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Het is voor ons steeds opnieuw een eer en een genoegen om het woord te kunnen 
nemen in dit derde nummer van de ‘Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études 
de renseignement’. Deze nieuwe cahiers van het ‘Belgian Intelligence Studies Center’ 
of BISC zijn het resultaat van de inzet van een aantal praktijkmensen en academici 
die een wetenschappelijke belangstelling aan de dag leggen voor het ruime domein 
van de inlichtingenstudies. Dit derde nummer bewijst dat we opnieuw in ons opzet 
zijn geslaagd.

Het BISC is een inhoudelijk autonoom functionerende groep binnen het Centrum voor 
Politiestudies vzw met een afgevaardigde in de algemene vergadering. Guy Rapaille, 
voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
neemt binnen het BISC de taak van voorzitter op.

Van in het begin werd echter de keuze gemaakt om het BISC naar vorm en inhoud Bel-
gisch te maken. Dit resulteert in het gegeven dat elkeen er in de gesproken en geschreven 
tussenkomsten zijn eigen moedertaal hanteert met erkenning van de gelijkwaardigheid 
van de andere talen. Het BISC kent bijgevolg verschillende werktalen en dit verklaart 
meteen waarom de cahiers door het leven zullen gaan als Cahiers inlichtingenstudies 
– Cahiers des études de renseignement. Naast deze cahiers is er nu ook een nieuwe 
website: www.intelligencestudies.be.

Het BISC organiseert jaarlijks minstens twee studiedagen omtrent thema’s die passen in 
het concept van de inlichtingenstudies. Dit betekent onderwerpen die verband houden 
met: het historisch, het juridisch, het functionerings- en/of het sociaal wetenschappelijk 
bestuurlijk kader.

De reeds georganiseerde studiedagen zijn: ‘Inlichtingen- en veiligheidsdiensten: geschie-
denis en vooruitblik’, ‘Ethiek en inlichtingen: oxymoron?’, ‘Overheden en economisch 
inlichtingenbeleid in België’, ‘Cyberthreats – Cyberdefence – Cyberwar: Pearl Harbor 
or a death of a thousand cuts’, ‘Chronique de ma guerre cachée – Kroniek van mijn 
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verborgen oorlog’ en ‘Spionage tijdens en na de Koude Oorlog ‘revisited’ – L’espionnage 
durant et après la guèrre froide ‘revisited’.

In het BISC is de inlichtingengemeenschap en academische wereld actief. Vooral naar 
deze eerste groep enthousiastelingen gaat onze persoonlijke dank en wetenschappelijke 
erkenning en waardering uit. In louter alfabetische volgorde zijn dit voor ons: André 
Dumoulin (Veiligheid van de Staat), Frank Franceus (Vast Comité van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), Patrick Leroy (Algemene Dienst Inlichtingen 
en Veiligheid), Robin Libert (Veiligheid van de Staat), Guy Rapaille (Vast Comité van 
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), Nathalie Roegiers (Centrum voor 
Politiestudies), Alain Segers (Inlichtingen- en Veiligheidsschool), Eddy Testelmans 
(Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid) en Alain Winants (Veiligheid van de Staat).

Met betrekking tot de Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études de renseignement 
werken we met een wetenschappelijke redactie, een redactie BISC, een wetenschappelijk 
leescomité en correspondenten. In het wetenschappelijk leescomité verwelkomen we 
Em. Prof. Dr. Francis Balace (Université de Liège) en Dr. Joery Matthys (Universiteit 
Leiden). Bij de correspondenten treden Lic. Luk Burgelman (Universiteit Gent), Willem 
Keller (Binnenlandse Veiligheidsdienst – Europese Unie), Kenneth Lasoen (Universiteit 
Gent) en Dr. Andrej Sotlar (Univerza V Maribor) toe.

Inhoudelijk heeft dit cahiers zeven nieuwe bijdragen. Marc Cools heeft een artikel 
geschreven over Universitair verzet, inlichtingen en actie. Hij start zijn bijdrage door in te 
zoomen op de verzetsbewegingen in Nederland en Duitsland, waarna hij België onder de 
loep neemt. Cools bespreekt de rol van de Université Libre de Bruxelles én de ‘Groupe 
Général de Sabotage de Belgique’ (Groupe Gérard/Groupe G) binnen het universitaire 
verzet. De auteur sluit zijn bijdrage af met enkele wetenschappelijke bedenkingen.

Arnaud Lelièvre heeft een artikel geschreven inzake La communication web des services 
de renseignement: le paradoxe du secret et de la transparence? Beroep doen op een com-
municatienetwerk in een sector die aan geheimhouding onderworpen is kan paradoxaal 
lijken, maar behalve het verspreiden van informatie aan het publiek en het ruimer 
bekend maken van de institutionele diensten, kan dit nog dienstig zijn voor andere 
doelen. Dit onderzoek richt zich op de communicatie van de civiele inlichtingendiensten, 
door middel van een semio-pragmatische analyse van hun websites. De kern van 
het artikel bestaat uit een representatief staal van zestien websites van verschillende 
buitenlandse diensten. Het doel is om een antwoord te verstrekken op de volgende 
problematiek: ‘Speelt de communicatie op het internet voldoende in op de noodzake-
lijke aanwezigheid in de media en op de vraag van het publiek om geïnformeerd te 
worden over de activiteiten van de staat?’ De analyse werd gemaakt op basis van een 
semio-pragmatisch raster vertrekkende van verschillende theoretische referenties. De 
bedoeling hiervan is de behandeling van de gegevens te optimaliseren en een uniforme 
studie van de onderzochte websites te verzekeren. De resultaten hebben ons toegelaten 
om verschillende strategische en inhoudelijke oriëntaties alsook de beeldvorming in 
de communicatie van de bestudeerde organisaties te ontdekken én de inhoudelijke 
gelijkenissen en verschillen te analyseren.

Alasdair MacDermott levert een bijdrage over COMETE: a World War II Belgian evasion 
line. MacDermott heeft tot aan zijn pensioen gewerkt voor de Britse Diplomatieke 
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Dienst. Uit belangstelling voor de verschillende facetten van de Belgische geschiede-
nis heeft hij een studie verricht over het netwerk COMETE dat actief was in België. 
De auteur geeft met deze bijdrage een overzicht van zijn bevindingen. Zo zet hij de 
werkzaamheden van dit netwerk uiteen tijdens drie periodes: de invasie, de bezetting 
en de bevrijding. Dankzij de uitstekende bibliografie en documentatie levert dit artikel 
een meer dan interessante bijdrage over de activiteiten van een weerstandsnetwerk in 
België gedurende Wereldoorlog II.

Veerle Pashley en Marc Cools leveren een bijdrage over Pieces of a larger puzzle: the almost 
impossible task of protecting critical infrastructures. In een eerste fase zoomen zij dieper in 
op de bescherming van kritische infrastructuren. Daar een gedegen conceptualisering 
niet evident is en er weinig wetenschappelijk onderzoek ter zake is kunnen we stellen 
dat het noodzakelijk is om hierover te reflecteren. Daarnaast bespreken Pashley en 
Cools de rol van inlichtingendiensten en private veiligheid in de bescherming van de 
kritische infrastructuren. Tot slot geven de auteurs een bespreking van de uitdagingen 
waarmee we geconfronteerd worden.

Gérald Vande Walle, lid van het Vast Comité I, heeft ons een analyse bezorgd van de 
werkzaamheden van het Comité I over de rol die onze inlichtingendiensten al dan niet 
moeten hebben in de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel 
van ons land. Dit artikel heeft tot doel ons een antwoord te verstrekken op volgende 
vragen: De bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel als opdracht 
van de inlichtingendiensten is er gekomen na een langzaam en moeizaam proces: Hoe is 
deze opdracht in België doorgedrongen tot de opdrachten van de inlichtingendiensten? 
Hoe en waarom is het Vast Comité I zich gaan interesseren in de bescherming van 
het wetenschappelijk en economisch potentieel van ons land? Welke rol heeft het Vast 
Comité I in dit proces gespeeld? Om dit te doen zal de auteur de opdrachten van de 
inlichtingendiensten, zoals de Staatsveiligheid en de Algemene Dienst Inlichtingen 
en Veiligheid (ADIV), in deze materies bespreken en zal hij ook de rol analyseren die 
het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse en de Dreiging (OCAD) kan spelen. 
Rekening houdend met de eigenheid van het onderwerp zal dit artikel eveneens de 
rol van private diensten bespreken. Vande Walle zal tot slot een aantal opmerkingen 
aanreiken die ons toelaten verder na te denken over de materie.

Mathias Vandenhende bespreekt in zijn artikel de Inlichtingenstudies doorheen Europa. 
Hij levert hierbij een informatieve bijdrage waarbij hij inzoomt op de centra voor 
inlichtingenstudies in tal van Europese landen én op enkele overkoepelende vereni-
gingen. Vandenhende behandelt eerst het concept ‘inlichtingenstudies’ en wat we hier 
onder kunnen verstaan. Daarna geeft hij een overzicht van de verschillende centra 
voor inlichtingenstudies. Hij zoomt in op het ‘Belgian Intelligence Studies Centre’, 
‘Netherlands Intelligence Studies Association’, ‘Buckingham’s Centre for Security and 
Intelligence Studies (UK)’, ‘Gesprächskreis Nachrichtendienste (Duitsland)’, ‘Centre 
Français de Recherche sur le Renseignement’, ‘Centro Studi sull’Intelligence, Scienze 
Strategiche e della Sicurezza’ (Italië), ‘Austrian Center for Intelligence, Propaganda & 
Security Studies’, ‘The International Intelligence History Association’ en de ‘Mediter-
ranean Council for Intelligence Studies’. Vandenhende eindigt zijn artikel met een 
comparatieve analyse en enkele bedenkingen.
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Tot slot levert Etienne Verhoeyen het tweede deel van zijn bijdrage over ‘De zaak Block en 
Celis’: de moeizame relatie van de Antwerpse gerechtelijke politie met de Gestapo (1938-1941). 
Het eerste deel werd gepubliceerd in het Cahier Inlichtingenstudies nummer 2. Deze 
bijdrage bespreekt de periode na 10 mei 1940 en vangt aan met George Block die sinds 
1934 de tweede afdeling van de Gerechtelijke Politie Antwerpen leidde, het zogeheten 
‘politiek kabinet’, en de gevoelige dossiers waar hij inzage in had. Daarnaast gaat hij 
dieper in op arrestatie van Block en Mathiesen en hun context alsook de arrestaties van 
de leden van de Antwerpse Wollwebergroep. Verhoeyen bespreekt ook het ‘Sonderkom-
mando Kraus’, de arrestatie van enkele agenten van de ‘Bijzondere opdrachten’, de 
jacht op Ernst Lambert en de operatie ‘Sonnewende’. De auteur sluit met dit tweede 
deel de zeer interessante bijdrage van Block en Celis af en geeft ter afsluiting enkele 
kritische bedenkingen.
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