt juist in de details. 
Die laten zien hoe gelaagd de inlichtingenprak-
tijk kan zijn. Een interne Stasi-memo uit de jaren 
zeventig laat prachtig zien welke activiteiten de 
Staatsveiligheid tegen de DDR-residentie in België 
ontplooide. De Stasi vermoedde niet slechts dat al 
het telefoonverkeer werd afgeluisterd, maar er von-
den ook “provocatieve oproepen naar privéwonin-
gen” plaats, er werd ingebroken en er dienden zich 
“zelfaanbieders” aan. Ook deinsden de Belgische 
diensten er volgens de Stasi niet voor terug om met 
“psychisch geweld”, compromitterend materiaal en 
perscampagnes Oost-Duitse burgers te bestoken.

Daarnaast is het interessant te weten dat de contra-
inlichtingeneenheid van de Staatsveiligheidsdienst 
(afdeling B4) al sinds 1839 iedere dag een vracht 
steekkaarten krijgt van alle buitenlandse gasten die 
in een Belgisch hotel inchecken, om daarmee illegals 
op het spoor te komen.

Ook de ingewikkelde zeggenschapskwestie inzake 
de contra-inlichtingenpraktijk rond Europese instel-
lingen zet Clerix verhelderend neer. Als een Britse 
Europese ambtenaar gerekruteerd wordt, dan is dat 
een kwestie van de Britse geheime diensten, ware 
het niet dat het op Belgisch grondgebied gebeurt en 
dus ook een zaak van de Staatsveiligheid is en ook 
het Veiligheidsbureau van de Europese Commissie 
betrokken moet zijn.

Dit soort rijk gelardeerde details geven niet alleen de 
verhalen reliëf, maar zijn ook voor de inlichtingen-
studies als discipline relevant. De kern van het in-
lichtingenwerk schuilt immers in de details. Hoewel 
het daarbij niet misstaan had als de bronnenverant-
woording achterin het boek tot eindnoten was om-
gewerkt, is het boek erg lezenswaardig. Door zijn 
vele archiefvondsten en interviews kan Clerix een 
mate van detail bieden die in de inlichtingenlitera-
tuur maar zelden wordt bereikt, 
juist omdat geheime diensten tot 
in de eeuwigheid neigen te zwij-
gen over hun bronnen en werk-
wijzen. Een inkijkje in die praktijk 
blijft daarom boeien.
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Overcoming Pakistan’s Nuclear Dangers
Mark Fitzpatrick
New York: Routledge, 2014; 94 blz.; € 11,=

ISBN: 978-1-1387-9667-6

In 1998 gaf Pakistan er met een eerste nucleaire test 
blijk van over een nucleair arsenaal te beschikken. 
Dat leidde gelijk al tot zorg bij de wereldmachten. 
Het Pakistaanse arsenaal is het snelst groeiende ter 
wereld en hoewel het qua omvang niet in de buurt 
komt van de arsenalen van de Verenigde Staten en 
Rusland, draagt het in de regio bij aan een nucle-
aire wapenwedloop. Dit is niet bevorderlijk voor de 
stabiliteit en veiligheid van de Zuid-Aziatische regio. 
Hoe meer landen in de regio kernwapens hebben, 
hoe groter de kans op diefstal, sabotage en nucleair 
terrorisme.

De Amerikaan Mark Fitzpatrick, deskundige op het 
gebied van non-proliferatie en ontwapening, heeft 
deze risico’s beschreven in zijn boek Overcoming 
Pakistan’s Nuclear Dangers. Hij analyseert ieder po-
tentieel nucleair gevaar. Volgens Fitzpatrick is de 
kans dat terroristen een kernwapen veroveren, niet 
zo heel groot; ook het risico op ongelukken is klein. 
Zowel de Pakistaanse als Indiase autoriteiten heb-

ben maatregelen genomen om deze 
scenario’s te voorkomen.

Minder positief is de schrijver over 
de kans op een nucleaire oorlog tus-
sen India en Pakistan. De regeringen 
van beide landen doen te weinig om 
de onderlinge spanningen te ver-
minderen. De aanslagen van 2008 
in Mumbai zijn door Pakistaanse 
terroristen gepleegd en waren in Pakistan 
gepland. Nog een dergelijke grote aanslag, waar 
Pakistan weer een rol bij speelt, zou kunnen leiden 
tot een militaire reactie van het Indiase leger – met 
alle gevolgen van dien. En om het nog gevaarlijker te 
maken heeft Pakistan aangekondigd dat het bij een 
Indiase aanval zal reageren met gebruikmaking van 
kleinere tactische nucleaire wapens.

Failing to Protect: The UN and the Politicisation of Human 
Rights
Rosa Freedman
Londen: Hurst & Co Publishers, 2014; 224 blz.; € 60,=;

ISBN: 978-1-8490-4410-3

Elk jaar worden de mensenrechten van tien-
tallen miljoenen mensen geschonden. Deze 
schendingen komen over de hele wereld voor, 
in de armste, door oorlog verscheurde landen 
en in de meest vreedzame en rijke landen. 
Veel van deze schendingen zijn bekend, maar 
toch wordt er weinig gedaan om ze te voor-
komen. In 1945 werden de Verenigde Naties 
opgericht. De organisatie had en heeft onder 
meer tot doel de rechten van de mens te be-
schermen. Maar de grote aantallen slacht-
offers van etnische zuiveringen, de enorme 
hoeveelheid vluchtelingen en talloze mis-
handelde vrouwen op de wereld, om maar 
enkele voorbeelden te noemen, moeten he-
laas tot de conclusie leiden dat de VN fa-

len in de bescherming van de mensenrechten voor 
iedereen.

De Britse VN-deskundige Rosa Freeman onderzoekt 
de oorzaken van dit falen. Waarom zijn de Verenigde 
Naties niet in staat gebleken de mensenrechten van 
miljoenen mensen te beschermen? Zij neemt de re-
gelgeving en de politiek binnen de VN als basis van 
haar analyse en vraagt zich af of de VN daartoe niet 
in staat óf niet bereid zijn. Ook onderzoekt Freeman 
waarom sommige landen en groepen van landen het 
mensenrechtenapparaat van de VN manipuleren en 
ondermijnen. Freeman komt tot de conclusie dat die 
delen van de VN die zich met mensenrechten bezig-
houden radicaal dienen te worden hervormd, als we 
tenminste echt iets willen doen aan het enorme aan-
tal mensenrechtenschendingen over de hele wereld.
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The State of the International Order (Foreign Policy Paper 
series nr 33)
Bruce Jones, Thomas Wright, Jeremy Shapiro & Robert Keane
Washington DC: Brookings Institution Press, 2014; 42 blz.

Online versie: http://goo.gl/hBtA2a

Meer dan een decennium na de invasie van 
Irak, vijf jaar na de mondiale financiële crisis 
en slechts weken na het begin van de crisis 
in Oekraïne, is een grondige analyse van de 
huidige geopolitieke situatie in de wereld zeer 
actueel. In dit rapport, geschreven door Bruce 
Jones, Thomas Wright, Jeremy Shapiro en 
Robert Keane, word de huidige staat van in-
ternationale samenwerking op economisch, 
diplomatiek en veiligheidsterrein onderzocht. 
De schrijvers van dit rapport onderzoeken 
elf kenmerken van de huidige internationale 
orde:

•	De economische situatie na de crisis
•	Stagnerende economische groei in Europa

•	 De nieuwe internationale handelspatronen
•	 De toekomst van de opkomende economieën
•	 De terugkeer van geopolitieke competitie
•	 Maritieme competitie
•	 Het gebruik van geweld en nieuwe oorlogvoering
•	 Toenemende veiligheid wereldwijd, behalve in het 

Midden-Oosten
•	 De Verenigde Naties en soevereiniteit
•	 Energiebronnen en geopolitiek
•	 De veiligheid in de Perzische Golf

De onderzoekers concluderen dat de huidige staat 
van de internationale orde redelijk positief is. De we-
reldeconomie heeft zich na de financiële crisis snel-
ler hersteld dan na de crisis van de jaren ’30, terwijl 
diplomatieke breuken die er na de invasie van Irak 
tussen voor- en tegenstanders ontstonden, groten-
deels zijn geheeld. Ook werken steeds meer staten 
samen op gebieden als terrorisme- en piraterijbe-
strijding. 

Er zijn echter ook zorgelijke ontwikkelingen, zoals de 
groeiende onenigheid tussen China en Japan, het 
toenemende geweld in Syrië en het potentieel voor 
een destabiliserende werking van nieuwe militaire 
technologieën.

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de 
Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Eerste Wereldoorlog 
laat zien hoe snel een ogenschijnlijk stabiele situ-
atie kan veranderen. De huidige internationale orde 
functioneert naar behoren, en er zijn redenen tot op-
timisme. Aan de afzonderlijke staten nu de opdracht 
ervoor te blijven zorgen dat de internationale orde 
ook in de toekomst blijft werken.

Afhankelijk van vakgebied en thema van de te behandelen artikelen 

beoordelen ten minste vijf in- en externe redactieleden, specialisten 

en generalisten, alle aangeboden kopij. De kernredactie en de alge-

mene redactie toetsen concept-bijdragen volgens gangbare weten-

schappelijke en redactionele maatstaven. Criteria zijn daarbij onder 

meer, oorspronkelijkheid, relevantie, aannemelijkheid, analytische 

kwaliteit, alsmede helderheid en aantrekkelijkheid van opzet en stijl.

Beoordelingsprocedure


