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U
it de laatste gezondheids-
zorgenquête blijkt dat we
almaar zwaarder worden.
Dat klopt, drie keer zelfs.

De gemiddelde body mass index
(het gewicht in kilo gedeeld door
het kwadraat van de lichaamsleng-
te in meter) is ten opzichte van de
vorige enquête gestegen: van 25,1
in 2004 naar 25,3 in 2009 – dat is de
eerste vaststelling. De tweede is dat
ook meer Belgen dik worden: van-
daag kampt 3 procent meer Belgen
met overgewicht (BMI groter dan
25), wat het totaal op 47 procent
brengt. Ten slotte moet men ook
vaststellen dat binnen de groep
Belgen met overgewicht vooral de
groep met obese Belgen (BMI gro-
ter dan 30) voor die toename
tekent. In vergelijking met 2004
tellen we er 2 procent meer. De res-
terende 1 procent toename moet
worden toegeschreven aan men-
sen die weliswaar kampen met
overgewicht, maar niet met zijn
veel ongezondere vorm obesitas.

Meer Belgen worden gemiddeld
dikker en de dikke Belgen blijven

zwaarder worden, luidt de conclu-
sie dan. Dat is een probleem, want
het verhoogt de kans op diabetes,
hartkwalen, rugpijn, depressie,
enzovoort. Dit alles kost onze ziek-
teverzekering zo’n 700 miljoen
euro per jaar. Zwaarlijvige kinde-
ren leven gemiddeld 13 jaar min-
der dan hun gezonde leeftijdsge-
nootjes. Niet voor niets wordt obe-
sitas door de
Wereldgezondheidsorganisatie
erkend als een chronische ziekte.

Naast de gezondheidskosten en
de daarmee verwante budgettaire
kosten zien we echter nog obesi-
tasgerelateerde kosten over het
hoofd: de ecologische.

Onderzoekers van de universiteit
van Londen raamden in een recent
artikel hoeveel meer CO2 door een
zwaarlijvige maatschappij wordt
uitgestoten. Ze gebruiken hiervoor
twee niet zo hypothetische groe-
pen in hun model. De ene heeft de
fysieke karakteristieken van het
Verenigd Koninkrijk van de jaren
zeventig (gemiddelde BMI van 24,5
en 3,5 procent zwaarlijvigen), en
de andere die van het Verenigd
Koninkrijk een kleine 40 jaar later
(gemiddelde BMI van 29 en 40 pro-
cent zwaarlijvigen). De onderzoe-
kers integreren in hun model nog
andere hypotheses, zoals de struc-
tuur van onze bevolking, onze
gemiddelde dagelijkse activitei-
ten, ons gemiddeld lichamelijke
energieverbruik en dat van onze
auto’s, het gemiddeld aantal gevlo-
gen kilometers, en noem maar op.
Toegegeven, dat zijn veel gemid-
delden, maar door de bank geno-
men lijken de veronderstellingen
te kloppen, en steeds gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek.

De tweede stap van het onder-
zoek bestaat erin de CO2-uitstoot
van de zwaarlijvige maatschappij
te vergelijken met die van de
gezondere. Op de fysieke bevol-
kingskarakteristieken na zijn
beide maatschappijen gelijk. Er
wordt met andere woorden alleen
rekening gehouden met de uit-
stoot die rechtstreeks met zwaar-
lijvigheid in verband kan worden
gebracht. Zwaarlijvigheid kan vol-
gens de studie op drie manieren
de uitstoot van broeikasgassen
beïnvloeden: door een hogere
voedselconsumptie en bijgevolg -

productie (19 procent meer), door
een frequenter en energie-inten-
siever autogebruik – zwaardere
mensen vervoeren vereist meer
brandstof – (13 procent meer), en
door een energie-intensiever vlieg-
tuiggebruik (19 procent meer). In
totaal stoot een zwaarlijvige maat-
schappij zoals die van het
Verenigd Koninkrijk zo’n 17 pro-
cent meer uit dan diezelfde maat-
schappij veertig jaar geleden.

Willen we hiermee obese men-
sen met de vinger wijzen?
Helemaal niet. Men zou namelijk
kunnen denken dat zwaarlijvigen
verantwoordelijk zijn voor hun
gewichtsprobleem, het gewichts-
probleem voor een klimaatpro-

bleem, en daarom zwaarlijvigen
op hun beurt verantwoordelijk
voor het klimaatprobleem. Maar
dit syllogisme gaat natuurlijk niet
op. 

Uit historisch onderzoek blijkt
dat de gemiddelde man en vrouw
vanaf 1700 systematisch groter en
zwaarder zijn geworden. Dit heeft
veel te maken met enkele land-
bouwrevoluties waardoor meer
calorieën beschikbaar werden
voor de hongerige en magere
bevolking. De moderne toename
van obesitas valt bovendien samen
met enkele markante technologi-

sche veranderingen. In de rijke
economieën is 70 procent of meer
van de werknemers momenteel
actief in de diensteneconomie, wat
in de praktijk neerkomt op compu-
ter- of loketwerk. Gemiddeld
kampt een kleine 50 procent met
overgewicht. Intussen zijn secto-
ren zoals landbouw, industrie en
bouwnijverheid dermate geauto-
matiseerd of technologisch onder-
steund dat ook deze werknemers
veel minder krachtinspanningen
dienen te leveren in vergelijking
tot pakweg 1950.

Amerikaanse onderzoekers con-
cludeerden in 2002 dat de geme-
ten gewichtstoename van de laat-
ste decennia voor 60 procent toe-

geschreven kan worden aan vraag-
factoren zoals de beperking van
fysieke inspanningen op de werk-
vloer en thuis. De overige 40 pro-
cent schrijven de onderzoekers
toe aan het toegenomen aanbod
van voedsel (vooral in zijn meest
ongezonde vormen), en aan de
(relatieve) prijsdalingen van voed-
sel sinds de jaren vijftig.

De onderzoekers concluderen
dus overtuigend dat vooral tech-
nologische, economische en socia-
le factoren een verklaring bieden
voor de huidige obesitasproble-
matiek, zijn historische evolutie,

en bijgevolg ook voor zijn gevol-
gen op mens, budget en milieu.
Obesitas is derhalve geen ecolo-
gisch misdrijf, omdat het individu
slechts deels verantwoordelijk –
maar wel geheel slachtoffer – van
de zwaarlijvigheidepidemie is.

Obesitas is in de eerste plaats een
maatschappelijk probleem.
Maatschappelijke problemen ver-
gen een maatschappelijke en poli-
tieke aanpak. Obesitas heeft dus
dringend nood aan een dergelijke
aanpak, multidisciplinair en op
alle bestuurlijke niveaus. Dit syllo-
gisme gaat mijn inziens wel op.

Zo stelde ik onlangs voor de con-
sumptie van ongezonde produc-
ten zonder voedingsmeerwaarde,
zoals frisdranken, duurder te
maken aan de hand van een belas-
ting. Zo’n frisdranktaks zou 36 mil-
joen euro per jaar kunnen opbren-
gen en zou toegewezen moeten
worden aan obesitasbestrijdende
maatregelen zoals meer fruit op
school of sportsubsidies. Een pro-
gramma zoals Viasano werd in
Hasselt en Moeskroen met succes
gelanceerd en deed intussen in
heel wat andere gemeenten zijn
intrede. Het zet lokale spelers
ertoe aan om acties te organiseren
die de welbekende aanbevelingen
zoals gezonder eten en meer
bewegen ook in de praktijk toepas-
sen. Zo is Viasano eigenlijk een
nieuw preventiemodel voor
beschavingsziekten. 

In de toekomst zullen zeker suc-
cessen geboekt worden in de obe-
sitasproblematiek. Het zullen wel-
licht vooral succesverhalen op
lange termijn zijn.

Gezondheidszorgexpert BRIEUC VAN DAMME waarschuwt voor impact van zwaarlijvigheid op CO2-uitstoot

Obesitas brengt milieu ernstige schade toe
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M
et de opmars van China en
India kon het voor Europa niet
snel genoeg gaan om de econo-
mische banden met de nieuwe

grootmachten aan te halen. Delegatie na
delegatie probeerden de lidstaten en een
schare eurocommissarissen hun deel van
het nieuwe goudland te veroveren. Over
de politieke ambities van de titanen
moest Europa zich niet al te veel zorgen
maken, want dankzij de uitdijende han-
delsbetrekkingen, officiële dialogen en
samenwerkingsprojecten zouden China
en India op termijn worden doordrongen
van onze Europese diplomatieke normen.
Als het machtscentrum naar Azië zou ver-
schuiven, dan nog zou de nieuwe multi-
polaire wereld er een worden van vrede
en voorspoed.

Euforie is echter voorbarig. Deze eeuw
wordt zeker een Aziatische eeuw, maar
vooral de toenemende spanningen tus-
sen China en India kondigen een periode
aan van turbulentie en onzekerheid. Op
het eerste zicht lijkt de verstandhouding
tussen de twee Aziatische titanen opper-
best. Vooral de economische relaties
stemmen tot optimisme. Tussen 1999 en
2009 steeg het bilaterale handelsvolume
van een kleine 1,5 naar ruim 32,5 miljard
euro. Experts voorspellen dat de commer-
ciële transacties tussen beide landen
tegen 2020 zullen opklimmen tot 43,6
miljard euro en een vrijhandelsverdrag
zou dit cijfer nog verder opwaarts moe-
ten stuwen. 

Vrijhandel en economische belangen
hebben inmiddels het pad geëffend voor
diplomatieke en militaire samenwerking.
De twee demografische reuzen, samen
goed voor zo’n 35 procent van de wereld-
bevolking, hebben dan ook alle baat bij

economische groei en regionale stabili-
teit. Het Ontwikkelingsfonds van de VN
schat dat 1,4 miljard Indiërs en Chinezen
nog steeds onder de armoededrempel
van twee dollar per dag leven. Beide lan-
den staan onder zware druk om nieuwe
banen te creëren. Tegen 2044 zal hun
gezamenlijke bevolking op beroepsactie-
ve leeftijd nog eens met 350 miljoen
krachten aangroeien. Dit komt boven op
de 120 miljoen geregistreerde werklozen
vandaag en de honderden miljoenen klei-
ne landbouwers die op hun minuscule
veldjes amper kunnen rondkomen.

De economische toenadering gaat ech-
ter voorbij aan een groot deel van de reali-
teit en dreigt op termijn onhoudbaar te
worden. Ten eerste moet men zich vragen
stellen bij de zogenaamde economische
complementariteit. China specialiseert
zich in de productie van goederen, India
richt zich op grondstoffen en diensten
zoals informatica. Handel is echter niet
statisch. In het huidige vijfjarenplan en
nog meer in de voorbereidende versie
van het volgende, ambieert de Indiase
overheid meer groei in de exportgerichte
industrie. De grondstoffen- en diensten-
sectoren genereren immers veel te wei-
nig banen. Sinds 2003 werden aan de

Indiase kust Speciale Economische Zones
opgericht naar het voorbeeld van Deng
Xiaopings liberaliseringoperatie in de
jaren tachtig. Door een gooi te doen naar
de productie van textiel, elektronica en
auto’s dreigt India echter in China’s vaar-
water te komen. Anderzijds doelt Peking
nadrukkelijk op de dienstensector, tech-
nologie en informatica als nieuwe inkom-
stenbron. Nu reeds groeit de Chinese IT-
sector sneller dan de Indiase. Het resul-
taat van deze evolutie ligt voor de hand:
de arbeidsdeling vervaagt en de competi-
tie om een deel van de wereldmarkt zal er
alleen maar bitser op worden.

Deze trend heeft een aantal belangrijke
implicaties voor de regionale economi-
sche samenwerking. Aanvankelijk wer-
den regionale fora zoals de Associatie
voor Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN)
en de Zuid-Aziatische Associatie voor
Regionale Samenwerking (SAARC) vooral
gepromoot door kleinere staten, om zich
te verenigen tegen opdringerige groot-
machten en vervolgens om economisch
sterker te staan op de wereldmarkt door
de interregionale handel te stimuleren.
Thans zijn het echter vooral India en
China die het initiatief nemen. Enerzijds
proberen zij hun invloed binnen de
bestaande associaties te versterken om
zich toegang te verschaffen tot de lokale
afzetmarkten en grondstoffenvoorraden.
Anderzijds richten beide landen nieuwe
economische samenwerkingsconstruc-
ties op om de omringende staten nog
meer aan zich te binden. Het economi-
sche multilateralisme in Azië dreigt te
ontaarden in competitieve regionalise-
ring en een wedloop om economische
invloedssferen. 

Ook de veiligheidsagenda’s van beide
landen zijn allesbehalve gelijklopend.
Pakistan blijft de belangrijkste splijt-
zwam. Peking voorziet India’s rivaal nog
steeds van moderne wapensystemen,
waaronder onderzeebootjagers en
gevechtsvliegtuigen. Er bestaan talrijke
samenwerkingsprogramma’s op het
gebied van training en inlichtingen. Ook
Myanmar is zo’n staat waar de veilig-
heidsbelangen botsen. Sinds decennia
onderhoudt het Chinese Volksleger zeer
nauwe contacten met de Tatmadaw,

Myanmar’s reguliere krijgsmacht.
Dankzij militaire, economische en diplo-
matieke steun zitten de generaals nog
stevig in het zadel. Maar ook India heeft
zijn zinnen gezet op het strategisch gele-
gen Zuidoost-Aziatische land. Sinds het
midden van de jaren negentig heeft het
de morele bezwaren ten aanzien van het
regime aan de kant gezet en gaat het vol-
uit om de Chinese invloed in te dijken. 

Myanmar brengt ons bij het belang van
de Indische Oceaan. India is er als de dood
voor dat China haar militaire aanwezig-
heid in Zuid-Azië zou opbouwen. Peking
maakt zich dan weer zorgen over de vast-
beraden machtsontplooiing van de
Indiase marine. De Indische Oceaan is
immers de natuurlijke transportband
van aardolie en andere grondstoffen naar
de fabrieken op de Chinese oostkust. De
Indiërs hebben intussen een aanzienlijke
vloot en voor de nabije toekomst staan
twee nieuwe vliegdekschepen op het pro-
gramma, nucleaire onderzeeërs, onder-
zeebootjagers en fregatten. Het Indiase
leger is prominent aanwezig in strategi-

sche eilandstaten zoals Mauritius, de
Malediven en Madagaskar. Tot nog toe is
de Chinese aanwezigheid in de Indische
Oceaan bescheiden, maar hardliners in
Peking willen daar op termijn verande-
ring in brengen. 

Het is de Indiërs ook menens in
Centraal-Azië. In Tadzjikistan liet New
Delhi een luchtmachtbasis bouwen.
Gezamenlijke veiligheidsprogramma’s
liepen van stapel met Kirgizië en
Turkmenistan. Ondanks het veiligheids-
overleg tussen China en India, is het dus
ieder voor zich. India lijkt zich daarbij
veel minder zorgen te maken over nega-
tieve reacties dan China. Waar Peking
door de internationale gemeenschap,

met de Verenigde Staten en Japan op kop,
angstvallig in de gaten wordt gehouden,
is dat voor India veel minder het geval.

De betrekkingen tussen China en India
bevinden zich in een overgangsfase. De
mogelijke pistes hangen grotendeels af
van de Indiase transitie. Indien India erin
slaagt om zich te profileren als competi-
tieve handelsnatie, kan het de Chinese
economische groei en vooral het genere-
ren van banen in de secundaire sector in
gevaar brengen. In dat geval wordt de
Communistische Partij nog meer in het
nauw gedreven en geconfronteerd met
de hoge verwachtingen enerzijds en het
gebrek aan concrete kansen anderzijds.
Dit uit zich bijna onvermijdelijk in natio-
nalisme en een hardere buitenlandse
politiek. Als New Delhi niet in zijn opzet
slaagt – en met dat scenario wordt steeds
meer rekening gehouden – moet de cen-
trale overheid op zoek naar een nieuw
project om de legitimiteit ten aanzien
van de bevolking te behouden. Wederom
ligt een nationalistisch discours voor de
hand. Vooral de hindoeïstische partijen

zijn een mogelijke kandidaat om maat-
schappelijke frustratie op een dergelijke
manier te kanaliseren. Economische com-
petitie, militair wantrouwen en nationa-
lisme maken de toenadering tot een
zenuwslopende evenwichtsoefening. 

China en India vormen zonder meer de
voorhoede van een Aziatische eeuw, maar
de vraag blijft of dat een gouden eeuw zal
zijn of een nieuwe periode van strate-
gisch opbod met de wereld als inzet.
Europa heeft dus dringend nood aan een
meer realistische benadering ten aanzien
van de Aziatische grootmachten indien
het de nieuwe internationale orde mee
wil bepalen.

www.vub.ac.be/biccs/site

China en India maken zich op voor strijd der titanen
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In totaal stoot een zwaarlijvige
maatschappij zo’n 17 procent 
meer uit dan diezelfde maatschappij
veertig jaar geleden 

China en India vormen zonder meer de 
voorhoede van een Aziatische eeuw, maar 
de vraag blijft of dat een gouden eeuw 
zal zijn of een nieuwe periode van strategisch
opbod met de wereld als inzet
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Het wetsvoorstel dat de persoonlijke verschijning voor de
rechter bij een echtscheiding ‘op grond van onherstelbare
ontwrichting’ niet langer verplicht maakt, krijgt groen licht.

AKKOORD  76%
NIET AKKOORD 24%

O
nze minister van Defensie heeft
zijn weekje niet. Eerst een
uitnodiging om te komen
defileren in Congo. Dan weer niet.

Stagiairs, zoals zo vaak, zouden iedereens
gezicht redden. Enfin, geen goede beurt.
Pieter De Crem (CD&V) rijgt de incidentjes
aan elkaar. Defensie, het departement van
de belaagde De Crem, verdient beter dan
de incidentele kritiek.

Congolese militairen op het defilé op 21
juli. De wens lijkt in deze de vader van de
gedachte. Niet voor het eerst bij De Crem.
Ook in het Afghanistandossier koos de
minister al meer dan eens voor de vlucht
vooruit. In het beste geval gaat het hier om
onhandige voortvarendheid, in het andere
geval om erg sluipende besluitvorming.
Besluitvorming los van al te veel
democratische toetsing. De strategie van
de proefballon. Nu is Defensie, net als
Buitenlandse Zaken overigens, al jaren het
exclusieve speelterrein van de uitvoerende
macht.

De budgetten dalen, de kazernes om de
hoek gaan dicht en het aantal ingezette
soldaten in het buitenland gaat almaar
omhoog. De Crem doet bewegen. 
En wat beweegt leeft op zijn minst.
Maar doet al die beweging ook wel goed?
Wat bijvoorbeeld met de hulp aan het
Congolese leger? De Congolese stagiairs
die hier opgeleid worden, werkt dat? We
weten dat eigenlijk allemaal niet. Omdat
niemand het echt onderzoekt.

Hoezo? In het parlement, onze
volksvertegenwoordigers, die formuleren
toch puntige vragen? Tja. Er bestaat een
‘gemengde Senaat- en
parlementscommissie’ waar eens echt
stevig gepraat zou kunnen worden. Maar
als die al eens samenkomt, dan is het
achter gesloten deuren. En de informatie
moet er strikt vertrouwelijk worden
behandeld. ‘Klokkenluiders worden er zo
vakkundig doodgeknuffeld’, vertrouwde
een vooraanstaand parlementslid me toe.

In tegenstelling tot andere beleids -

domeinen wordt Defensie ook erg
stiefmoederlijk behandeld door het
middenveld. Geen mondige
middenstandsorganisatie of boze
milieuvereniging om de minister op de
vingers te tikken. Bij loszittende tegels

heb je tenminste de
Voetgangersbeweging nog. Bij vragen
over soldaten aan het front is er niemand.
Er zijn natuurlijk wel de vakbonden. Maar
die behartigen toch meer alles wat te
maken heeft met rantsoenen en britsen
dan bijvoorbeeld schendingen van de
mensenrechten in Oost-Congo.

De Crems beleid, Defensie, wordt ook al
niet tegen het licht gehouden door de

universiteiten. Defensiespecialisten
wijken noodgedwongen uit naar
Nederland. Niet dat we het Vlaams
Vredesinstituut en de Koninklijke
Militaire Hogeschool niet hebben. 
Maar het eerste richt zich op Vlaanderen
en het tweede staat op de loonlijst van
Defensie. Dag onafhankelijkheid.
Nederland heeft z’n Clingendael instituut.
Bij ons is er niets.

Schaars publiek geld

Niet dat Defensie per se al het daglicht
schuwt. Het departement doet echt zijn
best om een beter resultaat te halen voor
het vak communicatie. Vraag als
journalist een perskaart voor een défile,
eender welk, en de kans is wel bijzonder
klein dat je niet op de tweede rij zal mogen
meekijken. Maar als het waait in woelige
gebieden, dan verstommen de generaals
snel. Militair geheim. Wie als journalist
mee wil op moeilijk terrein, bijvoorbeeld
in Afghanistan, om eens te zien wat onze
troepen daar echt uitvreten, boekt
vooralsnog makkelijker een retourtje naar
Kamp Holland dan naar Kunduz, waar
onze jongens zitten. De Crem en zijn
jongens en meisjes werken met erg

schaars publiek geld. Daar mag wel wat
openheid tegenover staan. Maar het moet
ook van twee kanten komen. Door de
huidige stiefmoederlijke behandeling van
het departement dreigt het beeld ervan
samen te vallen met dat van de minister
van dienst. Beide verdienen beter.

Als de zon schijnt op 21 juli wordt het
misschien toch nog een schoon défilé daar
in Brussel.

Niemand interesseert zich voor Defensie

Bij loszittende tegels heb je tenminste de
Voetgangersbeweging nog. Bij vragen over
soldaten aan het front is er niemand. Er zijn
natuurlijk wel de vakbonden. Maar die 
behartigen toch meer alles wat te maken 
heeft met rantsoenen en britsen dan
bijvoorbeeld schendingen van de
mensenrechten in Oost-Congo
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Geboortebeperking
Etiennne Vermeersch pleitte afgelopen

week voor geboortebeperking (DM 17/3).
Die is nodig om nog voldoende over te
laten voor de generaties na ons. Een aan-
vaardbaar beleidsinstrument om gezins-
grootte en bevolkingsgroei te beïnvloe-
den, is het kindergeld. In België is de
omvang van het individuele kindergeld
afhankelijk van de plaats in de kinderrij.
Het tweede kind heeft recht op meer dan
het eerste, enz. Zijn er goede argumen-
ten voor dat systeem? Gezinnen met
meer kinderen hebben waarschijnlijk
enkele schaalvoordelen en dus per kind
juist een iets lagere kost. Het enige moge-
lijke argument is dat men grote gezin-
nen wil belonen, maar dat gaat net in
tegen een houding die bevolkingsgroei
wil afremmen. Het gelijkstellen van kin-
dergeld voor elk kind lijkt dus een logi-
sche keuze. Natuurlijk zal zo’n maatregel
geen grote invloed hebben op het
geboortecijfer, maar ze kan misschien
wel een symbolische rol spelen. Ook
gezinnen die voor weinig of geen kinde-
ren kiezen, leveren een waardevolle bij-
drage, net omdat ze de draagkracht van
de aarde niet bijkomend belasten. 

Geboortebeperking (2)
Zelfs in het begin van de 21ste eeuw

worden mensen die waarschuwen voor
de bevolkingsexplosie gekruisigd. Want
dat is wat Jan de Zutter doet met
Etiennne Vermeersch (DM 17/3). En daar-
bij schuwt hij de populistische argumen-
ten niet. Wat die alleenstaande moeders
betreft: ik zou de zaken kunnen omkeren
en stellen dat het voor een echtpaar dat
geen kinderen kan krijgen, niet leuk is
als de buurvrouw haar vijfde kind ver-
wacht. En zelfs dan zou ik niet spreken
over een maatschappelijk ongewenst
kind, maar wel over onverantwoordelij-
ke ouders. Voor mij hoeft men geen pre-
mies te geven aan kinderloze echtparen
maar mag men de kinderbijslag beper-
ken tot de eerste twee kinderen. Zo kan
men op een humane manier kinderwens
en ecologische realiteit verzoenen. Wat
trouwens opvalt, is dat voorstanders van
een onbeperkte bevolkingsaangroei daar
nooit cijfers op plakken. Hoeveel mensen
moeten er nog bijkomen? Tien miljard,
of een veelvoud daarvan? Zelfs met de
invoering van wat jij de slimme manier
van produceren noemt, zal men toch
vroeg of laat tegen de limiet opbotsen.

W
anneer het om Congo
gaat, is het alsof onze
politici, zowel in het
noorden als in het

zuiden van het land, niet besef-
fen dat de tijden veranderd zijn.
Alleen al het vooruitzicht op de
reis van koning Albert II naar
Kinshasa roept uiteenlopende
emoties en commentaren op. 

Natuurlijk heeft de aanwezig-
heid van de Belgische koning
een duidelijke symbolische en
affectieve betekenis voor de
Congolezen, ook voor de jonge
generaties. Maar of je dat nu toe-
juicht of niet, de tijd heeft zijn
werk gedaan: ook al is Albert II
de eregast, hij zal niet alleen zijn
in Kinshasa. De aanwezigheid
van andere staatshoofden zal
bewijzen dat het onderonsje tus-

sen België en Congo wel degelijk
voorbij is, dat onze vroegere
kolonie nieuwe vrienden en
nieuwe partners heeft gevon-
den. 

Bovendien is de Albert II van
vandaag niet de Boudewijn uit
1960 en ook niet die uit 1985, het
jaar van de laatste koninklijke
Congoreis: de Belgische monar-
chie heeft in de loop der jaren
veel van haar aura verloren.
Paradoxaal genoeg is het in
Vlaanderen, waar het konings-
huis vaak beschouwd wordt als
een archaïsch fenomeen, dat de
koninklijke reis de gemoederen
het meest in beroering brengt.

Deze houding is onlogisch:
ofwel stelt Albert II nog weinig
voor – in dat geval maakt het
niet veel uit of hij al dan niet
naar Congo gaat, noch voor ons,
noch voor de Congolezen –
ofwel is hij nog steeds het
krachtige symbool van een
België dat door een bezoek aan
de tropen weer tot leven zou
komen.

De talrijke reacties op de
mogelijke aanwezigheid van de
koning op de viering van 30
juni wijzen ook op een soort
‘vertragingseffect’, zoals genees-
middelen die pas werken wan-
neer de patiënt gestorven of
genezen is. Ze komen te laat.
Albert II zal in Kinshasa immers
geen ontmoeting hebben met
Lumumba, de nationalistische
volksmenner, of met Mobutu,
de dictator die drie decennia
aan de macht bleef met de
steun van Belgen en
Amerikanen. Hij zal er wel
begroet worden door een presi-
dent die werd verkozen in 2006,
in een verkiezing die voor een
groot stuk werd ondersteund
en gefinancierd door de
Europese Unie. De kiescampag-
ne met als thema ‘Congo wil
stemmen’ kon in Vlaanderen op
veel sympathie rekenen. De
Congolese kiezers hebben zich
uitgesproken in aanwezigheid
van tal van buitenlandse waar-
nemers. De man voor wie zij
gekozen hebben mag dus niet

behandeld worden als een usur-
pator en heeft recht op evenveel
egards als zijn voorgangers.

Dat ‘vertragingseffect’ uit zich
nog op andere manieren. Sinds
het begin van de jaren ’90, toen
de terugtrekking van België het
begin van de weg naar de hel
betekende voor Zaïre en daarna
voor de Democratische
Republiek Congo, heeft het land
een aaneenrijging van gruwel
gekend. Het werd verdeeld en
bezet en grote stukken van het
grondgebied kwamen in han-
den van gewapende milities.
Het land was het toneel van

gewelddaden en verkrachtingen
door alle gewapende groepen.
Ook door de slecht opgeleide en
slecht betaalde strijdkrachten
van diverse pluimage die in
naam van de vredesakkoorden
verplicht waren om in hun ran-
gen mensen op te nemen die in
de gevangenis of voor het
Internationaal Strafhof thuis-
hoorden. 

Het heeft tijd gekost om het
internationale geweten te mobi-
liseren, maar nu het gezag van

de staat zich gaandeweg weer
begint uit te strekken over het
hele land, worden zij die goed-
schiks kwaadschiks de orde pro-
beren te herstellen, gedesavoue-
erd.

Twijfelachtig medicijn

Is het omdat ze ongevoelig zijn
voor goed bestuur dat de
Franstalige politici koppig het
glas halfvol blijven zien en de
nadruk blijven leggen op de
reeds gemaakte vooruitgang,
zonder daarom blind te blijven
voor de zorgwekkende thema’s

die blijven bestaan? En is het
omdat ze last hebben van het
‘vertragingseffect’ en tegenover
onze vroegere kolonie een
onverzettelijke houding blijven
aannemen dat de Vlaamse poli-
tici alleen maar oog hebben
voor de lege helft van het glas?

Deze discussie is nutteloos. Wat
wel belang heeft, is de zaken
vooruit te laten gaan: erop toe-
zien dat de democratie in Congo
stevige wortels krijgt en dat de
verkiezingen plaatsvinden op de

afgesproken data. Erover waken
dat de geplande terugtrekking
van de MONUC, die slechts een
matige balans kan voorleggen,
niet leidt tot het vertrek van alle
buitenlandse getuigen en een
afbrokkeling van de vrijheid van
meningsuiting. Het is belangrijk
om Congo niet te behandelen
met de twijfelachtige medicijnen
met ‘vertragingseffect’. Onze
houding mag niet gedicteerd
worden door de trauma’s of de
wroeging over het verleden,
maar moet uitgaan van een com-
binatie van vertrouwen, solidari-
teit en waakzaamheid. Met wie

zal Albert II praten in Kinshasa?
Met zoveel mogelijk Congolezen
en niet alleen met de officiële
gesprekspartners, dat is belang-
rijk. Maar mogen we hopen dat
de koning en de leden van zijn
delegatie minstens evenveel tijd
zullen uittrekken om te kijken,
te luisteren en te proberen te
begrijpen als om handen te
schudden en goede raad te
geven? Is dat te veel gevraagd,
vijftig jaar na de onafhankelijk
heid? 

COLETTE BRAECKMAN stelt houding van vertrouwen in de plaats van ‘trauma’s of wroeging over het verleden’

Kwalijke neveneffecten van het Congodebat

Het heeft tijd gekost om het internationale geweten te
mobiliseren, maar nu het gezag van de staat zich gaandeweg
weer begint uit te strekken over het hele land, worden zij die
goedschiks kwaadschiks de orde proberen te herstellen,
gedesavoueerd
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