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Om de binnenlandse almacht van
zijn voorganger te counteren,
heeft Félix Tshisekedi steun van
westerse bondgenoten nodig. België
fungeert daarbij als springplank.

Eerst Brussel
veroveren,
dan New York
VAN ONZE REDACTEUR

KOEN VIDAL
B R U S S E L I De nieuwe Congolese presi
dent Félix Tshisekedi had gisteren ont
moetingen met premier Charles Michel,
meerdere ministers en koning Filip. Hoe
wel Belgische regeringsbronnen de afgelo
pen dagen herhaalden dat ze tegenover
Tshisekedi een ‘kritisch pragmatisme’
wensen te hanteren, verliep de ontvangst
met opvallend veel egards.
’s Avonds was Tshisekedi eregast op
twee druk bijgewoonde evenementen van
het Verbond van Belgische Ondernemin
gen en de Kamer van Koophandel. Tijdens
zijn speech deed hij een niet onaardige po
ging om de Belgische ondernemers te
charmeren. Om een goed investeringskli
maat te verzekeren, beloofde hij de ‘Congo
lese antiwaarden’ te bestrijden: corruptie,
wanbeheer, straffeloosheid. Hij deed ook
de voor een Congolese president boude
uitspraak dat de bodemrijkdommen de be
volking ‘nog niets hebben opgeleverd’.
Een maatregel waarmee Tshisekedi bij
de VBOtoehoorders applaus oogstte, was
een beloofde visahervorming waardoor
zakenmensen niet langer wekenlang op
reisdocumenten moeten wachten, maar
op Congolese luchthavens en aan andere
grensposten een visum kunnen kopen.

concentrische cirkels voltrok. Eerst ging
hij langs bij machtige buren als Angola en
Rwanda. Die kunnen in de regio beslissen
over oorlog en vrede, maar zijn momenteel
vooral geïnteresseerd in stabiliteit. Ook
niet onbelangrijk: in februari liet Tshise
kedi zich verkiezen tot vicevoorzitter van
de Afrikaanse Unie. Zo verwierf hij een
nuttige uitgangspositie om geloofwaardig
heid op te bouwen en contacten uit te bou
wen met andere Afrikaanse leiders.
Eens hij in Afrika min of meer stevig op
de benen stond, was de tijd rijp om zijn
westerse netwerk te versterken. Dat België
daarbij een eerste halte is, hoeft niet te ver
wonderen. Tshisekedi leefde lange tijd in
Brussel en bouwde samen met zijn vader,
wijlen Etienne Tshisekedi, een uitgebreid
politiek en economisch netwerk uit. ‘Bel
gië is mijn tweede thuis en voor mij is uw
land een toegangspoort tot de Europese
Unie’, zei de Congolese president daarover.

Félix Tshisekedi ging gisteren onder meer langs bij Filip en Mathilde ...

Beschermengelen

België staat na enkele frustrerende Ka
bilajaren klaar om als facilitator opnieuw
wat extra internationale grandeur te ver
werven. Daarvan hoopt Tshisekedi handig
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op het internationale toneel de komende
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kunnen spelen: België zit momenteel in de
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… en ontmoette ook premier Charles Michel.
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