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‘In our time political speech and writing are 

largely the defense of the indefensible’  

 
George Orwell.
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1
 George Orwell, Politics and the English Language (Londen: Horizon) 1946. 
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Voorwoord 

 

 

Met deze scriptie komt er niet alleen een einde aan mijn master Internationale 

Betrekkingen vanuit Historisch Perspectief, maar ook aan zes jaar studeren aan de 

Universiteit Utrecht. Ik heb van deze periode ontzettend veel geleerd en intens genoten.  

 

Tijdens mijn bachelor Engelse Taal en Cultuur heb ik leren schrijven en beargumenteren, 

maar bovenal een passie ontwikkeld voor het geschreven woord en alles wat daarin 

verborgen kan zitten. De minor Conflict Studies & Human Rights heeft mij een 

analytisch vermogen bijgebracht voor een vakgebied dat mij als student en mens zo 

buitengewoon interesseert en waar ik hoop ooit een bijdrage aan te kunnen leveren. 

Uiteindelijk heeft mijn master Internationale Betrekkingen mij het zicht op the bigger 

picture teruggegeven en het belang van historisch onderzoek laten inzien. Ook heeft deze 

studie mij de kans geboden een stage te kunnen lopen waarbij ik heb kunnen proeven van 

het werkgebied dat mij zo aanspreekt: het doen van toegepast onderzoek op het gebied 

van vrede en veiligheid. Met name de tijd in Bosnië en Herzegovina, voor de evaluatie 

van het Nederlandse beleid ten aanzien van Humanitair Ontmijnen, is een onvergetelijke 

ervaring geworden. De stage bij TNO/HCSS is bovendien in veel opzichten een zeer 

groot leerproces gebleken. Uiteindelijk komen de kennis en vaardigheden uit 

bovenstaande studies en stage samen in het slotstuk van mijn universitaire loopbaan: mijn 

masterscriptie die onderzoek doet naar het discours van de Rwandese president Paul 

Kagame ter verdediging van de interventies in Oost – Congo. 

 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die 

mij hierbij hebben geholpen. 

 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn begeleider Isabelle Duyvesteyn voor de aandacht 

die zij aan mijn onderzoek heeft besteed. De heldere commentaren, maar vooral het 

enthousiasme voor mijn ideeën hebben mij het nodige vertrouwen gegeven dat ik het zou 

kunnen waarmaken op papier. Ook wil ik graag mijn nicht Joëlla bedanken voor het zich 

doen buigen over de correcte uitvoering van de Nederlandse taal terwijl ik aan de andere 
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kant van de wereld de tijd van mijn leven had. Daarnaast zijn er de vrienden die altijd hun 

belangstelling hebben getoond en tot een grote steun zijn geweest. Jullie vriendschap 

betekent veel voor mij. In het bijzonder Liesje: ik kijk met een grote glimlach terug op 

onze ‘chocopauzes’ in het CIM en de daarbij horende ontspanning en aanmoediging. 

Geniet nog van de tijd die je ‘op school’ kan doorbrengen. Meggie en Dianne: jullie twee 

maken ons huis tot een thuis voor mij. Veel dank voor het luisteren, de oprechte interesse 

en natuurlijk de gezelligheid. Jullie zijn mijn George en Izzie. Ook aan mijn ‘grote’ 

broers: bedankt. Of het nu om computer -of mobiliteitsproblemen gaat, jullie staan altijd 

voor mij klaar. Een dikke ‘kuszus’ daarvoor. Maar zonder mijn lieve papa en mama zou 

niets van dit alles mogelijk zijn geweest. Jullie laten mij altijd mijn eigen keuzes maken 

en geven mij het gevoel dat jullie trots op me zijn. Heel veel dank voor de steun die ik, in 

alle opzichten, door de jaren heb mogen ontvangen. Deze is voor jullie. 
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Kaart Democratische Republiek Congo 

 

 

 

 

 

 
                                                                          ‘Conflict in the Eastern  DRC’.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ‘Conflict in the Eastern DRC’, Strategic Forecasting, 2008. Beschikbaar op: 

http://web.stratfor.com/images/africa/map/ConflictInEastDRC-800.jpg 
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Lijst met afkortingen 

 

 

ADP   Alliance Démocratique du Peuple 

AFDL   Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre 

APR   Armées Patriotique Rwandais 

AU   African Union 

CAR   Central African Republic 

CIA  Central Intelligence Agency 

CNDP  Congrès National pour la Défence du Peuple 

CNRD  Conseil National de Résistance pour la Démocratie 

DDR  Disarmament, Demobilisation and Reintegration 

DRC  Democratic Republic of the Congo  

Ex-FAR ex-Forces Armées Rwandais 

FAR  Forces Armées Rwandais 

FAZ   Forces Armées Zaïroise 

FPR   Front Patriotique Rwandais 

ICG  International Crisis Group 

ICR  International Rescue Committee  

MNC   Mouvement National Congolais 

MONUC Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo  

MPR   Mouvement Populaire de la Révolution 

MRLZ  Mouvement pour la libération du Congo  

NRA   National Resistance Army 

NGO  Non Gouvermentele Organisatie. 

OAU   Organisation for African Unity  

PRP  Parti de la Révolution Populaire 

RANU  Rwandese Alliance for National Unity    

RCD  Rassemblement Congolais pour la Démocratie 

RDR   Rassemblement Démocratique pour le Rwanda 

RPA   Rwandan Patriotic Army 

UN   United Nations 

UNAMIR  United Nations Assistance Mission for Rwanda 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNITA União Nacional para a Indenpendência Total de Angola 

VN   Verenigde Naties 
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Inleiding  

 

Ondanks het feit dat het internationaal recht stoelt op het zelfbeschikkingsrecht van staten 

en het non- interventie beginsel, het handvest van de Verenigde Naties gebaseerd is op 

het soevereiniteitprincipe van haar lidstaten en ook veel andere internationale organisaties 

terug grijpen op deze beginselen, zijn interventies ook vandaag de dag nog zeer actueel.  

De Amerikaanse interventie in Irak is nog in volle gang, de interventies in Bosnië en 

Kosovo uit de jaren negentig staan nog vers in ieders geheugen gegrift en zeer recent nog 

werden oproepen gedaan tot een interventie in Zimbabwe, om zo een einde te maken aan 

het schrikbewind van Robert Mugabe. Dit laatste is een voorbeeld van het feit dat ook in 

Afrika de problematiek rondom interventies al jarenlang een actueel thema is. De eerste 

Pan-Afrikaanse organisatie, de Organisation for African Unity (OAU) die in 1963 werd 

opgericht, ontstond in een tijd waar de soevereiniteit van staten hoog in het vaandel stond 

bij het merendeel van de sinds kort daarvoor onafhankelijke geworden Afrikaanse staten. 

Dit is ook terug te zien in het handvest van de OAU waar soevereiniteit wordt benadrukt, 

interventie wordt afgekeurd en waarin verwijzingen naar mensenrechten ontbreken:  

 

The sovereign equality of all Member States, non interference in the internal 

affairs of States [and] respect for the sovereignty and territorial integrity of each 

State and for its inalienable right to independent existence.
3
 

 

Maar door de realiteit van de vele mensenrechtenschendingen die door onder andere 

Afrikaanse dictators als Idi Amin (Uganda) en Jean Bedel Bokassa (Centraal Afrikaanse 

Republiek, CAR) werden begaan, veranderden langzamerhand de ideeën over 

soevereiniteit en interventie. Ook liet de succesvolle interventie in 1978 van Tanzania in 

Uganda, met het doel om het regime van Idi Amin ten val te brengen, de OAU zijn 

vraagtekens zetten bij de strikte interpretatie van het begrip soevereiniteit. Bovendien 

brachten de vele interstatelijke conflicten die na het einde van de koude oorlog in Afrika 

uitbraken een herwaardering van het begrip mensenrechten te weeg. Als reactie richtte de 

                                                 
3
 Afrikaanse Unie, ‘OAU Charter, Article 3.1, 3.2, 3.3’, website Afrikaanse Unie; beschikbaar op: 

http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/text/OAU_Charter_1963.pdf. 
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OAU in 1993 het ‘Mechanism for Conflict Prevention , Management and Resolution’ op, 

maar dit instrument bleek weinig effectief.
4
 

Tijdens een bijeenkomst van de OAU in Algiers in 1999 kwam de Libische leider 

Gaddafi met het voorstel om een discussie te houden hoe men de organisatie effectiever 

kon maken. De andere lidstaten gingen mee in een aantal van zijn ideeën en uiteindelijk 

werd er besloten om de Afrikaanse Unie (AU) op te richten waarbij een nieuw mandaat 

de organisatie zou moeten versterken.
5
 Zodoende werd in 2002 de AU opgericht met de 

daarbij behorende ‘Constitutive Act’. Deze heeft wederom artikelen (4b en 4g) die de 

soevereiniteit van Afrikaanse staten waarborgen: 

  

Respect of borders existing on achievement of independence; 

Non-interference by any Member State in the internal affairs of another;
6
 

 

Maar door de bloedige gebeurtenissen als genocide en etnische zuivering die in het 

recente verleden op het Afrikaanse continent hadden plaats gevonden, waren de leden 

van de AU van mening dat het nodig was hernieuwde waarde toe te kennen aan 

mensenrechten. Zodoende werden de volgende artikelen (4h en 4j) ook opgenomen en 

werd de ‘Constitutive Act’ van de AU het eerste internationale verdrag dat het recht op 

interventie op humanitaire gronden erkent
7
:  

  

The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of 

 the Assembly in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and 

 crimes against humanity;  

 

[met het volgende amendement als toevoeging in 2003] 

 

                                                 
4
 Evarist Baimu en Kathryn Sturman, ‘Amendment to the African Union’s Right to Intervene. A shift from 

human security to regime security?’ African SecurityReview 12.2 (2003) pp 37-45. 39.  
5
 Afrikaanse Unie, Sirte Declaration (1999); beschikbaar op:  

http://www.africa-union.org/Docs_AUGovernment/decisions/Sirte_Declaration_1999.pdf. 
6
 Afrikaanse Unie, Constitutive Act of the African Union (2002); beschikbaar op: 

http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/au_act.htm. 
7
 Baimu en Sturman, ‘Amendment to the African Union’s Right to Intervene’, 3. 
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…. as well as a serious threat to legitimate order to restore peace and stability in 

the member State of the Union upon recommendation of the peace and security 

Council. 

 The right of Member States to request intervention from the Union in order to 

 restore peace and security
8
.  

 

In beginsel lijken de verschillende bovengenoemde artikelen in strijd met elkaar, 

interventies worden immers niet geaccepteerd. Maar wanneer men nader ingaat op de 

materie wordt duidelijk dat enkel interventies door individuele lidstaten worden 

uitgesloten. Interventies die worden geïnitieerd door de Afrikaanse Unie behoren wel 

degelijk tot de mogelijkheden. 

De ‘Constitutive Act’ beweert dus geenszins dat interventies om andere redenen 

dan humanitaire of door lidstaten zelf gerechtvaardigd zijn, maar in contemporain Afrika 

lijken deze beperkingen niet altijd even duidelijk te worden meegenomen in de 

besluitvorming. De recente interventie van Ethiopië in Somalië en de interventies waar 

dit onderzoek zich op richt, zijn hier voorbeelden van. Deze militaire interventies hebben 

soms slechts zijdelings te maken met een verbetering van de mensenrechtensituatie in een 

land en worden voornamelijk gezien als assertieve acties van de interveniërende staten 

om eigen belangen te behartigen. Ook in de theorie zien we voornoemde ontwikkeling 

terug. Jeremy Livitt meent dat ‘African continental law may be developing in relation to 

legitimate military intervention’,
9
 en Norrie McQueen stelt zelfs dat er in Afrika een 

‘culture of intervention’ is ontstaan waarbij voortdurende interventies hebben geleid tot 

het volledig verlaten van het principe van de soevereiniteit van staten en waarbij grenzen 

geen betekenis meer hebben.
10

  

Veel literatuur in het onderzoeksveld van de Internationale Betrekkingen 

onderschrijft bovenstaande hypotheses, maar merkt tevens op dat al deze interventies in 

uitvoering wel zeer verschillen en uit zeer verschillende overwegingen worden 

uitgevoerd. Een vroeg onderzoek door Arnold Hughes en Roy May in 1986 toonde al aan 

                                                 
8
 Constitutive Act of the African Union (2002). 

9
 Jeremy Livitt, ‘African Interventionist States and International Law’, in Oliver Furley en Roy May ed., 

African Interventionist States (Aldershot 2001) 41. 
10

 Norrie McQueen, ‘Angola’, in Furley en May, African Interventionist States, 117. 



 12 

dat er kortweg drie categorieën te onderscheiden zijn waarin men interventies in Afrika 

kan onderverdelen: interventies om een regime te ondersteunen: militaire assistentie 

verlenen aan een bedreigd regime, interventies om een regime omver te werpen en 

interventies om de staat te ondersteunen: militaire assistentie te verlenen om de staat als 

geheel te beschermen tegen externe- en interne agressie.
11

   

 Maar deze ruime verdeling is tegenwoordig niet langer effectief bruikbaar, zo 

onderschrijven ook Oliver Furley en Roy May in hun werk African Interventionist States 

uit 2001. Dit vanwege de complexiteit en variëteit van huidige interventies op het 

Afrikaanse continent. Ze voegen voorbeelden toe van interventies voor het versterken van 

de regionale hegemonie, interventies om een specifieke partij in een burgeroorlog te 

ondersteunen en interventies die andere grensoverschrijdende conflicten die op etnische 

grondslagen berusten, moeten voorkomen.
12

 Michael E. Brown meent dat er vijf 

verschillende categorieën te onderscheiden zijn waarin men interventies in de Derde 

Wereld kan onderverdelen: 

 

(1) comparatively benign, humanitarian interventions aimed at relieving suffering 

and restoring regional peace and security; (2) defensive interventions aimed at 

safeguarding national security interests; (3) protective interventions designed to 

protect ethnic brethren who are persecuted; (4) Opportunistic meddling designed 

to further political, economic or military interests; and (5) opportunistic 

invasions.
13

 

 

Desalniettemin erkent Brown dat veel interventies niet uit één enkel van bovenstaande 

overwegingen ontstaan, maar meestal door een combinatie van motieven en factoren. 

Ook onderkent hij dat staten, wat hun ware motivaties dan ook mogen zijn, hun daden 

altijd in goedaardige constructieve termen zullen karakteriseren. Mohammed Ayoob 

noemt de oorsprong van deze interventies als intrinsiek voor Derde Wereld landen. Hij 

                                                 
11

 Roy May en Arnold Hughes, ‘Armies on loan: Toward an explanation of transnational military 

interventions among Black African states 1960-1985’, in S. Baynham ed., Military Power and Politics in 

Black Africa (Basingstoke 1986) 179. 
12

 Oliver Furley en Roy May, African Interventionist States (Aldershot 2001) 2. 
13

 Michael E. Brown, ‘Ethnic and Internal Conflicts’, in Crocker, Hampson en Aall ed., Turbulent Peace 

(Washington 2003) 213. 
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onderscheidt historisch wantrouwen, territoriale geschillen, etnische overlap en ambities 

voor hegemonie als oorzaken voor de aanzienlijke veiligheidsproblematiek die in de 

Derde Wereld aanwezig is.
14

 

 

In de Democratische Republiek Congo (DRC), het voormalige Zaïre, hebben de 

afgelopen jaren ook verschillende interventies plaatsgevonden om zowel het zittende 

regime te ondersteunen als om het omver te werpen. Buurland Rwanda heeft sinds 1996 

meerder malen officieel en officieus geïntervenieerd in het oosten van de DRC en is 

vervolgens een aanzienlijke tijd op Congolees grondgebied gebleven.
15

 De gevolgen van 

de gewapende strijd die hierna uitbrak waren desastreus. De onlusten hebben volgens 

hulporganisaties een dodental van bijna vier miljoen mensen veroorzaakt.
16

 Deze 

slachtoffers, voornamelijk onschuldige burgers, zijn om het leven gekomen door geweld, 

honger, ziekten en het ontbreken van basisbehoeften en medische hulp. Velen raakten 

ook ‘internally displaced’ binnen de DRC of vluchten naar buurlanden in de regio. 

Verder geven de rapporten onvoorstelbare aantallen van massaverkrachtingen en ander 

seksueel geweld in de regio weer.
 17

 

De literatuur is ernstig verdeeld over de motieven van Rwanda voor zijn 

bemoeienis in Congo, maar twee verklaring zijn dominant. Aan de ene kant wordt het 

veiligheidsrisico voor Rwanda en een van de etnische bevolkingsgroepen van Oost 

Congo, de Banyamulenge Tutsi, aangevoerd. Dit zou worden veroorzaakt door een 

andere etnische bevolkingsgroep, de Hutu, die als schuldige aan de genocide van 1994 

vanuit Rwanda gevlucht waren naar Congolese Kivu provincies. De Hutu zouden door 

willen gaan met de etnische zuivering die zij in Rwanda was gestart en zou tevens een 

aanval op het huidige regime van Rwanda willen plegen. Een andere groep constateert 

dat voornoemde redenen wellicht opgingen voor de eerste interventie van 1996, maar dat 

daarna de motieven van Rwanda toch vooral in de economische en machtspolitieke sfeer 

moeten worden gezocht. 

                                                 
14

 Mohammed Ayoob, ‘The Security Problematic of the Third World’, in Ayoob ed., The Third World 

Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System (Boulder 1995) 192. 
15

 Kagame has denied the continuing occupation and support for Congolese rebels since the cease fire 

agreements in 2002. 
16

 Human Rights Watch. ‘Democratic Republic of Congo – Rwanda Conflict. A Human Rights Watch 

Backgrounder’ (New York 2004). 
17

 Human Rights Watch. ‘Democratic Republic of Congo’. 
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 Rwanda zelf sluit zich ter rechtvaardiging van de interventies en voortdurende 

aanwezigheid in Congo graag aan bij de eerste groep theoristen. Mohammed Ayoob 

erkent dat wanneer er reële veiligheidsdreigingen van buiten de landsgrenzen aanwezig 

zijn, ‘[these threats] usually need a military response of the security of the target if the 

state is to be preserved’.
18

 De huidige president en voormalige vice-president van 

Rwanda, Paul Kagame, ziet de dreiging van de génocidaires, de rebellengroepen 

Interahamwe en het voormalig regeringsleger Forces Armées Rwandais (FAR), als een 

reële bedreiging voor de interne veiligheid en stabiliteit van Rwanda en ziet militair 

ingrijpen in Oost- Congo als enige mogelijkheid.
19

 En ondanks dat dit ingrijpen tegen 

internationaal recht ingaat, moet er worden ingegrepen vanwege de speciale positie die 

Rwanda hoort te bezitten na het falen van de internationale gemeenschap tijdens genocide 

van 1994. Kagame redeneert verder dat dit door Rwanda zelf zal moeten gebeuren 

aangezien de VN en de gehele internationale gemeenschap gefaald heeft in Rwanda 

tijdens de genocide van 1994 en daardoor moeilijk deze taak kan worden toevertrouwd. 

In vele toespraken en interviews van Kagame wordt op verschillende manieren steeds dit 

verhaal verteld als de motivatie voor Rwandees ingrijpen in de DRC. In zulke toespraken 

en interviews wordt door Kagame gebruik gemaakt political language en in het verdere 

verloop van het onderzoek zullen voorbeelden hiervan uitgebreid aan de orde komen. 

 

 

Theoretisch kader 

                                       

Political language 

De term political language is niet slechts aan te duiden met het abstracte concept van 

taalgebruik door politici, maar staat voor het geheel van context, argumentatie, politieke 

macht en ideologie. Michael Geis stelt dat political language ‘conveys both the linguistic 

meaning of what is said and the corpus, or a part of it, of the political beliefs 

underpinning any given statement’.
20

 Political language houdt zich bezig met een 

                                                 
18

 Mohammed Ayoob, ‘Defining Security: A Subaltern Realist Perspective’, in Keith Krause en Michael C. 

Williams ed., Critical Security Studies (Minneapolis 1997) pp. 121-146, 132. 
19

 Verschillende interviews Kagame 1996-2006. 
20

 Michael L. Geis, The Language of Politics (New York 1987) 7. 
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formele en informele politieke context en politieke actoren: politici, politieke instituties, 

overheden, politieke media, allen opererend in een politiek milieu om politieke doelen te 

bereiken.
21

 Dit doel kan verschillende vormen aannemen, maar is toch hoofdzakelijk 

overtuigen. Dit gebeurd meer dan eens door de manipulatie van taal. Om het doel van 

overtuigen te kunnen bereiken heeft political language een aantal verschillende 

kenmerken die het voor politici een krachtig instrument maken om hun boodschap te 

verkopen. In hun taalgebruik sluiten politici bijvoorbeeld vaak aan bij de bestaande 

historische en ideologische constructies van hun publiek. Ook heeft political language 

een waarheidsclaim. Door de positie die een politieke actor, in het algemeen, en een 

president zoals Kagame, in het bijzonder, heeft worden hun uitlatingen vaak als waarheid 

beschouwd.
22

 Geis vervolgt dat ‘this means that political discourse transmits and 

unconsciously reinforces the ideological foundations and the ways of knowing of the 

dominant political authorities’.
23

  

George Orwell was een van de eersten die het gebruik van political language aan 

de kaak stelde. In zijn essay Politics and the English Language, ageert hij tegen het vage 

en populistische taalgebruik van politici. Orwell waarschuwt zijn lezers om political 

language altijd zeer objectief te beoordelen want ‘if thought corrupts language, language 

can also corrupt thought’.
24

 Maar in het gebruik van political language schuilt ook een 

gevaar voor de spreker; ‘Words wander off on their own, no longer the marks of 

things’.
25

 De woorden die een politieke actor gesproken heeft worden namelijk 

autonoom; iedereen kan deze woorden uiteindelijk naar eigen inziens interpreteren en 

gebruiken. Dit voorbehoud moet bij een onderzoek naar political language dan ook niet 

uit het oog worden verloren.  

 

 

 

                                                 
21

 John Wilson, ‘Political Discourse’ in Deborah Schiffrin ed., The Handbook of Discourse Analysis 

(Oxford 2001) 398. 
22

 Wilson, ‘Politcal Discourse’, 401. 
23

 Geis, The Language of Politics, 7. 
24

 George Orwell, ‘Politics and the English Language’ (London 1946); beschikbaar op: 

http://orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit. 
25

 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote in Michel Foucoult, Order of Things (2001) ; 

http://individual.utoronto.ca/bmclean/hermeneutics/foucault_suppl/OT_don_quixote.htm. 
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Discours analyse 

Wanneer men op deze manier een analyse van political language maakt, bezigt men zich 

met de tak van wetenschap die discours analyse heet. Mijn onderzoek zal gebruik maken 

van deze postmodernistische aanpak om zo de speeches en interviews van Paul Kagame 

te doorgronden en te analyseren. Een discours is het geheel van context en zinnen die op 

tekstueel en sociaal vlak aan elkaar gerelateerd zijn en via onder andere sociale, 

economische, ideologische en geografische factoren iemands wereldbeeld kunnen 

bepalen.
26

 De methode van discours analyse wordt binnen veel verschillende disciplines 

van wetenschap toegepast, zoals linguïstiek, antropologie, psychologie en dus ook 

geschiedenis en internationale betrekkingen. De term werd voor het eerst in 1952 

gebruikt door de Amerikaanse linguïst Zelig Harris, maar vormde toen nog geen methode 

voor analyse en refereerde ook nog niet aan de diepgaande definitie die we nu hanteren. 

Maritza Montera definieert het in 2000 als volgt: ‘Discourse analysis is a method of 

giving systematic access, not only to the explicit contents of communications, but also to 

the messages and intentions hidden between the lines.’
27

 Zij vervolgt haar argumentatie 

om deze aanpak voor haar onderzoek naar het politieke discours van de Venezolaanse 

presidentsverkiezingen van 1998 te kiezen met de volgende redenering: 

 

Discourse analysis pays attention not only to the explicit contents of the text, but 

also to the spatial and temporal environment within which it is presented; and to 

differences contained in the text comparing them within the same version and 

with versions of other text by the same author …It pays attention as well to the 

details, regardless of how small they may seem; it seeks the rhetorical 

organization, that is, the argument constructed to convince,  dissuade, or attract 

those persons to whom the text is addressed.
 28
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27

 Maritza Montero, ‘The Eyeshore of the beholder: beauty as Political Discourse in the 1998 Venezuelan 

Presidential Elections’ in: Christ’l de Landtsheer en Ofer Feldman ed., Beyond Public Speech and Symbols. 

Explorations in the Rhetoric of Politicians and the Media (Londen 2000) 53. 
28

 Ibidem. 



 17 

Discours analyse geeft dus een gedegen set van analytische instrumenten die rekening 

houdt met verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de argumenten die een 

spreker aandraagt. Ook is het waardevol dat men door deze toepassing verschillende 

teksten van de zelfde auteurs kan vergelijken. Dit geldt zeker voor onderzoeken waar 

men met een langere onderzoeksperiode te maken heeft. Er zijn verschillende disciplines 

binnen discours analyse zoals, semiotiek, sociolinguïstiek, pragmatiek en retoriek. De 

laatste onderzoekt op een descriptieve wijze wat de spreker met taaluitingen probeert te 

bewerkstelligen.
29

 Aangezien mijn onderwerp van studie geen linguïstiek behelst en 

semantiek en syntaxis zodoende niet tot mijn kennisgebied behoren, wil ik mij voor de 

analyse in dit onderzoek toeleggen op deze laatste methode. 

 

Retoriek 

 Rhetoric, that powerful instrument of 

 error and deceit.  

 John Locke.
30

 

 

Al sinds er politiek wordt bedreven, wordt er onderzoek gedaan naar politiek taalgebruik. 

Reeds in de tijd van de oude Grieken werd dit gedaan door de retoriek van het politieke 

discours te bestuderen. Aristoteles definieert in zijn beroemde werk Rhetorica, het begrip 

als volgt: ‘de bekwaamheid om bij elk onderwerp na te gaan welke middelen tot 

overtuiging er voorhanden zijn’
31

. Retorica is dus de kunst van het overtuigen en de 

retoriek is het geheel aan argumenten dat de spreker aanvoert om zijn publiek van zijn 

politieke boodschap te overtuigen. Retoriek kan dan ook worden omschreven als de 

theorie van het politieke discours. Om deze overtuiging te bewerkstelligen moeten de 

argumenten volgens Aristoteles ‘behagen, ontroeren en overtuigen’.
32

  

 Hiervan afgeleid stelt Aristoteles drie overtuigingsmiddelen van de retoriek vast: 

ethos, de overtuigingsmiddelen die gelegen zijn in het karakter van de spreker. Het gaat 

hier om de geloofwaardigheid van de spreker door middel van zijn positie en kennis van 
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het onderwerp; pathos de overtuigingsmiddelen die gelegen zijn in de emotie die zijn 

woorden oproepen. Hier wordt getracht door verschillende middelen een oproep aan de 

emotie van de toehoorders te doen om zo hun oordeel te beïnvloeden; logos, de 

overtuigingsmiddelen die gelegen zijn in zijn redeneringen. Hier kan de spreker gebruik 

maken van een redenering gebaseerd op zaken als logica en statistiek of historische en 

mythische voorbeelden.
33

  

Het overtuigen van het publiek hangt volgens Aristoteles voor een spreker dus 

vooral af van de mate waarin hij zijn publiek met deze drie overtuigingsmiddelen weet te 

beïnvloeden. Vooral in de laatste twee categorieën (pathos en logos) is het mogelijk om 

door gebruik van stijlmiddelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van metaforen en narratief 

taalgebruik, de toehoorder te misleiden. Deze stijlfiguren uit de retoriek zullen in mijn 

analyse van Kagame’s interviews uitgebreid aan de orde komen. 

 

 

Methodologie 

 

Het onderzoek in deze scriptie wijst uit dat Kagame in verschillende interviews en 

toespraken door de jaren heen een duidelijk discours ter rechtvaardiging van de acties van 

Rwanda in de DRC neerlegt bij zijn publiek. Hij redeneert dat Rwandese troepen in 1996 

en van 1998 tot 2002 in Congo zijn geweest en na de ondertekening van het Pretoria 

vredesakkoord van 2002 de Kivu provincies voorgoed hebben verlaten. De reden voor 

interventie en aanwezigheid van de troepen was om de dreiging die de daders van de 

genocide (Hutu rebellen) uit 1994 Rwanda en de Tutsi bevolking van Oost – Congo 

bezorgden, uit te schakelen. Dit is de enige reden, economische motieven hebben 

absoluut nooit een rol gespeeld voor Rwanda. Rwanda had reden tot ingrijpen omdat zij 

al eerder slachtoffer waren geweest tijdens de genocide en geen herhaling wilden van het 

vreselijke leed dat hen was overkomen. Rwanda heeft vanwege de genocide een speciale 

positie verworven en mag daarom, ondanks de soevereiniteit van de DRC, zelf ingrijpen 

om hun interne veiligheid te garanderen. Zeker aangezien de VN gefaald hebben in 
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Rwanda tijdens de genocide en Rwanda er dus nu niet van op aan kan dat de 

internationale gemeenschap in de toekomst wel adequaat te hulp zal komen. 

 Dit onderzoek zal zich richten op een vergelijkende analyse van het 

veiligheidsdiscours dat Rwanda ter verdediging aanvoert voor de militaire interventies en 

de voortdurende occupatie over delen van de Congolese Kivu provincies in de periode 

1996 -2006. Dit onderwerp en deze methode zijn om een aantal redenen gekozen. Veel 

wetenschappers hebben de keuze gemaakt om onderzoek te doen naar de eerste 

Rwandese interventie in de DRC van 1996, de tweede interventie van 1998 of naar de 

periode erna, maar niet vanuit een comparatief perspectief. Het zou een toevoeging aan 

de huidige literatuur kunnen zijn, wanneer er onderzoek wordt gedaan naar een langere 

periode waarin al deze gebeurtenissen aan de orde komen. Deze onderzoeksaanpak zou 

tevens waardevol kunnen bewijzen omdat het de mogelijkheid biedt eventuele trends vast 

te stellen. Verder is een discours analyse door middel van retoriek als methodologie nog 

maar weinig toegepast op historisch onderzoek naar de argumentatie van Rwanda voor 

interventie in de DRC. Maar mijns inziens is deze aanpak zeer geschikt omdat:  

  

 a rhetorical perspective brings back the human focus in historical research, and 

 the historical record places rhetorical discourse in its context. A rhetorical 

 perspective ultimately prods us to ask what persuasive discourse means in its 

 historical context. As we begin to consider that meaning, we are playing the role 

 of critic.
34

  

 

Door een discours analyse kunnen wij dus mogelijk doordringen tot Rwanda’s  

(onderliggende) argumenten voor interventie. 
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Naar aanleiding van al deze factoren, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

Is het Rwandese discours ter verdediging van de interventies en bezetting van 

de Congolese Kivu provincies in de periode 1996 -2003 een discours dat 

ontstaan is uit reële veiligheidsdreigingen? 

 

Onder reële veiligheidsdreigingen wordt in dit onderzoek verstaan: veiligheidsdreigingen 

die door historische feiten worden ondersteund en die proportioneel van aard zijn. 

 

Mijn opzet is om het discours van het Rwandese regime bij monde van president Paul 

Kagame te vergelijken met de aard en omvang van de veiligheidsdreiging waar de 

argumenten voor interventie steeds op teruggrijpen en de Rwandese reactie hierop. Om 

dit zo effectief mogelijk te kunnen onderzoeken heb ik de volgende deelvragen 

geformuleerd:  

 

I. Welk discours heeft Rwanda, bij monde van president Paul Kagame, gebruikt 

om zijn interventies in en bezetting van de Kivu provincies te rechtvaardigen? 

 

II Wat is de werkelijke aard en omvang van de veiligheidsdreiging voor Rwanda 

op basis van de historische feiten, waaronder de acties van Rwanda? 

 

III Zijn de argumenten uit het Rwandese discours in coherentie met de werkelijke 

aard en omvang van de veiligheidsdreiging en met de acties van Rwanda op basis 

van de historische feiten? 

 

Allereerst is het noodzakelijk om tot een zo adequaat mogelijke systematische 

vergelijking te komen van het discours in de zevenjarige periode die het onderzoek 

beslaat. Des te meer omdat deze periode zich kenmerkt door een immer veranderende 

context, veel partijen en een veranderende intensiteit van het conflict. Om tot deze 

vergelijking te komen heb ik de onderzoeksperiode verdeeld in twee verschillende fasen 

waarbij ik rekening heb gehouden met zowel chronologie als context. Zodoende ben ik 
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tot de volgende fasen gekomen: (1) De periode voor en tijdens de eerste Rwandese 

interventie in Oost-Congo in 1996 en zijn nasleep die uitmondde in de verwijdering van 

Mobutu, 1996-1997. (2) De tweede interventie in Oost-Congo in 1998 en de 

aanhoudende aanwezigheid van Rwandese troepen in de Congolese Kivu provincies in de 

periode van de vredesakkoorden van Lusaka (1999) en Pretoria (2002), de aankomst van 

de VN vredesmissie; Mission de l’Organisation des Nations Unies en République 

démocratique du Congo (MONUC) en de installatie van de Congolese 

overgangsregering.1999-2003.  

 Bij de selectie van bronnen is zoveel mogelijk van het beschikbare Engelstalige 

materiaal bestudeerd, maar door eisen aan omvang kon niet alles voor het onderzoek 

worden gebruikt. Zodoende is er een preselectie gemaakt die gebaseerd is op de volgende 

criteria: de interviews en toespraken zijn bij monde van Paul Kagame, zij zijn afkomstig 

uit de periode 1996-2003, ze behandelen de situatie in de DRC en de veronderstelde 

veiligheidsdreiging voor Rwanda van de génocidaires. Deze criteria konden niet 

voorkomen dat er nog steeds een teveel aan bruikbaar materiaal beschikbaar was. 

Zodoende is geprobeerd om uit deze bronnen diegene te selecteren die een zo algemeen 

en duidelijk mogelijk beeld zouden vormen van het discours dat de president van Rwanda 

in de periode 1996 -2003 opwierp. 

 Het onderzoek is vervolgens onderverdeeld in de volgende hoofdstukken. In het 

eerste hoofdstuk zal er een beschrijving worden geven van de historische achtergronden 

die essentieel zijn om tot de kern van de problematiek te komen die geschetst is in de 

onderzoeksvraag. Hierbij zal ik mij richten op zowel de interveniërende mogendheid 

Rwanda als de geïntervenieerde staat, de Democratische Republiek Congo. Tenslotte zal 

er in dit eerste hoofdstuk aandacht zijn voor de bestaande verklaringen die in de literatuur 

aanwezig zijn voor de interventies van Rwanda in de DRC. 

In de volgende drie hoofdstukken komen de verschillende periodes aan de orde. 

Hier zullen de deelvragen in bovennoemde volgorde worden behandeld naar het volgende 

model van analyse.  

Ten eerste zal er aan het begin van elk hoofdstuk een overzichtsparagraaf uiteen 

worden gezet waarin het discours van Rwanda betreffende de interventies en 

aanwezigheid in Oost Congo in de desbetreffende periode aan bod zal komen. Hierbij 
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zullen aan de hand van verschillende interviews met president Kagame de verschillende 

verklaringen worden opgetekend en bijgevolg het discours worden weergegeven. 

Vanwege de kwantiteit aan interviews en de enorme hoeveelheid factoren in deze 

interviews heb ik ervoor gekozen om deze vraag te operationaliseren door mij op twee 

parameters te concentreren die voornaam en veelvuldig voorkomen in Kagame’s discours 

en tevens interessant zijn voor onderzoek.  

Allereerst zal ik mij richten op de aanwezigheid van de Rwandese troepen in de 

DRC. Voor er verdere analyses van motieven kunnen plaatsvinden, zal namelijk eerst dit 

aspect in het politieke discours moeten worden uitgelicht. Hoe beargumenteert Kagame 

de al dan niet aanwezigheid van de Rwandese troepen in het oosten van de DRC? 

 Vervolgens zal ik mij richten op de redenen van deze aanwezigheid. Hoe 

beargumenteert Kagame zijn redenen voor interventie en in wat voor politiek discours 

worden deze argumenten opgenomen? Deze twee parameters zal ik analyseren op de drie 

overtuigingsmiddelen van retoriek: ethos, pathos en logos. Door dit voor de gehele 

periode te doen zullen zodoende ook analyses van consistentie of inconsistentie in 

discours mogelijk zijn.  

Ten tweede zal deze thesis de aard en omvang van de veronderstelde 

veiligheidsdreiging voor Rwanda analyseren aan de hand van historische feiten, 

waaronder de acties en reacties van Rwanda en de relevante contextuele veranderingen. 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de acties uitgevoerd door het voormalig 

regeringsleger Forces Armées Rwandais (ex-FAR) en Interahamwe Hutu rebellen omdat 

zij de kern vormen van de Rwandese argumentatie ter verdediging van hun interventies. 

 Twee aspecten die in dit discours herhaaldelijk aan de orde komen zijn territoriale 

– en etnische veiligheid. Het eerste aspect wat door Rwanda wordt aangedragen in hun 

discours ter verdediging van hun interventies in Oost – Congo is dat hun territoriale 

veiligheid wordt bedreigd door de aanwezigheid van ex-FAR en Interahamwe rebellen 

over de grens in de Kivu provincies. Deze Rwandese groepen zouden Rwanda willen 

destabiliseren en uiteindelijk een aanval willen plegen op het huidige regime van 

Kagame. Deze veronderstelling wordt ondersteund door aanvallen die na het beëindigen 

van de genocide vanuit de DRC op Rwanda zouden zijn uitgevoerd. Het tweede aspect 

dat naar voren komt in het Rwandese veiligheidsdiscours is de angst dat de genocide die 
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zich in 1994 heeft afgespeeld tegen de Tutsi- en gematigde Hutu bevolking in Rwanda 

zich zal herhalen op Congolees grondgebied vanwege de aanwezigheid van de 

génocidares en wellicht zal overslaan naar buurland Rwanda. Deze claim wordt gesteund 

door de positie die de Congolese Tutsi’s in de zuidelijke Kivu regio, de Banyamulenge, 

innemen. Volgens Congolese wetten kan deze bevolkingsgroep geen aanspraak maken op 

Congolese burgerrechten omdat dit alleen was voorbehouden aan hen die afstamden van 

voorouders die al voor 1885 in Zaïre woonden.
35

  

Tevens zal er in deze paragraaf uiteen worden gezet op welke wijze Rwanda heeft 

gereageerd op de veronderstelde veiligheidsdreiging en of deze acties in tegenstelling zijn 

met het discours. Op het moment dat Kagame zijn redenering voor interventie in Congo 

publiek maakt door middel van interviews, gaat er van deze argumenten een zekere 

macht uit want ze worden als het ware als een soort van handeling beschouwd. Dit wordt 

ook wel het ‘ik spreek dus ik handel’ principe genoemd.
36

 Wanneer de feitelijke reactie 

van Rwanda dan anders is dan Kagame in zijn argumentatie heeft aangedragen, zal hij 

ongeloofwaardig worden bevonden. Als gevolg zou men vraagtekens kunnen zetten bij 

zijn discours.  

Ook zullen in dit gedeelte van het onderzoek de contextuele veranderingen die per 

periode plaats vonden aan de orde komen. Hier kan worden gedacht aan het ethnic 

outbidding van Kabila voorafgaande aan de tweede Rwandese interventie maar ook aan 

de vredesakkoorden en het ontwapeningsproces (DDR). Deze factoren kunnen een effect 

hebben op de aard en omvang van de veiligheidsdreiging voor Rwanda. 

 

Als laatste zal aan de hand van de derde deelvraag een voorlopige conclusie 

worden getrokken in hoeverre het discours van Kagame en de historische werkelijkheid 

in tegenstelling met elkaar zijn voor deze periode. Zijn de argumenten uit het Rwandese 

discours in overeenstemming met de werkelijke aard en omvang van de 

veiligheidsdreiging en met de acties van Rwanda op basis van de historische feiten 

voorhanden? 
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De correlatie tussen al de bovengenoemde factoren, voorgeschiedenis, discours, 

actie en reactie, zou mogelijk een inzicht kunnen geven of de Rwandese 

veiligheidszorgen steekhoudend zijn. Uit deze conclusies zou een aanname kunnen 

worden gemaakt of het Rwandese discours ter verdediging van zijn daden in Oost Congo 

oprecht is of dat het Rwanda’s echte intenties maskeert.  
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Hoofdstuk 1 Historische achtergronden. 

 

 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal zich bezighouden met Rwanda. Allereerst zal 

de geschiedenis en politieke structuur van dit land aan de orde komen. Hierin zal een 

prominente plaats zijn voor de genocide van 1994, aangezien veel van de problemen in 

de Kivu regio wortelen in deze gebeurtenis. Ook zal de persoon van de Rwandese 

president Paul Kagame worden behandeld omdat zijn discours in dit onderzoek centraal 

staat. In paragraaf 1.2 zal dieper worden ingegaan op de DRC; zijn machthebbers en 

geschiedenis en de rol van de hier levende Tutsi bevolking (Banyamulenge). Tenslotte 

zal er in dit eerste hoofdstuk aandacht zijn voor de bestaande verklaringen die in de 

literatuur aanwezig zijn voor de interventies van Rwanda in de DRC. 

 

 

§ 1.1 Rwanda: de interveniërende mogendheid. 

 

De republiek van Rwanda ligt, met zijn 8,6 miljoen inwoners, in de Grote Meren regio in 

Centraal Afrika. Het heeft drie officiële talen, het Kinyarwanda, het Engels en het Frans, 

waarvan de laatste de afgelopen jaren steeds verder op de achtergrond is geraakt. Rwanda 

wordt van oorsprong bewoond door twee bevolkingsgroepen, de Hutu en de Twa. Rond 

1300 immigreerden veel Tutsi naar Rwanda, waarschijnlijk vanuit het oosten van Afrika. 

Ook zij werden een Rwandese bevolkingsgroep, maar wel een grote minderheid.
37

   

Tijdens de Conferentie van Berlijn in 1884-1885 werden de aparte koninkrijken 

Ruanda en Urundi samen toebedeeld aan Duitsland. Vanaf de 17e eeuw heersten de Tutsi 

dan al over de Hutu bevolking. De Duitsers namen deze machtsverdeling over en lieten 

de Tutsi’s indirect voor hen het land besturen. Een kleine dertig jaar later versloegen de 

Belgen de Duitsers in de Slag om Oost Afrika en namen zo de macht over in Rwanda. In 

1919 bij de Vrede van Versailles kregen de Belgen het land uiteindelijk officieel 

toegewezen. Ook de nieuwe machthebbers lieten de Tutsi indirect regeren. De Belgen 

maakten deze keuze vanwege de ‘Hamitic Theory’, een uit De Bijbel afgeleide theorie 

die onder Europeanen algemeen bekend en geaccepteerd was in die tijd. Deze beweerde 
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namelijk dat het Tutsi ras genetisch zou zijn voorbestemd om te regeren. De Tutsi zouden 

namelijk vanuit andere delen van Afrika naar Rwanda gemigreerd zijn en van origine 

zelfs van de Europeanen afstammen. Vanwege dit verband zouden de Tutsi dus verder in 

ontwikkeling zijn dan de Hutu en Twa die als ‘real African’ werden beschouwd. 

Zodoende zouden de Tutsi ook de eersten zijn geweest die beschaving in het gebied 

hadden gebracht.
 38

  

Vanaf de jaren dertig zorgde België voor een duidelijke rolverdeling: de Hutu 

deden het werk en de Tutsi zagen er op toe dat werkzaamheden goed georganiseerd en 

uitgevoerd werden. Mede door deze verdeling werden de tegenstellingen in Rwanda 

groter en begonnen de Hutu zich steeds meer benadeeld te voelen.
39

 Deze onvrede 

escaleerde in 1959 toen etnisch geweld tegen Tutsi uitliep in een bloedbad en de Tutsi 

koning samen met tienduizenden burgers over de landsgrenzen naar Oeganda werd 

verdreven. Rwanda werd daarna in rap tempo een republiek (1961) en onafhankelijk van 

België (1962), dit alles met Hutu president Kayibanda aan het hoofd.
40

 Ten tijde van zijn 

regime waren het nu de Tutsi die onderdrukt en verdreven werden. In 1973 werd 

Kayibanda uiteindelijk afgezet door middel van een militaire coup onder leiding van 

Juvenal Habyarimana. Hij zou de nieuwe president van Rwanda worden. 

Ondertussen leefden er in buurland Oeganda nog zeer veel gevluchte Rwandese 

Tutsi samen met hun nageslacht in onvrede: men wilde terugkeren naar Rwanda. Onder 

leiding van het Armees Patriotic Rwandais (APR), de militaire tak van het Front 

Patriotic Rwandais (FPR), vielen zij daarom begin jaren negentig een aantal maal 

Rwanda binnen omdat dat land hun terugkeer niet wilde bewerkstelligen. Onder de 

leiders van deze rebellenbeweging was ook Paul Kagame, de latere president van 

Rwanda. Doorstoten naar de hoofdstad Kigali lukte de FPR in geen van zijn pogingen 

omdat president Habyarimana hulp kreeg van Franse, Belgische en Zaïrese troepen die 

hem in het zadel wilden houden. Maar onder internationale druk ging Habyarimana 

uiteindelijk het gesprek aan met de FPR en werd er eind 1993 een vredesakkoord 

gesloten tussen de partijen. De VN-missie, United Nations Assistance Mission for 
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Rwanda (UNAMIR), zou toezicht moeten houden op het akkoord. Maar Habyarimana 

weigerde aan de nieuwe machtsverdeling toe te geven en frustreerde het vredesakkoord. 

Dit werd versterkt door een groep extremistische elementen binnen verschillende Hutu 

partijen in Rwanda die überhaupt niet blij waren met het akkoord vanwege de angst dat 

de Tutsi teveel macht zouden krijgen. Deze onvrede zou uiteindelijk fatale gevolgen 

hebben.
41

 

 

Genocide 

Op 6 april 1994, toen president Habyarimana leek te bezwijken onder internationale druk 

om eindelijk door te gaan met de implementatie van het Arusha akkoord, werd zijn 

vliegtuig, waar op dat moment ook zijn Burundese collega inzat, neergeschoten en komen 

beiden om het leven. Tot de dag van vandaag is het nog steeds onduidelijk wie er achter 

de aanslag heeft gezeten; de Hutu extremisten die het niet eens waren met het 

vredesakkoord of de FPR die het proces te traag vond gaan. Desalniettemin had de moord 

op Habyarimana een katalyserend effect; het genocide plan dat de maanden daarvoor al 

zorgvuldig was voorbereid zou tot een uitvoering gaan komen.
42

 

 De extremistische Hutu rondom Habyarimana waren al in 1993 begonnen met de 

organisatie en logistieke planning van de genocide. Interahamwe (wat letterlijk betekent 

zij die samen vechten) rebellen werden op grote schaal gerekruteerd en getraind. Ook 

werden er programma’s opgezet om gewone burgers op te leiden tot strijder zodat er een 

soort van ‘civilian self-defense force’ zou ontstaan die zouden worden aangestuurd door 

bijvoorbeeld de lokale hoofden van politie. Vuurwapens werden te duur bevonden om 

aan alle strijders uit te reiken dus werden er machetes besteld.
43

 Ook werden Hutu via 

Radio Télévision Libre des Mille Collines opgehitst tegen ‘Tutsi kakkerlakken’.
44

 

Kolonel Théoneste Bagosore wordt wel het brein achter de hele operatie genoemd en de 

leiders van UNAMIR kregen al begin 1994 vermoedens dat hij gruweldaden aan het 

plannen was. De Belgische kolonel Marshal rapporteerde in januari dat Bagosora hem 
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had verteld dat de enige manier om Rwanda’s problemen op te lossen was om van de 

Tutsi af te komen.
45

 Ook de leider van UNAMIR, de Canadese generaal Romeo Dallaire, 

had al nare vermoedens toen hij in januari 1994 grote wapenarsenalen vond. Hij vreesde 

voor wat zou gaan komen en vroeg zijn meerderen bij de VN of de magazijnen mochten 

worden ontmanteld. Dit verzoek werd afgewezen.
46

  

Na de moord op de president op zes april van dat jaar, werden de Tutsi door de 

Hutu milities direct als dader aangewezen en riepen zij via de radio op dat deze daad 

moest worden gewroken. De volgende dag al begonnen de Hutu de huizen van hun 

naburige Tutsi aan te vallen. Hierbij werd geplunderd, verkracht en gemoord. Ook 

werden er gematigde politieke Hutu om het leven gebracht. Velen sloegen op de vlucht 

en probeerden zich met massa’s anderen te verschansen in kerken, ziekenhuizen en 

stadions. Maar ook hier weten de Hutu hen te lokaliseren en vonden er massaslachtingen 

plaats.
47

  

UNAMIR, dat in Rwanda opereerde met een zeer zwak en onduidelijk mandaat, 

stond machteloos en de situatie verergerde toen al op zeven april tien Belgische soldaten 

werden vermoord. Hierna werden ook westerlingen uit Rwanda geëvacueerd en kondigde 

België aan zijn bataljon uit Rwanda terug te trekken. De Veiligheidsraad besloot toen om 

met slechts 270 vredestroepen aanwezig te blijven in het gebied.
48

 Uiteindelijk werden 

tussen april 1994 tot midden juli van datzelfde jaar bij benadering 800.000 Tutsi en 

gematigde Hutu omgebracht en sloegen tallozen op de vlucht. 

Ondanks dat de FPR eind mei 1994 zijn militaire campagne al opvoerde, werd er 

door de Hutu extremisten nog gesproken over de Tutsi in termen van ‘their total 

extermination, putting them all to death, their total extinction’.
49

 Zodoende bleef de 

genocide aanhouden. Zeker ook door de FAR, het Rwandese leger, dat de hoofdstad 

Kigali nog in zijn greep zou houden. Begin juli, wanneer de FPR Kigali uiteindelijk 

inneemt, vluchtten veel Hutu milities naar Zaïre.
 
Ook de familie van Habyarimana en de 

politieke en militaire leiding van de FAR, die de genocide waren begonnen, vluchtten 

                                                 
45

 Carol Off, The Lion, The Fox and The Eagle: A story of Generals and Justice in Rwanda and Yugoslavia, 

(Toronto 2000) 48. 
46

 Roméo Daillaire, Shake Hands With the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda, Random House 

Canada. (Toronto 2003) 84. 
47

 Kuperman, ‘Rwanda in Retrospect’, 96. 
48

 Kuperman, ‘Rwanda in Retrospect’, 104. 
49

 J. Chrétien, Rwanda: Les Médias du Génocide (Parijs 1995) 338. 



 29 

weg uit Rwanda.
50

 De FPR kondigde daarna een staakt het vuren af en de genocide leek 

ten einde. Uiteindelijk werd er half juli van dat jaar een nieuwe multi-etnische regering 

gevormd met de gematigde Hutu Pasteur Bizimungu als president, maar de meerderheid 

van de posten in het kabinet bleven echter voor FPR- leden. 

Inmiddels waren al bijna twee miljoen Rwandezen, zowel Tutsi als Hutu bang 

voor vergelding, veelal naar buurland Zaïre op de vlucht geslagen. Om deze 

vluchtelingenstroom te beschermen, biedden de Fransen aan om te interveniëren. De 

Veiligheidsraad ging door op 22 juni resolutie 929 aan te nemen, akkoord met dit aanbod. 

Men had het mandaat om bij te dragen aan ‘the security and the protection of displaced 

persons, refugees and civilians at risk, including through the establishment and 

maintenance of secure humanitarian areas’.
51

 Ongeveer 2500 Franse en Senegalese 

troepen organiseerden hierna operatie Turqouise en zetten een humanitaire safe zone op 

in het zuid westen van Rwanda.  

Maar behalve het beschermen van onschuldige Tutsi en Hutu, hadden de 

Interahamwe en leden van het Rwandese regeringsleger, FAR, nu ook een vrijwaring 

naar Zaïre gekregen. Zij werden niet ontwapend door de Fransen en konden zich 

reorganiseren om door te gaan met de genocide in de vluchtelingenkampen. Frankrijk 

wordt mede hierom verweten dat de gehele operatie mede op touw was gezet om de Hutu 

regering te helpen nog enige macht te bewaren om zo een totale FPR overwinning te 

frustreren.
52

 In paragraaf 1.4 zal ik uiteen zetten dat deze ideeën alles te maken hebben 

met het Franse idee van een anglofone samenzwering in Rwanda.   

Toen de Fransen eind augustus 1994 vertrokken, is de operatie ten einde. De FPR 

nam de controle over de regio onmiddellijk over en het militaire commando van de FPR 

was in handen van Paul Kagame. Aangezien Kagames discours in dit onderzoek centraal 

staat een beschrijving van zijn persoon noodzakelijk. 

Paul Kagame  

Paul Kagame werd in 1959 geboren in Ntwambwe, Gitarama in het westen van Rwanda. 

Hij werd geboren in een welgestelde Tutsi familie die, wanneer Paul drie jaar is, al moest 
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vluchten voor het etnische geweld dat in die tijd door de Hutu tegen veel Tutsi in Rwanda 

gepleegd werd. Samen met zijn ouders en vier oudere zussen kwam hij na vele 

omzwervingen terecht in een armoedig vluchtelingenkamp in Oeganda. Ondanks dat hij 

in Oeganda zijn verdere jeugd door zou brengen, bleef Kagame zich intens Rwandees 

voelen.
53

   

 In 1981 besloot Kagame zich aan te sluiten bij de rebellengroep van Yoweri 

Museveni, de National Resistance Army (NRA), die in opstand was tegen de toenmalige 

Oegandese leider Milton Obote. Kagame hield zich initieel bezig met intelligence en 

werd na een aantal jaar zelfs het hoofd van deze tak in de rebellengroep die in 1986 

Obote wist te verslaan. Ook na deze overwinning bleef Kagame zich in Museveni’s leger 

ontwikkelen; hij bestudeerde guerrilla technieken en kreeg training in de Verenigde 

Staten.
54

 Veel van de Rwandese Tutsi die hadden meegevochten in de NRA zagen de 

Oegandese overwinning, die mede door hen bewerkstelligd was, als een psychologische 

opsteker voor de Rwandese Tutsi diaspora. De Rwandezen geloofden dat dit militaire 

succes duidelijk maakte dat men klaar was om zelf de strijd in Rwanda aan te gaan. Ook 

binnen de Rwandese Alliance for National Unity (RANU), een Rwandese welzijns 

organisatie die was opgericht om het lot voor de Tutsi vluchtelingen te verbeteren en 

discriminatie tegen te gaan, kwam een terugkeer naar Rwanda steeds hoger op de agenda 

te staan.
55

  

 Paul Kagame en zijn kameraad Fred Rwigyema, die hij had leren kennen in het 

vluchtelingenkamp, sloten zich ook bij deze beweging aan en werden al snel zeer actieve 

en gerespecteerde leden. Uiteindelijk veranderde RANU eind jaren tachtig zijn naam in 

het Front Patriotic Rwandais (FPR) om zo zijn meer militaire koers aan te geven. 

Rwigyema, die zich al in meerdere landen had ingezet als vrijheidsstrijder, kwam aan het 

hoofd van de (militaire) organisatie van de FPR te staan: de Armees Patriotic Rwandais 

(APR).
56

   

 Ondertussen had de Rwandese president Habyarimana in de gaten dat de FPR 

steeds sterker begon te worden en kondigde, tevens onder druk van de internationale 
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gemeenschap, onderhandelingen aan om groepen Tutsi naar Rwanda te repatriëren. Maar 

de FPR vond dat het verblijf van zoveel Tutsi buiten Rwanda nu al lang genoeg had 

geduurd en besloot in 1990 toch om een militaire aanval op Rwanda te plegen en het 

gevecht aan te gaan met het regeringsleger Forces Armées Rwandais (FAR). Rwigyema 

werd hierbij gedood en Kagame, die onmiddellijk uit de Verenigde Staten terugkeerde 

van zijn militaire training, werd de nieuwe militaire leider van de FPR.
57

  

 Nadat ook met Kagame aan het hoofd aanvallen op Rwanda werden uitgevoerd, 

tekende Kagame in 1993 toch het Arusha vredesakkoord waarin de politieke participatie 

van de FPR gewaarborgd werd. Maar de etnische spanningen hielden aan en resulteerden 

uiteindelijk in de genocide van 1994.
58

 Toen de FPR onder leiding van Kagame 

uiteindelijk in juli 1994 het extremistische Hutu- regime wist te verdrijven en zelf de 

macht greep, werd Kagame minister van Defensie en tevens vice president. Ondanks dat 

hij formeel nog geen president was, was Kagame wel de werkelijke machthebber in de 

Rwandese regering.   

 Uiteindelijk werd de toenmalige president Bizmungu in 2000 afgezet en Kagame 

zijn opvolger. Hiermee zou hij het eerste Tutsi staatshoofd van onafhankelijk Rwanda 

worden. Tijdens de verkiezingen van 2003 zou hij wederom worden verkozen tot 

president en deze functie bekleedt hij anno 2008 nog steeds.  

 

 

§ 1.2 Democratische Republiek Congo: de geïntervenieerde staat. 

Door annexatie en veroveringen ontstond rond 1400 uit verschillende kleinere 

koninkrijkjes in Centraal Afrika het Koningrijk Congo. Het land werd bevolkt door 

verschillende bevolkingsgroepen. In 1870 werd het land voor het eerst door Sir Morgan 

Stanley verkend, als eerste Europeaan, en werd het tevens een levendig handelscentrum 

vanwege de grote rijkdom aan grondstoffen die ook toen al bekend was. Tijdens de 

Conferentie van Berlijn werd Congo toebedeeld aan België. Koning Leopold, die het land 
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als zijn persoonlijk eigendom was gaan zien en het Congo Vrijstaat noemt, verdiende 

zeer goed aan het land. Dit ging wel ten koste van de Congolese bevolking. Vanwege 

internationale kritiek op hun situatie nam het Belgische parlement in 1908 het gezag van 

de koning over en noemde de kolonie Belgisch Congo.  

Tijdens de Belgsiche overheersing werden tal van economische hervormingen 

ingevoerd maar toch groeide te tegenstand bij de bevolking. Dit leidde er in 1955 toe dat 

de Congolese bovenklasse ging ageren tegen deze onderdrukking. Uiteindelijk werd in 

1960 op een conferentie in Brussel, in samenspraak met Congolese leiders, besloten dat 

Congo onafhankelijk van België zou worden. Nog in datzelfde jaar werden er 

verkiezingen gehouden die zouden worden gewonnen door de Mouvement National 

Congolais (MNC) dat onder leiding stond van Patrick Lumumba.
59

 

Maar het wordt al snel onrustig in de nieuw onafhankelijk staat. Lumumba raakte, 

als eerste minister, ontevreden over zijn president Jospeh Kasavuba en ontsloeg hem. 

Ook waren er een aantal provincies die door de sinds kort verworven onafhankelijkheid 

zelf ook een claim tot autonomie wilden neerleggen. In al dit tumult sloegen vervolgens 

de nationale troepen ook nog aan het muiten. Dit leger stond onder leiding van Joseph – 

Désiré Mobutu, een voormalig protegé van Lumumba, die op zijn beurt actief gesteund 

werd door verschillende westerse mogendheden. Bijvoorbeeld door de CIA die graag 

afwilden van de door de Sovjet-Unie gesteunde Lumumba en Kasavubu terug in het zadel 

wilden hebben. Mobutu slaagde er uiteindelijk in dit te bereiken, niet in de laatste plaats 

omdat Lumumba vermoord werd door afvallige rebellen van de provincie Katanga die 

hierbij medewerking verkregen van deze Westerse mogendheden.  

Kasavuba kon wederom zijn presidentschap maar korte tijd ervaren. In 1996 greep 

Mobutu namelijk opnieuw de macht en zou nu zelf president van het land worden dat hij 

zou omdopen tot Zaïre. Hij ontpoptte zich als een ware despoot toen hij een eenpartijstaat 

implementeerde die alleen zijn eigen Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) 

accepteerde en zich tevens meedogenloos op ging stellen tegen iedereen die hij als 

tegenstander zag.
60

 Ook werd er een persoonlijkheidscultus rondom Mobutu gecreëerd en 

startte hij met de Zaïrisering van het land. Alle herinneringen aan de koloniale 
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overheersing moesten uit het land verdwijnen en dus raakten veel plaatsen hun koloniale 

naam kwijt; Leopoldsville werd bijvoorbeeld Kinshasa en de rivier de Congo werd 

eveneens omgedoopt tot Zaïre. Uiteindelijk waren alle facetten van Mobutu’s politiek er 

vooral op uit om de leider zelf te verrijken, had het land grote schulden opgebouwd en 

leefde de Zaïrese bevolking in armoede en onderdrukking.
61

 

Toen de Koude Oorlog ten einde was, zagen de westerse mogendheden Zaïre niet 

langer als een belangrijk middel om communistische expansie in Afrika tegen te gaan. 

Hun geduld met Mobutu raakte op. Ook uit eigen land nam de kritiek toe en wilde men 

dat Mobutu overging tot democratische hervormingen. In 1990 werd hij hierdoor 

gedwongen meer partijen toe te staan dan alleen zijn MPR. Als gevolg werd er een 

nieuwe regering geïnstalleerd, maar waarin Mobutu de werkelijke machthebber bleef. 

Ondanks de schijnbare veranderingen hielden de binnenlandse problemen aan; de 

economische situatie verslechterde en grote delen van het land waren volledig 

onbestuurbaar geworden.  

Als gevolg daarrvan groeide de binnenlandse oppositie enorm. Deze werd behalve 

door algemene verzetsbewegingen, gebundeld in de Alliance des Forces Démocratiques 

pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL), ook gevoerd door de Banyamulenge 

bevolking van Zaïre. Deze Zaïrese Tutsi bevolking leefde al sinds de 18
e
 eeuw vooral in 

de zuidelijke Kivu provincie in het oosten van Congo. Zij waren hier vanuit Rwanda 

naartoe geëmigreerd en gingen Banyamulenge heten naar de Mulenge-bergen rondom de 

huidige stad Uvira. In de noordelijke Kivu privincie woonden een andere geëmigreerde 

Rwandese groep: de Banyarwanda. Vooral de Banyamulenge waren al lange tijd een 

doorn in het oog van de originele bevolking geweest vanwege hun ondernemendheid. Dit 

leidde vooral tot etnische spanningen toen ook zij aan het begin van de onafhankelijkheid 

Zaïrese burgerrechten kregen. 

Mobutu ging vervolgens deze spanningen verder uitbuiten door hun strijd voor 

burgerrechten te misbruiken. Wanneer hij de steun van de Hutu bevolking nodig had nam 

hij de Banyamulenge de rechten weer af om ze vervolgens in aangepaste vorm weer te 

erkennen om hun steun terug te winnen. Veel van de jonge Tutsi besloten zich begin 
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1990 zodoende aan te sluiten bij hun Rwandese Tutsi broeders van FPR om het Hutu 

regime in Rwanda te verdrijven. 
62

 

 Om een alliantie van verzet tegen Mobutu te verhinderen, nam in het begin van de 

jaren negentig ondertussen de discriminatie van de Tutsi minderheid in Zaïre radicale 

vormen aan. Mobutu begong met ‘ethnic outbidding’: Banyamulenge werden door een 

speciale wet, de Mission d’Indentification de Zairois de Kivu, als buitenstaanders 

geclassificeerd en uit belangrijke posities in de regering verwijderd. Er werden zelfs 

aanvallen op hen gepleegd door Mobutu’s Hutu milities. De situatie voor deze 

bevolkingsgroep verergerde dramatisch in 1994 toen, door de Franse operatie Turqouise, 

de daders van de genocide in Rwanda naar Oost – Congo konden vluchten en de 

Banyamulenge begonnen aan te vallen. Veel van hen ontvluchtten Zaïre om hun heil in 

Rwanda zoeken en sommigen ontvingen daar zelfs militaire training van de FPR.
 63

 Het is 

ten tijde van deze onrusten dat het onderzoek begint.  

 

§ 1.3 Verklaringen uit de literatuur. 

 

Dit onderzoek richt zich op de veiligheidsaspecten die telkens voorkomen in het discours 

van Rwanda ter verdediging van de interventies in de Kivu regio. Maar in de literatuur 

zijn talloze andere motieven die aan de Rwandese interventies en voortdurende 

aanwezigheid in Oost – Congo worden toegeschreven. In het belang van dit onderzoek is 

het noodzakelijk om ook deze verklaringen de revue te laten passeren omdat zij een 

alternatief of aanvulling zouden kunnen bieden wanneer blijkt dat het Rwandese discours 

niet voldoende overtuigend zou zijn.  

 Ten eerste zien veel auteurs de externe veiligheidsdreiging voor Rwanda’s 

nationale veiligheid van Hutu rebellen in de Congolese Kivu provincies inderdaad als de 

reden en tevens legitimatie voor beide interventies en de voortdurende bezetting van Oost 

Congo.
64
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 Ten tweede zijn er ook wetenschappers die het beschermen van de veiligheid van 

de vaak gediscrimineerde Congolese Tutsi bevolking, Banyamulenge, als het motief zien 

voor de Rwandese interventies en controle.
65

 Vanwege de etnische overlap die is ontstaan 

als gevolg van de Berlijnse Conferentie van 1884, leven sommige afstammelingen van de 

originele Tutsi bevolking van het gebied zowel in Rwanda als de DRC. Omdat deze twee 

redenen in het Rwandese discours veelvuldig worden genoemd, zullen zij zodoende in 

het verdere verloop van deze scriptie uitgebreid aan de orde komen.  

 In de verdere literatuur zijn er, ten derde, ook auteurs die de interventies en de 

rechtvaardiging hiervan zien als een slimme zet van de Rwandese president Paul Kagame 

om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problematiek. Ondanks dat Kagame wil 

voordoen dat er geen binnenlandse oppositie is, zijn er wel degelijk kritische geluiden 

tegen de huidige overheid te horen.
66

  

 Ten vierde zijn er veel andere auteurs die economische motieven als de 

voornaamste reden zien voor de herhaaldelijke Rwandese inmenging in de Kivu’s;
67

 

volgens VN onderzoeken is Rwanda namelijk veel van de goud-, diamant-, en coltan 

mijnen in deze provincies aan het exploiteren.
68

  

 Ten vijfde, en in de lijn van deze laatste redenering, hebben sommige 

wetenschappers het idee dat Rwanda in de Kivu’s aan actieve ‘nationbuilding’ doet, 

hopende om uiteindelijk dit deel van de DRC te incorporeren bij Rwanda.
69

 Dit 

expansionistische idee wordt ook door anderen gedeeld die van mening zijn dat Rwanda 

economische en ideologische motieven heeft om zo te handelen.
70
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 Ten zesde wordt er in de literatuur gesuggereerd dat de interventies en bezetting 

in feite te maken hebben met het verwijderen van de Francofone invloeden in het oosten 

van Congo om zo plaats te maken voor Anglofone invloed.
71

 

Ondanks het feit dat deze thesis geen onderzoek doet naar alle verklaringen voor 

de Rwandese interventie maar zich beperkt tot het veiligheidsaspect, is het essentieel de 

twee meest dominante verklaringen uit de literatuur nader uit te diepen. Allereerst zal de 

rivaliteit tussen Francofone en Anglofone invloeden in Afrika, en in Rwanda en DRC in 

het bijzonder, uiteen worden gezet om de internationale belangen in dit gebied onder de 

loep te nemen.  

Ten tweede zal de redenering dat ook economisch gewin een motief is voor de 

Rwandese interventies in Oost – Congo worden behandeld. Deze argumentatie wordt 

vaak als tegenargument gebruikt door critici van Rwanda’s veiligheidsdiscours, maar ook 

door de Verenigde Naties zijn hiernaar onderzoeken uitgevoerd. Kagame ontkracht deze 

beschuldigingen echter consequent in zijn verklaringen en interviews.  

Het is interessant om deze twee verklaringen onder de loep te nemen om tevens 

zo aan te tonen dat voor de dominantie van verklaringen het in dit geval weinig uitmaakt 

of deze grotendeels op empirische bewijs gestoeld zijn of op perceptie.  

 

Francofoon versus Anglofoon  

De rivaliteit tussen Frankrijk en Anglofone landen als Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten is geen nieuw fenomeen. Deze is al lange tijd aan de gang en grijpt terug op 

verschillende historische en culturele factoren die vooral door de Fransen worden 

opgevat alsof de wereld het toneel is van een culturele, politieke en economische strijd 

tussen Francofone en Angelsaksische invloeden. Gerard Prunier noemt een aantal 

redenen voor het ontstaan van dit idee aan Franse zijde:  

 

Les Anglais’ burnt Jean d’Arc alive, they stole Canada and India from France, 

they exiled Napoleon into a ridiculous little rock …and they sank the French fleet 

in Mers - el -Kebir in 1940. … New Zealanders who protest against French 

nuclear tests are clearly ‘Anglosaxon’ [and] in Canada they sit in seats of power 
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in Ottowa. In New York devilish Anglo Saxon cultural activist plan hamburger 

invasions against French cuisine and the mixing of old Edith Piaf songs into rap 

versions….The Anglo Saxons want France’s death – that is cultural death.
72

 

 

Ondanks het feit dat de rivaliteit ten tijde van de Koude Oorlog vermindert aanwezig 

lijkt, komen de tegenstellingen daarna toch weer snel aan de oppervlakte, ook in Afrika. 

Door de verdeling die door de koloniale mogendheden tijdens de Conferentie van Berlijn 

(1884) was aangebracht wil het feit dat Rwanda en ook de DRC, beiden voormalig 

Belgische koloniën, precies op de breuklijn liggen tussen het van origine Francofone deel 

in Centraal Afrika en het Anglofone deel in Oost Afrika.  

 Maar Afrika heeft in het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten nooit een 

erg bepalende en grote rol gespeeld, tenzij er een crisis op het continent aan de gang was. 

Een document van het Amerikaanse Defensie departement uit 1995 stelt zelfs dat de 

Verenigde Staten ‘[has] very little traditional strategic interest in Africa’.
73

  

 Volgens Guy Martin heeft Frankrijk daarentegen wel een grote rol voor Afrika 

weggelegd in zijn buitenlandse politiek. Frankrijk heeft zelfs al sinds het begin van de 

jaren zestig een idee van exclusiviteit wanneer het om de relaties met francofoon Afrika 

gaat; het idee is dat de Afrikaanse Francofone staten bij de Franse invloedssfeer horen.
74

 

 Frankrijk heeft wellicht daarom de angst om zijn economische en politieke 

invloedssfeer in Afrika kwijt te raken aan Anglofone invloeden. Door deze angst is het 

wijdverbreide idee onder Franse politici, diplomaten, media en bevolking opgekomen dat 

er inderdaad sprake is van een Angelsaksische samenzwering tegen Franse invloeden.  

Frankrijk en Amerika hadden in Rwanda en Zaïre al veel eerder dan de jaren 

negentig problemen met elkaar. In de jaren zestig zijn er conflicten over het aan de macht 

brengen van een pro-westerse overheid in Leopoldville (Kinshasha) en in de jaren 

zeventig vervulde Frankrijk de rol, onder andere als wapenexporteur, die Amerika was 

kwijtgeraakt toen Mobutu zich steeds meer van de Verenigde Staten begon te 
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distantiëren.
75

 Maar hoe was het beeld bij de Fransen ontstaan dat de Rwandese 

interventies in Zaïre/DRC ook een onderdeel zouden zijn van het Angelsaksische plan om 

de Franse invloeden uit Afrika te bannen? Om dit goed te kunnen begrijpen moeten we 

een link leggen met de aanloop en nasleep van de Rwandese genocide in 1994. 

Ten tijde van de genocide had Frankrijk België al vervangen als verdediger van 

het Hutu-regime in Rwanda; president Habyarimana werd begin jaren negentig door 

financiële en militaire middelen van Frankrijk actief gesteund. De Verenigde Staten 

waren echter al lange tijd erg behulpzaam naar het naburige Oegandese regime onder 

leiding van Yoweri Museveni, als mede naar de gevluchte Rwandese Tutsi die in 

Oeganda leefden. Deze steun uitte zich vooral in militair opzicht; de Verenigde Staten 

trainden het toen nog redelijk ongeorganiseerde leger waarin veel van de Tutsi 

vluchtelingen geïncorporeerd waren. Ook steunde de VS deze troepen met logistieke 

steun en informatie voor de inlichtingendiensten.
76

 Een voorbeeld van de militaire steun 

is de training die Kagame, destijds een hoge officier in het Oegandese leger, in 1990 

kreeg in het Amerikaanse ‘Army Command and General Staff College’ in Fort 

Leavenworth. Kagame staakte deze training echter toen zijn kompaan Fred Rwigyemae 

omkomt bij een verrassingsaanval die de Tutsi vanuit Oeganda op Rwandees 

grondgebied plaatsen. Zij naderden Kigali op korte afstand, maar de Fransen schoten 

president Habyarimana te hulp om deze aanval af te slaan.
77

 In 1993 voltrok zich 

eenzelfde soort aanval met Kagame als aanvoerder van de Front Patriotique Rwandais 

(FPR). Wederom konden zij Kigali niet innemen door de Franse steun die Rwanda kreeg. 

Frankrijk rechtvaardigde zijn steun aan Habyarimana toen al door te zeggen dat 

Museveni een marionet van de Angelsaksische wereld zou zijn en achter de invasies van 

de FPR in Rwanda zat. Museveni zou in opdracht handelen van Anglo-Amerikaanse 

belangen in het Grote Meren gebied om zo de regio onder deze invloed te brengen en het 

Frans af te schrijven als taal van interregionale communicatie.
78

  

Ook nadat de genocide in 1994 was uitgebroken en uiteindelijk de Tutsi de macht 

grepen, bleven de Fransen de Hutu in Rwanda steunen. Het Franse leger bracht operatie 
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Turqouise op gang om zo onschuldige vluchtelingen, maar tegelijkertijd ook de Hutu 

rebellen, een veilige passage naar Zaïre te geven. De uiteindelijke overwinning van de 

FPR werd als een groot verlies door Frankrijk gezien, Rwanda was nu ‘verloren’ aan 

Anglofone invloeden en wellicht zouden Burundi en Zaïre nu snel volgen. Uiteindelijk 

zou deze invloed dan ook de regimes bereiken die nu nog onder Franse invloed stonden, 

nl. Kameroen, Congo – Brazzaville en Gabon. Een Franse officier uitte zijn bezorgdheid 

in 1994 met de woorden: ‘The worst is yet to come. These bastards will go all the way to 

Kinshasa now. And how in God’s name am I going to explain to our friends [the 

francophone African heads of state] that we have let down one of our own.’
79

  

In 1996, tijdens de campagne van de AFDL in samenwerking met de FPR van 

Kagame om het Mobutu regime omver te werpen, stonden de VS en Frankrijk wederom 

tegen over elkaar. Parijs wilde het Mobutu-regime beschermen, maar de Verenigde 

Staten kozen partij voor de voorman van de AFDL, Laurent Kabila, en ondersteunden 

zijn beweging met militaire middelen. De Verenigde Staten vonden de Franse steun voor 

het schrikbewind van Mobutu zeer ongepast en spraken er zelfs van dat de regering van 

Zaïre een ‘decadent regime sustained by France’ was.
80

  

Frankrijk zag echter in de steun van de Amerikanen voor Kabila en de 

ondersteunende troepen van Kagame en Museveni, wederom een component van 

Anglofone samenzwering.
81

 De gebeurtenissen rondom de tweede Rwandese interventie 

in 1998 wekten ook argwaan bij de Fransen, alhoewel de politieke machtsblokken toen 

waren veranderd. Frankrijk sprak nu wel zijn steun uit voor Laurent Kabila nadat hij de 

Rwandese Tutsi’s en de Oegandese adviseurs uit zijn regering had gezet. Zo hoopte 

Frankrijk de Angelsaksische invasie te stoppen.  

De Amerikanen stonden wederom aan de andere zijde en waren fel tegen deze 

vorm van ‘ethnic outbidding’, dit hoewel de Verenigde Staten later ook ontevreden 

zouden raken met de langdurige aanwezigheid van Rwanda en Oeganda in de DRC 

omdat het bang was geraakt dat het deze landen intern en economisch zou 

destabiliseren.
82
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De interventies van Rwanda in Zaïre (DRC) zouden dus, volgens veel Franse 

politici, diplomaten, media en burgers, geïnstigeerd zijn door de Verenigde Staten om de 

Angelsaksische invloedsfeer te vergroten en de Francofone invloeden in te dammen. 

Ondanks het feit dat deze verklaring in de literatuur frequent voorkomt, is er tot nu toe 

zeer weinig empirische bewijsvoering voor. Wel wordt de immer aanwezige rivaliteit 

tussen de Angelsaksische en Francofone invloedssferen door de Afrikaanse regimes vaak 

handig gebruikt om steun te krijgen voor hun beleid en tevens ook als middel voor het 

sluiten van regionale bondgenootschappen. Sommige academici verwijten de rivaliteit 

tussen de twee cultuurgerelateerde kampen tevens van het blokkeren van een 

internationale aanpak voor conflictpreventie in Afrika. Deze tegenstellingen zouden al 

duidelijk zichtbaar zijn in MONUC, waar de Fransen ontevreden zouden zijn met de 

prominente rol die veel Britse officieren hebben in deze missie. 

 

Economische motieven. 
‘The Government of Rwanda assured us that it is not 

interested in the continuation of the war – which is 

satisfactory to us […] We have no guarantees but we 

have their word.’ 

 
Chukwuma Obidegwu, econoom van de Wereldbank, als 

antwoord op de vraag of de toegekende lening van 75 

miljoen dollar zou worden gebruikt door Rwanda om de 

strijd in het oosten van de Democratische Republiek Congo 

te continueren, februari 1999.83 

 

 

In het beroemde werk van Joseph Conrad Heart of Darkness, wordt de Belgische 

kolonisatie van Congo al de ’the vilest scramble for loot that ever disfigured the history 

of human conscience’
84

 genoemd. Nog steeds is de DRC rijk aan mineralen. Vooral de 

Kivu provincies in het oosten beschikken over een grote kwantiteit en variëteit aan 

delfstoffen: goud, diamanten, coltan (een stof die voor veel elektronische apparaten 

waaronder mobiele telefoons wordt gebruikt) koper, zilver, cassiterite en uranium worden 

onder andere hier gevonden en zijn tevens mineralen die redelijk makkelijk te winnen 

zijn. Dit brengt voor Congo een enorm potentieel mee om commerciële activiteiten uit te 

voeren langs zijn landgrenzen. Niettemin omdat de Kivus altijd al een doorgangsgebied 
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zijn geweest voor regionale handelsroutes die naar Oost – en Zuid Afrika en het Verre 

Oosten leiden.
85

 Al deze factoren maken het gebied voor zijn exploitanten een zeer 

interessante bron van inkomsten. Geen wonder dat dit gebied al jarenlang het toneel is 

van bloedige conflicten over het feit wie de hier aanwezige mijnen beheert; ‘it is the 

feasibility of predation which determines the risk of war’ volgens Paul Collier.
86

  

 De Congolezen zelf zijn, volgens verschillende rapporten, al lang de regie over 

deze bron van inkomsten grotendeels kwijt. De Congolese journalist Kwebe Kimpele 

stelt treffend: ‘Too vast, too rich, and too poorly developed, Congo possesses too much 

mineral wealth for its own good, and this incites lust in the hearts of foreign 

governments’.
87

  

 Rwanda zou een van deze overheden zijn die economische mogelijkheden in 

Oost-Congo heeft gezien en ernaar heeft gehandeld. Aangezien Rwanda zelf over zeer 

weinig delfstoffen beschikt, het tevens met overbevolking kampt en Kinshasha (te) ver 

weg is om de nodige controle in het gebied te oefenen is er in de Kivu’s zeker heel wat te 

winnen.88  

  In oktober 2002 verschijnt er een VN rapport waarin deze veronderstelling wordt 

bevestigd. In dit ‘Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of 

Natural Resources and Other Forms of Wealth of the DRC,’wordt Rwanda beschuldigd 

van het exploiteren van het merendeel van mijnen in de Kivu’s. Deze activiteiten zouden 

centraal worden georganiseerd door de Congo Desk. Deze administratieve entiteit zou 

gesitueerd zijn in een gedeelte van het Rwandese Ministerie van Defensie in Kigali, het 

departement voor Externe Betrekkingen, en zou zowel de militaire als de commerciële 

activiteiten van de APR organiseren.
89

 Het doel van de Rwandese aanwezigheid in Congo 
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was op lange termijn ‘to secure property’,
90

 en dat lijkt goed gelukt. De Congo Desk 

zorgt, volgens het rapport, in 2002 voor maar liefst 20% van het bruto nationaal product 

van Rwanda. De inkomsten komen voor het merendeel uit twee bronnen: diamanten en 

coltan. Dit terwijl Rwanda zelf geen beschikking heeft over diamanten en in zeer 

beperkte mate over coltan.
91

 In een onderzoek van onder andere de 

Wereldhandelsorganisatie komt naar voren dat Rwanda toch een aanzienlijk aantal 

diamanten per jaar exporteert. Tussen 1997 en 2000 stijgen de inkomsten uit deze 

diamantexport zelf van 720 duizend dollar naar 1,7 miljoen dollar en ook is Rwanda’s 

eigen coltan productie in deze jaren onverwacht verdubbeld. Het VN rapport concludeert 

dan ook dat maar liefst 70% van de coltan die uit Oost – Congo werd geëxporteerd in die 

periode onder de controle van de APR stond.
92

  

 In 2002 vond er een officiële terugtrekking van de Rwandese troepen uit de DRC 

plaats. Maar om ook na vertrek de controle over de mijnen te behouden, zou Rwanda 

slechts een gedeelte van zijn troepen hebben teruggetrokken en voor de nog aanwezige 

APR soldaten Congolese paspoorten hebben geregeld. De gerepatrieerde soldaten werden 

zodoende in Rwanda met groot ceremonieel ontvangen om zo de aandacht van de nog 

aanwezige soldaten af te leiden.
93

  

 Verschillende bronnen bevestigen de voortdurende aanwezigheid van APR 

militairen, maar ook dat hun interesse niet zo zeer meer ligt bij het bestrijden van de 

génocidaires maar vooral bij economisch gewin. Zodoende vinden er weinig gevechten 

meer plaats tussen de APR en de Hutu rebellen. Dit blijkt ook uit een brief uit 2000 

waarin de vice-president van de aan de APR gelieerde Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie Goma (RCD-Goma) schrijft dat alle eenheden goede relaties met de 

Interahamwe broeders moeten onderhouden en ze indien nodig de grond mogen laten 

bewerken om in hun onderhoud te voorzien.
94

   

 Niet alleen het VN rapport komt met bewijs dat economische motieven wel 

degelijk een rol zouden kunnen spelen in de Rwandese interventies in de Kivu regio. In 

een rapport van de Christian Science Monitor uit 1999, bevestigt een 
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beveiligingsbeambte op het vliegveld van Kigali het vermoeden van de waardevolle 

inhoud die dagelijks aankomt met een groot aantal vluchten uit de DRC: ‘There are seven 

tot ten flights coming in every day from Congo […] Most of the stuff they carry, 

diamonds, gold and palm oil, doesn’t even leave the airport. It gets loaded on planes for 

Europe and shipped right out’.
95

  

 Volgens de VN gaat de exploitatie van de mijnen in de DRC door Rwanda ook na 

de uitkomst van het rapport door. In een resolutie van de Veiligheidsraad uit 2004 staat 

dat men: 

 

Reiterates its condemnation of the continuing illegal exploitation of 

natural resources in the Democratic Republic of the Congo, especially in the 

eastern part of the country, which contributes to the perpetuation of the conflict, 

and reaffirms the importance of bringing an end to these illegal activities, 

including by applying the necessary pressure on the armed groups, traffickers and 

all other actors involved;
96

 

 

De gevolgen van de Rwandese aanwezigheid in de Kivu’s zijn dan ook enorm. De APR 

zou zich schuldig maken aan moorden, verkrachtingen, het plunderen van dorpen, 

gedwongen arbeid en het verwoesten van agrarische grond.
97

 Ook de bloedige 

confrontatie tussen Rwanda en Oeganda in Kisangani in 2000, waarbij veel 

burgerslachtoffers vielen, zou te maken hebben met de exploitatie van goud, aangezien 

kort hierna de administratie van deze diamantexport ook door de Congo Desk werd 

uitgevoerd.  

 De Rwandese reactie op al deze aantijgingen komt een aantal dagen na de 

publicatie van het VN rapport. Hierin ontkent Rwanda systematisch alle aantijgingen die 

in het rapport worden genoemd.
98

 Rwanda noemt de claim dat het geen 
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veiligheidsdreiging vanuit de DRC heeft te vrezen schaamteloos en meent wel degelijk 

redenen te hebben om in de DRC te interveniëren; namelijk de dreiging die uitgaat van de 

ex-FAR en Interahamwe rebellen die aanvallen op Rwanda en op Tutsi zouden willen 

plegen. Rwanda verwijt de auteurs van het rapport met deze verklaring tevens door te 

gaan met de ‘samenzwering’ om de genocide uit 1994 te bagatelliseren, het falen van de 

internationale gemeenschap te bedekken en zo de génocidaires te beschermen. Rwanda 

noemt deze redenering een onvergeeflijke belediging voor de herinnering van de 

slachtoffers van 1994. Ook verwijt het panel dat zij de tegenstellingen tussen Hutu en 

Tutsi aanscherpen en zelfs de Hutu tot geweld aanzetten door te stellen dat de APR 

gewelddadigheden specifiek tegen de Congolese Hutu zou ondernemen.
99

 

 Deze thesis zal nu gaan onderzoeken, als economisch gewin niet een van de 

motieven zou zijn, welke argumenten Rwanda dan wel aandraagt als rechtvaardiging 

voor de interventies en of deze steekhoudend zijn. 
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Hoofdstuk 2. Periode 1: 1996-1997. 

 

Paragraaf § 2.1. Discours. 

   The defense and security of my country have been my  

   problem. I'll deal with them at any cost, by any 

   means that are available to me, with the best 

   knowledge I have.
100

 

        Paul Kagame. 

 

Bij een analyse van het discours van Kagame aangaande de eerste interventie in Zaïre in 

1996, zal ik mij allereerst richten op de aanwezigheid van de Rwandese troepen in Zaïre. 

Voor er verdere analyses van motieven kunnen plaatsvinden, zal namelijk eerst dit aspect 

in het politieke discours moeten worden uitgelicht. Hoe beargumenteert Kagame de aan- 

of afwezigheid van de Rwandese troepen in het oosten van de Zaïre, de toenmalige DRC?  

 

Paul Kagame wordt gedurende 1996, wanneer hij nog vice-president en minister van 

Defensie is, meerdere malen geïnterviewd door de Amerikaanse journalist Philip 

Gourevitch. In een gesprek in november, nadat de opstand tegen Mobutu een maand 

eerder onder leiding van de AFDL in Oost – Zaïre was begonnen, confronteert de 

interviewer Kagame met de vraag of Rwanda de AFDL stuurt en dus in werkelijkheid 

achter de opstand in Zaïre zit:  

 

Well, because we are not necessarily unhappy about what's happened, I'm sure 

people would be right to suspect our involvement. It has created an opportunity 

for our refugees to return, and it has limited the options for these forces that had 

been operating from the camps. So ultimately, we are beneficiaries. But for public 

consumption, I'd rather concentrate on the outcome of what has happened than on 

who has been involved and to what extent. [Laughs].
101
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Kagame geeft dus een ontwijkend antwoord op de vraag en lijkt nog niet te bekennen dat 

Rwanda een aandeel in de interventie van 1996 heeft gehad. Maar het gebruik van de 

schijnbare toegeving (epitrope), ‘… would be right to suspect …But…’ verraadt hier al 

dat Kagame verder niet op de vraag wil ingaan en de argumenten van Gourevitz 

uiteindelijk weglacht. Later in hetzelfde interview komt Gourevitch terug op de vraag en 

probeert hij Kagame zijn aandeel en de omvang ervan te laten bekennen door te vragen of 

de dreiging die de génocidaires veroorzaakten voor Rwanda is afgenomen na gevechten 

tussen deze rebellen en de FPR:  

 

PG: Do you regard them as essentially defeated? Is the war finally over?  

PK: I think they are far worse off than they have been before. And what is left of 

them will be easier to contain both in the short and long term.  

PG: But you have eliminated the threat of infiltration? 

PK: To a great extent.
102

 

 

Kagame geeft zijn toehoorders nu al meer informatie over de betrokkenheid van Rwanda 

bij de interventie in de DRC door toe te geven dat Rwandese troepen de dreiging van de 

Hutu rebellen grotendeels heeft afgewend. Ook is het interessant om op de te merken dat 

Kagame als gevolg hiervan in november 1996 de dreiging van de Hutu rebellen duidelijk 

bagatelliseert. Het is voor het verdere verloop van dit onderzoek een opmerkelijk 

gegeven dat in gedachten dient te worden gehouden.  

Wanneer wij nu kijken naar de overtuigingsmiddelen van Aristoteles, kan ethos 

hier door Kagame goed worden ingezet. Hij is namelijk, als legerleider, de aangewezen 

persoon om op bovenstaande vragen antwoord te geven. Hij kan zijn publiek al 

grotendeels proberen te overtuigen omdat zijn toehoorders niet over de informatie 

beschikken die Kagame duidelijk wel heeft. Aan zijn geloofwaardigheid zal 

waarschijnlijk dus niet worden getwijfeld vanwege zijn positie en de kennis die hij van 

het onderwerp heeft.  

Verder is het wel opvallend dat Kagame bij de beantwoording van de toch 

wezenlijke vragen zeer luchtig en zelfs lacherig reageert en de serieuze zaken zo lijkt te 
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bagatelliseren. Uiteindelijk valt uit deze antwoorden van Kagame toch te concluderen dat 

wat betreft de eerste parameter van dit onderzoek Rwanda in 1996 dus toch in meer of 

mindere mate geïntervenieerd heeft in het oosten van Zaïre.  

 

Als wij na deze constatering vervolgens kijken naar de tweede parameter van dit 

onderzoek, de redenen voor aanwezigheid, komen enkele specifieke kenmerken van dit 

discours duidelijk naar voren. Deze zullen individueel worden getoetst aan de specifieke 

overtuigingsmiddelen van de retoriek. 

 

Veiligheidsdreiging 

Kagame en Gourevitch spreken uitgebreid over de motieven van Rwanda voor 

interventie. Kagame is erg duidelijk over de primaire en secundaire redenen. De Hutu 

milities moeten primair worden opgepakt om het recht te laten geschieden:  

 

PG: Justice first? 

PK: Absolutely.
103

 

 

Kagame geeft dus volmondig toe dat de voornaamste reden voor Rwanda’s interventie is 

om het recht te laten geschieden. Het is een interessante constatering dat Kagame niet een 

betoog met verschillende redenen aanvoert om zijn verhaal kracht bij te zetten, maar zeer 

duidelijk enkel dit punt aanhaalt. Dan vraagt Gourevitch zelf of de nationale veiligheid 

van Rwanda ook op het spel staat: 

  

PG: You say justice is the first priority, but sometimes it seems that national 

 security is more pressing. With the refugees and infiltrations, there's a low-level 

 war on and a bigger war brewing. 

PK: Certainly the risk is there, and I imagine that if it happens, it will not just be a 

war for Rwanda-it may be a war that spills over into those countries where the 

infiltrations are coming from, especially when it becomes clear that those forces 
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might be receiving support from the host country, Zaire. Even if it doesn't happen, 

we have to prepare for it.
104

 

 

In dit fragment probeert Kagame een toekomst scenario te schetsen waarin Zaïre zal 

worden meegetrokken in een nieuwe oorlog in Rwanda. Door dit argument te vermelden 

lijkt Kagame een indirecte waarschuwing aan Mobutu af te geven. Daarna schetst 

Kagame de Rwandese opties voor het probleem met de Hutu rebellen in de Kivu 

provincies. 

  

So it's up to us now to choose between the two: we can refuse to forgive those 

 who committed genocide and as a result have problems not only with the refugees 

 but also with the international community; or we can let these fellows who 

 committed genocide, return with the refugees, come back to positions of power, 

 and then have even worse problems in the long run. Neither situation is good, but 

 we certainly know which is better for us, which is to say: we are not going to 

 budge.
105

 

 

Hier wordt op zeer slimme wijze gebruik gemaakt van een stijlfiguur uit het logos 

arsenaal. Kagame schetst namelijk in het fragment de situatie alsof de twee vermelde 

mogelijkheden de enige twee opties zijn en maakt zodoende een valse redenering; een 

paralogisme. Het zou namelijk natuurlijk heel goed mogelijk zijn om de rebellen van de 

vluchtelingen te scheiden en deze daarna te berechten in plaats van terug te laten komen 

in machtsposities. Maar door het zo zwart wit te stellen probeert Kagame de interventie te 

rechtvaardigen voor zijn publiek. 

 

Slachtofferrol 

Kagame maakt in het interview met Philip Gourevitch ook gebruik van pathos als middel 

om de emoties van zijn publiek aan te roepen en zodoende hun oordeel proberen te 

beïnvloeden. Op verschillende manieren portretteert Kagame Rwanda als een slachtoffer. 
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Ten eerste voert hij als argument de genocide van 1994 in het land aan. Zo wijst hij zijn 

toehoorders op de vreselijkheden die de bevolking van Rwanda heeft ondergaan en 

probeert zo op hun gevoel in te spelen. Hij versterkt zijn argumenten door feitelijke of 

abstracte aantallen te vermelden. 

 

I lost family members in the genocide. Many of them. I have five orphans I'm 

looking after; three are relatives. Almost every senior commander here is looking 

after someone.
106

 

 

Ten tweede beweert Kagame dat Rwanda het slachtoffer is van het falen van de 

internationale gemeenschap. Gourevitch gaat in op de vraag waarom de Verenigde 

Naties, die de verantwoordelijkheid dragen voor de vluchtelingen in Oost Congo waar 

génocidaires en onschuldige Rwandezen gezamenlijk in de vluchtelingenkampen zitten, 

de milities niet aanpakt en zorgt dat de dreiging die ze creëren verdwijnt: 

 

That is the question we've been asking from the beginning. It's really very 

difficult to understand, and I think we have learned a lot about the hypocrisy and 

double standards on the part of the people who claim that they want to make this 

world a better place. I tell them ‘We told you to separate those groups. You have 

failed. If you – the whole world put together – are unable to do this, how can you 

expect us to do so much better? You hold us to a standard that has never existed 

on this earth. You want us to wake up one morning and have everything right: 

people walking hand in hand with one another, forgetting about the genocide, 

things moving smoothly’. The attempt should have been made-and it is possible-

to separate these groups and to transport some of these forces to a far distance.
107

 

 

Hier probeert Kagame zijn publiek te overtuigen door middel van de apostrof; hij spreekt 

tegen de internationale gemeenschap – ‘I tell them “We told you…”’ – terwijl die niet 

aanwezig zijn. Kagame lijkt de interventie wederom te rechtvaardigen door zijn publiek 
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te willen overtuigen dat dit gesprek in het verleden wel heeft plaatsgevonden. Kagame 

grijpt dus terug op het falen van de VN tijdens de genocide en noemt de VN zelfs 

hypocriet om nu van Rwanda te eisen dat zij nu wel alles voor elkaar zouden moeten 

hebben met betrekkingen tot de vluchtelingenkampen problematiek. 

 Als gevolg van dit falen van de Internationale Gemeenschap wordt Rwanda nu 

gedwongen om zelf de wapens ter hand te nemen tegen de génocidaires. Wederom vormt 

dit fragment een argument ter rechtvaardiging van de interventie in Zaïre. 

 

At first, our feeling was that these people who had committed serious crimes 

against humanity were the responsibility of the entire international community. It 

wasn't wrong for us to assume they would be dealt with. But it hasn't happened. 

So what remains is to turn around and fight another war.
108

  

 

Ten derde meent Kagame dat Rwanda ook het slachtoffer is van de politiek die Zaïre 

voert, aangezien dit land onderdak aan de Hutu rebellen heeft gegeven. 

 

[We have] a feeling of betrayal- even by our African brothers. We shall remind 

them that what happened here can happen elsewhere – it can happen in these other 

countries – and then I am sure they will run to us. It can happen tomorrow. Yes. 

Things have happened, and they can happen again.
109

 

 

Allereerst doet hij een beroep op de emotie van zijn toehoorders door te refereren aan het 

feit dat Rwanda zich verraden voelt. Dit argument zet Kagame kracht bij door dit verraad 

specifiek te betrekken op zijn Afrikaanse broeders. In het verlengde van deze redenering 

ligt natuurlijk de argumentatie dat Afrikaanse landen elkaar altijd te hulp zouden moeten 

schieten vanwege de continentale band die zij delen. Deze argumentatie is moeilijk op 

feiten te baseren en kan men daarom opvatten als een drogreden. Vervolgens gaat 

Kagame verder met het spreken in binaire tegenstellingen – ‘We shall remind them’ – en 
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waarschuwt de Afrikaanse broeders wederom dat ook zij het slachtoffer van genocide 

zouden kunnen worden en dan waarschijnlijk hun toevlucht bij Rwanda zouden zoeken. 

Uit bovengenoemde voorbeelden blijkt dat Kagame in dit interview Rwanda 

consequent als slachtoffer portretteert; van de genocide, van de internationale 

gemeenschap, van zijn buurlanden en van de gehele situatie. Bijgevolg meent Kagame 

dat een Rwandese interventie in Zaïre zodoende de enige oplossing is om de problemen 

aan te pakken. Het gehele slachtofferdiscours wordt dus door Kagame reeds voor 

officiële bevestiging van de interventie van 1996 bij zijn toehoorders al aangevoerd als 

rechtvaardiging van de Rwandese acties. 

 

Oorlogsmisdaden APR 

Gourevitch confronteert Kagame ook al met geruchten dat de APR soldaten zich tijdens 

de interventie schuldig maken aan oorlogsmisdaden, sommige begaan uit wraak. 

 

PG: In your counterinsurgency operations a number of people have been killed, 

some of them civilians, some of whom seem to have been killed unarmed, more 

or less execution-style.  

PK: As I said to you, it’s all a struggle, it’s all a process. Oh sure, one of our 

soldiers may just shoot somebody he has arrested who is sitting down. This is 

possible. In fact, it has happened. We have arrested people for that on many 

occasions. But it’s another matter to simply say this is what the army does. 

PG: You mean that a given soldier’s misconduct doesn’t reflect army policy? 

PK: Yes, especially when this soldier is punished. But I will not sit here and tell 

you that our soldiers do not kill people. […] So when you say a hundred and 

eleven people have died in an operation to fight infiltrations it is true. But I ask 

you, why a hundred and eleven, not two thousand or five thousand? What this 

means is that there are people committing errors, but there is also control. You 

want to act with surgical precision, to make sure that the only person who is 

affected is that one who should be affected. This is very difficult to attain. Even 

the Europeans or the Americans, who have the greatest technology and all other 

capabilities, have failed to do that. They go to fight in Iraq and they tell you they 
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have bombed four hundred civilians who were hiding in a shelter from the bombs. 

[Laughs.] 

 …. 

PG: What about the stories of soldiers committing revenge killings? I understand 

you've arrested some. 

PK: The army courts are working and have already prosecuted some cases. The 

fact that these people are being brought to justice should reassure people that it is 

not the system carrying out revenge.
 110

 

 

Kagame maakt zeer duidelijk dat het doden van burgers geen overheidsbeleid is, maar 

individuele soldaten valt aan te rekenen. Hij zet dit argument kracht bij door te verwijzen 

naar strafprocessen van deze soldaten. Kagame lijkt deze misdaden dus zeer hoog op te 

nemen. Deze reactie wordt alleen onmiddellijk weer ontkracht door de bagatelliserende 

toon die hij aanslaat wanneer hij het doden van burgers zelf aan de orde stelt: ‘Oh sure, 

one of our soldiers may just shoot somebody’. Ook zijn poging om de waarde van een 

mensenleven in getallen uit te drukken – ‘But I ask you, why a hundred and eleven, not 

two thousand or five thousand?’ – draagt niet bij aan zijn eerdere afkeuring van het 

begrip burgerslachtoffers. Dit geldt helemaal voor zijn lach bij de constatering dat 

troepen in Golfoorlog 400 burgers hebben gedood.  

Zijn verdere argumentatie betreffende de precisie van de acties van de APR lijkt 

ook niet helemaal te kloppen. Zijn vergelijking met de collateral damage die werd 

aangericht in Irak is niet relevant omdat de APR in Zaïre niet gebruik maakt van zulke 

geavanceerde technologische wapens. De APR heeft meer te maken met man tot man 

gevechten en zou dus beter zijn in het selecteren van objecten van aanval. 

 

In juli 1997, nadat Mobutu vanuit Zaïre naar Marokko was gevlucht, wijdt Kagame in 

een interview voor het eerst officieel uit over het Rwandese aandeel in de AFDL rebellie: 

Rwanda is het brein geweest achter de opstand in Zaïre. Volgens Kagame zijn de 

strijdplannen in Rwanda bedacht, heeft de APR de AFDL getraind, bewapend en 

uiteindelijk geleid door middel van een interventie in het oosten van Zaïre. Ondanks dat 
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de meeste strijders van de AFDL Zaïrezen waren, heeft Rwanda een sleutelrol gespeeld 

door leidinggevende functies in de opstand te vervullen. Kagame meent dat de AFDL de 

hulp van Rwanda en andere landen, waaronder Oeganda, gedurende de gehele strijd hard 

nodig had gehad: ‘I don't think they were fully prepared to carry it out alone. We did 

continue to take some role because we thought doing it halfway would be very 

dangerous’.
111

  

Het is opvallend dat Kagame in november 1996 nog lijkt te ontkennen dat 

Rwanda een aandeel heeft gehad in de opstand in Zaïre of ten miste de rol van Rwanda 

lijkt te minimaliseren. Hij doet geloven dat het de interne Zaïrese oppositie was die tegen 

Mobutu vocht. Slechts een half jaar later geeft Kagame volmondig toe dat het zijn 

troepen zijn geweest die met goed gevolg de gehele opstand hebben gepland en leiding 

hebben gegeven aan de AFDL strijdkrachten. Ten tijde van deze bekentenis kan Kagame 

terugkijken op een succesvolle operatie en het is aannemelijk dat Kagame daarom nu zijn 

eigen discours kracht wil bijzetten door de sleutelrol van Rwanda te erkennen. De APR 

zou namelijk zijn interventie niet hebben beperkt tot het oosten van Zaïre maar zeker 

betrokken zijn geweest bij de inname van tenminste vier belangrijk Zaïrese steden: de 

hoofdstad Kinshasa, Lumbumbashi in het zuiden, Kenge in het westen en Kisangani; de 

provinciestad van het oosten en het centrum van de Zaïrese goudmijnen. Kagame meent 

dat de overwinning van de door Rwanda geleide AFDL voor velen in de Zaïrese regering 

zeer onverwacht kwam: 

 

There are not many people who thought that Mobutu was very weak. They 

 thought of Mobutu as a big monster who wouldn't be defeated, with his big hat 

 and his big stick. They thought little Rwanda and big Zaire. [Smiles] Only when 

 we started did they look at the map and see the possibilities’.  

 

Het strijdplan dat door Kagame en zijn adviseurs was opgesteld had volgens de 

legerleider drie doelen. Ten eerste moesten de vluchtelingenkampen worden ontmanteld. 

Ten tweede moest de structuur van de Hutu milities in en om de kampen verwoest 
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worden door de rebellen dan wel naar Rwanda te repatriëren of om met ze af te rekenen 

in Zaïre. Ten derde was het doel om Mobutu af te zetten.
112

 Volgens Kagame blijft het 

Rwandese leger een grote factor spelen in het nieuwe, uit de AFDL gevormde, Zaïrese 

leger ook al zijn deze drie doelen nu bereikt. Om het leger op weg te helpen was namelijk 

een Rwandese officier benoemd tot commandant der strijdkrachten en ook andere hoge 

posities in het leger werden door Rwandezen vervuld. Ook reageert Kagame op de 

beschuldigingen die de VN had geuit, namelijk dat Rwandese officieren 

massaslachtingen van Hutu vluchtelingen hadden bevolen: 

 

It is my strong belief that the United Nations people are trying to deflect the 

blame for failures of their own making onto us. Their failure to act in eastern 

Zaire directly caused these problems, and when things blew up in their faces, they 

blamed us. We told them clearly: ‘Either you do something about the camps or 

you face the consequences’… [but] they were insensitive.
113

 

 

Wederom wordt de VN door Kagame van falen beticht. Door dit falen werd Rwanda 

gedwongen zelf in te grijpen terwijl het dit helemaal niet wilde. Rwanda is volgens 

Kagame wederom slachtoffer van de gehele situatie.  

Ook in latere interviews komt Kagame terug op de Rwandese aanwezigheid in de 

DRC in 1996. In 2000 geeft Kagame bijvoorbeeld een interview aan het West African 

Magazine met de veelzeggende naam ‘My Side of the Story’.  

 

At that time we had genocidal forces operating in Zaire, then under Mobutu, and 

being supported by Mobutu [so] there was a search for security and peace for our 

country.…Once the international community failed in its obligations to make sure 

that Rwanda did not continue to be destabilised by those who were in refugee 

camps in the Congo, Rwanda had to take the responsibility to create peace and 
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security for its own citizens. That's what resulted in our forces crossing the border 

in 1996 and dismantling the camps in the Congo.
 114

 

 

Een jaar later bezoekt president Kagame de Verenigde Staten. Op het programma staat 

onder andere een bezoek aan het hoofdkantoor van de Verenigde Naties en Harvard. 

Tijdens een persconferentie en vraag- en antwoord gesprek met studenten moet hij ook 

hier antwoord geven op de vragen over de aanwezigheid van Rwanda in Congo in 1996: 

 

The situation relating to the ex-FAR and Interahamwe in the Congo is simply 

what remains of a problem dating back to 1996. We tried to resolve it then by 

dismantling the camps and bringing most of the Rwandese, who were living in 

other countries as refugees, back home.
115

 

 

… we got involved in the Congo in 1996. There were refugee camps across our 

border that harboured Interahamwe and ex-FAR who were carrying out incursions 

into Rwanda, killing people and destabilising the country. Under such 

circumstances there was no way development was going to take place. On that 

basis we got involved in the Congo.
116

 

 

In 2002 bezoekt Kagame president Mbeki van Zuid Afrika. Tijdens een persconferentie 

aan het einde van het bezoek wordt Kagame wederom gevraagd naar zijn motieven voor 

interventie in de DRC in 1996:  

 

 Our concerns are to do with security. You should remember that we had a

 Genocide in Rwanda. Those forces that were responsible for the Genocide fled to 

 Congo. At that time Mobutu was in power and he came in to help them to cause 
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 insecurity across the border in Rwanda. … Our sending troops into Congo in 

 1996 was to deal with these forces that were associated with the Genocide in 

 Rwanda and wanted to continue causing problems for us.
117

 

 

In de bovenstaande fragmenten geeft Kagame telkens aan dat de primaire reden voor 

interventie de dreiging voor de nationale veiligheid van Rwanda was die afkwam van de 

Hutu- rebellen in het oosten van Zaïre. Zodoende is een discrepantie waar te nemen met 

de initiële verklaring van Kagame in 1996 waarin hij aangeeft dat de primaire reden voor 

interventie gerechtigheid is. Na aanleiding van de tweede paragraaf van dit hoofdstuk, 

waarin zal worden ingegaan op de historische feiten van deze periode, zal wellicht een 

verklaring voor deze discrepantie kunnen worden gegeven.   

 Een jaar later volgt een zeer uitgebreid vraaggesprek met de toenmalige Britse 

staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Clare Short. Kagame wordt in dit 

gesprek dus geïnterviewd door een medepoliticus en tevens de beheerster van de Engelse 

ontwikkelingsgelden. Short vraagt Kagame naar de beschuldigingen die vaak worden 

geuit aan het adres van Rwanda betreffende de motieven voor de interventie van 1996. In 

plaats van het terugdringen van de Hutu rebellen doelt zij op de redenen als economisch 

gewin en het vergroten van Rwandees territorium. Kagame antwoordt:  

  

I would very much like to comment on that by saying that, first of all, before we 

 went to the Congo in 1996, we asked the whole world to help us deal with that 

 situation that was originating from the Congo, where we had militias in tens of 

 thousands, ex-FAR, genocide forces which kept on crossing our borders to kill 

 our people and exterminate one section of our population. And we said we didn't 

 have to go to Congo if the international community is ready to step in and deal 

 with that situation. But they never dealt with the problem.
118
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Kagame komt wederom met een verwijt aan de internationale gemeenschap en gaat niet 

in op de argumenten die Short aandraagt betreffende economisch gewin. Uit de 

verschillende bovenstaande fragmenten komt dus grotendeels een consistent beeld naar 

voren in vergelijking met het discours voor interventie dat Kagame in 1996 naar voren 

brengt. 

Een analyse van het periodieke discours van Kagame betreffende de Rwandese 

interventie in Zaïre in 1996 -1997, kan worden samengevat als een bijna consistent 

plaatje. Ten eerste wordt uit het discours van Kagame duidelijk dat hij meent dat 

Rwandese troepen inderdaad geïntervenieerd hebben in Zaïre in 1996. Alhoewel er een 

initiële ontkenning was, wordt in latere interviews het aandeel van Rwanda openhartig 

besproken. Door middel van ethos, de geloofwaardigheid toegekend aan de positie van 

Kagame, lijkt men het waarheidsgehalte van deze bekentenis positief te kunnen valideren 

en ervan uit te kunnen gaan dat een Rwandese interventie heeft plaatsgevonden. 

Vervolgens probeert hij in zijn discours deze interventie te rechtvaardigen. Om dit te 

bewerkstelligen legt Kagame vooral de nadruk op pathos. Veelvuldig wordt door hem 

teruggegrepen op de genocide van 1994 en op het falen toen en nu van de internationale 

gemeenschap en met name de VN. Kagame blijft door middel van deze verwijzingen 

Rwanda dus consequent in een slachtofferrol positioneren om bij zijn toehoorders 

compassie op te wekken en begrip voor de Rwandese acties. Naar deze acties wordt 

vervolgens verwezen in abstracte termen als het ‘ontmantelen’ van vluchtelingenkampen; 

gewelddadigheden worden niet genoemd. Ook probeert Kagame in zijn logos 

argumentatie, door onder andere binaire tegenstellingen, een zwart-wit beeld voor te 

stellen van de gehele situatie. Rwanda heeft slechts één optie voor handen en dat is 

interventie. Kritische vragen aangaande eventuele economische of expansionistische 

motieven blijven onbeantwoord.  

 De enige inconsistentie in zijn discours is te vinden in het verschil in 

beweegredenen dat Kagame aanvoert voor interventie. Waar eerst resoluut naar de 

rechtsgang wordt verwezen, meent Kagame later consequent dat de nationale veiligheid 

van zijn land in het geding is.   
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Dit onderzoek zal nu ingaan op de feiten van de periode voor en van de eerste Rwandese 

interventie in Oost-Congo (1996 -1997) en zijn nasleep die uitmondde in de verwijdering 

van Mobutu, om te onderzoeken of het discours van Kagame te rijmen valt met de 

historische werkelijkheid. 

 

Paragraaf § 2.2 Historisch feitenkader 

In het najaar van 1996 nam de onderdrukking van de Banyamulenge bevolking in Zuid-

Kivu steeds extremere vormen aan. Op 7 oktober 1996 gebiedde de gouverneur van deze 

provincie dat alle Banyamulenge moesten vertrekken omdat ze anders gedood zouden 

worden.
119

 Maar dit is niet de enige bedreiging voor deze bevolkingsgroep. Ook de 

daders van genocide in Rwanda, de ex- FAR en Interahamwe die massaal waren gevlucht 

naar de kampen in Zaïre, voerden aanvallen op de Banyamulenge uit. De twee groepen, 

bestaande uit tienduizenden rebellen, hadden zich in de anonimiteit van de kampen 

gehergroepeerd in de rebellenbeweging Rassemblement pour le Retour et la Démocratie 

(RDR) en waren al in oktober 1994 begonnen met aanvallen op Rwandees grondgebied te 

plegen.
120

 De in de kampen levende leiders van de genocide ‘fattened on international aid 

and preened in front of foreign journalists’
121

 verklaarden nu openlijk dat hun intentie 

was om naar Rwanda terug te keren en alle Tutsi te vermoorden die hun terugkeer zouden 

verhinderen.
122

  

De VN besloot samen met Zaïre een plan op te stellen om de verschillende 

bewapende groepen te scheiden van de gewone vluchtelingen. Deze optie werd 

uiteindelijk verworpen omdat de operatie te risicovol zou zijn en er een te grote 

troepenmacht voor nodig was.
123

 Maar de aanvallen bleven wel doorgaan; in november 

1995 worden er aanvallen op de hoofdstad Kigali uitgevoerd en op andere economische 

                                                 
119

 Michael G. Schatzberg, ‘Beyond Mobutu: Kabila and the Congo’ Journal of Democracy 8.4 (1997) pp. 

70-84, 79. 
120

 Schatzberg, ‘Beyond Mobutu: Kabila and the Congo’, 80. 
121

 Roger Winter, ‘Lancing the Boil: Rwanda’s Agenda in Zaire’ in Howard Adelman en Govina C. Rao 

ed., War and Peace in Zaïre/ Congo (Trenton 2004) 110. 
122

 Human Rights Watch, ‘Rearming with Impunity. International Support for the Perpetrators of the 

Rwandan Genocide’, HRW Arms Project, (1995); beschikbaar 

op:http://www.hrw.org/reports/1995/Rwanda1.htm 
123

 Winter, ‘Lancing the Boil: Rwanda’s Agenda in Zaire’, 113. 



 59 

doelen in Rwanda. De FPR was initieel succesvol in het afslaan van deze vorm van 

aanslagen, maar vervolgens veranderden de RDR hun strategie en begonnen willekeurige 

Tutsi burgers in afgelegen dorpjes in het grensgebied met Zaïre aan te vallen.  

Na deze aanvallen in juni 1996 heerste er bij de Rwandese regering en bij het 

merendeel van de Tutsi bevolking het idee dat de Hutu rebellen de genocide wilden 

herstarten.
124

 De FPR zag in dat ze van de Veiligheidsraad geen hulp hoeven te 

verwachten en besloot zelf tot actie over te gaan. Paul Kagame bezocht in de zomer van 

1996 Washington en kondigde daar zijn plannen aan om zelf in te grijpen in de 

vluchtelingenkampen wanneer de VN dit zou nalaten. Bronnen beweren dat Kagame hier 

stilzwijgende toestemming van de Verenigde Staten voor heeft gekregen met het advies 

om het gewelddadige Rwandese aandeel zo goed mogelijk te verhullen.
125

 

Maar niet alleen de Banyamulenge waren ontevreden over de situatie in Zaïre, 

ook veel Zaïrezen waren ontevreden over de situatie in hun land. Onder dictator Mobutu 

leefde het volk in erbarmelijke omstandigheden en van enige vorm van bestuur in het 

land was vrijwel geen sprake meer. Als gevolg van deze malaise waren in het oosten van 

het land verschillende rebellengroepen actief die tegen het huidige regime in opstand 

kwamen. Eén van deze rebellengroepen was de Parti de la Révolution Populaire (PRP) 

onder leiding van Laurent Désiré Kabila. Kabila was al jarenlang een opponent van 

Mobutu. Hij was betrokken bij afscheiding van de opstandige provincie Katanga in de 

jaren zestig en had daarna samen met anderen in 1967 de PRP opgericht in de bergen van 

Zuid – Kivu vanuit waar zij het de regering in Kinshasa moeilijk probeerden te maken, 

maar zonder veel resultaat.
126

 De PRP had een leninistische inslag en bestond voor het 

merendeel uit Lumumbisten, aanhangers van de vermoorde eerste president van het 

onafhankelijke Congo: Patrick Lumumba.  

In de jaren zeventig leek de PRP zijn idealen steeds meer vaarwel te zeggen en 

wordt het meer en meer een criminele organisatie. Kabila ging zich in deze periode 

vooral bezig houden met commerciële activiteiten: hij werd een handelaar en smokkelaar 

in goud en komt tijdens zijn handelsreizen meermaals in contact met Yoweri Museveni 

                                                 
124

 Winter, 117  
125

 Filip Reyntjens, La Guerre des Grands Lacs : Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en 

Afrique centrale (Parijs 1999) 76.  
126

 Schatzberg, ‘Beyond Mobutu: Kabila and the Congo’, 78. 



 60 

en Paul Kagame.
127

 Daarna bleef het tot midden jaren negentig stil rondom Kabila en de 

PRP en leek de beweging zodoende niet meer actief. 

De Banyamulenge waren ondertussen met hulp van FPR in opstand gekomen 

tegen de plannen van de lokale overheid en ze waren nu in staat om aanvallen van Zaïrese 

leger af te slaan. Maar de FPR zag in dat ze alle oppositiegroepen in de Kivu’s zou 

moeten verenigen om met name de dreiging die RDR vormde af te slaan. Achter de 

schermen was men daarom druk bezig met het formeren van een verenigde oppositie 

bestaande uit de PRP onder leiding van Kabila, de Conseil National de Résistance pour 

la Démocratie (CNRD), de Mouvement pour la Liberation du Congo (MRLZ) en de 

Alliance Democratique du Peuple (ADP). Samen vormden deze opposititiegroepen 

uiteindelijk de Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération (AFDL).  

De rol van Rwanda in de formatie en de uiteindelijke strijd van de AFDL bleek 

essentieel: ‘Rwanda was the godfather of the Congolese rebellion’.
128

 Verschillende 

rapporten wijzen uit dat de APR de verschillende troepen bij elkaar bracht, trainde en van 

wapens voorzag. Ook werden APR officieren op sleutelposities in de AFDL 

gepositioneerd en leverde de APR veel strijdkrachten. Dit wordt behalve in het discours 

van Kagame ook benadrukt door een ander kopstuk uit de Rwandese regering, president 

Bizimungu: 

 

We put everything at their disposal: logistics and armaments: they did not have 

any; combatants: they did not have any. We did everything for them: fighting, 

recruitment of Zairian fighters for them. We did their diplomatic work by 

mobilizing almost all  those who supported the cause of the AFDL. We mobilized 

international opinion in their favor.
129

  

 

De AFDL zou uiteindelijk, tevens met de hulp van Oeganda, Angola en Zuid – 

Soedanese troepen, moeten gaan vechten tegen verschillende tegenstanders: de Forces 

Armeés Zaïroise (FAZ), het gedemoraliseerde en slecht betaalde leger van Mobutu dat 

een negatieve connotatie had bij de Zaïrese bevolking vanwege de vele muiterij in het 

                                                 
127

 Schatzberg, 81.  
128

 Ibidem. 
129

 Winter, 130. 



 61 

leger, de sterke ex-FAR en Interahamwe troepen verenigd in de RDR en de Angolese 

oppositiegroep União Nacional para a Indenpendência Total de Angola (UNITA) die 

bang was om hun aanvoerroute door Zaïre voor wapens te verliezen met de AFDL aan de 

macht.
130

 De doelen van de verschillende betrokkenen aan interveniërende kant kwamen 

grotendeels overeen. Rwanda wilde ten eerste de vluchtelingenkampen opdoeken om zo 

de infiltraties op hun grondgebied te stoppen. Ten tweede wilde Rwanda de gehele 

alliantie tussen de Interahamwe en ex-FAR vernietigen en de rebellen uitschakelen om zo 

een herbegin van de genocide uit 1994 te voorkomen. Als laatste doel had Rwanda om 

Mobutu af te zetten en een leider te installeren die Rwanda vredelievend gezind was en 

tevens economische activiteiten tussen beide landen zou bevorderen.
131

 Kabila was 

uiteindelijk vooral geïnteresseerd in het doel om Mobutu af te zetten om zo zelf de macht 

te grijpen, maar zag ook in dat dit alleen kon worden bewerkstelligd wanneer zowel de 

FAZ als de RDR zou worden verslagen omdat beide groepen met steun van Mobutu 

opereerden. De Banyamulenge hadden behalve het realiseren van veiligheid voor hun 

bevolkingsgroep tevens het doel om door deze strijd hun weg naar politieke inclusie te 

zoeken om zo uiteindelijk en lokale autoriteit te vormen.
132

 

 De AFDL begon uiteindelijk in oktober 1996 onder de politieke leiding van 

Kabila en militaire leiding van de voorman van de CNRD, André Kisase Ngandu, met het 

opdoeken van de vluchtelingenkampen. De vluchtelingen werden gedwongen de kampen 

te verlaten en sloegen wederom op de vlucht: sommigen terug naar Rwanda en andere 

dieper de binnenlanden van Zaïre in zich voortbewegend tussen de strijdende partijen. 

Veel onschuldige burgers raakten het slachtoffer; door uitputting, ondervoeding of als 

gevolg van de gewapende strijd tussen alle partijen. Maar vooral soldaten van de FPR 

leken het op de burgerbevolking te hebben gemunt en de Hutu moeten het nu ontgelden. 

Journalisten en medewerkers van NGO’s werden de toegang tot de gebieden ontzegd 

zodat de gruweldaden niet aan het licht zouden komen. Maar al snel miste de 

vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) vele duizenden 

vluchtelingen en begon zich af te vragen wat er zich aan het afspelen was in de jungle 
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van de Kivu’s. Er werd een onderzoek ingesteld en in 1998 kwam de VN in zijn rapport 

tot de conclusie dat de systematiek van het moorden zou kunnen worden gezien als 

misdaden tegen de menselijkheid en misschien zelfs genocide.
133

 

 In januari 1997 werd Kabila uiteindelijk de onbetwiste leider van de AFDL nadat 

Ngandu op mysterieuze wijze om het leven was gekomen en Kabila zodoende ook de 

militaire leiding in handen kreeg. Vanwege zijn internationale contacten en zijn 

talenkennis leek de Hutu Kabila zeer geschikt als het gezicht van de overwegend Tutsi 

georiënteerde AFDL. Ook werd hij door zijn achterban geaccepteerd vanwege zijn 

langdurige strijd tegen Mobutu en zijn navolging van Lumumba.  

 Nadat de Kivu provincies onder volledige controle van de AFDL waren gebracht, 

begon de opmars van de oppositietroepen naar de hoofdstad Kinshasa. Mobutu trachtte 

nog vredesbesprekingen te starten nu Kabila al meer dan 25% van het Zaïrese 

grondgebied onder zijn controle had, maar deze werden door de AFDL verworpen. De 

strijd ging gepaard met veel doden onder de burgerbevolking. Toch kon de AFDL, 

gesteund door de Rwandezen en in mindere mate de Oegandezen en Angolezen, zijn 

opmars redelijk makkelijk vervolgen omdat steeds meer van zijn tegenstanders 

gedemoraliseerd raakten, deserteerden of zich zelfs bij de AFDL aansloten. Ook de 

bevolking was op de hand van de interveniërende troepen. Na de jarenlange 

onderdrukking van het Mobutu regime zagen zij nu kansen om hem af te zetten en de 

regie in eigen land weer over te nemen. Veel burgers kwamen daarom ook zelf in opstand 

en sloten zich aan bij de AFDL.  

Op 17 mei namen de troepen uiteindelijk de hoofdstad in en kroonde Kabila 

zichzelf tot president. Mobutu was ondertussen naar Marokko gevlucht. Zaïre werd 

omgedoopt tot de Democratische Republiek Congo (DRC) en de troepen van de AFDL 

vormden het nieuwe nationale leger. In dit leger werden dan nog steeds relatief veel hoge 

posten door Rwandezen bezet, iets wat korte tijd later voor veel problemen zou gaan 

zorgen.  
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Uiteindelijk zijn het verschillende factoren geweest die tot het afzetten van 

Mobutu hebben geleid; een slecht werkende staat, nationalisme, externe sabotage en de 

revolutie van de AFDL. De AFDL en Rwanda hadden zonder elkaar in ieder geval niet 

tot dit succes kunnen komen.
134

 

 Uit bovenstaande historische feiten kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken ten aanzien van de aard en omvang van de veronderstelde veiligheidsdreiging 

voor Rwanda. Ten aanzien van de territoriale veiligheid van Rwanda kan men 

concluderen dat de RDR rebellen opererend vanuit de vluchtelingenkampen in Oost – 

Congo inderdaad een gevaar vormden voor de nationale veiligheid van Rwanda. Door 

middel van de aanvallen die zij meermaals uitvoerden op het Congolese grondgebied 

tussen 1994 en 1996 is de angst van Rwanda dat men het land wilde destabiliseren 

gerechtvaardigd. Tevens moet hier worden opgemerkt dat de gevoelens van onveiligheid 

aan Rwandese kant werden verstrekt door het inactieve optreden van de VN inzake de 

problematiek in de vluchtelingenkampen. 

Ten aanzien van de etnische veiligheidskwestie betreffende de Banyamulenge 

bevolking van de Kivu provincies kan men concluderen dat deze bevolkingsgroep 

inderdaad het doelwit was van etnische onlusten door zowel de RDR als het Zaïrese 

regime van Mobutu. De Rwandese zorgen ten aanzien van een continuering van de 

genocide van 1994 waren hierdoor gegrond en werden versterkt door uitspraken van het 

leiderschap van de RDR dat men het specifiek op Tutsi had gemunt. 

 

 

Paragraaf § 2.3  Deelconclusie 

 

Door het vergelijken van het discours van Kagame en de historische feiten en acties van 

Rwanda in de periode van de eerste Rwandese interventie in Oost-Congo (1996 -1997) 

kan men onderzoeken of het discours van Kagame te rijmen valt met de historische 

werkelijkheid. Door vast te stellen of deze twee factoren contradictoir zijn, kunnen 

eventuele aannames worden gemaakt of het Rwandese discours ter verdediging van zijn 

acties in Oost – Congo oprecht is of dat het andere intenties van Rwanda maskeert. 
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Wat betreft de eerste parameter van dit onderzoek, de aanwezigheid van Rwanda in 

Zaïre, komen het discours en de historische feiten grotendeels overeen. Dit ondanks de 

initiële ontkenning aan Kagame. Roger Winter beargumenteert in zijn hoofdstuk 

‘Lancing the Boil: Rwanda’s Agenda in Zaire’ dat deze ontkenning over het Rwandese 

aandeel in de interventie te maken heeft met het beeld dat ‘the system was fixed against 

them’ en dat Rwanda zou worden benadeeld met embargo’s terwijl de génocidaires zich 

konden hergroeperen.
135

 Nadat Mobutu succesvol was verwijderd, wat tevens ten gunste 

was van verschillende Westerse mogendheden zoals de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk, kon Kagame zijn aanzienlijke aandeel in de overwinning uiteindelijk 

claimen.  

Ook bij de tweede parameter, die van de veiligheidsdreiging voor Rwanda, zijn 

Kagames discours en de historische werkelijkheid veelal met elkaar in balans, al zijn daar 

wat kanttekeningen bij te plaatsen. De RDR troepen in de vluchtelingenkampen in Zaïre 

zorgden inderdaad voor een reële dreiging ten aanzien van de territoriale veiligheid van 

Rwanda. Het is daarom onduidelijk waarom Kagame in zijn discours zich in eerste 

instantie richt op de rechtsgang van de génocidaires als primaire reden en pas later de 

nationale veiligheid van Rwanda ten tonele brengt. Het is een mogelijkheid dat Kagame 

in het eerste geval probeert om de internationale opinie op zijn hand te krijgen door zich 

op internationaal recht te beroepen en zo zijn interventie te rechtvaardigen.  

Ook ten aanzien van de Rwandese angst voor een continuering van etnisch geweld zijn 

discours en feiten in overeenstemming met elkaar, aangezien RDR en FAZ regelmatig, 

zowel in Zaïre als Rwanda, aanvallen specifiek op Tutsi uitvoerden. 

 De enige duidelijke kanttekening die te plaatsen is bij de reactie van Rwanda op 

de veiligheidsdreiging van de RDR rebellen in Oost –Zaïre, is dat de AFDL en de FPR 

zich niet enkel richtte op de rebellen maar ook in grote getale op de onschuldige 

vluchtelingen en Hutu bevolking van de Kivu regio. Ondanks dat Kagame in zijn 

discours beweert dat het aantal aanvallen op burgers minimaal waren, ze door individuele 

soldaten werden uitgevoerd en dat het geen overheidsbeleid was, blijkt uit VN 

rapportages dat de systematiek van de aanvallen op de burgerbevolking wel degelijk een 
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vorm van organisatie in zich had die waarschijnlijk te traceren is naar de top van de FPR 

en AFDL.
136

 

Het discours van Paul Kagame ter verdediging van de interventies in Oost –  

Congo en het historisch feitenkader zijn voor de periode 1996-1997 dus grotendeels in 

balans. Rwanda’s zorgen met betrekking tot de veiligheidsdreiging die de Hutu rebellen 

veroorzaken kunnen dus als gegrond worden beschouwd. Daarom is het opmerkelijk dat 

Kagame’s verdediging in sommige gevallen wat omslachtig oogt. Maar het enige 

voorbehoud dat kan worden gemaakt ten aanzien van de juistheid van Kagame’s discours 

ligt in het feit dat de Rwandese troepen onproportioneel geweld gebruikten tegen de 

burgerbevolking van de Kivu’s. Vooralsnog is het onduidelijk waarom dit geweld heeft 

plaatsgevonden, maar wellicht zal hier in de volgende onderzoeksperiode een antwoord 

op kunnen worden gevonden. 
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Hoofdstuk 3. Periode 2 1998 – 2003.  

 

We have to manage the problem on the ground. We 

also have to manage the perception.   

Paul Kagame.
137

 

Paragraaf § 3.1 Discourse 

Bij een analyse van het discours van Kagame aangaande de tweede interventie in de DRC 

in 1998 en de daaropvolgende Tweede Congolese oorlog (1998 – 2003), zal ik mij 

allereerst richten op de aanwezigheid van de Rwandese troepen in deze periode in de 

DRC. Er bestaat namelijk nogal wat ambiguïteit over deze aanwezigheid van Rwanda 

gedurende deze jaren. Zodoende zal in de paragraaf allereerst de eerste parameter van dit 

onderzoek worden bekeken; hoe beargumenteert Kagame de al dan niet aanwezigheid 

van de Rwandese troepen in de DRC? Vervolgens zal in deze paragraaf de tweede 

parameter worden behandeld: welke verdediging voert Kagame aan voor deze 

aanwezigheid? In de tweede paragraaf zullen deze uitspraken vervolgens getoetst worden 

aan de historische werkelijkheid. 

Rwandese aanwezigheid  

Na onderzoek is gebleken dat er weinig primaire bronnen voorhanden zijn van Kagames 

discours voor de jaren 1998 en 1999. Desalniettemin is er een initiële ontkenning van de 

interventie in 1998 door anderen in de Rwandese regering. De minister van Buitenlandse 

Zaken, Anastase Gasana, meent bijvoorbeeld al in de zomer van 1998, kort nadat de 

onlusten in het oosten van de DRC uitbraken, dat ‘Rwanda has its own problems that it is 

trying to solve; it cannot go fighting wars in Congo. This is purely Congo’s internal 

affair’.
138

  

 Paul Kagame wordt uiteindelijk de officiële woordvoerder van Rwanda nadat hij 

in maart 2000 tot president van het land wordt verkozen. Na jarenlang de werkelijke 

macht in handen te hebben gehad, wordt het nu officieel met het afzetten van Bizimungu. 
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Tijdens zijn inauguratierede in 2000, beaamt de nieuwe president dat Rwandese troepen 

inderdaad wederom in buurland DRC gestationeerd zijn:  

  

 I would like once more to tell Rwandans and foreigners present here that the fact 

 that Rwanda has currently troops in the neighbouring Democratic Republic of 

 Congo, does not mean that Rwandans like to fight.
139

  

 

De milde toon die hij aanslaat – do not like to fight – tegen zijn publiek, lijkt een repetitie 

van zijn eerdere slachtofferdiscours; Rwanda wordt gedwongen het heft in eigen handen 

te nemen. Een jaar later in 2001, tijdens Kagames speech op de herdenkingplechtigheid 

van de genocide, beaamt hij wederom dat Rwanda in 1998 gedwongen werd zijn troepen 

naar buurland DRC te sturen maar dat op dat moment zijn troepen al gedeeltelijk waren 

teruggetrokken. 

  

 We have been compelled to send our forces to the Democratic Republic of Congo 

 on two occasions. […In 1998] we sent 15,000 troops to the DRC.
140

  

 …… 

 Even now that we are pulling our troops back in the DRC, a complete withdrawal 

 is unthinkable until our security is guaranteed.
141

   

 

Kagame doet deze laatste uitspraak in het licht van het Lusaka akkoord. Op 10 juli 1999 

ondertekenden de strijdende partijen in Lusaka (Zambia) een staakt-het-vuren akkoord. In 

paragraaf twee zal nader worden ingegaan op dit akkoord maar voor de verklaarbaarheid 

van de discoursanalyse in deze paragraaf is het noodzakelijk om ook hier enkele feiten uit 

dit verdrag te verhelderen. In het akkoord werd onder andere overeengekomen dat de 

betrokken partijen in de DRC onmiddellijk alle vijandigheden zouden staken. Ook 

zouden alle partijen mee moeten helpen om de milities te ontwapenen en te repatriëren en 
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zouden alle buitenlandse troepen binnen 180 dagen de DRC moeten verlaten. Verder zou 

er tevens een VN vredesmissie, Mission des Nations Unies en République Démocratique 

du Congo (MONUC), worden verwezenlijkt die toezicht op het akkoord zou houden. Ook 

zou MONUC samen met het nieuw gevormde Congolese leger de veiligheid garanderen 

wanneer de buitenlandse troepen zich hadden terug getrokken.
142

 Over dit laatste punt 

ontstaan al kort na de ondertekening van het akkoord problemen. Ondanks dat de VN de 

volledige terugtrekking van buitenlandse troepen verlangt voordat het zijn missie zal 

uitvoeren, weigert Kagame zijn troepen volledig terug te trekken voordat MONUC de 

situatie op de grond overneemt uit angst voor de dreiging die dan zou kunnen uitgaan van 

de Hutu rebellen.  

  

 We are ready to pull out of the Congo, but on condition that the security concerns 

 that led to us going there in the first place, are addressed within the framework of 

 the Lusaka Agreement. Why don’t we address those concerns before we insist 

 that  Rwanda moves out of Congo?
143

  

 

Slechts een paar maanden later, in een interview met The Economist, lijkt het alsof 

Kagame wil bedoelen dat de situatie nu volledig is veranderd wanneer hij meent dat het 

Lusaka vredesakkoord zeker op de goede weg is:  

  

 I believe that the Lusaka process is succeeding in a very broad sense. Serious 

 fighting is not taking place anymore. There has even been disengagement of 

 forces from the actual frontline positions. We have pulled some of our units back 

 to Rwanda.
144

  

 

In eerste instantie lijkt het dus of Kagame positief is ten aanzien van het Lusaka akoord 
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en probeert hij naar de buitenwereld toe een coöperatief beeld van Rwanda te schetsen. 

Maar in het vervolg van zijn betoog grijpt hij toch weer terug op zijn aloude 

veiligheidsoverwegingen en lijkt het met de implementatie van het Lusaka akkoord 

helemaal niet zo voortvarend te gaan.  

  

 We are prepared to continue and eventually complete our withdrawal from 

 Congo. But there is a problem that must first be addressed. How do we handle the 

 ex-FAR/Interahamwe? We have agreed to their disarmament, demobilisation and 

 so on. But that has not yet happened. A complete withdrawal from the DRC on 

 our part, therefore, becomes illogical until this problem is not addressed.
145

 

 

Kagame hamert dus op de ontwapening van de ex-FAR en Interahamwe troepen voordat 

Rwanda zal doorgaan met de terugtrekking van de eigen troepen. Kagame redeneert dat 

wanneer een partij zich niet aan het akkoord lijkt te houden, dit recht dan ook aan de 

andere partijen voorbehouden is. Terugtrekking van Rwandese troepen lijkt zodoende 

niet hoog op zijn agenda te staan. Om zijn argumenten kracht bij te zetten komt Kagame 

vervolgens met spierballentaal over de aard en omvang van de Rwandese aanwezigheid 

in de DRC:  

  

 I will give you the facts. We had not taken new units into the Congo. What had 

 happened, and will continue to happen even in the future, while we still have 

 troops in the Congo, units of forces can and will change positions. They can move 

 from Bukavu and go to Uvira, depending on where the threat is that demands 

 their presence. They move from Bukavu to Goma or from Goma to Walikale or to 

 Masisi. They have been doing that and they will continue to do so as long as 

 they are in the DRC fighting the ex-FAR and Interahamwe. But Rwanda has 

 reduced its forces significantly in the Congo.
146

  

 

Wat opvalt is dat Kagame hier eerst wederom inspeelt op ethos – I will give you the facts 
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– ; ik ben de president van Rwanda dus ik ken feiten en zodoende de enige waarheid. 

Vervolgens lijk Kagame zijn tegenstanders te willen waarschuwen en angst in te 

boezemen door de sterkte van zijn troepen op te sommen. Het is opvallend dat hij meteen 

hierna met een afzwakking komt van zijn eerdere relaas. Door te stellen dat Rwanda zijn 

troepen significant heeft gereduceerd volgt namelijk een uitholling van zijn voorgaande 

argument. Met deze woorden lijkt Kagame de Rwandese medewerking aan Lusaka te 

willen bevestigen en zo de goodwill van de internationale gemeenschap te kweken. Maar 

deze woorden lijken niet te verbloemen dat er Rwandese troepen in de DRC aanwezig 

blijven om de Rwandese veiligheid te garanderen.  

 In augustus 2002 wordt er wederom een vredesakkoord gesloten in Pretoria, Zuid 

Afrika. Ditmaal specifiek tussen de DRC en Rwanda om het ineffectieve Lusaka verdrag 

nieuw leven in te blazen. Het akkoord heeft twee speerpunten: de terugtrekking van 

Rwandese troepen en de ontmanteling van de Hutu rebellengroepen. Beide overheden 

claimen dat het tot dan aan toe onmogelijk was om het eerdere Lusaka akkoord effectief 

te implementeren. Er wordt besloten dat MONUC’s mandaat wordt versterkt wat het 

ontwapeningsproces betreft en dat de Congolese regering beter zal moeten samenwerken 

met de VN missie. Rwanda zal vervolgens zijn troepen van het Congolese grondgebied 

terugtrekken.
147

 Na de ondertekening meent Kagame dat Rwanda het akkoord zal 

respecteren en uitvoeren:  

  

 The important thing is that we have met and we have agreed on two key things, 

 that we shall do all in our power to ensure that the (Rwandan) militias (based in 

 the Democratic Republic of Congo) are dealt with, demobilised and repatriated 

 so that they cease to be a threat to our two countries or any other country. The 

 second issue is to ensure that all foreign troops that are not Congolese leave 

 the DRC. Among the foreign armies in Congo is Rwanda's, and we are committed 
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 to leaving.
148

  

 

In het najaar van 2002 zou Rwanda uiteindelijk zijn troepen moeten hebben 

teruggetrokken. Kagame probeert de Internationale Gemeenschap in verschillende 

interviews te laten zien dat hij oprecht is wat Lusaka betreft:  

  

 We were serious when we made this undertaking to withdraw our forces from the 

 DRC. We have started withdrawing our troops and we intend to take this to its 

 conclusion until the last Rwandan soldier has returned home. We will be doing 

 this in the coming days, maybe a month. If it were logistically possible to 

 withdraw all our troops in one day, we would have done so.
149

  

 

Een week na dit interview meldt Rwanda dat het officieel al zijn troepen uit de DRC zou 

hebben teruggetrokken.  

 Maar vanaf het uitgaan van deze verklaring worden er door verschillende 

instanties en personen twijfels geuit of de Rwandese troepen inderdaad zouden zijn 

teruggekeerd naar Rwanda of dat ze wellicht wederom zouden hebben geïntervenieerd. In 

verschillende interviews wordt Kagame vervolgens meermaals met deze geruchten 

geconfronteerd. In een interview met verschillende Oost-Afrikaanse kranten wordt hem 

de vraag gesteld of de Oegandese minister van Defensie gelijk heeft wanneer hij zegt dat 

Rwandese troepen nog steeds in de DRC zijn.  

  

 You are journalists, go there and do your own investigations. Don't wait for 

 what I say or what Mbabazi (Ugandan Defence Minister) is saying. In any case, 

 Mbabazi does not deploy our forces, I do. And I am telling you, they are not there 

 and you can go there and find out. And if we were there, we would be there in a 

 meaningful way, in a presence that would be felt, not a presence that you can 
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 hide. We would be there for a purpose, and the presence would be felt. We would 

 do it publicly and explain our reason.
150

  

 

In dit fragment zitten verschillende lagen van redenering verborgen. Kagame begint zijn 

verdediging met een beroep te doen op de kennis en kunde van de journalisten in plaats 

van een onmiddellijke duidelijke ontkenning. Hij daagt de journalisten als het ware uit 

om zelf op onderzoek uit te gaan en niet eens Kagames eigen woorden af te wachten. 

Vervolgens meent Kagame openlijk dat de Oegandese minister van Defensie geen kennis 

van zaken heeft omdat hij de Rwandese troepen niet aanstuurt terwijl aan deze 

voorwaarde helemaal niet hoeft te worden voldaan om de constatering te maken of de 

Rwandese troepen aanwezig zijn in de DRC. Door gebruik van het overtuigingsmiddel 

ethos, maakt Kagame dus een valse redenering. Als laatste verwijst Kagame naar een 

situatie wanneer Rwandese troepen wel aanwezig zouden zijn. Dit zou dan openlijk 

gebeuren en op een betekenisvolle manier. Het is opvallend dat Kagame in het fragment 

slechts eenmaal naar een duidelijke ontkenning van aanwezigheid verwijst en verder zijn 

discours vooral op secundaire argumenten lijkt te baseren. Zodoende lijken de drie 

bovenstaande aspecten een zeer omslachtige manier om de gestelde vraag te 

beantwoorden. 

 In een van de andere interviews lijkt Kagame zijn ontkenning een stuk krachtiger 

neer te zetten.    

  

 DK: Are your forces in the DRC, Mr. President?  

 PK: No, absolutely not. And I would like to be very clear on this. We have no 

 forces, be it small or big numbers, in the Congo.
 151

    

 

Maar in zijn vervolgantwoord gaat Kagame vervolgens uit zichzelf op zoek naar de 

oorzaken van deze beschuldigingen zonder dat de verslaggevers hiernaar verwezen 

hebben. 
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  I am aware that these rumours persist, coming from certain individuals and 

 NGO's, but they are politically motivated. […] I also believe that the confusion 

 might be arising out of another political problem that is in the Congo … The 

 problem is that some Congolese who speak Kinyarwanda are taken to be 

 Rwandese. But they are not Rwandese.   

 […]  

 For sure we are not there and the UN has confirmed this. If we were to be there, 

 we would not hide it. It would be known and we would explain why we would 

 have taken that course of action. We would not hide it, we would tell the world in 

 broad daylight.
152

  

 

Allereerst probeert Kagame zijn argument te versterken door de betrouwbaarheid van de 

beschuldigers, in dit geval onder andere de NGO’s, in twijfel te trekken. Hij meent dat ze 

politieke doeleinden nastreven en daarvoor Rwanda in een kwaad daglicht moeten 

stellen. Overigens laat hij geheel in het midden wat deze politieke doelen dan zouden 

zijn. Deze kunst om de indruk te wekken dat de tegenstander onfatsoenlijk is wordt 

parrhesia genoemd. Vervolgens breidt Kagame zijn argument verder uit door ook de 

identiteitsverwarring erbij te halen en wederom te verklaren dat Rwandese aanwezigheid 

niet clandestien zou plaatsvinden. Andermaal komen hier dus secundaire factoren aan de 

orde die Kagame gebruikt om zijn ontkenning te versterken. Ook haalt hij de VN erbij als 

factor van geloofwaardigheid. Dit kan als opvallend worden opgemerkt aangezien 

Kagame in voorgaande interviews een consistent beeld schetste van een onbetrouwbare 

en falende VN. In een volgend interview grijpt hij wederom terug op zijn oude 

denkbeelden. 

  

 AT: Fighting has been raging on in the northeast and MONUC says Rwandan 

 troops are still there, despite the promise of complete withdrawal. Why are they 

 still there?  

 PK: MONUC is confused. We have never been in the northeast of Congo. Never. 
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 So even if one falsely accused us having not withdrawn fully from Congo, it 

 would be in other parts of the country, not the northeast where we had never been 

 in the first place. There is no presence of Rwanda in that area, and there never has 

 been.
153

 

 

Ook hier maakt Kagame van een omslachtige manier gebruik om de aanwezigheid van 

Rwandese troepen in de DRC te ontkennen. In plaats van het bij zijn initiële ontkenning 

te houden – We have never been in the northeast of Congo. Never.– maakt hij zijn 

argumentatie veel ingewikkelder door weer te verwijzen naar een ‘als … dan’ situatie: als 

Rwanda al in Congo zou zijn, dan zou het zeker niet in dat gebied zijn. 

 Het is dus opvallend dat Kagame bij zijn ontkenning van Rwandese aanwezigheid 

een omslachtige manier van antwoorden hanteert die verwarring bij zijn lezers genereert. 

Tevens probeert hij de geloofwaardigheid van zijn tegenstanders, de Oegandese minister 

van Defensie, NGO’s en MONUC, in twijfel te trekken bij zijn toehoorders door aan zijn 

eigen positie en kennis te refereren. Wanneer in de volgende paragraaf deze verklaringen 

aan de feiten zullen worden getoetst, kunnen deze factoren wellicht effectiever worden 

geïnterpreteerd.  

 Maar na deze constateringen zal dit onderzoek allereerst kijken naar de tweede 

parameter; de redenen die Kagame aanvoert voor de verdediging van de Rwandese 

aanwezigheid. 

 

Veiligheidsdreiging  

Kagame probeert door middel van zijn discours zijn acties, met betrekking tot de 

interventie in de DRC, te verdedigen en te legitimeren. Dit discours is niet altijd alleen 

gericht aan internationale autoriteiten en regionale actoren, maar ook aan zijn eigen 

bevolking. Het is namelijk tevens van belang voor Kagame om aan de Rwandese 

bevolking het regionale beleid van Rwanda uit te leggen om zo ook bij hen de acties van 

het nationale leger te legitimeren. Rwanda is immers een jonge democratie en steun van 

de bevolking is onmisbaar voor Kagame om zijn macht te consolideren.  
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 Een voorbeeld van een toespraak die Kagame richt aan de Rwandese bevolking en 

die ingaat op de daden van de APR in buurland Congo, is zijn inauguratierede tot 

president in april 2000. Hij begint zijn betoog door allereerst te proberen de voornaamste 

redenen die de media en internationale autoriteiten vaak aanvoeren voor de Rwandese 

interventie in de DRC, te ontkrachten.   

  

 I would like once more to tell Rwandans that the fact that Rwanda has currently 

 troops in the neighbouring Democratic Republic of Congo, does not mean that 

 Rwandans like to fight, or that Rwanda would like to be a superpower in this 

 region, or that Rwanda wants Congo's wealth or to carve itself a piece of the 

 Congo. There is no foundation to this speculation.
154

  

 

Kagame tracht zijn land in deze toespraak voor te stellen als een vredelievend land dat 

wat betreft Congo niet uit is op geweld, grondstoffen of macht. Desalniettemin gaat hij 

verder niet in detail in op deze aantijgingen en onderbouwt zijn verweer niet met verdere 

argumenten, behalve dan het repetitieve argument dat in het vervolg van zijn toespraak 

voorkomt, namelijk dat Rwanda in de DRC is om veiligheidsredenen. Kagame maakt in 

dit fragment gebruik van een van de overtuigingsmiddelen van ethos, omdat hij als 

president de autoriteit heeft om zijn volk over deze zaken te informeren en zijn publiek 

zijn woorden waarschijnlijk als waarheid zal aannemen. Tevens zal de bevolking van 

Rwanda het eigen land graag als een vreedzame natie willen zien. Dit beeld van Rwanda 

komt ook in latere interviews aan de orde. Tijdens een interview met een Keniaanse krant 

wordt Kagame namelijk de vraag gesteld wat het regionale beleid van Rwanda is, 

aangezien het land strategisch gesitueerd is in het Grote Meren gebied. 

  

 The primary objective that is reflected in our policy in the region is to live at 

 peace with our neighbours. Not only have we sought to do this, but we have also 
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 been working hard to promote regional integration.
 155

  

 

Het overbrengen van dit beeld van Rwanda is een belangrijk element in Kagame’s 

discours; niet alleen moet hij zijn militaire daden in de DRC verdedigen, ook probeert hij 

zijn land voor te stellen als een vreedzaam land dat met zuivere intenties in buurland 

Congo heeft geïntervenieerd. Dat deze twee doelen moeilijk verenigbaar lijken is ook bij 

Kagame zelf opgekomen. Daarom gaat hij vervolgens zelf in op de aanwezigheid van 

Rwandese troepen in de DRC.    

  

 Some people might mistakenly say that our regional policy is incompatible with 

 the presence of our forces in the DRC. But one must look at the issue factually. … 

 [Congo] supported those who were responsible for the Genocide in Rwanda. It is 

 on that basis that we got involved in the Congo, and are still involved there. For 

 us it is an issue of survival.
156

  

 

Het is opvallend dat Kagame zelf dit delicate onderwerp aansnijdt, terwijl de precaire 

situatie in Congo in het gehele interview nog niet aan de orde is geweest. Door de manier 

van antwoord geven lijkt Kagame de interviewer een stap voor te willen zijn en een 

verwachte vraag al te willen beantwoorden. Kagame weidt vervolgens uit over de 

redenen die Rwanda dan wel zou hebben voor interventie in de DRC: 

  

 I would like to remind everyone that the reason Rwandan soldiers went into 

 Congo was the presence there of Interahamwe and former Rwandan soldiers, who 

 carried out the genocide, were in Congo where they were allowed to carry out 

 military training, were given arms and they continued to come to Rwanda to kill 

 its citizens and destroy what had been reconstructed or built. All this was done 

 with the purpose of pursuing the genocide plan.
157
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Door de verwijzing naar de genocide en de eventuele herhaling ervan, doet Kagame een 

duidelijk appèl op de emotie (pathos) van zijn toehoorders. Ook gaat Paul Kagame in op 

de voorwaarden die nodig zijn voor Rwanda om zich uit de DRC terug te trekken. 

  

 If these Rwandans would give up their plans and agree to join other Rwandans 

 in building Rwanda… and if the leadership of the DRC stopped attacking Rwanda 

 or helping those other Rwandans then the problem would be solved. We would 

 then have no reason to have troops in Congo.
158

  

 

Kagame maakt in bovenstaand fragment, wederom uit zijn inauguratierede, opnieuw 

gebruik van zijn positie als president. Met bovenstaande simplificatie van de situatie 

betreffende de aanwezigheid van Rwandese troepen in de DRC en de oplossing voor dit 

probleem brengt Kagame aan zijn volk een onjuiste boodschap over. Kagame doet 

namelijk voorkomen alsof de ingewikkelde situatie in de DRC, met zijn vele partijen en 

belangen, een probleem is dat eenvoudig te verhelpen is. Ook speelt Kagame in op de 

emoties van de Rwandezen door te melden dat terwijl zij het land op proberen te bouwen 

na de genocide, het hun medeburgers zijn die het land voor veiligheidsproblemen stellen 

en een interventie in de DRC noodzakelijk maken.   

 In een interview later dat jaar met de New York Times, wordt Kagame wederom 

naar zijn positie gevraagd ten aanzien van de minimale garanties om de Rwandese 

troepen uit de DRC terug te trekken. Hij stelt ook hier onomwonden vast dat veiligheid 

het enige motief is voor Rwanda om in de DRC te zijn en dat deze zal moeten worden 

gegarandeerd willen de ARP troepen zich terugtrekken.  

  

 What underlies our presence in Congo is our security. Security is the core issue. 

 We have had problems before with Mobutu in the then Zaire and then we faced 

 similar problems with Kabila in the DRC. … The core issue being security, that is 

 our minimum, our bottom line. Either we provide that security in the manner we 

 are doing at present or the International Community steps in to provide a formula 
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 for us.
 159

  

 

Door de problemen met Mobutu en Laurent Kabila in een zin te plaatsen doet Kagame 

het overkomen alsof er sinds de interventie van 1996 niets veranderd is met de huidige 

situatie. Dit terwijl er toch een machtswijziging heeft plaatsgevonden die door Rwanda 

zelf is geïnstigeerd en er vele variabelen anders zijn dan tijdens het Mobutu- regime. Het 

is in dit fragment tevens interessant te kijken naar de al dan niet bewuste woordkeuze van 

Kagame wat betreft de zin ‘What underlies our presence in Congo is our security. 

Security is the core issue.’ Geeft deze zin aan dat er behalve veiligheid nog andere 

secundaire kwesties spelen? Aangezien er op dit antwoord niet verder wordt 

doorgevraagd blijft het hier bij speculaties naar de bedoeling van Kagame’s woorden. 

Ook stelt Kagame de internationale gemeenschap voor een duidelijke keuze: of zij lossen 

de situatie met de Hutu rebellen in de DRC op of Rwanda zal zelf de nationale veiligheid 

blijven garanderen. Dat Kagame hier zeer stelling in is blijkt wel tijdens de toespraak ter 

gelegenheid van de herdenkingsplechtigheid van de genocide in 2001 waar hij zegt: ‘Let 

us make it our culture to resist the circumstances that may lead to a repeat of this’.
160

 

  

Over de intensiteit van de veiligheidsdreiging waar Kagame steeds naar refereert, bestaat 

nogal wat ambiguïteit en dan in het bijzonder over de troepensterkte van de ex- FAR en 

Interahamwe rebellen. In 2000 lijkt Kagame in verschillende interviews zelf ook niet 

precies aan te kunnen geven hoe groot de Hutu- rebellenmacht in de Kivu provincies is. 

  

 It is not easy to determine the exact number, but they are in the thousands. They 

 would not be very effective if they were not being supported by the administration 
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 in Congo. They become a problem when they are working with governments 

 against us
161

.  

 They are several thousand [Interahamwe and ex-FAR], but I think what is more 

 significant here is that they are being supported by the government in Kinshasa 

 and perhaps from other areas.
162

  

 

Uit deze twee fragmenten blijkt Kagame een zeer brede schatting te maken; het kan 

immers tweeduizend of negenduizend rebellen betekenen. Maar Kagame meent dat het 

aantal niet van belang is; het gaat om het feit dat de rebellen worden gesteund door de 

Congolese regering. Het is mogelijk dat hij met deze toevoeging de aandacht wil afleiden 

van het relatief lage aantal strijders; de Rwandese troepenmacht bestond nota bene op dat 

moment uit meer dan 20.000 soldaten.
163

 Kagame ondersteunt zijn eerdere redenatie dat 

het hier niet om de aantallen rebellen gaat tevens door te beweren dat hij ook niet in staat 

is om exact aan te geven waar zij zich bevinden.  

  

 They [Interahamwe and ex-FAR] are located wherever the DRC government are 

 located. They are in the north-west of the country, they are in the central part 

 where fighting has been taking place recently. They are there in DRC government 

 units, which is a problem for us.
 164

  

 

Kagame lijkt hier te beweren dat de Rwandese Hutu rebellen zelfs geïntegreerd zijn in het 

Congolese leger en dat hun acties zich niet meer alleen beperken tot de oostelijke Kivu 

provincies maar tevens tot veel andere delen van de DRC. Wellicht is deze aanname ook 

de reden voor de discrepantie tussen de getallen die Kagame noemt en de aantallen die de 

Congolese president Joseph Kabila noemt. Hij meent namelijk dat er maar enkele 
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honderden Rwandese rebellen in zijn land opereren.
165

 Kagame antwoordt op deze 

insinuaties:  

  

 For me the numbers have never been so much the issue. Their number is a smaller 

 issue, not the most important issue. The most important issues are, firstly, what 

 they represent, they are forces that committed Genocide and whether it is one 

 person or one hundred, the important issue is what they represent. The second 

 important issue is how they interact with other forces, countries or groups, in 

 order to get the capacity to continue to cause problems for us.
166

  

 

Waar op andere momenten getallen juist van enorm belang lijken te zijn voor Kagame, 

wanneer hij bijvoorbeeld spreekt over de slachtofferaantallen van de genocide, doet hij in 

dit fragment juist moeite om de aandacht van deze getallenlogica af te leiden. Het feit 

blijft wel dat wanneer de Hutu rebellen inderdaad worden gesteund door het Congolese 

leger, Kagame gelijk heeft dat hun sterkte niet alleen aan het aantal Rwandese strijders af 

te meten valt.  

 Desalniettemin wordt er door velen getwijfeld aan het aantal rebellen dat Kagame 

steeds noemt. Hij wordt ervan beschuldigd deze aantallen te overdrijven om zo delen van 

de DRC te kunnen blijven bezetten. Bovendien wordt Kagame in verschillende 

interviews geconfronteerd met de beschuldiging dat hij zelfs zou samenwerken met de 

verschillende rebellengroepen.  

  

 That is simply cynical and untrue. Those who are saying this are just being 

 cynical. We have no reason to exaggerate anything. We have no reason to work 

 with criminals of that nature, if anything we have been fighting them for many 

 years now. So those who are saying this are really being cynical.
167

  

 

Paul Kagame meent hier naast zijn ontkenning, ook te moeten hameren op het cynisme 
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van de personen die deze aantijgingen uiten. Hij probeert dit beeld te versterken door, in 

dit korte antwoord, driemaal het woord ‘cynical’ te gebruiken waardoor op juist dit deel 

van zijn argument de aandacht gevestigd zal worden. Wellicht was zijn antwoord 

geloofwaardiger overgekomen wanneer hij deze typeringen achterwege had gelaten en 

zich had geconcentreerd op de werkelijke ontkenning van zijn repliek; de twee centrale 

zinnen in het antwoord.  

 Tevens rijst de vraag als er ‘slechts’ duizenden Hutu- rebellen zich in de DRC 

bevinden, waarom Kagame, met zijn goed getrainde leger van meer dan 15.000 soldaten, 

niet in staat is deze groeperingen te verslaan.  

  

 WW: Mr Kagame, what do you say to people who say, 'Look at the history of the 

 Rwandan army and its effectiveness as a fighting force. Why has it been so 

 difficult to round up these Interahamwé and ex-FAR forces?  

 PK: That is a multifaceted situation. I would first tell those people the Rwandan 

 army did not fail to keep security within Rwanda. The amount of progress and 

 stability we have had in Rwanda was built on our presence in the Congo, meaning 

 that presence was effective. … The other complicating factor has been the 

 indifference, absolute in my view, on the part of the international community; 

 there has been a lot of talking but almost nothing in terms of helping to deal with   

 the Congo. It's really a multifaceted situation, all sorts of complexities playing 

 in.
168

 

 FS: But they ask why in four years your army, which is very good, has not 

 managed to eliminate them?  

 PK: We have managed to deal with the security problem. Here in Rwanda we 

 have no insecurity at all. By containing them (ex-FAR and Interahamwe) in the 

 DRC, we have partly resolved the problem. If we hadn't done that there would be 

 trouble here.
169
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Wanneer de antwoorden van Kagame op beide vragen worden bestudeerd, komt men tot 

de conclusie dat een echt antwoord achterwege blijft. Hij geeft aan dat de dreiging in 

Rwanda is geneutraliseerd en dat de internationale gemeenschap niet met hulp over de 

brug komt. Maar dit zijn geen directe argumenten waarom het sterke Rwandese leger de 

Hutu rebellen in de DRC niet kan uitschakelen. Kagame probeert met deze afwijkende 

argumenten het beeld van zijn publiek te vertroebelen en maakt hier zodoende gebruik 

van het stijlfiguur digressie. Dit doet hij tevens door bij herhaling te melden dat het een 

´multifaceted situation´ is. In de volgende paragraaf zullen de troepensterkte van de ex-

FAR en Interahamwe alsmede de steun die zij zouden krijgen van de Congolese regering 

nader aan de orde komen. 

Ondanks dat Kagame in elk interview dat betrekking heeft op de Rwandese troepenmacht 

in Congo aangeeft dat de veiligheidsdreiging zo omvangrijk is dat Rwanda wel militair 

moet ingrijpen, neemt hij in deze periode ook frequent de mogelijkheid om te 

benadrukken dat in Rwanda zelf geen enkele veiligheidsproblemen voorkomen. 

 There is no problem anywhere in the country [Rwanda] now …We have been 

able to secure our borders, we have stability and security in our own country. 

Op het eerste gezicht is het vreemd dat hij hier zo specifiek op hamert, aangezien het zijn 

discours aan het wankelen zou kunnen brengen. Wanneer er immers alleen dreiging over 

de grens is die niet tot uiting komt in Rwanda zelf, waarom dan zo onproportioneel 

reageren op deze dreiging en deze steeds aanvoeren als hoofdreden voor interventie? 

Maar Kagame heeft wel degelijk baat bij het beeld van een stabiel Rwanda. Het land 

probeert er na de genocide namelijk economisch weer bovenop te krabbelen en 

binnenlandse onlusten zouden buitenlandse investeerders kunnen ontmoedigen. Daarom 

is het van belang voor Kagame om naar de buitenwereld toe een zeer duidelijk beeld te 

schetsen dat aangeeft dat aan de ene kant er wel degelijk een (buitenlandse) 

veiligheidsdreiging is voor Rwanda zodat een interventie in de DRC gerechtvaardigd 

blijft, maar dat aan de andere kant deze dreiging geen invloed in Rwanda zelf heeft die de 

stabiliteit daar zou kunnen aantasten. Kagame lijkt deze aanname te bevestigen in een 

interview uit 2002 waarin hem wordt gevraagd welke boodschap hij zou hebben voor een 

conferentie van investeerders.  
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  Firstly, we have succeeded in creating security and stability throughout the 

 country. That is always a priority for investors, they want security and stability, 

 and we have that.
170

  

 

Deze woorden maken het belang van het beeld van een stabiel Rwanda naar de 

buitenwereld toe meer dan duidelijk. Ook later dat jaar benadrukt Kagame dat de situatie 

in Rwanda veilig is.  

  

 We have managed to deal with the security problem. Here in Rwanda we have no 

 insecurity at all. By containing them (ex-FAR and Interahamwe) in the DRC, we 

 have partly resolved the problem. If we hadn't done that there would be trouble 

 here. … There is not even a square kilometre of this country that has a problem of 

 security today. In fighting them, containing them effectively and ensuring that 

 there was security in Rwanda, we succeeded 100%.
171

  

 

 Kagame legt hier duidelijk het verband tussen het bestrijden van de rebellen in de DRC 

en de stabiele situatie in Rwanda. Hij meent namelijk als president (ethos) te kunnen 

zeggen dat het feit dat het veilig is in Rwanda, te danken is aan het staande houden van 

de rebellen in de DRC. Door middel van deze redenering probeert hij de interventie in 

Congo te legitimeren, ondanks dat in Rwanda zelf de Hutu rebellen geen onlusten 

veroorzaken. 

 

Al eerder werd aangetoond dat Kagame, door middel van de overtuigingsmiddelen uit het 

logos arsenaal, zijn redenering zodanig versimpeld dat er logische verbanden lijken te 

zijn tussen zijn argumenten en dat andere mogelijkheden ondenkbaar schijnen. Deze 

simplificatie komt ook voor in de volgende fragmenten uit 2002. Allereerst stelt hij de 

oplossing voor de kwestie met de Hutu rebellen in de DRC voor als een zwart/wit 

probleem.  
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 It is either we sit here in Rwanda and watch as Congo organises these 

 Genocidaire to come and destabilise and destroy us, or we step in and say enough 

 is enough, put this to an end. Our actions in Congo have been based simply on 

 our desire for security in our country. 
172

  

 

Door van deze redenering doet hij het aan zijn publiek voorkomen of Rwanda geen 

andere optie heeft dan militair interveniëren in Congo, aangezien niemand natuurlijk een 

herhaling van de genocide wenst. Hierbij laat Kagame het na om de ingewikkelde situatie 

te nuanceren of met andere oplossingen te komen, zoals diplomatieke onderhandelingen, 

en geeft derhalve geen ruimte voor een compromis. Tevens is het niet zeker dat wanneer 

Rwanda zijn troepen zou terugtrekken uit de DRC, er een herhaling van de 

volkerenmoord zou plaatsvinden.  

 Ook in een ander interview lijkt Kagame door middel van simplificatie zijn 

verschillende redeneringen incorrect aan elkaar te verbinden.  

  

 It's very simple. The problem dates back to 1994. We had these Genocidaire 

 fleeing into Congo. They are still there. They were helped by Mobutu, then later 

 by Laurent Kabila, and now by Joseph Kabila. We are saying that this situation 

 should not be allowed to happen. As it is happening, we will deal with it by 

 attacking the problem at the source. … We will not allow them to cause another 

 genocide in Rwanda. That is the simple fact of the matter. 
173

  

 

Ten eerste bereidt Kagame zijn publiek voor op zijn uitleg door te stellen dat het eigenlijk 

heel simpel is hoe de situatie met de Hutu rebellen in elkaar zit. Door deze constatering 

aan het begin van zijn betoog te houden wordt de inhoud kracht bijgezet. Wanneer men 

namelijk uitgaat van de kennis van de spreker, in dit geval Kagame, zal het publiek 

autoriteit aan zijn antwoorden kunnen ontlenen en bij gevolg denken dat de situatie 

inderdaad erg ongecompliceerd ligt. Kagame doet het immers vookomen alsof zijn hele 
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publiek dit zou moeten kunnen begrijpen. Hij benadrukt de eenvoud van de situatie ook 

door in zijn concluderende zin nogmaals in te haken op het woordje ‘simple’.  

 Ten tweede komt de simplificatie ook aan bod door het op één lijn zetten van de 

drie opeenvolgende presidenten van Congo. Kagame probeert, door deze leiders over één 

kam te scheren, aan te tonen dat er geen enkel verschil waar te nemen is in hun 

afzonderlijke beleid ten aanzien van de veiligheidssituatie van Rwanda. Enige vorm van 

argumenten dan wel bewijs voor deze constatering ontbreken in Kagame’s betoog. 

 Ten derde is het opvallend aan dit fragment, dat Kagame het normaal lijkt te 

vinden om in een ander land te interveniëren wanneer de nationale veiligheid op het spel 

staat. Hiermee negeert hij de regionale wetgeving op het punt van interventies aangezien 

de Afrikaanse Unie stelt dat interventies door individuele lidstaten onwettig zijn en dat 

alleen interventies geïnitieerd door de Afrikaanse Unie tot de mogelijkheden behoren. 

Nadruk op deze wetgeving kan Kagame’s discours schade berokkenen, zodoende wordt 

er in geen van zijn toespraken en interviews naar deze beginselen verwezen. 

 In 2002, na de oprichting van de Afrikaanse Unie, gaat Kagame in een interview 

in op zijn gesprek met Kabila over een snelle terugtrekking van Rwandese troepen uit 

Congo. 

  

 From the beginning we have been saying that what the DRC Government and the 

 International Community could do to help us deal with the situation is to disarm 

 and repatriate the ex-FAR and Interahamwe based in the Congo, who have 

 continued, since the Genocide in 1994, to cause security problems for us from 

 bases inside the DRC: Their stated aim to return to Rwanda by force and continue 

 the Genocide. That is the major problem that must be addressed, and it has 

 always been our demand that the International Community addresses it
174

.  

 

Kagame lijkt hier bewust geen melding te maken van de Mission des Nations Unies en 

République Démocratique du Congo (MONUC) die al sinds 1999 aanwezig was in de 
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DRC met een team van militaire waarnemers die moesten toezien op het vredesproces.
175

 

22. Deze missie werd naar aanleiding van resolutie 1291 van 24 februari 2000 verder 

uitgebreid, waardoor er een heuse vredesmacht in de DRC gestationeerd was.
176

 Het 

mandaat van MONUC is in de daaropvolgende jaren meermaals uitgebreid met taken als 

de uitvoering van het ontwapeningsproces en het hervormen van de veiligheidssector. In 

de volgende paragraaf zal dieper op het mandaat en de uitvoering van de taken van 

MONUC worden ingegaan. In tegenstelling tot wat Kagame ten behoeve van zijn 

discours beweert, hield de internationale gemeenschap zich dus al wel enkele jaren bezig 

met de onveilige situatie die de verschillende rebellengroepen in de DRC veroorzaakten. 

Ondanks dat het ontwapeningsproces ten tijde van bovenstaand interview nog maar in de 

kinderschoenen stond, kan Kagame toch niet beweren dat Rwanda er op dat moment 

alleen voorstaat.  

 Na vele onderhandelingen lijkt Kagame zich in 2003 uiteindelijk toch aan het 

Lusaka verdrag te gaan houden wanneer hij beweert dat de Rwandese troepen zijn 

teruggetrokken. Tijdens een vergadering van de Afrikaanse Unie in Mozambique spreekt 

hij met een aantal journalisten over de voortgang van het Lusaka vredesproces. 

Aanvankelijk lijkt hij positief over de huidige situatie in de DRC met Joseph Kabila aan 

het hoofd van overgangsregering.  

  

 For us we are mainly looking at the progress being made on the ground in terms 

 of the fact that the transitional government is being put in place. So that is an 

 improvement on the situation in the Congo and that is going to affect positively 

 our concerns we have had all along based in the Congo.
177

  

 

Maar wanneer de journalist hem de vervolgvraag stelt, komt Kagame met een 

merkwaardig antwoord.  
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 So does that mean you no longer consider the DRC a direct threat?  

 PK: Not any worse - we don't have a worse situation than we had before.
178

 

 

Wederom is de specifieke woordkeuze van Kagame een interessant gegeven in het geheel 

van zijn verdedigingsdiscours. Kagame geeft hier aan dat de situatie in de DRC nog 

steeds zeer veel te wensen overlaat en dat hij momenteel niet slechter is dan dat hij is 

geweest: ‘not any worse’. Dit houdt logischerwijs in dat de veiligheidssituatie ook nog 

steeds niet als goed kan worden beschouwd.   

 In alle voorgaande fragmenten van dit onderzoek hamert Kagame op het feit dat 

veiligheid het allerbelangrijkste is voor Rwanda en dat hij er alles aan zal doen om deze 

te garanderen en een nieuwe genocide te voorkomen. Zodoende is het opvallend dat 

Kagame uiteindelijk de Rwandese troepen terugtrekt op een moment wanneer de situatie 

nog steeds als slecht kan worden omschreven. Uit deze waarneming zouden een aantal 

aannames kunnen volgen. (1) De veiligheidssituatie in de DRC is anno 2003 inderdaad 

niet meer dermate bedreigend voor Rwanda. Zodoende konden de troepen worden 

teruggetrokken. In dat geval probeert Kagame deze feiten in zijn discours te maskeren. 

(2) Kagame wil zich, ondanks dat de dreiging vanuit de DRC nog steeds reëel is, toch 

schikken naar het Lusaka vredesverdrag dat vereist dat alle buitenlandse troepen zich uit 

Congo terugtrekken. Bovendien is een combinatie van bovenstaande aannames mogelijk. 

Maar Kagame zelf heeft een heel andere uitleg voor de terugtrekking van zijn troepen.  

  

 Pulling out should not be misconstrued to be giving up on the issue of our 

 security. It was to deal with this nonsense of the perception growing that we are 

 there for this or that. … Maybe when we were there, we could have been accused 

 of preventing people to investigate properly. So pulling out is still in the context 

 of our security concerns. If you have the whole world simply not understanding 

 the very simple thing on the ground and they think that we are the problem, at a 

 certain point we had to prove that we are not the problem and we had to do it at a 

 very high cost of pulling out and then, ex-FAR following us, and coming and then 

 we have to fight again. It is a very expensive exercise for us. But we have to do it. 

                                                 
178

 Ibidem. 



 88 

 We have to manage the problem on the ground. We also have to manage the 

 perception.
179

 

 

Kagame meent dus dat de reden voor terugtrekking enkel en alleen moet worden gezocht 

in het feit dat hij de perceptie wil veranderen dat Rwanda om andere redenen in de DRC 

is dan veiligheid. Om dit te bereiken neemt Kagame de meest drastische maatregel, de 

volledige terugtrekking van zijn troepen uit de DRC, terwijl zijn gehele discours ter 

verdediging van de interventie juist gestoeld is op de noodzaak van de aanwezigheid van 

deze troepen, aangezien de ex-FAR en Interahwame anders opnieuw tot genocide zouden 

overgaan. Het is op zijn minst vreemd dat Kagame met deze uitleg komt aanzetten. 

Wanneer hij zou verwijzen naar het Lusakaverdrag en het feit dat Rwanda zich daar aan 

wil houden, zou hij juist het respect van de internationale gemeenschap kunnen winnen. 

Maar Kagame wil ten bate van zijn discours waarschijnlijk de internationale 

gemeenschap liever als een vijand portretteren om zo het slachtofferdiscours van Rwanda 

te versterken. 

Slachtofferrol 

Naast het aspect veiligheidsdreiging, wordt Rwanda in het interventiediscours van 

Kagame wederom als slachtoffer geportretteerd; van zowel de genocide uit 1994 als het 

gerelateerde falen van de internationale gemeenschap. Kagame beweert in een interview 

voorafgaande aan de Millenniumtop van de Verenigde Naties, dat hij van mening is dat 

er best wat meer aandacht voor Rwanda mag zijn vanuit de VN aangezien er in het land 

toch een volkerenmoord heeft plaatsgevonden.  

 

I will bring up a number of things at the Summit. One has particularly to do with 

my country which we feel should be treated as a special case. This is a country 

that suffered genocide a few years ago, a country that lost a million of its people, 

that had so many millions of its people displaced, and yet there hasn't been much 

attention.
180
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Op deze manier portretteert hij Rwanda als een speciale zaak die ook zo door de 

internationale gemeenschap moet worden behandeld. Dit is een voorbeeld van de inzet 

van pathos: de lezer moet empathie voor Rwanda gaan voelen en als gevolg hun acties in 

de DRC goedkeuren. Om resultaat te bereiken zal Kagame dit beeld van Rwanda 

consequent over het voetlicht moeten brengen. Zodoende komt de uitzonderingspositie 

ook later in het interview aan de orde wanneer Kagame meent dat alleen Rwanda 

gelegitimeerd is troepen in Congo te hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oeganda of 

Angola. 

 

I don't think there is anybody with equally good reasons to be there. The security 

reasons we face are more vital and critical than for anybody else.
 181

  

 

Het is opmerkelijk dat Kagame zo stellig is in deze uitspraak aangezien een resolutie van 

de Veiligheidsraad een aantal maanden later niet Rwanda maar Burundi specifiek noemt 

als land met veiligheidsproblemen vanwege de rebellenkwestie in de DRC. 

 

[The Security Council] stresses that a durable peace in the Democratic Republic 

 of the Congo should not be achieved at the expense of peace in Burundi. 

 

Op dat moment vonden op Burundees grondgebied, in tegenstelling tot in Rwanda, wel 

gevechten plaats tussen het Burundese legere en de rebellengroepen die vanuit de DRC 

opereerden. In Rwanda zelf waren al geruime tijd geen ex-FAR en Interahamwe meer 

aanwezig die de nationale veiligheid konden bedreigen, iets wat Kagame zelf later ook 

zal erkennen. De ‘equally good reasons’ waar Kagame naar verwijst lijken dus weer terug 

te grijpen op de genocide van 1994 en de angst op een herhaling daarvan, in plaats van 

dat deze observatie op actuele feiten is gebaseerd. Maar Kagame is zich er ook van 

bewust dat Rwanda, vanwege berichten over wandaden van de APR en over de 

exploitatie van Congolese grondstoffen, door de internationale pers, NGO’s en 
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autoriteiten vaak als agressor wordt afgeschilderd. Dus wanneer Kagame in een interview 

met dit beeld van Rwanda wordt geconfronteerd, probeert hij wederom de gebeurtenissen 

van 1994 aan te halen als reden waarom Rwanda onmogelijk als agressor kan worden 

gezien. 

 

AB: Rwanda is often portrayed as an aggressor in Congo. How do you feel about 

that?  

PK: I feel that it is not correct. I feel that instead we are the victims in this whole 

situation. If you go back into the whole history you will agree with me that we are 

the victims not the aggressors.
182

  

 

Hij probeert zijn legitimiteit voor de daden in de DRC dus te ontlenen aan het feit dat er 

in Rwanda in het verleden een genocide is geweest. Ook probeert hij deze redenering op 

zijn toehoorders over te brengen door op hun gevoel in te spelen. Hoewel de 

volkerenmoord een gruwelijke gebeurtenis is geweest voor het land, is het plaatsvinden 

van een genocide op zich nooit een legitimering om in latere acties het internationaal 

recht te negeren. Tevens lijkt Kagame met bovenstaande frase uit te gaan van de valse 

redenering dat wie eenmaal slachtoffer is geweest nimmer een agressor kan zijn. Zulk een 

paralogisme is een duidelijk voorbeeld van Kagame’s demagogische retoriek.  

 Kagame gaat in veel van zijn interviews ook in op het falen van de internationale 

autoriteiten; zowel ten tijde van de genocide als met betrekking op de situatie in de DRC. 

Tevens is hij ontstemd over de laconieke houding ten aanzien van de genocide die een 

aantal jaren na de gebeurtenissen van 1994, naar zijn mening, in de wereld is ontstaan. 

Hij is van mening dat de beschuldigingen van oorlogsmisdaden en de exploitatie van 

mineralen door Rwanda in de DRC een direct gevolg zijn van deze houding van de 

internationale gemeenschap. 

 

To date our explanation for having sent our troops to Congo has been reduced by 

a cynical world, to nothing. This cynical world is now accusing us of sending our 
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troops to Congo because we are interested in precious minerals. Others say we are 

in Congo to kill people. We are accused of being responsible for the deaths of two 

million Congolese. That is the cynical, merciless and deceitful world I mentioned 

earlier. This is the world that chooses not to remember our suffering. They are 

attempting to erase our painful experience by these lies. They expect us to sit 

quietly and wait for another cycle of Genocide, for them to fly in and dole out 

relief provisions to the survivors.
183

 

 

Deze harde kritiek wordt door Kagame geuit in een toespraak ter gelegenheid van de 

zevende herdenkingsplechtigheid van de genocide. In dit fragment kunnen een aantal 

overtuigingsmiddelen van pathos worden vastgesteld. Allereerst is het repetitieve 

woordgebruik opvallend. Doordat het woord ‘cynical’ een aantal maal voorkomt in deze 

tekst, wordt dit woord de nadruk gegeven en zal juist ook dit woord blijven hangen bij 

het publiek. Vervolgens verwijst dit woord dan driemaal naar het woord ‘world’, 

waardoor zij onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken en de lezer een twee-eenheid 

doen voorstellen.  

 Ten tweede maakt Kagame hier gebruik van de anthithese; ‘wij’ Rwanda tegen 

‘zij’ de wereld. Door deze tegenstelling zo scherp te stellen probeert hij wederom op de 

emotie van de toehoorder in te spelen. Ten derde probeert hij door cynisme in te spelen 

op gevoelens die bij zijn toehoorders wellicht al leven; Kagame plaats een cynische 

opmerking aan het adres van de wereldorde die refereert aan het falen tijdens de 

genocide. Bovenstaande overtuigingsmiddelen dienen ervoor om het publiek de kant van 

Rwanda te doen kiezen en daarmee de interventie in de DRC goed te keuren. 

 Kagame is ook niet gelukkig met de opstelling van de Verenigde Naties 

aangaande het Lusaka vredesakkoord. De VN zou namelijk pas grondtroepen sturen 

wanneer alle regionale partijen hun troepen uit de DRC zouden hebben teruggetrokken. 

 

 The UN is distorting the Lusaka accord. This is going to lead to another failure 

 for them. Lusaka talks about having forces on the ground as withdrawal is taking 

 place. So they are changing the whole thing. Sometimes the UN wants to have 
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 easy victories. They look for easy answers to very difficult problems in order to 

 win victories for themselves. This can only cause further problems. 184
 

 

Door de woorden ‘another failure’ verwijst Kagame in dit fragment indirect wederom 

naar de genocide en naar zijn idee dat wanneer de situatie in de DRC aan de VN wordt 

overgelaten het wederom op een genocide zal uitdraaien. Zodoende maakt hij gebruik 

van een redenering die gebaseerd is op een historisch voorbeeld (logos) dat niet garant 

kan staan voor een herhaling. Ook verwijt hij de VN uit te zijn op makkelijke 

overwinningen. Kagame probeert hiermee een beeld te bevestigen wat onder veel mensen 

leeft, namelijk dat de VN een vleugellamme organisatie is. 

 In een interview een aantal jaren later is Kagame’s beeld van de internationale 

gemeenschap nog steeds negatief. 

 

It really is a challenge, losing one million people to Genocide. I am often 

surprised, however, by how the world seems to be either ignorant or indifferent to 

this problem. I do not understand how people can be ignorant or indifferent to 

such a huge problem that exploded before the eyes of the world. While one can 

excuse people not understanding the problem while it was taking place, five, 

seven years down the road people have no excuse not to understand what 

happened.  

 

Ook hier vindt men een voorbeeld van repetitief woordgebruik. Wederom wordt de 

wereld consequent geassocieerd met negatieve woorden als ‘ignorent or indifferent’om 

zo het in tegenstellingen denken te versterken. Tegelijkertijd wordt het indrukwekkende 

slachtofferaantal van de genocide genoemd die de sympathie voor Rwanda moet 

opwekken. Vervolgens probeert hij een beroep te doen op de logica van zijn publiek door 

te stellen dat zelfs hij het kan begrijpen dat sommigen in 1994 niet wisten wat er zich in 

Rwanda afspeelde maar dat het toch ongelofelijk is dat mensen zich anno 2002 nog 

achter onwetendheid verschuilen. Om zijn betoog extra kracht bij te zetten, komt Kagame 

vervolgens met een vergelijking met 11 september aanzetten. 
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It took the death of 3,000 innocent people in the US on September 11th 2001 for 

the world to pay attention to terrorism. It took the death of those innocent lives to 

highlight the problems caused by terrorism - terrorism of whatever nature. In 

Rwanda we lost 10,000 innocent people everyday for 100 days. Why doesn't this 

attract any attention?
185

 

 

Deze vergelijking lijkt gevoelsmatig en zelfs feitelijk correct te zijn; Westerse belangen 

staan in deze wereld inderdaad boven die van Afrikaanse landen en Rwanda specifiek 

heeft inderdaad te weinig aandacht gekregen voor de genocide. Toch zou men hier van 

een paralogisme kunnen spreken doordat de Rwandese genocide en elf september hier 

vooral getalsmatig op een lijn worden gezet, drieduizend doden op één dag tegenover 1 

miljoen doden in 100 dagen, zonder daarbij de symboliek van de Twin Towers en het feit 

dat er verschillende nationaliteiten omkwamen te vermelden. Tevens is het vergelijken 

van slachtofferaantallen als maatstaf voor de impact van een gebeurtenis überhaupt een 

ethisch dilemma. In ieder geval is de redenering die Kagame hier toepast een goede 

overtuigingstechniek om bij zijn publiek empathie op te wekken. 

 

Economische motieven 

Waar in de eerste onderzoeksperiode vragen over economisch gewin en 

hegemone ambities door Kagame veelal onbeantwoord blijven, wordt hij er in de 

volgende jaren zo frequent mee geconfronteerd dat hij wel op deze vragen in moet gaan. 

De geruchten over exploitatie en andere alternatieve redenen voor Rwanda’s interventie 

in de DRC worden in deze periode versterkt door verschillende rapporten van de VN en 

NGO’s die deze aantijgingen bevestigen. Paragraaf 3.2 zal deze rapporten behandelen. 

Het specifieke aspect in Kagame’s discours dat dient ter verdediging van de 

aantijgingen die ingaan op economische gewin van Rwanda als motief voor interventie in 

de DRC, bestaat uit een aantal verschillende facetten. Ten eerste probeert Kagame, wat 

betreft de exploitatie van Congolese mineralen, Rwanda als een arm land af te schilderen 

dat geen geld zou hebben om deze grondstoffen te delven.  
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 Those talking about us being there to exploit the wealth of Congo should know 

 that to exploit minerals is an expensive exercise, you need money to do this, 

 which  we don't have.
186

 

 

JG: Did you discuss about diamonds with Mr. Kabila? 

PK: No. Diamonds for what? I think this issue of diamonds and the wealth of 

Congo is being overplayed. It is being used to explain some of the failures and 

happenings in Congo and the region. Diamonds have only helped rich people get 

richer. They have never made poor people get rich. We are poor people, and 

diamonds have not done anything for us.
187

 

 

Kagame beroept zich op zijn autoriteit als president (ethos) door te melden dat Rwanda 

geen geld heeft om grondstoffen als goud en coltan te exploiteren. Bijgevolg portretteert 

Kagame zij land wederom als slachtoffer. Ook doet hij een beroep op de emotie van zijn 

publiek door zichzelf op een en dezelfde lijn te zetten met alle andere Rwandezen door 

middel van de zin ‘we are poor people.’ Ondanks dat Rwanda tot één van de vijftig 

armste landen op aarde behoort, gaat het te ver om president Kagame qua inkomen gelijk 

te stellen aan het merendeel van zijn bevolking. Door de keuze van deze specifieke 

woorden probeert Kagame de sympathie van zijn toehoorders te verkrijgen. Vervolgens 

gaat hij uit van het paralogisme dat diamanten er nooit voor zouden kunnen zorgen dat 

armen rijk worden. Alhoewel het vaak zakenlieden en machthebbers, als Kagame zelf, 

zijn die profiteren van de exploitatie van grondstoffen, is hij niet bij machte om uit te 

sluiten dat gewone burgers niet rijk zouden kunnen worden. Ook is het opvallend dat 

wanneer Rwanda niet financieel in staat zou zijn om de rijkdommen uit de Kivu´s te 

exploiteren, het wel mogelijk is om de zeer kostbare interventie in de DRC al jarenlang te 

doen stand houden.  
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 Tijdens zijn toespraak ter nagedachtenis aan de genocide gaat Kagame ook voor 

zijn eigen bevolking in op de aantijgingen dat Rwanda´s interventie in de DRC zou 

berusten op economische motieven. 

 

 We sent 15,000 troops to the DRC. They were not sent there to look for gold. We 

 have no interest in their gold. Those accusing us of going to the DRC in search of 

 gold have been exploiting those minerals since the 19th century. We have 

 legitimate security concerns in the DRC which the international community had 

 failed to deal with. When we took action ourselves to ensure that these people do 

 not return here to cause another Genocide, they accused us of being in Congo 

 because we are interested in minerals. Those minerals cannot return our dead, 

 and they cannot save us from a repeat of the genocide. We are not  interested in 

 Congo’s minerals. We are only interested in our security and survival. 
188

  

 

In bovenstaand fragment maakt Kagame gebruik van verschillende argumenten ter 

overtuiging van zijn toehoorders. Allereerst leidt hij de aandacht af van de Rwandese 

acties door uit te halen naar verschillende westerse mogendheden die volgens hem al 

sinds het koloniale tijdperk de Congo van zijn waardevolle mineralen beroven. Door 

middel van deze verwijzing probeert Kagame sympathie op te wekken (pathos) bij het 

merendeel van de (westerse) wereldbevolking dat zich nog verantwoordelijk voelt voor 

de misstanden tijdens de koloniale overheersing. Vervolgens beschuldigt hij diezelfde 

internationale gemeenschap ook nog van nalatigheid om het zo des pijnlijker te maken. 

Kagame breidt zijn empathiediscours daarna nog verder uit door wederom te verwijzen 

naar de genocide. Hij meent dat Rwanda niet geïnteresseerd is in diamanten en goud 

aangezien deze zaken de slachtoffers van de volkerenmoord nooit terug kunnen brengen. 

Deze twee zaken staan natuurlijk los van elkaar, maar door ze in een en dezelfde zin te 

noemen en met elkaar te vergelijken probeert Kagame zijn publiek van Rwanda´s goede 

bedoelingen te overtuigen.  

 Sinds 1999 zijn er meermaals gevechten geweest tussen de gezworen 

bondgenoten Rwanda en Oeganda in het Congolese Kisangani. Kagame probeert deze 
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vijandelijkheden af te doen als een consequentie van hun tweeërlei geschiedenis en niet 

als een gevolg dat deze stad het diamantencentrum van de Kivu’s is.  

  

| It was a very unfortunate situation. But, it had nothing to do with the wealth of 

 Congo in my view. It has a lot to do with other matters regarding our relationship 

 and a bit of our history with them. The situation is not easy to explain. But 

 Uganda and Rwanda have had very close ties. Many Rwandans were born in 

 Uganda and others worked there. There has been a lot of interaction. That 

 interaction can breed friendship, but it can also cause some problems once 

 circumstances and situations change. The reality of a different situation having 

 evolved has not sometimes been clear to everyone, and this kind of situation can 

 create problems once in a while. This is probably one of the elements that could 

 have caused the misunderstanding. 189
  

 

Kagame geeft niet een erg duidelijk antwoord op de vraag maar weet wel te vertellen, 

zonder dat daar door de journalist expliciet naar is gevraagd, dat de gevechten in ieder 

geval niets te maken hebben met de Congolese rijkdommen. Wat dan wel de oorzaak is 

van de gevechten tussen de Rwandese en Oegandese troepen blijft onduidelijk aangezien 

Kagame niet aangeeft wat hij verstaat onder ´circumstances and situations change´. In 

paragraaf 2.2 zal hier wellicht een antwoord op kunnen worden gegeven. 

 De geruchten over de illegale activiteiten van Rwanda in de DRC blijven eind 

jaren negentig ondertussen aanzwellen en in oktober 2002 zou de VN Veiligheidsraad 

met een officieel rapport verschijnen naar aanleiding van een onderzoek naar deze 

praktijken. Maar al in juli 2000 wordt Kagame door het tijdschrift Jeune Afrique 

gevraagd of hij het een probleem zou vinden wanneer de VN een onderzoek zou doen 

naar deze geruchten.  

  

 PK: We have no problem with that.  

 BC: Because basically you are saying that Rwanda is not getting rich? 

  PK: No. And they will find that the rich countries that are making these 
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 allegations are the ones looting the resources of Congo.  

 BC: And you have denied that you have any geographical or territorial interests, 

 in other words you have denied that you want to take a piece of the Congo? 

 PK: Well, the answer we give to that allegation is that the world should call our 

 bluff. Let them solve our problem then see what happens. If we do stay in Congo 

 after that, then they will be justified in saying we had other designs.
 190

  

 

Kagame meent dat de beschuldigen over exploitatie komen van landen die zelf 

grondstoffen uit de DRC ontvreemden. Door Rwanda van deze activiteiten te 

beschuldigen zouden deze landen de aandacht proberen af te leiden van hun eigen 

misdaden. Ook daagt Kagame de wereld uit om in te grijpen in de DRC om zo aan te 

tonen dat het Rwanda enkel en alleen om veiligheid te doen is en niet om grondstoffen. 

Het kan echter nooit geheel duidelijk worden of Rwanda uiteindelijk zijn troepen daarna 

om de juiste redenen terugtrekt en zodoende kan dit een misleidende redenering van 

Kagame zijn.  

 Een van de grondstoffen waar Rwanda van beschuldigd wordt te exploiteren is 

coltan, een stof die wordt gebruikt bij de productie van mobiele telefoons. Maar volgens 

Kagame berusten ook deze aantijgingen op nonsens.  

  

 No. That is nonsense. This story of coltan came very recently, just a couple of 

 years ago. Our troops first went to Congo to deal with the security problems in 

 1996. Coltan only came up in 1999. So that does not make sense.
 191

   

 

Kagame lijkt zich door dit antwoord verdacht te maken. Het feit dat de exploitatie van 

coltan uit de DRC in 1996 nog niet aan orde was, betekent niet dat het delven van deze 

grondstoffen voor Rwanda nu geen rol kan spelen. Wederom legt hier Kagame foutieve 

verbanden tussen verschillende oorzaken en gevolgen. Kagame lijkt zijn antwoorden 

soms over te willen beredeneren zodat hij geloofwaardig overkomt bij zijn publiek. 

Wellicht was het effectiever geweest om dit te bereiken door het enkel nadruk te leggen 
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op het motief van veiligheid.  

 Maar Rwanda wordt er niet alleen van beschuldigd uit te zijn op de grondstoffen 

van de Kivu provincies, er wordt zelfs gesuggereerd dat Rwanda dit deel van de DRC bij 

Rwanda zou willen inlijven.  

  

 I believe that there is intellectual laziness among many people, because if you 

 begin to analyse a problem from the middle, and not at the origin, then you miss 

 the whole point. Let us look at the history of Rwanda and see if at any point there 

 was any suggestion of plans to create a hegemony in the region. 

 The armed struggle which began in 1990 was waged by people who had been 

 forced to live outside their country as refugees. I was a refugee myself for over 33 

 years. How can one think of a hegemony when you live in a refugee camp and 

 have no rights?
192

  

 

Wederom probeert Kagame met onjuiste redeneringen (logos) zijn publiek te overtuigen 

van de goede bedoelingen van Rwanda. Het feit dat er in het verleden geen tekenen zijn 

geweest van hegemone ambitities, wil namelijk niet automatisch zeggen dat Rwanda 

zulke aspiraties nu niet zou kunnen hebben. Hij probeert tevens de critici in een kwaad 

daglicht te stellen door hen te betichten van intellectuele luiheid. Een jaar later geeft 

Kagame een meer inhoudelijke en overtuigende uitleg over de aantijgingen. 

  

 Really, I think that people making these allegations are not serious. How can 

 Rwanda have hegemonic ambitions? What would make Rwanda want to take over 

 the whole region? We have so many problems in Rwanda to deal with, why 

 would we want to add on the problems of other countries? We have our plate full 

 already. Adding to our problems those of Congo and other countries, really why 

 would we want to do that?
193
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Alhoewel bovenstaande redenering plausibel overkomt, wil het natuurlijk niet zeggen dat 

wanneer Rwanda de Kivu´s zou inlijven dit alleen maar problemen met zich mee zou 

brengen. Dit aangezien het ook financiële voordelen (grondstoffen) met zich mee zou 

kunnen brengen.  

 Een week voordat de VN met het Final Report of the Panel of Experts on the 

Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic 

Republic of Congo uitkomt, wordt Kagame alvast geconfronteerd met enkele conclusies 

uit het rapport.
194

  

  

 WW: You know the United Nations' Report on the DRC [Democratic Republic of 

 Congo, Congo-Kinshasa] is coming out next week….. One interesting thing they 

 have come across is a letter from Jean-Pierre Ondekane, leader of the RCD, in 

 which he addresses ANC [Armée Nationale Congolaise RCD-Goma] troops and 

 requests their cooperation with their Mai-Mai and Interahamwé brothers on the 

 ground as a political strategy and also to cooperate in terms of what he calls sub-

 soil [mineral] exploitation. That paints a picture of your main political ally in 

 eastern Congo actively collaborating with your avowed opponents in exploiting 

 the wealth of the Congo. I wondered how you'd react?  

 PK: I have very serious doubts about that letter. I wouldn't believe it. Maybe you 

 don't know. At least I know, I think, the whole commission that carried out the 

 investigation and wrote this report is not free of politics. We received the report 

 and we'll remain undaunted over what has happened and it will not divert us from 

 pursuing our own goals of achieving security for our country and in whatever 

 modest way we can help the Congolese situation to improve.
 195

  

 

Kagame probeert bij zijn interviewer en zijn publiek twijfels te zaaien over de integriteit 

van het VN panel. Ook vermeldt Kagame dat zijn troepen proberen de Congolese situatie 

te verbeteren. Hierdoor probeert hij empathie te winnen van zijn toehoorders door het 

idee te wekken dat het Congolese welzijn ook in Rwandees belang is. In een ander 
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interview wordt Kagame wederom naar het rapport gevraagd. Ditmaal wordt hij direct 

geconfronteerd met de vraag of Rwanda de veiligheidsdreiging als een excuus gebruikt 

om in de Kivu´s te kunnen interveniëren en daar hun macht uit te oefenen. 

  

 PS: The thrust of the report is saying Rwanda is using the security threat as a 

 pretext, evidenced by the fact there hasn't been much conflict, and according to 

 the Report, the RCD is collaborating with the Interahamwé. What they are saying 

 is that the RCD are getting rich, the Mai-Mai, the Interahamwé? 

 PK: The RCD are not rich at all. We have been wasting resources feeding them, 

 clothing them. Secondly some of those are tricks used by people which may be 

 complicated for you to understand.
196

  

 

Kagame lijkt hier als deskundige (ethos) op het gebied van de RCD een geldig antwoord 

te kunnen geven. Het was immers al voor deze bevestiging een publiek geheim dat 

Rwanda de controle had over deze beweging. Maar vervolgens gaat hij niet in op 

eventuele samenwerking tussen RCD, en dus indirect Rwanda, en de Interahamwe. In 

plaats daarvan komt hij wederom met verwijten aan personen die het VN rapport hebben 

opgesteld. Hij voert nu zelfs als argument aan dat ze kunstgrepen hebben uitgehaald om 

tot hun conclusies te komen. Maar wat deze kunstgrepen precies inhouden of waar ze 

naar refereren blijft onduidelijk omdat Kagame meent dat het toch te ingewikkeld is voor 

de journalisten om te begrijpen en uitleggen dus geen zin heeft. Zo ontwijkt Kagame dus 

in feite het antwoordt, maar wekt wel de schijn op hij wel degelijk een antwoordt heeft 

gegeven. 

Het periodieke discours van Paul Kagame, betreffende de Rwandese interventie in de 

Democratische Republiek Congo in de periode 1998 -2003, is op een aantal kernpunten 

gebaseerd.  

Wat betreft de aanwezigheid van de Rwandese troepen in de DRC in deze periode 

wordt het volgende duidelijk. In de periode na de tweede officiële interventie van 1998 

bevestigt Kagame inderdaad dat de Rwandese in Oost Congo verblijven. Zijn boodschap 
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is dat Rwanda zich genoodzaakt ziet om te interveniëren vanwege veiligheidsrisico´s. 

Maar na ondertekening van het Lusaka verdrag en het gerelateerde Pretoria verdrag meldt 

Kagame in 2002 zijn troepen officieel te hebben teruggetrokken. Maar dit wordt door 

velen niet geloofd: Rwandese troepen zouden een paar weken na het bericht van 

terugtrekking weer of nog steeds in de Kivu provincies opereren. Kagame noemt deze 

aantijgingen onzin en meent dat men, waaronder MONUC, zich vergist. Maar door zijn 

uitvoerige manier van reageren op de aantijgingen lijken zijn argumenten wat te 

vertroebelen. Kagame laat het ook niet na om zijn tegenstanders in een kwaad daglicht te 

stellen. Ook geeft hij aan dat alleen hijzelf het inzicht kan hebben in de positie van de 

Rwandese strijdkrachten. Het is dus opvallend dat Kagame bij zijn ontkenning van 

Rwandese aanwezigheid na de ondertekening van het Lusaka verdrag een omslachtige 

manier van antwoorden hanteert die verwarring bij zijn lezers genereert. Tevens probeert 

hij consequent de geloofwaardigheid van zijn tegenstanders in twijfel te trekken bij zijn 

toehoorders. Dit doet Kagame onder andere door middel van ethos: het aan zijn eigen 

positie en kennis refereren. 

Vervolgens probeert Kagame in zijn discours de acties van Rwanda te 

rechtvaardigen. Hij wijkt hiervoor niet af van zijn redenering dat de veiligheid van 

Rwanda wordt bedreigd door de aanwezigheid van de Hutu rebellen en dat Rwanda 

genoodzaakt is militair in te grijpen in het oosten van Congo. Maar wat wel opvallend is 

aan dit specifieke discours is dat Kagame wat betreft de territoriale veiligheid van 

Rwanda wel duidelijk wil benadrukken dat op dat moment in Rwanda zelf alles veilig en 

stabiel is, maar dat de rebellen in Congo toch zullen moeten worden geëlimineerd om 

toekomstige vijandigheden te vermijden. Zodoende kan hij de wereld gerust stellen dat 

investeringen in Rwanda mogelijk zijn en toch zijn basis behouden om zijn troepen in de 

DRC te laten interveniëren.  

Ten aanzien van de etnische veiligheid van de Tutsi bevolking refereert Kagame 

wederom naar genocide van 1994. Het is daarentegen wel opmerkelijk dat de specifieke 

positie van de Banyamulenge in de DRC, in tegenstelling tot zijn eerdere discours, 

minder aan de orde komt.  

Ook komt in deze onderzoeksperiode naar voren dat Kagame als rechtvaardiging 

voor de acties in de DRC wederom sterk inzet op pathos. Rwanda wordt in een 
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slachtofferrol gepositioneerd door verwijzingen naar de genocide en het falen van de 

internationale gemeenschap. Naar de internationale gemeenschap wordt nu tevens in 

meer negatieve bewoordingen verwezen. Door middel van repetitief woordgebruik 

probeert Kagame deze destructieve benamingen bij zijn publiek te laten blijven hangen. 

Verder ontkomt Paul Kagame, door het veelvoud van vragen over de 

expansionistische motieven, er in deze periode niet meer aan om deze vragen 

onbeantwoord te laten. Hij ontkent nu stelselmatig in zijn discours dat Rwanda voor 

economische redenen in de Congolese Kivu provincies aanwezig zou zijn en blijft de 

veiligheid van Rwanda als reden voor interventie noemen. Maar zijn argumenten worden 

steevast omgeven door veel ´ruis´, waardoor twijfels kunnen rijzen over de authenticiteit 

van zijn argumentatie. Een voorbeeld van deze ruis is het consequent beschuldigen van 

zijn critici van onoprechte motieven of incompetentie. Deze vorm van overtuigen kan 

worden geschaard onder de categorie logos van de retorica.  

Een ander overtuigingsmiddel uit Kagame´s discours in deze periode dat kan 

worden toegeschreven aan logos, is de versimplicatie van de gehele situatie in de Kivu´s. 

Door middel van specifiek woordgebruik en paralogismes doet Kagame voorkomen als er 

een zwart-beeld kan worden geschetst van de toestand in het oosten van Congo. 

Zodoende probeert hij argumenten voor zijn eigen oplossingen te promoten 

 

Deze scriptie zal nu ingaan op de feiten van de periode van de tweede Rwandese 

interventie in Oost-Congo (1998 - 2003) om te onderzoeken of het discours van Kagame 

te rijmen valt met de historische werkelijkheid. 

 

 

 

Paragraaf § 3.2 Historisch feitenkader 

 

Allereerst zal er in deze paragraaf een globale situatieschets worden gegeven van het 

historisch feitenkader voor de onderzoeksperiode 1999-2003. Vervolgens zullen de 

aspecten veiligheidsdreiging en economische gewin meer specifiek aan de orde komen. 
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Nadat Mobutu Zaïre was ontvlucht in mei 1997, kroonde Laurent Kabila zichzelf tot de 

nieuwe president van de Democratische Republiek Congo. De leider van de AFDL had 

zijn nieuwe positie te danken aan de militaire steun van buurlanden Rwanda en Oeganda. 

Deze hulp bracht zodoende wat verplichtingen voor Kabila met zich mee. Ten eerste 

wilde Rwanda dat er een Rwandese zone zou worden ingesteld in de Kivu provincies 

zodat zij de dreiging van de ex-FAR en Interahamwe konden indammen.
197

 Ten tweede 

wilden zowel Rwanda als Oeganda hun invloed op de Congolese regering behouden, 

mede om de status van de Banyamulenge en andere Tutsi in de DRC te verbeteren. Als 

gevolg hiervan werd een groep Tutsi, met name Rwandezen, op invloedrijke posten 

binnen de nieuwe Congolese regering geplaatst. Zij bekleedden militaire functies of 

functioneerden als politiek adviseur.
198

 In eerste instantie liet Kabila zich deze externe 

steun welgevallen en deed hij bijgevolg weinig moeite om binnenlandse steun te vergaren 

en zichzelf als bevrijder van Congo te portretteren.
199

 Ondertussen waren ook veel 

Banyamulenge actief in de AFDL. Deze minderheid hoopte met het verdrijven van 

Mobutu en de installatie van Kabilla dat zij nu ook burgerrechten zouden verkrijgen en 

aan het politieke proces konden gaan deelnemen.
200

  

Maar als snel na zijn installatie als president ontpopte Kabila zich als een 

machtswellusteling die zich vooral om zijn eigen positie bekommerde. Deze positie was 

aan het wankelen gebracht doordat zijn heerschappij vooral op buitenlandse steun was 

gebaseerd. De Congolese bevolking ging de buitenlandse Tutsi in de Congolese regering 

namelijk steeds meer zien als een buitenlandse bezetter en Kabila als een marionet van 

Kagame’s regime. De Congolese bevolking was al niet blij met Paul Kagame, aangezien 

hij alle eer voor het afzetten van Mobutu opeiste. Zodoende laaiden de anti-Tutsi 

sentimenten die al in Mobutu’s Zaïre aanwezig waren weer op.
201

  

Kabila zag in dat, wil hij zijn positie behouden, hij de steun van zijn bevolking 

zou moeten vergaren en zodoende zijn strategie met betrekking tot de Tutsi minderheden 
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zou moeten veranderen. Allereerst weigerde Kabila de Banyamulenge burgerrechten te 

geven en überhaupt iets te verbeteren aan de marginale situatie van de Tutsi in de DRC. 

Vervolgens begon Kabila aan het uitbannen van de Tutsi’s in zijn regering. Kabila 

ontsloeg onder andere de Rwandees James Kabarere, de strateeg van de APR die in de 

nieuwe Congolese regering tot commandant der strijdkrachten was benoemd.
202

 Deze en 

vele andere Tutsi werden vervangen door Hutu, een verandering die ook waarneembaar is 

op regionaal niveau. Tegelijkertijd startte Kabila met een mediacampagne die alle Tutsi 

in de DRC in een kwaad daglicht moest zetten.
203

  

Ondertussen leek de buffer die Rwanda in Oost Congo wilde aanbrengen met de 

interventie van 1996, zijn effect te missen aangezien er sinds eind 1997 een aantal 

grootschalige aanslagen waren gepleegd op de overlevenden van de genocide door Hutu 

rebellen. Rwanda wijtte deze aanslagen mede aan de steun die deze rebellen zouden 

hebben ontvangen vanuit Kinshasa.
204

 Zodoende was Rwanda zeer ontevreden geraakt 

met de Congolese president, die zij uiteindelijk zelf aan de macht hadden gebracht. Maar 

ook Kabila zag een samenwerking met zijn voormalige bondgenoten niet langer zitten en 

wilde hun invloed in de DRC laten verdwijnen. Kabila benoemde het einde van de 

militaire coöperatie met Rwanda en Oeganda en vroeg hen hun troepen in juli 1998 direct 

terug te trekken van Congolees grondgebied.
205

 

     

Door de marginalisatie van de Tutsi’s in de DRC, raakten verschillende groepen binnen 

de AFDL in onmin met elkaar. Verschillende Tutsi officieren deserteerden zodoende 

begin augustus uit het Congolese leger en sloten zich in de Kivu provincies aan bij een 

nieuwgevormde brigade.
206

 Ook Rwanda en Oeganda waren zeer ontstemd met Kabila’s 

nieuwe politieke koers en besloten een nieuwe opstand te orchestreren dan wel actief te 

steunen.
207

 Als gevolg hiervan sloten ook veel Rwandese en Oegandese strijders zich bij 

de nieuwe beweging aan. Zij vormden zelfs het merendeel van de troepen. Deze 

                                                 
202

 M. Katumanga, ‘Uganda and Rwanda’s Involvement in the DRC: the Pursuit of National Interests’, 

Afrique Politique (2000) pp 89-103, 95. 
203

 Bjorn Willum, Foreign Aid to Rwanda: Purely Beneficial or Contributing to war? (Copenhagen 2001) 

Institute of Political Science, University of Copenhagen, 17. 
204

 Timothy Longman ‘The complex reasons for Rwanda’s engagement in Congo’, Clark (eds.) The African 

Stakes, pp. 129-144, 133. 
205

 Dunn, ‘A Survival Guide to Kinshasa. Lessons of the Father passed down to the Son’, 62. 
206

 Clark, ‘Ugandan Intervention in Congo’, 268. 
207

 Dunn, 62. 



 105 

buitenlandse strijders wisten in Kitona, de plaats waar ongeveer tienduizend Congolese 

troepen naar toe zijn gestuurd na hun rebellie tegen Kabila, velen te mobiliseren om zich 

bij hun opstand tegen Kabila aan te sluiten.
208

 Bovendien verenigden een aantal politici 

en intellectuelen zich in de politieke tak van de nieuwe beweging. Deze werd geleid door 

professor Ernest Wamba di Wamba.
209

 De beweging werd de Rassemblement Congolais 

pour la Démocratie (RCD) genoemd.  

Ook werden er enkele doelen van de beweging opgesteld. Ten eerste zou er een 

einde moeten komen aan het dictatorschap van Kabila. Tegelijkertijd zou er aandacht aan 

good governance moeten worden besteed. Tevens stond het verkrijgen van burgerrechten 

voor alle Congolezen op de agenda en zou er een aanmoediging tot civil society en 

empowerment of people moeten komen. Als laatste punt werd, onder druk van Rwanda 

en Oeganda, de doelstelling geformuleerd dat de DRC niet langer als destabiliserende 

factor voor de buurlanden mocht fungeren.
210

 

 Ondertussen werd in Kinshasa zwaar gevochten tussen het Congolese 

regeringsleger en verschillende Tutsi die zich niet wilden laten ontwapenen. Een grote 

vervolging van Tutsi kwam op gang in de DRC nadat de nationalistische retoriek van 

Kabila zeer racistische vormen begon aan te nemen. Hij riep zelfs zijn bevolking in het 

Oosten op om de Tutsi’s aan te vallen.
211

 Maar door de sterke invloed van Rwandezen en 

Oegandezen bleek de RCD een geduchte tegenstander voor Kabila’s troepen. De RCD 

veroverde begin augustus 1998 dan ook al snel de oostelijke steden Goma, Bukavu, 

Uvira en het grondstofrijke Kisangani. Vervolgens stootten de troepen binnen enkele 

dagen door richting Kinshasa dat in die periode dan ook in de greep van de RCD lijkt te 

gaan vallen.
212

  

Toch lukte het de DRC door verschillende redenen uiteindelijk niet om Kabila ten 

val te brengen. Ten eerste riep Kabila de hulp in van regionale mogendheden. Angola en 

Zimbabwe stuurden onder andere troepen naar de DRC en Tsjaad en de Centraal 

Afrikaanse Republiek (CAR) lieten de Congolese troepen op hun grondgebied opereren 

                                                 
208

 Osita Afoaku, ‘Congo’s Rebels, their origins, motivations and strategies’, John F. Clark (eds.) The 

African Stakes of the Congo Wa,r pp. 109 -128, 115. 
209

 Afoaku, ‘Congo’s Rebels, 116. 
210

 Ibidem. 
211

 Dunn, 67. 
212

 Afoaku, 115. 



 106 

om zo de opmars van de RCD te stuiten. Deze landen hadden zelf zo hun eigen 

economische motieven om Kabila te hulp te schieten. Angola verkeerde bijvoorbeeld in 

financiële moeilijkheden en kreeg door het sturen van troepen de controle over het 

Congo bassin. Ook Zimbabwe kreeg als beloning een stuk Congolees grondgebied. 

Desalniettemin waren de buitenlandse troepen succesvol; zij riepen de opstand een halt 

toe en wisten de troepen van de RCD verder van de Congolese hoofdstad terug te 

dringen naar het oosten van het land.
213

 Deze strijd ging uiteindelijk wel gepaard met 

vele slachtoffers, zowel onder de rebellen, de regeringstroepen als de burgerbevolking. 

De Tweede Congolese Oorlog was een feit.  

 Een tweede reden waarom de RCD uiteindelijk Kabila niet ten val konden 

brengen was dat de beweging verre van een eenheid vormde. Al kort na de oprichting 

van de RCD waren er namelijk fricties ontstaan tussen de politieke en de militaire tak. 

Ook werd al snel duidelijk dat de buitenlandse coalitie verdeeld was: waar Oeganda op 

de hand was van Wamba di Wamba, was het Rwanda dat zijn invloed liet gelden in de 

militaire tak. Deze tweedeling zou zich later manifesteren in een scheuring van de 

RCD.
214

  

 Ten derde was er onder het merendeel van de Congolese bevolking ook weinig 

steun voor de RCD. Door de invloed van de Rwandezen en Oegandezen werd de RCD 

als een buitenlandse agressor gezien en ook het hoge percentage Banyamulenge in de 

RCD kon het Congolese volk niet bekoren. Verder bracht ook de brutaliteit die de RCD 

troepen vaak ten toon spreidden, de bevolking op de hand van Laurent Kabila.
215

 Toch 

groeide ook de binnenlandse tegenstand tegen de gewapende strijd, voornamelijk door 

de hoge kosten in geld en mensenlevens. Mede door deze druk zag Kabila zich 

genoodzaakt uiteindelijk te gaan onderhandelen.
216

 Ook Paul Kagame zag in dat het tijd 

was om te gaan onderhandelen met de verschillende partijen, de strijd leek immers niet 

langer in Rwandees voordeel uit te vallen. Ook begonnen de Verenigde Staten, die altijd 

op Kagame’s hand waren geweest, ontstemd te raken met Rwanda. Dit omdat duidelijk 
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werd dat Rwanda Kabila, die zij tenslotte zelf aan de macht hadden gebracht, weer wilde 

vervangen.
217

 

 Na een jaar van verwoede pogingen om tot een einde van het geweld te komen 

door verschillende landen en organisaties, waaronder Zuid Afrika en de Organisation for 

African Unity (OAU) de voorloper van de Afrikaanse Unie, werd er uiteindelijk op 10 

juli 1999 in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka een verdrag getekend dat tot een staakt-het-

vuren zou moeten leiden.
218

 Het verdrag bestond uit twee componenten: een militaire en 

een politieke. De militaire component hield een onmiddellijk staakt het vuren in, de 

terugtrekking van buitenlandse troepen binnen 180 dagen na ondertekening, de komst van 

een VN vredesmacht en de neutralisatie van de verschillende rebellengroepen, met name 

die groepen die aan de Rwandese genocide konden worden gelinkt. Deze taken zouden 

worden overzien door militaire commissie die werd gevormd door afgevaardigden uit de 

verschillende partijen die signatuur waren aan het Lusaka verdrag.
219

 De politieke 

component bestond uit het houden van een nationale dialoog; de Inter Congolese 

Dialogue ten behoeve van verzoening in de DRC. De Congolese partijen, waaronder die 

van Laurent Kabila, de verschillende RCD facties en ook de nieuwe beweging de 

Mouvement de Liberation du Congo (MLC), de partij van de latere oppositieleider Jean 

Pierre Bemba, zouden met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om tot een nieuw 

democratisch bestel in de DRC te komen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot 

democratische verkiezingen en het creëren van autoriteit van de staat over het hele 

grondgebied van de DRC.
220

 

 De VN vredesmacht, die naar aanleiding van resolutie 1258 van zes augustus 

1999, werd gecreëerd krijgt de naam Mission de ‘l’Organisation des Nations Unies du 

Congo (MONUC). De missie bestond bij aanvang in september 1999 aanvankelijk nog 

uit een kleine groep militaire toezichthouders die de voortgang van het vredesproces 

moesten bewaken.
221

 Maar in februari 2000 gaf de VN, door middel van resolutie 1291, 
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goedkeuring voor de uitzending van 5,537 militairen naar de DRC om toe te zien of het 

Lusaka akkoord inderdaad effectief werd uitgevoerd. Eind maart arriveerde het eerste 

contingent troepen in de door rebellen gecontroleerde Kivu provincies, om te worden 

uitgebreid met contingenten die zich vestigden in gebieden die door de Congolese 

overheid werden gecontroleerd.
222

 Deze troepen opeerden met het volgende mandaat:  

 

 ‘[The Security Council] authorizes it to use all means deemed necessary, within 

 the limits of its capacities and in the areas of deployment of its armed units, to 

 protect civilians under imminent threat of physical violence; and to contribute to 

 the improvement of the security conditions.’
223

 

 

Ook werd het mandaat in vier fasen ingedeeld: (1) Het implementeren van het Lusaka 

staakt-het-vuren, eventueel door middel van geweld. (2) Het toezicht houden op de 

voortgang van het proces alsmede het rapporteren van schendingen van het verdrag door 

elk van de partijen.(3) Het mede uitvoeren en toezicht houden op het 

ontwapeningsproces: Disarmament Demobilization Repatriation Resettlement and 

Reintegration (DDRRR). (4) De voorwaarden creëren ter organisatie van geldige 

verkiezingen.
224

 

 Maar al snel na ondertekening van het akkoord zag het er naar uit dat er weinig 

van terecht zal komen op korte termijn. De gevechten gingen, vooral in de Kivu’s, door 

en van een staakt-het-vuren kon zodoende geen sprake zijn.  

Ten eerste is dit te verklaren doordaat de RCD had geweigerd het verdrag te 

ondertekenen. Ook trad er kort na ondertekening van het Lusaka verdrag grote 

onenigheid op in de buitenlandse coalitie die achter de RCD stond. In agustus 1999, een 

maand na de ondertekening van het Lusaka akkoord, kwam het tot een grote veldslag 

tussen het Oegandese regeringsleger en de APR in de stad van Kisangani. Op deze slag 

zal later in deze paragraaf dieper worden ingegaan.
225

 Zoals al eerder genoemd was er in 

de RCD zelf ook veel onrust en weinig eenheid en deze nieuwe problemen zouden een 
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definitieve scheuring inleiden. Het schisma was al ingezet in april van dat jaar toen 

spanningen rondom de dominantie van de Banyamulenge in de RCD ertoe leiden dat 

Wamba di Wamba zijn thuisbasis van het door Rwanda gecontroleerde Goma naar het 

door Oeganda gecontroleerde Kisangani verplaatste. Uiteindelijk zou deze beweging, die 

zijn oorsprong had in de politieke tak van de RCD, bekend worden onder de naam RCD-

Kisangani. Wamba di Wamba was in Goma ondertussen vervangen door de pro- 

Rwandese leider Emille Illunga. Hij vormde samen met veel Banyamulenge Tutsi, 

gedeserteerde officieren uit Kabila’s leger en voormalig Mobutisten, de door Rwanda 

gesteunde RCD-Goma.
226

 De RCD fungeerde in feite als een marionet van het Rwandese 

regime. De financiën werden bijvoorbeeld door Rwanda beheerd.
227

 

 Ten tweede was de ondermijning van het Lusaka verdrag ook te wijten aan Paul 

Kagame die weigerde de Rwandese troepen terug te trekken voordat de nationale 

veiligheid was gegarandeerd. Dit houdt in dat van terugtrekking geen sprake kon zijn 

voor Rwanda, tot de VN troepen op de grond aanwezig waren. Maar het Lusaka verdrag 

stelde duidelijk dat de buitenlandse troepen zich eerst zouden moeten terugtrekken 

voordat aan deze voorwaarden zou worden voldaan. Kagame behield ondertussen, door 

middel van de RCD- Goma, de controle over de Kivu’s met zijn economische bronnen en 

over andere delen van het Congolese grondgebied.
228

 Een derde reden voor het initieel 

falen van het Lusaka verdrag is dat Kabilia geenszins van plan leek om zich aan het 

akkoord te gaan houden. Hij gebruikte de ruimte die hij door het verdrag heeft gekregen 

juist voor de reorganisatie van zijn troepen en wilde uiteindelijk nieuwe 

onderhandelingen forceren. De voormalig bondgenoten Angola en Zimbabwe maanden 

Kabila nog wel mee te werken maar hij weigerde dit.
229

 Uiteindelijk werd Laurent Désiré 

Kabila door een zijn bodyguards, een kindsoldaat, vermoord op 21 januari 2001. De 

onduidelijkheden rondom het motief van deze moord blijven bestaan. Een lezing is dat 

Kabila ten prooi is gevallen aan een interne machtsstrijd binnen het Congolese leger.
230

 

Een ander verhaal doet de ronde dat het zijn buitenlandse bondgenoten zijn geweest die 
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achter de aanslag zaten.
231

 Deze landen waren zeer geërgerd dat Kabila geen voortgang 

leek te maken met de uitvoering van het Lusaka verdrag omdat hij bang was zijn 

persoonlijke machtsbasis te verliezen. Kabila werd bijna onmiddellijk opgevolgd door 

zijn 29 jarige zoon Joseph, die op dat moment nog generaal majoor in het Congolese 

leger was.
232

  

Vervolgens begon er gedurende het jaar 2001 een verandering te ontstaan in de 

positie van Rwanda. Deze leek namelijk te verslechteren aangezien hun Congolese 

medestanders langzamerhand genoeg van Kagame’s invloed en acties begonnen te 

krijgen. Grote aantallen RCD strijders sloten zich toen aan bij Kabila’s nieuwe 

regerinsleger. Bovendien begonnen de Banyamulenge steeds grotere vraagtekens te 

zetten bij de motieven van Rwanda. Kagame had immers zelf verkondigd de verbetering 

van de gemarginaliseerde Tutsi en het voorkomen van een nieuwe genocide als drijfveer 

voor interventie in de DRC te zien. Maar de positie van de Banyamulenge was juist 

verder verslechterd vanwege hun gelieerdheid aan Rwanda; de Congolese bevolking had 

nu nog meer redenen om hen te marganaliseren aangezien zij als marjonetten van 

Kagame werden beschouwd.
233

 Bovendien eiste de voortdurende strijd zijn tol. Toen ook 

veel Banyamulenge deserteerden uit de RCD braken er gevechten uit met hun Tutsi 

broeders van de APR. In het voorjaar van 2002 vielen Rwandese troepen zelfs de 

Minembe hoogvlakten in Zuid Kivu aan, wat als het thuisland van de Banyamulenge 

wordt beschouwd.
234

  

Ondanks dat Rwanda’s positie leek te verslechteren, veranderde er weinig aan de 

uitzichtloze situatie waar men in veel delen van de DRC, en met name de Kivu 

provincies, al vier jaar lang dagelijks mee geconfronteerd werd. Alle rebellengroepen en 

regeringslegers maakten zich schuldig aan plunderingen en moorden. Ook leken 

massaverkrachtingen een nieuw instrument in oorlogsvoering te zijn geworden.
235
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 Toch tekenden op 30 juli 2002 de DRC en Rwanda een nieuw verdrag in Pretoria, 

Zuid Afrika. Het was de bedoeling dat dit verdrag een nieuwe impuls zou geven aan 

zaken die tijdens het Lusaka overeen waren gekomen. Rwanda werd al enige tijd 

onthouden van buitenlandse hulp en dit zou pas veranderen wanneer Kagame zijn troepen 

terug zou trekken uit de DRC.
236

 Paul Kagame beloofde zodoende de 30.000 soldaten 

naar Rwanda terug te laten keren in ruil voor de toezegging van Joseph Kabila dat hij zou 

zorgen voor de ontwapening en repatriëring van de ex-FAR en Interahamwe rebellen en 

tevens beter zou gaan samenwerken met MONUC. De beide overheden claimden dat het 

tot dan aan toe onmogelijk was geweest om het eerdere Lusaka akkoord effectief te 

implementeren.
237

 

 Begin oktober 2002 verkondigde Kagame dat de Rwandese troepen officieel 

waren teruggetrokken. Maar aan de uitzichtloze situatie in Oost Congo was nog steeds 

weinig veranderd. De rebellengroepen gingen door met hun gevechten en ondanks dat er 

geen acties meer op Rwandees grondgebied werden uitgevoerd, bewogen de Rwandese 

troepen zich volgens officiële rapporten toch wederom op Congolees grondgebied.
238

 De 

reden van deze aanwezigheid leek duidelijk te worden met de publicatie van een VN 

rapport in oktober 2002. Het Final report of the Panel of Experts on the Illegal 

Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic 

Republic of the Congo beschuldigde Rwanda ervan dat het betrokken is bij de illegale 

exploitatie van grondstoffen in de Kivu provincies.
239

 Op dit rapport en de conclusies die 

hieraan verbonden kunnen worden zal later in deze paragraaf verder worden ingegaan. 

In december 2002 tekenden de verschillende Congolese partijen die deel waren 

aan het conflict, waaronder de verschillende RCD facties, naar aanleiding van de Inter 

Congolese Dialoog wel het Global and All-Inclusive Agreement waarin een plan werd 

vastgelegd voor een tijdelijke overgangsregering en voor presidentiële verkiezingen die 
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binnen twee jaar na de ondertekening van het verdrag gehouden zouden moeten 

worden.
240

  

In juni van het volgende jaar werd de overgangsregering geïnstalleerd, bestaande 

uit bijna alle partijen die debet aan het conflict waren. In de zomer van 2003 werden 

ondertussen ook in Rwanda de eerste democratische verkiezingen gehouden na de 

genocide van 1994. De FPR won met een absolute meerderheid en Kagame bleef aan als 

president. EU waarnemers meenden wel dat de uitslagen ongeregeldheden en zelfs fraude 

vertegenwoordigden.
241

  

Ondertussen bleef Joseph Kabila in de DRC ook aan als president van de 

overgangsregering maar kreeg deze wel een aantal vice-presidenten onder zich. Deze 

vertegenwoordigden de vorige regering, de verschillende rebellengroepen en de 

toenmalige politieke oppositie.
242

 Bovendien werd het mandaat van MONUC in 2003 

uitgebreid, op het gebied van DDRRR, en verlengd. Tevens stelde de VN een 

wapenembargo in voor de oostelijke Kivu provincies en Ituri regio.
243

 Het Global and 

All-Inclusive Agreement zou uiteindelijk ook formeel het einde van de Tweede Congolese 

Oorlog moeten betekenen. Dit bleek een utopie te zijn.  

 

 

Veiligheidsdreiging versus economisch gewin 

Over de omvang van de veiligheidsdreiging en de motieven voor de Rwandese 

interventie bestaat voor de periode 1998 - 2003 nogal wat ambiguïteit. Deze hebben 

vooral betrekking op de tegenstelling tussen motieven die gebaseerd zijn op veiligheid en 

motieven die met economisch exploitatie te maken hebben. Zodoende wordt hier 

specifiek op deze thema´s ingegaan en zal uiteindelijk worden gekeken wat de 

verschillende factoren betekenen voor de territoriale en etnische veiligheidsdreiging die 

Rwanda meent te ervaren. 
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Begin juni 2000 kwam het, voor de derde keer in een tijdspanne van een jaar tijd, 

wederom tot een geweldadig treffen tussen de troepen van Rwanda en Oeganda bij 

Kisangani, de hoofdstad van Oost-Congo, die op meer dan vijfhonderd kilometer van de 

Rwanda ligt. Bijna een week lang bestrijdden de troepen elkaar met ditmaal 

tweehonderdvijftig burgerslachtoffers en meer dan duizend gewonden en duizenden 

vluchtelingen tot gevolg. Verder was de het centrum van de stad totaal verwoest.
244

 De 

redenen van de gevechten zijn door de presidenten van beide landen altijd afgedaan als 

een verschil van mening in de bestrijding van de rebellen die opereerden in de Kivu 

provincies. Uiteindelijk leken het de plaatselijke spanningen, met betrekking tot het 

winnen van grondstoffen, te zijn die de strijd telkens aanwakkerden.
245

 Kisangani was 

namelijk niet alleen de hoofdstad van Oost-Congo, maar tevens de diamanthoofdstad van 

de regio.  

 In mei 2002 was Kisangani wederom het toneel van grootschalige gevechten 

nadat veel strijders uit de RCD Goma het op een muiten hebben gezet.
246

 Bij de strijd in 

Kisangani vielen ditmaal ook veel Banyamulenge slachtoffers. Dit terwijl Kagame zelf 

meent in zijn discours het welzijn van de Tutsi, in het algemeen, en de Banyamulenge, in 

het bijzonder, hoog in het vaandel te hebben en de verbetering hiervan als een van de 

redenen voor interventie in de DRC ziet. Maar het was uiteindelijke deze laatste groep 

zelf die steeds grotere vraagtekens ging zetten bij deze motieven.  

 Een groep invloedrijke Banyamulenge ging namelijk een oproep doeb aan hun 

broeders om zich tegen de bezetter (Rwanda) te keren en velen deserteerden als gevolg 

hiervan uit de RCD. Er braken gevechten uit tussen de voormalig strijders en hun 

Rwandese Tutsi broeders. In het voorjaar van 2002 bezetten de Rwandese troepen zelfs 

de Minembe hoogvlakten in Zuid Kivu, wat als het thuisland van de Banyamulenge 

wordt beschouwd. Meer dan tweeduizend Banyamulenge werden vermoord door de 
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troepen van het land dat zich in 1998 nog opwierp als de beschermer van dezelfde 

bevolkingsgroep.
247

 

 Ook wat betreft de groep ex-FAR en Interahamwe rebellen in Oost Congo in de 

periode 1998 - 2003 bestaat enige onduidelijkheid, maar schattingen houden het op een 

gemiddelde van zevenduizend en afnemend.
248

 Ondanks dat de VN in 2001 nog 

beweerde dat ze ´condemns the recent incursions by armed groups into Rwanda´
249

 was 

er van een substantiële voortdurende dreiging in deze periode geen sprake. Iets wat 

Rwanda zelf ook zal toegeven toen het meende dat in Rwanda alles veilig en rustig was. 

De International Crisis Group (ICG) zag de rebellen als een groot gevaar voor de 

bevolking van de Kivu´s, maar verder te ongeorganiseerd om een militaire dreiging voor 

Rwanda te vormen.
250

 Veel wetenschappers geloven dan ook dat Kagame de aantallen 

strijders overdrijft om zo zijn interventie in de DRC voor, in feite, economische motieven 

te legitimeren. Bovendien waren de ex-FAR en Interahamwe actief in Noord en Zuid 

Kivu en valt het daarom niet uit te leggen waarom de APR vervolgens doordrong naar 

meer westelijk gelegen provincies die geen Hutu rebellen herbergden.
251

 

 Verder beweert Paul Kagame in oktober 2002, onder druk van het Lusaka 

verdrag, dat hij de meer dan vijfentwintigduizend Rwandese troepen na vier jaar had 

teruggetrokken uit de DRC. Maar het Final report of the Panel of Experts on the Illegal 

Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic 

Republic of the Congo, dat in diezelfde maand uitkomt, beweert dat de Rwandese troepen 

slechts gedeeltelijk uit het oosten van Congo zijn verdwenen.
252

 Het rapport deelt verder 

mede dat: 

  

 The recent departure of troops should not be interpreted as a sign of Rwanda’s 
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 willingness to reduce its considerable involvement in the evacuation of valuable 

 resources, to reduce the level of armed conflict or to diminish the humanitarian 

 crisis in the region. Economic exploitation in its various forms will continue, 

 relying on a less conspicuous armed force and alternative strategies for carrying 

 out the exploitative activities.
253

 

 

Latere rapporten van zowel MONUC als verschillende NGO´s zullen de (hernieuwde) 

aanwezigheid van APR troepen in de DRC bevestigen. Door middel van de controle over 

de RCD is het voor Rwanda echter geen noodzaak om APR soldaten ter plekke te hebben 

in de DRC om macht uit te oefenen.  

 

Op 15 oktober 2002 presenteert een panel van deskundigen het Final report of the Panel 

of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of 

the Democratic Republic of the Congo aan de VN Veiligheidsraad.
254

 Het rapport heeft 

de voorgaande jaren onderzoek gedaan naar de illegale exploitatie van grondstoffen in de 

DRC en is na een aantal tussentijdse conclusies tot het volgende oordeel gekomen. De 

verschillende rebellenbewegingen, alsmede de buitenlandse troepen van Rwanda en 

Oeganda, zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het illegaal delven en verhandelen 

van de vele grondstoffen die het oosten van Congo rijk is, oefenden tevens de controle uit 

over de belastingheffing en waren derhalve de baas over bijna het halve Congolese 

grondgebied.
255

 Met name Rwanda komt er in het rapport slecht vanaf: het land wordt 

ervan beschuldigd het ware doel van de militaire interventie in de DRC te verbloemen. 

 

 The claims of Rwanda concerning its security have justified the continuing 

 presence of its armed forces, whose real long-term purpose is, to use the term 

 employed by the Congo Desk of the Rwandan Patriotic Army, to “secure 

 property”. Rwanda’s leaders have succeeded in persuading the international 

 community that their military presence in the eastern Democratic Republic of the 
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 Congo protects the country against hostile groups in the Democratic Republic 

 of the Congo, who, they claim, are actively mounting an invasion against them. 

 The Panel has extensive evidence to the contrary.
256

 

 

Het rapport haalt als bewijs een brief aan van Jean-Pierre Ondekane, de vice- president 

van de RCD Goma, de organisatie die als marionet voor Rwanda in de DRC fungeerde. 

Ondekane zou alle militaire eenheden hebben opgeroepen ´to maintain good relations 

with our Interahamwe and Mayi-Mayi brothers …and …if necessary to let them exploit 

the sub-soil for their survival´.
257

 Paul Kagame heeft altijd geclaimd dat de Interahamwe 

(velen van hen dader in de Genocide van 1994) een veiligheidsrisico vormden voor 

Rwanda dat zou moeten worden uitgeschakeld en dat de Rwandese troepen om die reden 

in de DRC intervenieerden. Maar aangezien de RCD onder Rwandese controle stond, kan 

men hier vaststellen dat het rapport beweert dat Rwanda op een gegeven moment de 

vervolging van de Interahamwe heeft gestaakt ten bate van economisch gewin. Tevens 

meent het rapport dat prominente leden van een Congolese Hutu groep andere Hutu´s 

hebben aangemoedigd om de samenwerking met Rwanda te zoeken om zo gezamenlijk 

de controle over het oosten van Congo en zijn grondstoffen uit te oefenen.
258

 Er leek dus 

geen sprake meer van erg gespanningen verhoudingen tussen de verschillende partijen in 

de Kivu´s. Dit wordt in 2002 ook bevestigd door een Interahamwe strijder uit de regio 

van de hoofdstad van Zuid – Kivu, Bukavu.  

  

 We haven’t fought much with the RPA in the last two years. We think they are 

 tired of this war, like we are. In any case, they aren’t here in the Congo to chase 

 us, like they pretend. I have seen the gold and coltan mining they do here, we see 

 how they rob the population. These are the reasons for their being here. The RPA 

 come and shoot in the air and raid the villagers’ houses but they don’t attack us 

 any more. If you are lucky, and you have a big brother in the RPA, he might be 

 able to get you some food and ammunition.
259
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Alhoewel deze bron door veel ander bewijs wordt gedekt, kan het natuurlijk zijn dat de 

Interahamwe als natuurlijke tegenstander van het huidige Rwanda het land in een kwaad 

daglicht wil stellen. Maar zelfs de in het westen gelauwerde Wamba di Wamba meent op 

gegeven moment dat de exploitatie van grondstoffen uit de DRC niet door Rwandese 

zakenlieden of individuen uit de APR wordt geïnstigeerd, maar dat het overheidsbeleid 

is.
260

 Deze conclusie wordt ook door het VN panel getrokken. In Kigali zou er een 

´Congo desk´ bestaan die verantwoordelijk zou zijn voor het organiseren van de 

exploitatie van grondstoffen in de Kivu´s.
261

 Tevens zou er daar voor worden gezorgd dat 

de inkomsten uit de gewonnen en verhandelde grondstoffen strikt gescheiden werden 

gehouden van het nationale budget van Rwanda. Het panel komt met cijfers die aangeven 

dat meer dan 65% van de coltan- handel uit het oosten van Congo onder leiding van de 

APR wordt ontgint en door kleine vliegtuigjes direct naar Kigali wordt overgevlogen.
262

 

De Congo desk zou verder nauwe banden hebben met criminele organisaties zoals die 

van de beruchte Russiche wapenhandelaar Victor Bout.
263

 Verder instrueerde het orgaan 

de APR om de plaatselijke bevolking van de Kivu´s tot werken in de mijnen te dwingen. 

Dit op plaatsen dieper in Congo en op vele kilometers afstand van de plaats waar zich 

Hutu rebellen zouden bevinden.
264

 

 Kort na uitkomst van het VN rapport, komt Rwanda al met een officiële reactie. 

Deze reactie is in lijn met het discours dat Kagame ten toon heeft gespreid in 

verschillende interviews en toespraken onderzocht in de periode 1998 – 2003. 

 

The report lacks credibility and would ordinarily not even merit a response. 

Nonetheless, because of the gravity of allegations contained in the report, 

however outrageous they may be, the Government of Rwanda wishes to put its 

response to the allegations contained in the report on record. The report is biased, 

subjective and not based on credible evidence ...and… the Government of 
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Rwanda denies in the strongest terms possible the preposterous and malicious 

allegation that the presence of its troops in the DRC was in any way motivated by 

a desire to exploit that country's resources. … Neither the RPA as an institution 

nor any of its members ever engaged in mining activities during the period it was 

based in the DRC
265

  

 

Ook gaat het communiqué in op de beschuldigingen dat APR troepen nog steeds in de 

DRC aanwezig zijn. 

  

 The report's allegations that Rwanda left or has subsequently returned any of its 

 soldiers in the DRC is completely false. Rwanda withdrew all its troops from the 

 DRC. The withdrawal of Rwandan troops was conducted in broad daylight, in the 

 presence and under the supervision of the Third Party (which includes the United 

 Nations Secretary General) as well as representatives of the DRC Government.
266

 

 

Rwanda noemt in zijn conclusies het rapport vervolgens nog onprofessioneel, 

bevooroordeeld en tevens een instrument ter promotie van de ideologie van genocide. Dit 

aangezien de genocide van 1994 volgen de Rwandese regering door het rapport wordt 

ontkent. Rwanda beëindigt zijn betoog met de wens dat het gehele rapport door de 

Veiligheidsraad genegeerd zal worden.
267

 

 

Op het gebied van territoriale veiligheid was de dreiging in deze periode voor Rwanda 

niet substantieel. Toch bleef zij aanwezig in de DRC met een grote hoeveelheid troepen, 

ook op plaatsen waar geen Hutu rebellen ter plaatse waren. Van een volledige 

terugtrekking in 2002, naar aanleiding van de Lusaka en Pretoria verdragen, leek 

vervolgens ook geen sprake te zijn. Ook op het gebied van etnische veiligheid was de 

aanwezigheid van Rwanda in de DRC ambigue te noemen. Kagame liet het na de 
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Banyamulenge te beschermen, voerde zelfs aanvallen uit op zijn Tutsi broeders en ging 

over tot samenwerking met zijn vijanden. De etnische scheidslijnen in het conflict lijken 

in deze periode zodoende vervaagd. De beide conclusies die hier worden getrokken op 

het gebied van etnische en territoriale veiligheid hebben als consequentie dat er een 

verband lijkt te bestaan tussen Rwanda´s motieven en economisch gewin.  

 

Paragraaf § 3.3 Deelconclusie 

 

Door het vergelijken van het discours van Kagame en de historische feiten en acties van 

Rwanda in de periode van de tweede Rwandese interventie in Oost-Congo (1998 - 2003) 

kan men onderzoeken of het discours van Kagame te rijmen valt met de historische 

werkelijkheid.  

Door vast te stellen of deze twee factoren contradictoir zijn, kunnen eventuele aannames 

worden gemaakt of het Rwandese discours ter verdediging van zijn acties in Oost – 

Congo oprecht is of dat het andere intenties van Rwanda maskeert. 

 Wanneer men voor de eerste parameter van dit onderzoek, de aanwezigheid van 

Rwanda in de DRC in de periode 1998-2003, het discours van Paul Kagame en het 

historisch feitenkader met elkaar vergelijkt lijkt Kagame in eerste instantie een grote 

openheid te betrachten. Hij meent in de eerste jaren van deze onderzoeksperiode immers 

dat zijn troepen wel genoodzaakt zijn in de DRC te interveniëren aangezien de Hutu 

rebellen nog steeds een bedreiging voor Rwanda vormen. Van ontkenning van de 

aanwezigheid van de Rwandese troepen is dan ook geen sprake. Zelfs niet wanneer hij in 

1999 zijn handtekening zet onder het Lusaka verdrag dat voorschrijft dat alle 

buitenlandse troepen zo spoedig mogelijk moeten worden teruggetrokken zodat de VN 

het kan overnemen. Kagame geeft aan dat zijn troepen voorlopig nog in de DRC zullen 

blijven totdat de MONUC troepen aanwezig zullen zijn in de Kivu’s omdat er anders 

veiligheidsrisico’s voor Rwanda zouden kunnen ontstaan. Ondanks dat Kagame zich 

hiermee ongehoorzaam aan het Lusaka verdrag, kan deze openheid hem wel sterken in de 

overtuiging die hij met zijn discours probeert te bewerkstellingen, te weten dat Rwanda 

om veiligheidsredenen in de DRC aanwezig is.  
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Maar deze aanname komt later in deze periode toch op losse schroeven te staan 

waneer er een discrepantie waarneembaar is tussen Kagame´s discours en de ware 

omstandigheden. Paul Kagame beweert in oktober 2002 namelijk zijn troepen volledig te 

hebben teruggetrokken uit de DRC. Maar verschillende bronnen, waaronder MONUC, 

beweren dat er nog wel degelijk Rwandese troepen in het oosten van de DRC aanwezig 

zijn. Er wordt dan ook getwijfeld of er van een volledige terugtrekking ooit sprake is 

geweest. Kagame ontkent alle aantijgingen en meent dat alleen hij de autoriteit heeft iets 

te kunnen zeggen over de locatie van de APR troepen en dat zijn critici verborgen 

motieven hebben om deze beschuldigingen te uiten.  

Rondom de tweede parameter van dit onderzoek, de veiligheidsdreiging voor 

Rwanda, bestaat grote ambiguïteit. Kagame blijft ook nu consequent zijn discours uit de 

eerdere onderzoeksperiode aanhalen; de ex-FAR en Interahamwe rebellen die zich in de 

Kivu provincies van de DRC bevinden, zorgen voor een omvangrijk risico ten aanzien 

van de nationale veiligheid van Rwanda en zijn uit op een herhaling van de genocide. 

Aangezien de internationale gemeenschap wederom niets doet om deze situatie te 

verbeteren en Rwanda slachtoffer van de situatie is, moet het zelf ingrijpen. Kagame doet 

in deze periode wel de toevoeging dat het ondanks de substantiële dreiging vanuit de 

DRC, het in Rwanda zelf op dat moment wel veilig en stabiel is. Maar het historisch 

feitenkader geeft een ander beeld weer. 

 Verschillende bronnen geven aan dat de veiligheidsdreiging voor Rwanda niet zo 

substantieel is dat een interventie met tienduizenden troepen in Oost – Congo een 

proportionele reactie is. Ten eerste worden er vraagtekens gezet bij de omvang van de 

rebellengroepering. Die wordt volgens sommigen door Kagame ruimschoots overtreden 

om een interventie te rechtvaardigen. En hoewel de ex-FAR en Interahamwe nog steeds 

aanwezig zijn in de Kivu´s, is hun aantal in vergelijking met het aantal regeringstroepen 

van Rwanda percentueel laag. 

 Ten tweede vinden er in deze periode slechts enkele acties plaats door de rebellen 

op Rwandees grondgebied en dan met name in de beginjaren. Kagame heeft dus gelijk 

wanneer hij meent dat de situatie in Rwanda zelf veilig en stabiel is. Toch blijft Rwanda 

aanwezig in de DRC met een grote hoeveelheid troepen, ook op plaatsen waar geen Hutu 

rebellen opereren.  
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 Ten derde komt het tot meerdere gewapende conflicten op Congolees 

grondgebied met Rwanda´s bondgenoot Oeganda, terwijl deze twee landen toch 

gemeenschappelijk doelen nastreefden bij de formatie van de RCD. Het argument uit 

Kagame´s discours dat Rwandese troepen in de DRC aanwezig zouden zijn ter 

bescherming van de territoriale veiligheid van Rwanda lijkt zodoende niet waterdicht.  

Ook kunnen kanttekeningen worden gezet bij het discours van Kagame dat 

betrekking heeft op de etnische veiligheidsdreiging. Discours en feiten lijken hier niet in 

overeenstemming met elkaar. Kagame meent zijn interventie in de DRC uit te moeten 

voeren om een heropleving van geweld tegen de Tutsi´s de kop in te drukken. Hij 

onderbouwt dit deel van zijn discours door een beroep te doen op de empathie van zijn 

publiek door middel van verwijzing naar de genocide van 1994. Opvallend is wel dat, in 

tegenstelling tot zijn eerdere argumenten, de Banyamulenge door Kagame niet meer 

specifiek worden genoemd. De Congolese Tutsi moeten het in eerste instantie dan nog 

wel ontgelden tijdens de marginalisatie door Kabila, maar uiteindelijk zijn het niet de 

Congolese machthebbers die de Banyamulenge het meeste onrecht aandoen. De 

Rwandese interventie brengt namelijk geen verbetering in hun situatie. Integendeel, er 

treedt een verslechtering op doordat de Banyamulenge aan Rwanda gelieerd zijn, 

Kagame het nalaat deze bevolkingsgroep te beschermen en uiteindelijk zelfs aanvallen op 

zijn Tutsi broeders uitvoert. Ook gaat Rwanda over tot samenwerking met zijn gezworen 

vijanden, de Hutu rebellen die verantwoordelijk waren geweest voor de genocide op de 

Tutsi. Het argument uit Kagame´s discours dat Rwandese troepen in de DRC aanwezig 

zouden zijn ter bescherming van de etnische veiligheid van de Tutsi´s lijkt zodoende 

onjuist. 

Er bestaat dus voor de periode 1998 – 2003 een discrepantie tussen het discours 

van Paul Kagame ter verdediging van de interventie en het historische feitenkader. Deze 

zou kunnen worden verklaard aan de hand van het VN rapport omtrent de illegale 

exploitatie van grondstoffen uit Noord en Zuid Kivu. Wanneer Rwanda namelijk uit zou 

zijn op economisch gewin in de DRC, zal Kagame dit natuurlijk willen maskeren door in 

te zetten op andere argumenten, zoals veiligheid. Ook zou deze aanname het vervagen 

van de etnische component in het conflict kunnen verklaren alsmede de tweedracht tussen 

de voormalig bondgenoten Rwanda en Oeganda. 
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Conclusie 

 

De Congolese provincies Noord en Zuid Kivu, die zich in het oosten van de 

Democratische Republiek Congo bevinden, zijn al jarenlang het toneel van een bloedige 

strijd. Het International Rescue Committee (ICR) publiceert eind 2004 een rapport dat 

beweert dat er sinds het begin van het conflict in 1996 al meer dan 3.8 miljoen doden zijn 

gevallen als gevolg van het geweld.
268

 Tevens geeft het rapport aan dat er per dag 

duizend doden bijkomen en is er in het rapport veel aandacht voor de talloze slachtoffers 

van seksueel geweld, iets wat in de Congo als wapen in de strijd wordt ingezet. Buurland 

Rwanda is al vanaf de oorsprong van het conflict bij deze strijd betrokken. In 1996 

orchestreerde het land de opstand tegen dictator Mobutu Sese Seko en geeft vervolgens 

training en leiding aan de AFDL opstandelingen in de Kivu’s. Als verdediging voor zijn 

acties meent Rwanda veiligheidsrisico’s te ondervinden door de voormalig génocidaires 

die zich in het oosten van Congo ophouden na in 1994 uit Rwanda te zijn gevlucht. Zij 

zouden een herhaling van de volkerenmoord op de Tutsi’s voorbereiden.  

 In 1998 is Rwanda opnieuw de aanstichter van een opstand in de DRC en 

intervenieert wederom in de oostelijke provincies. Ditmaal om Laurent Kabila, die zij 

nota bene zelf aan de macht hadden geholpen, te verwijderen. Ook nu meent Rwanda tot 

ingrijpen gedwongen te zijn aangezien Kabila de situatie met de Hutu rebellen in de 

Kivu’s niet beëindigt. Een vertrek van de Rwandese troepen laat deze keer lang op zich 

wachten en na een bericht van terugtrekking in 2002, naar aanleiding van het Lusaka 

staakt-het-vuren verdrag, blijven berichten over Rwandese controle over Noord en Zuid 

Kivu aanhouden.
269

 Hoewel Rwanda officieel ontkent zijn troepen nog op Congolees 

grondgebied gestationeerd te hebben, spreekt Paul Kagame, de president van Rwanda, in 

de dagen voor deze berichten naar buiten komen, dreigende taal tegenover de aanwezige 

VN vredesmissie MONUC: ‘you have to make war to have peace.’
270

 

 Dit taalgebruik van Kagame is een voorbeeld van political language en vormt een 

onderdeel van een groter discours. Een discours is het geheel van context en zinnen die 
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op tekstueel en sociaal vlak aan elkaar gerelateerd zijn dat bijvoorbeeld door politica kan 

worden gebruikt om hun beleid te verdedigen.
271

 Deze scriptie heeft het discours van Paul 

Kagame met betrekking tot de interventies in de DRC geanalyseerd, om zo te 

onderzoeken of de veronderstelde veiligheidsdreiging de reden is geweest voor deze 

Rwandese acties. Hierbij is gebruik gemaakt van een aantal deelvragen. Deze zullen hier 

nogmaals kort worden aangehaald. 

 

Welk discours heeft Rwanda, bij monde van president Paul Kagame, gebruikt om zijn 

interventies in en occupatie van de Kivu provincies te rechtvaardigen? 

 Voor deze periode blijkt nagenoeg geen discrepantie te bestaan in het discours 

van Kagame voor de verschillende onderzoeksperiodes. Het is daardoor mogelijk om de 

twee onderzoeksperiodes in het antwoord voor deze deelvraag samen te trekken. In de 

periode 1996-2003 heeft de president Kagame zijn discours ter verdediging van de 

interventies en bezetting van de Kivu’s zodoende consequent onderbouwt door het 

element veiligheid als belangrijkste peiler te noemen. De Hutu rebellen in het oosten van 

Congo zouden een nieuwe genocide in Rwanda willen ontketenen en daarbij de macht 

over het land grijpen. Kagame probeert dit beeld bij zijn toeschouwers voor het voetlicht 

te plaatsen door in de eerste plaats Rwanda consequent op alle fronten als slachtoffer te 

portretteren. Hij versterkt dit beeld door tegenover het beeld van Rwanda als slachtoffer, 

een falende en cynische internationale gemeenschap te plaatsen.  

Bij deze component uit zijn discours, maakt Kagame veelvuldig gebruik van het 

middel pathos uit de retorica. Vervolgens doet Kagame een beroep op zijn functie als 

president om zich bij zijn publiek geloofwaardig over te doen laten komen. Zulk een 

overtuigingsmiddel uit de retorica kan worden ondergebracht bij de groep ethos. Ook 

probeert Paul Kagame door middel van foutieve of simplistische redeneringen (logos) 

zijn publiek ervan te overtuigen dat de interventie door Rwanda in Congo noodzakelijk is 

aangezien Rwanda slachtoffer is van de hele situatie. 

 

Wat is de werkelijke aard en omvang van de veiligheidsdreiging voor Rwanda op basis 

van de historische feiten, waaronder de acties van Rwanda? 
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 De dreiging waar de Hutu rebellen voor zouden stellen neemt gedurende de 

gehele onderzoeksperiode af. Ten tijde van de eerste Rwandese interventie in 1998 

voeren Hutu rebellen regelmatig acties uit op Rwandees grondgebied en lijkt een 

interventie om dit geweld te stoppen te rechtvaardigen. Maar vanaf eind jaren negentig is 

de dreiging niet meer substantieel te noemen en zijn de rebellen niet bij machte om een 

herhaling van de genocide te veroorzaken. Ook lijken de etnische scheidslijnen in de loop 

van het conflict te vervagen. De Congolese Tutsi en met name de Banyamulenge 

bevolking lijkt niet langer specifiek slachtoffer van de ex-FAR en Interahamwe rebellen 

te zijn, maar worden door alle partijen in het conflict, dus ook Rwanda, aangevallen. 

Tevens wordt er door de verschillende partijen samengewerkt in de exploitatie van 

grondstoffen uit de Kivu provincies. Kagame lijkt dus een zeer pragmatische 

besluitvorming te hanteren wanneer het om de situatie in Oost – Congo gaat. 

 

Zijn de argumenten uit het Rwandese discours in overeenstemming met de werkelijke 

aard en omvang van de veiligheidsdreiging en met de acties van Rwanda op basis van de 

historische feiten? 

 Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat in de balans tussen de 

juistheid van Kagame’s discours in vergelijking met de historische feiten, voor de eerste 

en de tweede onderzoeksperiode. In de periode 1996-1997, de periode van de eerste 

Rwandese interventie, is Kagame’s discours zowel wat betreft de eerste parameter van 

aanwezigheid en de tweede parameter van veiligheidsdreiging, in balans met de 

historische werkelijkheid. De Hutu rebellen in het oosten van Congo voeren acties uit op 

Rwandees grondgebied en richten zich in de DRC vooral op Tutsi’s. Desalniettemin zijn 

de acties die door de APR worden uitgevoerd frequent gericht tegen onschuldige burgers.  

Tijdens de periode van de tweede Rwandese interventie en bezetting, 1998-2003 

blijken discours en werkelijkheid op het gebeid van de beide parameters namelijk veel 

minder met elkaar te rijmen. Het is aan te nemen dat de veiligheid van Rwanda in deze 

periode niet staat of valt niet met de massale aanwezigheid van de APR troepen in de 

DRC aangezien de ex-FAR en Interahamwe die daar in de Kivu’s verblijven geen 

substantieel risico meer vormen voor Rwanda. Ook staat Kagame’s verklaring over de 

terugtrekking van zijn troepen in 2002 lijnrecht tegenover rapporten die beweren dat er 
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van terugtrekking geen sprake is geweest. Bovendien tonen in deze periode de acties van 

Rwanda aan dat het land deze conclusie zelf ook heeft getrokken; de rebellen worden 

bewust ontzien en er wordt met ze samengewerkt. Verder voeren de APR troepen in deze 

periode zelf charges uit op hun voormalige objecten van bescherming: de Banyamulenge. 

 

De correlatie tussen bovenstaande conclusies leiden tot de beantwoording van mijn 

onderzoeksvraag: 

 

Is het Rwandese discours ter verdediging van de interventies en bezetting van 

de Congolese Kivu provincies in de periode 1996 -2003 een discours dat 

ontstaan is uit reële veiligheidsdreigingen?
272

 

 

Uit deze scriptie is gebleken dat er op deze vraag grotendeels negatief kan worden 

geantwoord. Alleen ten tijde van de eerste interventie in 1996 -1997, kan men 

concluderen dat de veiligheidsdreiging voor Rwanda inderdaad reëel was. Maar door de 

samenvoeging van discours en historie wordt duidelijk dat, met uitzondering dus van de 

periode 1996-1997, de dreiging voor Rwanda niet zo substantieel is geweest dat een 

grootschalige interventie en een daaropvolgende bezetting van delen van buurland Congo 

gerechtvaardigd lijkt. Toch blijkt Kagame’s discours door velen als waarheid te worden 

aangenomen.
273

 Het lijkt zodoende dan ook zorgvuldig te zijn geconstrueerd. Uit deze 

scriptie blijk Kagame inderdaad een meesterlijk demagoog te zijn. Door verschillende 

overtuigingsmiddelen uit de retorica, probeert Kagame zijn publiek immers te overtuigen 

van onwaarheden. Hij misbruikt bijvoorbeeld zijn autoriteit als president of de 

herinnering aan de slachtoffers van de genocide om zijn boodschap over de interventies 

naar buiten te brengen. Toch wil ik hier benadrukken dat er ook voor Kagame’s publiek 

een verantwoordelijkheid ligt. Politcal language kan als doel in zich hebben om taal te 
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manipuleren en zodoende moet dit altijd objectief worden beoordeeld. Zoals George 

Orwell waarschuwt ‘if thought corrupts language, language can also corrupt thought’.
274

 

 Na de constatering dat het Rwandese discours slechts marginaal is ontstaan uit 

een reële veiligheidsdreiging voor Rwanda, rijst de vraag waarom Kagame toch aan dit 

discours vasthoudt. Het is mogelijk dat Kagame zijn werkelijke intenties, economisch 

voordeel voor Rwanda uit de Kivu’s, hierdoor probeert te maskeren. Door bestudering 

van de bevindingen die uit deze scriptie naar voren zijn gekomen, kan een aanname 

worden gemaakt over welke factoren dan meer van belang zijn geweest in de 

beïnvloeding en constructie van Kagame’s discours. 

 In Heart of Darkness van Joseph Conrad wordt het koloniale Congo van koning 

Leopold beschreven als ‘the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of 

human conscience,’
275

 een constatering die gezien de sterftecijfers van het IRC nog 

steeds realiteit lijkt. Uit de resultaten van deze scriptie blijkt dat het heel goed mogelijk is 

geweest dat ook Rwanda een graantje van deze bodemschatten heeft willen meepikken 

die zij tijdens de eerste interventie in de DRC hebben ontdekt.  

Het Final report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural 

Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo uit 2002 

heeft immers aangetoond dat Rwanda grondstoffen als goud, diamanten en coltan uit de 

DRC exploiteert. Ook aan de acties van Rwanda kan worden gezien dat economisch 

gewin waarschijnlijk een grotere rol heeft gespeeld dan het garanderen van veiligheid. 

Rwanda heeft immers om onduidelijke redenen gevochten tegen voormalig bondgenoot 

Oeganda bij de diamanthoofdstad van Oost-Congo, Kisangani. Ook heeft de APR het 

uiteindelijk nagelaten om de génocidaires nog te bestrijden en zijn er gevallen bekend 

van samenwerking tussen de gezworen vijanden. Uiteindelijk lijkt Kagame zelfs van de 

Banyamulenge, de Tutsi broeders die het object van bescherming zouden zijn voor 

Rwanda, een instrument te hebben gemaakt voor zijn economische en hegemone 

aspiraties.  

Hoewel veiligheid initieel dus wel een rol heeft gespeeld in Rwanda’s 

overtuigingen om tot interventie in de Kivu’s over te gaan, lijken deze motieven in de 
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loop der tijd dus veranderd te zijn voor drijfveren op onder andere economisch gebied. 

Michael Nest beaamt deze aanname door te redeneren dat: ´In the Congo war, economic 

motivations to sustain the war assumed priority over initial political factors as multiple 

actors found themselves in precarious political positions but absorbed in enormously 

profitable economic arrangements.
276

  

Deze conclusies lijken in lijn te zijn met de ‘greed versus grievance’ theorie van 

Paul Collier, de oud directeur van de Wereldbank die aangeeft dat ‘greed for economic 

resources takes precedence over political grievances.’
277

 Aanvankelijk betrekt Collier 

deze conclusies op rebellenbewegingen, maar deze theorie blijkt ook goed toepasbaar op 

het voorbeeld van Rwanda. Ook geeft Collier aan dat een actor deze motieven niet naar 

voren zal brengen in zijn discours: ‘Greed or grievance? We can’t tell from the 

discourse.’
278

 Het is namelijk altijd belangrijk om buitenlandse steun te blijven vergaren 

en dit wordt problematisch wanneer men als misdadig wordt gezien. Deze scriptie toont 

aan dat ook hier Rwanda toepasbaar is op Collier’s theorie. 

 Wanneer bovenstaande aannames juist zijn, hiervoor zou specifiek onderzoek 

moeten worden gedaan naar de economische motieven van Rwanda, blijkt veiligheid in 

ieder geval niet het enige motief. Vervolgens rijst de vraag waarom de internationale 

gemeenschap deze discrepantie niet aan de kaak stelt bij Rwanda. Deze nalatigheid heeft 

waarschijnlijk te maken met het schuldgevoel dat in het Westen is blijven bestaan na de 

Rwandese genocide van 1994. Kagame heeft namelijk wel gelijk wanneer hij in zijn 

discours de internationale gemeenschap van falen en desinteresse beschuldigt. De 

voormalig secretaris generaal van de VN, Kofi Annan, gaf op de tiende herdenkingsdag 

van de genocide nog toe dat de volkerenmoord nooit had mogen voorvallen en dat zowel 

de VN als zijn lidstaten als de media het heeft nagelaten om genoeg aandacht te besteden 

aan de gebeurtenissen in Rwanda.
279

 Er heerst onder velen de gedachte dat de nalatigheid 

van toen niet mag leiden tot het ontzien van Rwanda wat betreft de situatie in de DRC, 

omdat er dan wederom van nalatigheid sprake zal zijn. Afrika-deskundige Gérard Prunier 
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trekt tevens de vergelijking tussen Rwanda en Israël wat betreft het misbruik van de 

slachtofferrol en de herinnering aan de gevallenen in het discours ter verdediging van 

nationale acties.
280

 Hij meent dat Kagame de grenzen van het toelaatbare zodoende 

telkens kan aftasten zonder dat hij hier door de internationale gemeenschap 

verantwoordelijk voor wordt gehouden. Deze mening wordt ook gedeeld door Filip 

Reijntjes, Congo deskundige aan de Universiteit van Antwerpen. 

  

Dit is hoe Kagame opereert: hij tast de grenzen af en kijkt hoe ver hij kan gaan. In 

 de loop van de afgelopen tien jaar, de periode dat Kagame's partij, de RPF, aan de 

 macht is, is hij er achter gekomen dat er eigenlijk geen grenzen zijn. En dat komt 

 grotendeels doordat de Internationale Gemeenschap weinig actie heeft 

 ondernomen tegen de Rwandese militaire avonturen over de grens. Dat heeft 

 Kagame de indruk gegeven dat hij ongestraft zijn gang kan gaan.
281

 

 

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de wereld de Kivu provincies en Rwanda’s rol 

hier bijzonder goed blijft volgen. Nader onderzoek is op dit gebied dus wenselijk en de 

kwantiteit aan bronmateriaal maakt dit onderwerp daar uitermate geschikt voor. Bij 

voorkeur wordt er aandacht besteed aan de economische motieven van Rwanda om in de 

DRC te interveniëren Tevens zou het een aanvulling zijn om wederom een vergelijking te 

maken met het discours van Kagame, maar ditmaal specifiek gericht op de Anglofone 

samenzwering aangezien er in de literatuur aan deze verklaring om geopolitieke redenen 

veel waarde aan wordt gehecht. De primaire bronnen van interviews en toespraken van 

Kagame bieden hier alle ruimte toe.  

Ook is gebleken uit deze scriptie dat een discoursanalyse voor historici een 

verfrissende blik kan werpen op de bestudering van de geschiedenis. Nader onderzoek 

naar een gedegen methodiek is daarom wenselijk. Deze scriptie is namelijk niet vrij van 

tekortkomingen. Er is bijvoorbeeld kritiek te leveren op de selectie van primaire bronnen. 

Vanwege eisen aan omvang is het onmogelijk geweest om al het bestudeerde materiaal in 

deze scriptie te incorporeren. Bovendien is dat kwantiteit aan interviews en toespraken 
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van Paul Kagame over de interventies in de DRC zo groot , dat er wellicht nog waardevol 

materiaal onbestudeerd is gebleven. Hoewel getracht is om een zo algemeen mogelijk 

beeld te schetsen van Paul Kagame’s discours, zou een opname van het overschot aan 

bronnen in dit onderzoek de conclusies wellicht, zij het enigszins, hebben kunnen 

beïnvloeden. 

 Ten slotte wil ik eindigen met aandacht voor een ander discours, namelijk dat van 

de slachtoffers van de situatie die ik in deze scriptie heb beschreven. Hun discours lijkt 

altijd te weinig aan de orde te komen. Ook in mijn scriptie zijn het de machthebbers die 

volop de aandacht krijgen en lijken de slachtoffers vergeten te worden. Door de 

gewelddadige berichten die over de Congolese Kivu provincies naar voren komen, lijkt 

het wellicht soms net alsof het hele gebied alleen door gewapende strijders wordt 

bewoond. Maar het merendeel van de bevolking blijven toch onschuldige mannen, 

vrouwen, kinderen en bejaarden. Juist zij lijden het meest onder de vreselijke 

omstandigheden. Daarom hier ruim baan voor de getuigenis van Béatrice Umutesi. Een 

onschuldige Hutu vluchteling, die tijdens de eerste Rwandese interventie in de DRC in de 

Kivu provincies aan de wandaden van de APR wist te ontkomen en deze ervaringen 

beschrijft in haar boek Surviving the Slaughter. 

  

The third day after leaving Tingi-Tingi we began to pass the bodies of the dead 

 and the dying. My eye fell on a teenager hardly sixteen years old. Like the others 

 she was lying at the side of the road, her large eyes open. A cloud of flies 

 swarmed around her. Ants and other forest insects crawled around her mouth, 

 nose, eyes and ears. They began to devour her before she had taken her last 

 breath. The death rattle that from time to time escaped her lips showed that she 

 was not yet dead. All who passed by glanced at her and then took up their 

 conversation where they had left off. I stood in a daze in front of this sixteen-year-

 old girl, lying in agony by the side of the road in the middle of the equatorial 

 forest more than five hundred kilometers from home. As in 1993, when I heard 

 about the extermination of my mother's family, as in 1994, when I saw the burned 

 houses, the fear in the eyes of the fleeing Tutsi, and the arrogance and the hate in 

 the faces of their executioners, as in 1995 when I saw pictures of women and 
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 children assassinated by the RPF (FPR) in the camps at Birava, I was overcome 

 by revulsion. What crime had all these victims committed to deserve such a 

 death? 
282

 

 

Het lijkt dat aan de lijst die Umetesi opnoemt, het jaar 2008 kan worden toegevoegd. Ook 

vandaag de dag nog gaat het lijden in de namelijk Kivu’s namelijk door en wederom 

heeft Rwanda de ‘respectabele’ eer om nog steeds een rol in het conflict te spelen. 

Ditmaal door de financiële en waarschijnlijk militaire steun aan de Tutsi rebellenleider 

van het Congrès National pour la Défence du Peuple (CNDP), Laurent Nkunda. Nkunda, 

voormalig militair in de APR en de RCD, voert een schrikbewind in het oosten van 

Congo door moordend, plunderend en verkrachtend het gebied door te trekken. Ook 

speelt hij een grote rol in de exploitatie van grondstoffen uit het gebied. Dit alles onder de 

noemer dat hij de Tutsi bevolking wil beschermen. Waar hebben we dat eerder gehoord? 
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