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Geheim België 
Geschiedenis van de inlichtingendiensten  

is het onderwerp waarover  

Kenneth Lasoen 
ons komt spreken op   

 

Vrijdag 4 november 2022 om 20.15 uur.  
We verwachten jullie rond 20 uur. 

 Om 20.15 uur gaan de deuren dicht. 

 
Gemeentezaal VOSSEM 

Dorpstraat 38 
3080 Tervuren-Vossem 

    

!!! OPGELET wijziging adres vergadering !!! 
De Aula van het Heilig-Hartcollege is wegens verwarmingsproblemen  

en de geplande verbouwingswerken niet meer beschikbaar voor onze kring. 
 Tot juni 2023 vergaderen we in de gemeentezaal van Vossem. 

 
Ook deze twee wijzigingen kan u alvast noteren: 
Vrijdag 9 december 2022 i.p.v. 2 december 2022 

Vrijdag 13 januari 2023 i.p.v. 6 januari 2023 
 



 

Kenneth Lasoen komt uit een muzikale familie maar ging oude geschiedenis studeren aan de 
universiteiten van Gent en Leuven. Nadien trok hij naar Londen en de universiteit van 
Cambridge om er een master inlichtingen- en veiligheidsstudies te behalen. Hij studeerde ook 
aan de Hoge Studies Veiligheid en Defensie aan de Koninklijke Militaire School. Sindsdien legt 
hij zich toe op de geschiedenis van de Belgische geheime diensten en onderzoekt hij de actuele 
internationale veiligheid. Zijn brede kennis van inlichtingen en veiligheid past hij toe als docent 
van het vak Intelligence in de masteropleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Hij is 
ook een veelgevraagde gast in het VRT-journaal en Terzake. Over deze onderwerpen schreef hij 
in talloze publicaties in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften, waaronder zelfs dat van 
de CIA, Studies in Intelligence. Sinds februari werkt hij bij het Nederlands Instituut voor 
Internationale Betrekkingen Clingendael in Den Haag.  
Van 2012 tot 2019 was hij verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren (Vakgroep 
Geschiedenis) van de Universiteit Gent. Als veiligheidsadviseur van Vooruit werkte hij mee aan 
de hoofdstukken veiligheid en defensie van het regeerakkoord van de huidige regering.  
Sinds 2019 is hij lid van de Faculteit Sociale Wetenschappen (Departement Politieke 
Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen, als docent van het vak Intelligence en Actuele 
veiligheidsvraagstukken. Hij verricht onderzoek naar de Belgische veiligheidsdiensten en 
behandelt ook internationale inlichtingen- en veiligheidsproblemen (contraspionage, 
contraterrorisme, cyberdefensie, dreigingsanalyse, desinformatie en hybride dreigingen), 
veiligheidsstrategie en -beleid, en inlichtingengeschiedenis. 
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 OPGELET! 
DE LEZINGEN STARTEN OM 

20.15 UUR STIPT! 
 
 

 

 
Zijn bestseller boek Geheim België vertelt het verhaal van de 
Belgische Staatsveiligheid en haar militaire tegenhanger ADIV 
sinds hun oprichting: twee diensten met een lang en soms 
omstreden verleden, vanaf de campagne tegen het 'Hollandse 
gevaar' in de jaren 1830 tot de actuele strijd tegen buitenlandse 
spionage en terreur. Een geschiedenis waarin vaak dezelfde 
dreigingen voorkomen als die waarmee we nu geconfronteerd 
worden. Dit onderbouwde en tegelijk spannende boek dringt door 
tot in de wandelgangen van de Belgische intelligence en laat een 
geheel nieuw licht schijnen op de politieke geschiedenis van het 
land en de houding van de politiek en de bevolking ten aanzien 
van onze nationale veiligheid. 

De nieuwe editie bevat een nieuw hoofdstuk over de zaak Jürgen 
Conings en de zware weerslag daarvan op de militaire 
inlichtingendienst. Ook de Russische spionage in ons land en de 
oorlog in Oekraïne komen aan bod. 
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