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Het is voor ons steeds opnieuw een eer en een genoegen om het woord te kunnen 
nemen in dit zevende 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 zevende nummer bewijst dat we opnieuw in ons opzet 
zijn geslaagd.

Het BISC is vandaag een inhoudelijk autonoom functionerende groep operationaal 
gedragen door de Université de Liège en de Universiteit Gent. 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 de keuze gemaakt om het BISC naar vorm en inhoud Belgisch 
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 ook de 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. 

1 Professor en in de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Universiteit Gent en in de vakgroep 
criminologie, Vrije Universiteit Brussel.
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De reeds georganiseerde studiedagen zijn: ‘Inlichtingen- en veiligheidsdiensten: 
geschiedenis 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 guèrre cachée – Kroniek 
van mijn verborgen oorlog’, ‘Spionage tijdens en na de Koude Oorlog ‘revisited’ – 
L’espionnage durant et après la guèrre froide ‘revisited’, ‘D-day minus x – intelligence 
activities along and over the Atlantikwall’, ‘Building Belgium’s Cyber Intelligence 
Knowledge Capacity’, ‘185 jaar VSSE – 70 jaar KUIAD – 5 jaar BISC’, ‘Inlichtingen- en 
actieagenten tijdens WOII’, ‘Jubileumcolloquium 185 jaar Veiligheid van de Staat, 100 
jaar militaire veiligheid, 70 Jaar KUIAD en 5 jaar BISC Past and futures’, ‘The private 
cold war in Western Europe’ en ‘Big data et les services de renseignement: perspectives 
et défis à venir’. 

In het BISC is de inlichtingengemeenschap en de 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: Frank 
Franceus (Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), Patrick 
Leroy (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid), Robin Libert (Veiligheid van de 
Staat), Thierry Piette (Inlichtingen- en Veiligheidsschool), Jaak Raes (Veiligheid van de 
Staat), Guy Rapaille, (Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdien-
sten) Nathalie Roegiers (Centrum voor Politiestudies), en Eddy Testelmans (Algemene 
Dienst Inlichtingen en Veiligheid). 

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. De redactie BISC werd uitgebreid met Paul Van Tigchelt 
en Frank Geens (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse), Eric Kalacjic en Kathleen 
Van Acker (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid). Ook Rudi Van Doorslaer 
en Sven Biscop (Universiteit Gent) traden tot de redactie toe. Bij de correspondenten 
verwelkomen we Sven Dekleva (Universiteit Maribor). 

Inhoudelijk heeft dit cahiers elf nieuwe bijdragen. 

Vooreerst hebben we het genoegen om enkele historische bijdragen te introduceren. 

Robin Liefferinckx bestudeert in zijn artikel ‘The rise and fall of the Benoît network 
(1940-1943)’ een netwerk dat van groot belang was voor de succesvolle overdracht van 
inlichtingen aan de Belgische overheid en de Veiligheid van de Staat in Londen, met 
name het Benoît netwerk. Hij geeft een overzicht van de structuur van de organisatie 
en haar activiteiten. 

Het artikel van Alexander Lindemans ‘Terreur in Antwerpen. De Wollwebergroep Revisited: 
de Oorlogsjaren, de Britse Connectie, en de Naoorlogse Periode’ bespreekt een geheim en 
ondergronds communistisch netwerk, met name de Wollweber organisatie. Dit netwerk 
werd opgericht in 1935 door de Sovjet –Unie met als doel sabotage te plegen. 

Gwendal Piégais heeft een bijdrage geleverd over ‘Le déserteur, source de renseignements 
du Secret Service – Les interrogatoires du Réseau Hunter aux Pays-Bas de 1916 à 1918’. Hij 
tracht hierin ondervragingen te analyseren van Duitse deserteurs die tijdens WO I naar 
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Nederland gingen. Deze ondervragingen werden verricht door het Britse leger met de 
ondersteuning van een Belgisch inlichtingennetwerk. 

Naast de historische bijdragen hebben we een artikel van Nathan Burssens inzake ‘De 
a priori- en a posteriori controlemechanismen op de Veiligheid van de Staat onder de loep 
genomen’. Hij bespreekt hierin de rol van het Comité I alsook de Bestuurlijke Commissie.

Het artikel van Veerle Pashley en Marc Cools ‘Private intelligence services: their activities 
and role in public-military intelligence strategies’ bespreekt de activiteiten en de rol van 
private inlichtingendiensten in publiek-militaire veiligheidsstrategieën. Daarenboven 
zoomen ze in op hun doel én opdrachten. Verder bestuderen ze private inlichtingen in 
België waarbij ze het accent leggen op de samenwerkingsverbanden. Tot slot bespreken 
ze de voornaamste gelijkenissen en verschillen met de publieke inlichtingendiensten. 

Naast de zonet omschreven wetenschappelijke artikelen hebben we eveneens vier 
bijdragen ontvangen voor de “Rubrieken en toespraken”. 

Vooreerst hebben we het genoegen de speech van de Minister van Justitie Koen Geen 
te presenteren. Naar aanleiding van de Jubileumviering van 185 jaar Veiligheid van de 
Staat heeft hij een toespraak gehouden met reflecties voor de toekomst. 

Daarnaast bezorgen we de getuigenissen van Andrée Dumont (Nadine) en Jacques 
Jadoel. Hun inzet en moed geven een aangrijpend beeld over de inlichtingen en 
actieagenten (IAA). De bijdragen liggen dan ook in het verlengde van het Gedenkboek 
Inlichtings- en Actie Agenten8. 

We hebben eveneens een rubriek ontvangen een werkgroep die werkzaam is binnen de 
ADIV, de VSSE, het Comité I en de journalistiek. Op basis van enkele cijfergegevens 
hebben we inzage omtrent ‘Des femmes dans le renseignement belge: un défi permanent’. 
De auteurs wensen anoniem te blijven gelet op de aard van hun activiteiten. 

De zevende editie van de Cahiers Inlichtingenstudies wordt afgesloten met een boek-
review van Prof. Dr. Em. Els Witte. Zij bespreekt het Gedenkboek Inlichtings- en Actie 
Agenten9 én toont het belang aan van onderzoek naar IAA en de netwerken waarbinnen 
zij actief waren. 

8 R. Baron Coekelbergs, M. Cools, R. Libert, V. Pashley, J. Raes, D. Stans, R. Vandecasteele (eds.), Gedenkboek 
Inlichtings-en Actie Agenten. Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2015, 862 p.

9 Ibid.


