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Eind december maakte het
Comité P de aanbevelingen
bekend die het had verbonden
aan zijn analyse van het politie-
optreden in de zaak-Annick Van
Uytsel. Deze aanbevelingen

deden het allerergste vermoeden omtrent
de aanpak van deze zaak door de gerechte-
lijke politie te Leuven: ondermaats optre-
den op de plaats delict, eigenzinnige
rechercheurs en een zwakke leiding,
onvoldoende coördinatie tussen het tacti-
sche en het technische onderzoek, gebrek-
kig informatiebeheer en geen behoorlijke
dossiervorming, onvoldoende scholing
van de betrokken rechercheurs enzovoort. 

De recente berichten over de inhoud van
het rapport zelf bevestigen dus slechts de
bikkelharde conclusies die impliciet in die
aanbevelingen worden verwoord.
Overigens liet het feit dat de directeur-
generaal van gerechtelijke politie bij de
federale politie, Paul Van Thielen, in
februari 2010, de Gentse speurder Johan
Trotteyn vroeg om het onderzoek in
Leuven door te lichten, al uitschijnen dat
er iets grondig mis was. Anders had hij
deze ongebruikelijke maatregel niet geno-
men.  

Hoe dan ook, de bittere waarheid in deze
zaak roept op allerlei fronten veel vragen
op. In de eerste plaats vragen over de

manier waarop het parket en de onder-
zoeksrechter in Leuven leiding hebben
gegeven over dit onderzoek. Zij blijven,
begrijpelijk, in het rapport van het Comité
P rechtstreeks – niet  onrecht streeks
natuurlijk – buiten schot, maar dat kan
natuurlijk zo niet blijven. Grondig onder-
zoek naar hun rol in dit justitiële debacle is
zeker zo belangrijk als onderzoek naar de
wanprestatie van de politiemensen in deze
zaak. Niet om het optreden van deze speur-
ders te vergoelijken of wit te wassen – poli-
tiemensen dragen sowieso een grote eigen
verantwoordelijkheid voor hun doen en
laten – maar wel om een even heldere ana-
lyse te krijgen van de manier waarop zij
hun niet minder grote verantwoordelijk-
heid in deze zaak hebben gedragen.
Anders is het niet mogelijk om op een eer-
lijke manier passende maatregelen te
nemen ten overstaan van al degenen die
dit afschuwelijke schandaal hebben ver-
oorzaakt.

Een nietsontziende analyse van het
optreden van politie en justitie is niet
alleen noodzakelijk met het oog op de eer-
lijkheid en de zwaarte van de sancties die
eventueel moeten worden getroffen ten
aanzien van individuele politiemensen,
parketmagistraten of onderzoeksrechters.
Een dergelijke analyse is – in de tweede
plaats – ook nodig omdat zij een maatstaf

biedt voor een grondige doorlichting van
de manier waarop in het algemeen, ook in
andere arrondissementen, de aanpak van
kapitale delicten (moord en doodslag,
nvdr) plaatsgrijpt. 

Want die doorlichting moet er natuurlijk
komen. Niet omdat de bevindingen van
het Comité P in dit schandaal zomaar kun-

nen of mogen worden veralgemeend naar
het justitiële optreden in dat soort strafza-
ken in het hele land. Een dergelijke gevolg-
trekking zou trouwens een volstrekt
onverdiende kaakslag zijn aan het adres
van de voortreffelijke politiemensen die
België gelukkig ook nog altijd rijk is. Maar
wel omdat de aanbevelingen zelf van het
Comité P overduidelijk suggereren dat het

in het algemeen niet goed of toch niet
goed genoeg gesteld is met de professiona-
liteit van politie en justitie in dit kritische
domein van de opsporing. 

In de derde plaats ligt het voor de hand
dat deze onvergeeflijke justitiële wanpres-
tatie bij velen de vraag oproept of de poli-
tiehervorming die in het kielzog van de
zaak-Dutroux werd doorgevoerd, is mis-
lukt. Deze redelijke vraag moet in twee
bewegingen worden beantwoord. Ten eer-
ste moet men zich realiseren dat het in
deze hervorming hoofdzakelijk ging om
een organisatorische eenmaking van de
politiediensten en met name om de
samenvoeging van de bijzondere opspo-
ringsbrigades (BOB’s) van de rijkswacht en
de gerechtelijke politie bij de parketten.
Deze samenvoeging was hard nodig om
een einde te kunnen maken aan de ‘vuile’
politieoorlog die van tijd tot tijd in hun
rangen woedde. En het feit dat die samen-
voeging daadwerkelijk is doorgevoerd, kan
zonder meer als een succes worden gezien.
Of het niet beter was geweest om binnen
de nieuwe geïntegreerde politie de gespe-
cialiseerde opsporing toe te vertrouwen
aan één enkele gedeconcentreerde recher-
che is een vraag die men niettemin kan
stellen en die men zeker moet stellen bij
de doorlichting die door mij wordt bepleit. 

Hierbij sluit mijn tweede opmerking

direct aan:
die samen-
voeging van
de BOB’s en
de brigades
van de
gerechtelij-
ke politie is
niet gepaard
gegaan met
de opstart
van een programma om de opsporing bij
politie en justitie te professionaliseren. En
dit had wel gemoeten, gelet op de toestan-
den die boven water kwamen in de zaak-
Dutroux, in de zaak-Bende van Nijvel, en
zeker ook gelet op wat niet zo lang geleden
in Leuven is gebeurd. In dit opzicht is de
politiehervorming dus niet geslaagd. 

Als men in de aanbevelingen van het
Comité P leest dat al jaren wordt gewerkt
aan een leidraad voor de aanpak van kapi-
tale delicten, maar dat er nog steeds alleen
maar een concept ligt dat het Comité P
daarenboven niet heeft kunnen inzien. Als
men in diezelfde aanbevelingen leest dat
de Rechercheschool in Brussel op een aan-
tal punten hopeloos tekortschiet in de
(bij)scholing van politiemensen en magis-
traten. Dan weet men genoeg: alleen een
totale herijking van de aanpak van kapita-
le delicten kan op termijn soelaas bieden. 

Columnist Floris-Jan van Luyn in nrc.next.

Facebook en Twitter, die de Aziatische markt
nog moeten veroveren, willen niet al te veel
worden geassocieerd met de zucht naar vrijheid
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CYRILLE FIJNAUT pleit na zaak-Van Uytsel voor totale hervorming kapitale delicten

De bittere waarheid over de
werking van justitie en politie

" Cyrille Fijnaut is cri-
minoloog en hoogle-
raar (Universiteit van
Tilburg). Hij was
expert in de commis-
sie-Verwilghen en de
Commissie-Van Parijs.

" De zaak-van Uytsel
roept vragen op over
de professionaliteit
van justitie en politie,
in Leuven, maar ook
elders. De politieher-
vorming is juist inge-
voerd, maar niet goed
opgevolgd, vindt
Cyrille Fijnaut.

Comité P suggereert
overduidelijk dat het
niet goed of goed
genoeg gesteld is met
de professionaliteit 
in zaken van moord 
en doodslag 

Naar aanleiding van de politieke
crisis voerden we de voorbije
dagen een dialoog over Bel gische

compromissen en constructief onder-
handelen. En die begon als volgt:

Martin Euwema: “Beste Alain, je hebt
een behartenswaardige oproep gedaan
in De Morgen (28/1) en eerder al in De
Tijd (13/1) waarin je pleit voor een exter-
ne bemiddelaar of een team van be mid-
 delaars die kunnen hel pen om de poli-
tieke crisis via een constructieve dia-
loog tot een oplossing te brengen. Dit is
zeker een goed idee en het proberen
waard. Het alternatief dat je schetst, een
België dat verder afglijdt richting chaos,
is be paald geen wenkend perspectief.
Toch vraag ik me af of de tijd rijp is voor
een externe bemiddelaar, bijvoorbeeld
een ervaren, buitenlandse mediator in
in ter nationale conflicten. Het is nogal
wat, indien de koning zo’n stap buiten
de landsgrenzen zet. Dat kan alleen als
partijen ook voelen (a) dat ze echt een
externe bemiddelaar nodig hebben; (b)
dat de bestaande kaders ontoereikend
zijn geworden en een duurzame oplos-
sing belemmeren. Kortom, dat er onor-
thodox gedacht moet worden. Denk jij
dat die condities aanwezig zijn?”

Alain-Laurent Verbeke: “Martin, als ik
je goed begrijp, dan stel je dat een ex ter-
ne bemiddelaar die partijen helpt om
out of the box te denken, alleen maar
kan werken als aan twee voorwaarden
is voldaan. Ik begin met je twee de ver-
eiste, dat de bestaande ka ders een duur-
zame op lossing belemmeren. Die con-
ditie lijkt mij wel vervuld in de
Belgische con text. Al sinds begin jaren
70 wordt druk gezet op het centralisti-
sche Belgische kader om te gemoet te
komen aan de aanvankelijk econo-
misch regionalistische aspiraties van de
Walen en de cultureel-linguistisch-com-
munautaire dromen van de Vlamingen.
Over meer dan drie decennia is via aller-
lei loodgieterswerk steeds verder
gesleuteld aan het bestaande ka der om
altijd maar weer tegemoet te ko men
aan de diverse wensen. Het is een heel
complex kader geworden dat kraakt in
al zijn voegen en op vele plaatsen lek

slaat. Het kader voldoet dus niet meer
en na meer dan drie jaar stand still is
duidelijk dat het een duurzame oplos-
sing belemmert.

“Daarnaast stel je ook dat partijen
moe  ten voelen dat ze echt een externe
bemiddelaar nodig hebben. Het is in -
der daad de vraag of de partijen aan de
tafel, de politici, dit zo aanvoelen. Waar -
schijnlijk niet. Wellicht begrijp ik niets
van de machts elementen in de wereld
van de grote mensen. En toch denk ik
dat politici dienaars van de samenle-
ving en het algemeen belang zouden
moeten zijn. Zij moeten dus hun verant-
 woordelijkheid nemen en zorgen dat
we niet de dieperik in gaan. Zelfs als ze
nu nog steeds denken dat ze het wel
alleen kunnen en er zullen uitgeraken,
dan nog zie ik niet in waarom het zou
verkeerd zijn om nu al een externe be -
middelaar ter hulp te roepen om de
pro cessen van communicatie en co öpe-
ratie uit te tekenen en het out of the box

denken te begeleiden. Baat het niet, dan
schaadt het toch ook niet?”

Euwema: “Een belangrijke conditie
om gemotiveerd te gaan onderhande-
len is een zogenaamde ‘hurting stale-
mate’. Vrij vertaald: een pijnlijke patstel-
ling. Dat er een patstelling is, is duide-
lijk. Maar hoe pijnlijk is die? En voor
wie? Ik ontmoet vooral veel cynisme in
Bel gië over de politiek. Dit cynisme gaat

gepaard met een laconieke houding en
humor, waarmee de situatie lijkt te wor-
den gerelativeerd: ‘Ach, als er één rege-
ring niet functioneert hebben we er
nog zes. En de EU is nog nooit zo succes-
vol voorgezeten als door onze ontslag-
nemende regering. Dus dit kan prima
nog even voortduren...’ Kortom, Alain,
ik betwijfel of mo men  teel voldoende
pijn gevoeld wordt om een bemidde-
laar van buiten toe te laten.” 

Verbeke: “Het is juist dat er voor de
aan stelling van zo’n bemiddelaar ook
een voldoende democratisch draagvlak
moet zijn. Je suggereert dat dit er van-
daag niet is, omdat de situatie niet pijn-
lijk genoeg is. Ook hier heb je wellicht
gelijk. De gewone burgers blijven er
nog altijd gerust in. We zijn rijk en le ven
zeer comfortabel. Zoals ik in De Morgen
schreef, is de bankrekening de beste
behoeder van de vrede. Zolang er niet
echt drastisch in de portemonnee
wordt gezeten, zolang we niet echt bloe-
 den, zal de passieve Bel gische burger er
vrij gerust in blijven en zich wentelen in
een cynische glimlach omtrent onze
surrealistische volksaard.

“Welk intriest beeld doemt hier nu
op! Politici willen nog geen externe be -
middelaar omdat ze nog niet aanvoelen
dat ze die nodig hebben en de burger
ligt er ook niet wakker van omdat hij
nog niet ligt te bloeden. Hallo? We moe-
 ten dus eerst in de afgrond storten, alvo-
rens er draagvlak kan ontstaan voor een
bepaalde oplossing? Ik durf hopen dat
zowel politici als bevolking verstandi-
ger zijn dan dat en dat zij liever voorko-
men dan genezen.”

Euwema: “Machiavelli stelde heel wat
eeuwen geleden al: ‘Benut al tijd de mo -
gelijkheden van een stevige crisis.’ Ik
vrees dat er eerst nog wat meer crisisge-
voel moet ontstaan. Dat kan snel, als de
rente op Belgische staatsobligaties ver-
der oploopt en het gebrekkige be leid
rond asielzoekers door Europa wordt
gesanctioneerd en België door OESO,
IMF en EU wordt geviseerd. Denk jij dat
dit zou bijdragen aan de acceptatie van
zo’n bemiddelaar?”

Verbeke: “Dat is zeker. Overigens is er

in mijn beleving vandaag al een crisis
en een enorm groot economisch risico.
Ik vrees oprecht voor de toekomst van
onze sociale welvaartsstaat en, puur
ego ïstisch, voor mijn pensioen en voor
de financiële situatie van mijn drie kin-
deren die zwaar zullen mogen betalen
voor de stommiteiten van vandaag. Van
in mijn prille jeugd al heb ik, met de
oliecrisis in 1973, over de devaluatie in
1982 en de tunnelverhalen van Wilfried
Martens gedurende heel de jaren 80, tot
de besparingen om de Maastricht norm
te halen in de jaren 90, eigenlijk nooit
iets anders gekend dan crisis en bespa-
ringen. En dat stopt maar niet. In -
tegendeel, sinds 2007 is het erger dan
ooit en kunnen we zelfs niet meer met
een gerust hart geld op een bankreke-
ning plaatsen. Hoe men dan nog kan
twijfelen dat het 5 voor 12 is en toch rus-
tig verder potverteren, is voor mij zo wel
onbegrijpelijk als onverantwoordelijk.”

Euwema: “Wellicht is in de tussentijd
een bemiddelaar die van buiten de poli-
tiek komt in België ook een alternatief?
In Nederland heeft Wijers de rol vervuld
waar jij voor pleit. Een gerespecteerd
bemiddelaar, werkzaam bij de wereld-
bank en letterlijk dus buitenstaander.
Zou zo iemand ook in België te vinden
zijn? Het moet haast wel, en tenzij
Reynders nu een wonder verricht, is de
tijd er wellicht rijp voor...”

" Martin C. Euwema (in
België werkende Ne -
der  lander) en Alain-
Laurent Verbeke zijn
gewoon hoogleraar
aan de KU Leuven en
directeurs van het Leu -
ven Center for Col la -
borative Management.

" Verbeke pleitte eerder
in deze krant voor een
externe be mid de laar
om de po litie ke crisis
te bezweren. ‘Maar,
Alain, hoe pijn lijk is
de pat stelling écht?’,
vraagt Euwema.

EUWEMA en VERBEKE dialogeren over constructief onderhandelen

Politieke crisis is nog niet groot genoeg

CORRECTIE

LEZERSBRIEF

In de berichtgeving over het onderzoek naar de
Leuvense speurders in de zaak-Annick Van Uytsel
(DM 21/2) is de naam van de onderzoeksrechter die
het dossier behandelde, verkeerd weergegeven. Het
gaat wel degelijk om Kristof Van Impe en niet om
Koen Van Impe.

Vijf regeringen lijken 
voldoende te zijn... 

Het feit dat wij het nu al meer dan acht maanden
zonder een ‘volwaardige’ federale regering stellen,
en ondertussen alles ‘naar behoren’ (misschien wel
niet beter, maar zeker niet slechter) werkt, doet een
eenvoudige mens als ik denken dat wij het best
kunnen rooien met de resterende vijf andere rege-
ringen. Temeer omdat de vorige ontslagnemende
federale regering ondertussen bijzonder goed de
‘lopende zaken’ schijnt te beheren.

Of er in de toekomst alsnog een federale regering
of iets in die aard komt, of na een feitelijke splitsing
alle macht bij de al dan niet onafhankelijke deelsta-
ten komt te liggen, doet weinig ter zake. De proble-
men waar de mensen van wakker liggen, zoals hun
werk, inkomen, gezondheid, en oude dag, zullen
dezelfde blijven en zullen even moeilijk op te los-
sen zijn.

De verschillen tussen Vlamingen en Walen zijn
niet groter of kleiner dan deze tussen West-
Vlamingen en Limburgers. Het idee dat diezelfde
partijen en politici in een Vlaamse regering en par-
lement het beter zullen doen dan in de federale
instellingen is op zijn zachtst gezegd naïef, of beter
gezegd, gewoonweg dom! Voor wie daar aan twij-
felt zijn de VRT-uitzendingen op woensdag van
Villa politcia verhelderend...

Renaat Van Poelvoorde - Aalst ALAIN-LAURENT VERBEKE:

Politici willen geen
externe bemiddelaar
omdat ze nog niet
aanvoelen dat ze die
nodig hebben en de
burger ligt er niet
wakker van omdat
hij nog niet ligt te
bloeden

De opstand tegen het dictatoria-
le regime in Libië heeft in het
zuiden van ons land voor
ophef gezorgd. De Waalse rege-
ring leverde in 2009 immers

een wapenexportvergunning voor Libië
af, ter waarde van ongeveer 11,5 miljoen
euro. Het betrof lichte wapens van FN
Herstal, een bedrijf dat voor 100 procent
in handen is van de Waalse overheid. Het
gros van de wapens was bestemd voor een
bataljon van de Libische elitetroepen, die
onder leiding staan van de zoon van
Kadhafi. Een ander deel van de levering
was bestemd voor de politie. Toen de
Waalse regering vorig jaar opnieuw
wapens wilde leveren, trokken de Frans -
talige Liga voor de Mensen rechten en het
Vredesplatform CNAPD naar de Raad van
State. 

Terecht, zo blijkt nu. De kans is namelijk
behoorlijk groot dat de Belgische wapens
ingezet worden bij het bloedige neerslaan
van de manifestaties in Libië. Tot 2004 gold
een Europees wapenembargo tegen Libië.
Sinds het zonder voorwaarden is opgehe-
ven, leveren tal van EU-landen opnieuw
zonder scrupules wapens aan dit dictatori-
ale regime, ook al heeft het een bar slechte
reputatie op vlak van mensenrechten. In
2009 leverden 13 landen van de Europese
Unie voor 343 miljoen aan wapenvergun-
ningen voor Libië af.  België, dat volgens
het rapport goed is voor 22,3 miljoen euro
(het dubbele dus van het bedrag dat in 
de media circuleert!), is dus geen 
uitzondering.

Het legt de vinger op de wonde van een
problematiek die de vredesbeweging al
jaren aankaart. Wapenwetten noch
Europese regels blijken een hinderpaal te
vormen voor de levering van wapens aan
landen met repressieve regimes. De
Belgische wapenwet stelt nochtans duide-
lijk, in een van de vijf leveringscriteria, dat
elke vergunning moet worden verworpen
als “er voldoende aanwijzingen bestaan
dat in het land van bestemming de uitvoer
of doorvoer bijdraagt tot een klaarblijkelij-
ke schending van de mensenrechten, er
een duidelijk risico bestaat dat de beoogde
uitvoer gebruikt wordt voor binnenlandse
onderdrukking...” Ook de in 2008 bindend
gemaakte EU-Gedragscode betreffende
wapenuitvoer heeft het risico op binnen-
landse onderdrukking als criterium voor
niet-levering.

In de praktijk verloopt het evenwel hele-
maal anders en laten de EU-landen met
inbegrip van België de economische en
politieke belangen primeren. Volgens het
laatste officiële EU-rapport hebben de lan-
den van de EU in 2009 voor maar liefst 11,6
miljard euro aan wapenvergunningen
goedgekeurd voor het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, met inbegrip van alle proble-
matische landen. Dat is een verdubbeling
in vergelijking met het jaar daarvoor (5,95
miljard euro)! Het Belgische aandeel daar-
in bedraagt 418 miljoen euro (tegenover
375 miljoen euro in 2008). Tot de belangrij-

ke eindbestemmingen horen de brutaalste
regimes met als grote uitschieter Saoedi-
Arabië, met 5 miljard euro, goed voor bijna
de helft van de Europese wapenexport
(België: 337 miljoen euro). 

De positieve noot over het Europese
wapenbeleid die de Vlaamse regering op
haar website heeft geplaatst, krijgt in het
licht van de gebeurtenissen in de mediter-
rane regio een nogal cynische bijklank.
Daar staat dat de “EU-lidstaten zich
opnieuw vastberaden (hebben) getoond in
hun streven de uitvoer van militaire 
technologie en goederen te voorkomen

indien die gebruikt kunnen worden voor
ongewenste doeleinden zoals binnenland-
se onderdrukking...”

België heeft de afgelopen jaren naar bijna
alle landen uitgevoerd waar de bevolking
op straat is gekomen voor vrijheid, demo-
cratie en mensenrechten, namelijk
Marokko, Algerije, Libië, Egypte, Jordanië,
Jemen en Bahrein. In België is het vergun-
ningenbeleid en de controle al een aantal
jaar geregionaliseerd. Hoewel de belang-
rijkste wapenbedrijven zich in Wallonië
bevinden groeit de handel van vooral
hoogtechnologische onderdelen van
wapens uit Vlaanderen met even proble-
matische proporties. Volgens de officiële
Vlaamse verslagen leverde Vlaanderen in
december 2010 nog voor 1,5 miljoen euro
vergunningen af voor militaire voertuigen
en/of onderdelen met eindbestemming
Bahrein. In Bahrein vielen de afgelopen
week verschillende doden als gevolg van

het hardhandig optreden van leger en 
politie.

“Mensenrechten zijn aanwezig in alle
geledingen van ons buitenlands beleid”,
aldus de website van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het probleem is ech-
ter dat het wapenhandelbeleid geen fede-
rale materie is en Buitenlandse Zaken wel.
Discrepanties kunnen tussen de twee tre-
den dus gemakkelijk op. Het wapenhan-
delbeleid illustreert dat we vooral goed
zijn in het leveren van lippendienst aan het
respect voor de mensenrechten. De militai-
re industrie is een belangrijke sector in
Europa en beschikt over een sterke lobby
om haar belangen te verdedigen. In 2009
leverden de EU landen voor 40 miljard
euro vergunningen voor wapenexport af,
een stijging van zomaar eventjes 20 pro-
cent t.o.v. 2008. Meer dan de helft daarvan
komt op de markten in het zuiden terecht.
Dat slorpt niet alleen massa’s middelen op
in die landen waar de bevolking amper de
eindjes aan elkaar kan knopen. Bovendien
komen veel van die wapens terecht in con-
flictregio’s. Bij de repressie door de regimes
van de Arabische wereld en Israël hebben
deze wapens al voor heel wat leed gezorgd. 

De jongste weken hebben landen als
Groot-Brittannië en Duitsland vergunnin-
gen naar landen als Egypte en Libië inge-
trokken. Laat ons hopen dat dit tot naden-
ken stemt voor de toekomst. We beschik-
ken over duidelijke criteria die de wapen-
handel aan banden moet leggen, maar de
beleidsmakers moeten er dan ook voor
zorgen dat ze deze criteria respecteren.
Misschien moeten we het principe
omdraaien en een principieel verbod
afkondigen op alle wapenexport, tenzij
wordt aangetoond dat de landen van
bestemming koosjer zijn. 

dmPoll Moeten militairen 
de Brusselse metro bewaken?

JA 45% NEE 55%
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LUDO DE BRABANDER over Waalse én Vlaamse leveringen aan repressieve regimes 

! Ludo De Brabander is
woordvoerder van
vzw Vrede

! België heeft de afge-
lopen jaren naar
bijna alle landen uit-
gevoerd waar de
bevolking op straat is
gekomen voor vrij-
heid, democratie en
mensenrechten,
aldus Ludo De
Brabander. Wallonië
maar evengoed
Vlaanderen heeft
boter op het hoofd.

Repressie met ‘onze’ wapens

Vlaanderen leverde in december 2010 nog voor 
1,5 miljoen euro vergunningen af voor militaire
voertuigen en/of onderdelen voor Bahrein. Daar
vielen de afgelopen week verschillende doden 

T erwijl demonstraties voor
meer democratie het
Midden-Oosten overspoelen,

proberen wij, journalisten, verslag
uit te brengen over wat we zien en
horen, over religie en politiek.
Maar er is één centraal element
dat we nooit zullen kunnen weer-
geven: de ruwe onverschrokken-
heid van mannen en vrouwen –
sommigen nog maar tieners – die
folteringen, afranselingen en zelfs
de dood riskeren omdat ze vrijhe-
den eisen die wij vanzelfsprekend
vinden.

Hier in Bahrein voelde ik me
zaterdag bijna fysiek onwel wor-
den toen ik die colonne demon-
stranten voor meer democratie het
Parelplein zag naderen, het spiritu-
ele centrum van hun beweging.
Een dag eerder hadden troepen
daar op de betogers geschoten,
met scherp en zonder waarschu-
wing. Ik kromp ineen, want zo
meteen zou ik hen zien sterven.

Vreemd genoeg gebeurde dat
niet. De koninklijke familie had
zich verzet tegen het inzetten van
dodelijk geweld, misschien wel
door druk van Amerika. De politie
schoot met traangas en rubberko-
gels, maar de demonstranten stap-

ten gewoon door en de politie
vluchtte. De betogers vielen ter
aarde neer op het plein en kusten
de grond. Ze omhelsden elkaar. 
Ze schreeuwden. Ze dansten. Ze
huilden.

“We noemen het nu het
Martelaarsplein”, zei Layla, een
negentienjarige studente, me op
dat moment van overweldigende
opwinding. “Op de een of andere
manier moet er vrijheid komen”,
zei ze. “Het is niet iets wat je geeft.
Het is een recht dat de mensen toe-
komt.” Zaki, een computerspecia-
list, zei: “Als Egypte het kan, dan
kunnen wij nog beter doen.”

(Ik gebruik geen achternamen.
Vele mensen hadden er niets tegen
om met hun volledige naam
genoemd te worden. Maar in het
ziekenhuis was ik geschokt toen ik
een jonge man interviewde met
wie ik openlijk had gesproken over
de politie die demonstranten had
gedood. Daarna, zei hij, had de
politie hem van de straat de
geplukt en zwaar afgetuigd.)

Voor mij voelt dit aan als de
Arabische versie van 1776, het jaar
van de Amerikaanse onafhankelijk-
heidsverklaring. En geloof vooral
niet de kwaadaardige fluistercam-

pagne van dictators dat een demo-
cratischer Midden-Oosten funda-
mentalistisch, anti-Amerikaans en
vrouwonvriendelijk zal zijn. Om te
beginnen loopt het in de straten
vol met vrouwen die verandering
eisen (en dat zijn ongelooflijk ster-
ke vrouwen).

Decennialang steunden de
Verenigde Staten corrupte en
repressieve autocratieën in het
Midden-Oosten en waren ze blind
voor de martelingen en onder-
drukking, gedeeltelijk uit vrees dat
die ‘democratische bende’ zich

tegen ons zou keren. Al te vaak
waren we gewoon bijziend en
kozen we domweg de verkeerde
kant. Hier in Bahrein kozen we de
zijde van een soennitische minder-
heidselite, die heerste over een
tolerant, open en economisch
dynamisch land. Het is echter een
elite die ook doordrenkt is van cor-

ruptie, repressie en diepgaande
discriminatie van de sjiitische
bevolking. Ga naar een wijk in
Bahrein, en je ziet meteen of ze
soennitisch of sjiitisch is. Als er
goede wegen en riolering zijn en
ze is goed onderhouden, dan is ze
soennitisch. Is dat niet het geval,
dan is ze sjiitisch.

Een twintigjarige geneeskunde-
studente, Ghadeer, vertelde me dat
haar soennitische klasgenoten
allemaal overheidsbeurzen en –
baantjes krijgen. De sjiieten moe-
ten hun studies zelf bekostigen en

krijgen geen baan in de openbare
sector. De sjiieten worden ook
geweerd uit de politie en het leger,
die wel veel huurlingen rekruteren
uit soennitische landen. We hel-
pen die oligarchen om hun politie
uit te rusten om de sjiieten onder
de knoet te houden. We zouden
het voorbeeld van Groot-Brittannië

moeten volgen en dergelijke steun
onmiddellijk stopzetten, tot duide-
lijk wordt dat de regering geen
vreedzame, ongewapende beto-
gers meer aanvalt.

We hebben lang gewacht om de
kant van het volk te kiezen in
Tunesië en Egypte, maar de men-
sen in Bahrein vonden het fantas-
tisch dat president Obama de
koning opbelde nadat hij op het
volk was beginnen te schieten. En
ze stelden vervolgens vast dat het
schieten stopte (althans tot nu
toe). Het resultaat is grote dank-
baarheid tegenover de Verenigde
Staten.

De vastberadenheid van de
demonstranten – in Bahrein, in
Iran, in Libië, in Jemen – is zo groot
dat verandering onontkoombaar
is. In het ziekenhuis ontmoette ik
een paraplegiepatiënt in een rol-
stoel. Hij was geraakt door twee
rubberkogels, maar wilde zich snel
weer bij de betogers voegen.

En zondag op het plein ontmoet-
te ik Ali, een 24-jarige man op kruk-
ken. Zijn benen zaten in het ver-
band en hij mankte pijnlijk. Een
politieman had hem van vijf meter
afstand beschoten, zei hij, en hij
had nog altijd 30 hagelballetjes in

zijn lijf die de chirurgen zouden
verwijderen als ze het niet te druk
meer hadden met andere gewon-
den. Elke stap deed pijn, maar hij
zei dat hij op het plein zou blijven
tot er democratie was. En des-
noods wilde sterven in de strijd.

In de jaren 1770 was het dat soort
lef dat de Verenigde Staten onaf-
hankelijk maakten van Groot-
Brittannië. Een democratische
Arabische wereld zal een onvolko-
men en chaotische plek zijn, net
zoals een democratisch Amerika
dat was. Maar het is nog altijd tijd
om ons aan de kant van de demo-
craten te scharen in de Arabische
wereld, en niet aan die van de 
nazaten van George III. 

NICHOLAS D. KRISTOF over het dappere volk in het Midden-Oosten 

! Nicholas D. Kristof is
columnist van The
New York Times en
winnaar van twee
Pulitzer Prijzen.

! De demonstranten in
Bahrein, Iran, Libië en
Jemen zijn zo vastbe-
raden dat een demo-
cratische Arabische
wereld onontkoom-
baar is, zegt Kristof.

Verandering is onafwendbaar

Geloof vooral niet dat een
democratischer Midden-Oosten
fundamentalistisch, anti-Amerikaans 
en vrouwonvriendelijk zal zijn
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" Een FN-werknemer test een wapen. Hoewel de belangrijkste wapenbedrijven zich in Wallonië bevinden groeit
ook de wapenhandel vanuit Vlaanderen.  


