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De moord op Lumumba, symbool voor 
de Belgische persvrijheid?

De inbeslagname van Pourquoi Pas? in 1964

Davy Verbeke
(Vakgroep Geschiedenis UGent)

Patrice Emery Lumumba beroert al meer dan zestig jaar de gemoederen. De 
populaire antikoloniale verzetsleider had als premier van Congo ook vijan-
den die hem naar het leven stonden. Zijn dood in 1961 maakte van hem 
mondiaal een martelaar met vele gezichten, tot op vandaag. In Congo staat 
hij als nationalist symbool voor de eenheid van het land. In ex-kolonies 
belichaamt hij de strijd tegen (neo)kolonialisme. Op het Afrikaanse conti-
nent is hij een icoon van het panafrikanisme. In België pogen activisten met 
de erkenning van zijn figuur in de publieke ruimte hun antiracismestrijd 
kracht bij te zetten.1

Dat Lumumba in 1964 ook even martelaar van de Belgische persvrijheid 
werd, is minder bekend. Aanleiding was een interview in het Brusselse week-
blad Pourquoi Pas? (1910-1989) waarin Katangees politicus Moïse Tshombe 
de Congolese president Joseph Kasa-Vubu ervan beschuldigde verantwoor-
delijk te zijn voor Lumumba’s dood. De Belgische minister van Justitie 
Piet Vermeylen liet het nummer in beslag nemen om naar eigen zeggen de 
diplomatieke relaties met Congo niet te hypothekeren. Vanuit de opposi-
tie trok PVV/PLP-senator Hilaire Lahaye, samen met zijn partijvoorzitter 
Omer Vanaudenhove, fel van leer. De inbeslagname was volgens hen een 
flagrante schending van de persvrijheid - traditioneel een liberale besogne. 
De twee senatoren waren bovendien persoonlijk betrokken. Ze hadden de 
voorbije jaren de gebeurtenissen in Congo vanop de eerste rij meegemaakt. 
Het verwonderde niet dat net zij Tshombe’s spreekrecht verdedigden. 

Liberas/Liberaal Archief bewaart een rijk dossier over deze opmerkelijke 
casus, verzameld door Lahaye zelf.2 Drie nummers van Pourquoi Pas?, per-
soonlijke notities, parlementaire stukken, persuittreksels en een persoon-
lijke brief van Tshombe aan Lahaye brengen de zaak tot leven. Lumumba 
slaagde er zelfs na zijn dood met verve in om controverse op te roepen.
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koloniale ProPaganda en Censuur 

Het is enigszins ironisch dat de ex-kolonie de aanleiding vormde voor een 
vurige verdediging van de vrije pers. De relatief grote mate van persvrijheid 
in de Belgische liberale grondwet van 18313 contrasteert immers sterk met 
het restrictief beleid in Belgisch Congo: het Koloniaal Charter van 1908 
voorzag geen vrije pers en nieuwe publicaties vereisten vanaf 1922 de toe-
stemming van de gouverneur-generaal.4 De overheid trad op als een ideolo-
gische poortwachter die de koloniale orde bewaakte. Na de Tweede Wereld-
oorlog hield België vast aan de overtuiging dat de politieke macht exclusief 
in koloniale handen moest blijven. Congo moest eerst tot ‘ontwikkeling’ 
worden gebracht.5 

Bladen voor kolonialen echoden deze behoudsgezinde, paternalistische 
koers. Pourquoi Pas? Congo (1950-1960), de in Congo uitgegeven versie van 
het gelijknamige weekblad in België, propageerde bijvoorbeeld het gang-
bare idee dat Congolezen nog lang niet ‘volwassen’ genoeg waren om zelf 
hun land te besturen.6 Vanaudenhove en Lahaye deelden dit idee van een 
langdurige kolonisatie. Ook bij uitgaven door en voor de Congolese elite 
van zogenaamde ‘évolués’ hielden Belgen vaak de regie in handen. Zo stond 
het maandblad La Voix du Congolais (1945-1959) onder supervisie van een 
Belg. Antikoloniale demarches waren verboden.7

regie uit handen

Het symbolische begin van het einde van de koloniale censuur kwam er op 
30 juni 1956: in het manifest Conscience Africaine vroeg een groep ‘évolués’ 
politieke inspraak en de onafhankelijkheid binnen dertig jaar. De koloni-
ale overheid negeerde deze eerste - nog zeer gematigde - publieke uiting 
van Congolees nationalisme, maar kon niet vermijden dat het veelgelezen 
manifest een kettingreactie op gang bracht die exact vier jaar later zou uit-
monden in de onafhankelijkheid.8 Met een tegenmanifest eiste Alliance des 
Bakongo, onder leiding van Kasa-Vubu, plots onmiddellijk zelfbestuur. De 
onafhankelijkheidsgeest was uit de fles. België zou de komende jaren tel-
kens achter de feiten aanhollen met wat achteraf anachronistische maat-
regelen bleken. De dekolonisatiebeweging radicaliseerde in ijltempo.9 On-
danks een ‘régime légal assez restrictif ’, zoals oud-koloniaal ambtenaar 
Théodore Heyse in 1959 met een zekere onmacht vaststelde, fungeerden 
tientallen (nieuwe) publicaties opeens als politieke strijdschriften.10 
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Pourquoi Pas? Congo (1950-1960) hield er een paternalistische, koloniaal-conservatieve visie 
op na (collectie Universiteitsbibliotheek Gent BIB.P.008625 (1) en Liberas/Liberaal Archief 
(2,3,4).
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Lumumba surfte mee op deze stroomversnellingen. Vanaf 1959 stuurde 
hij met het motto van l’Indépendance, het partijblad van zijn Mouvement 
National Congolais, een niet mis te verstane boodschap naar kolonisator én 
gekoloniseerde: ‘organe de combat pour la libération du Congo’. Op 30 
juni 1960 verzorgde hij uiteindelijk als nieuwbakken premier de plechtige 
begrafenis van de koloniale censuur in het Paleis der Natie in Leopoldstad. 
Met zijn beroemde speech tijdens de onafhankelijkheidsceremonie week 
hij onverwacht af van het door de Belgen voorziene scenario. Zijn scherpe 
veroordeling van de dwangarbeid, lijfstraffen en het racisme die volgens 
hem de koloniale periode typeerden, joeg koning Boudewijn en vele andere 
Belgen de gordijnen in.11 Belgische kranten spraken schande en drukten de 
rede meestal niet integraal af.12 

Hilaire Lahaye was als Kamerlid betrokken bij de laat-koloniale Congo-politiek. Hier met zijn 
echtgenote Denise Vanhoutte bij aankomst in Melsbroek na een opdracht in Stanleystad, 
september 1957.
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Onder de verontwaardigden aanwezig in de zaal: liberaal minister Vanau-
denhove en volksvertegenwoordiger Lahaye. De eerste schreef de dag na-
dien zijn ongenoegen van zich af in een brief naar zijn vrouw. In een tweede 
brief even later betreurde hij de volgens hem overhaaste onafhankelijkheid: 
‘Je vais bien, mais je suis triste en pensant que ce beau pays n’est plus à nous 
[…]. Je crois que nous avons eu tort de leur donner l’indépendance aussi 
rapidement.’13 Zijn partijgenoot Lahaye dacht er hetzelfde over. Die was de 
voorbije jaren als Kamerlid actief geweest in de kolonie en zag een grote rol 
weggelegd voor België in postkoloniaal Congo. Hij herinnerde zich later 
boos dat hij zelfs president Kasa-Vubu zag glimlachen ‘quand Lumumba 
injuriait notre dynastie et notre pays’.14 Vanaudenhove en Lahaye vonden 
de belediging van België en zijn vorst ongehoord. Beiden konden die dag 
nog niet vermoeden dat ze enkele jaren later, na de dood van deze Lumum-
ba, zouden betogen dat eerbied voor een staatshoofd - op dat moment was 
dat Kasa-Vubu - nooit de persvrijheid mag beknotten.15

Lumumba’s speech tijdens de onafhankelijkheidsceremonie op 30 juni 1960. Vanaudenhove 
en Lahaye zaten verontwaardigd in de zaal. Foto door Joseph Makula.
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Brief van Vanaudenhove aan zijn vrouw waarin hij de Belgische consternatie schetste in Leo-
poldstad na Lumumba’s speech, 1 juli 1960: ‘On ne parle que de cela içi.’

CongoCrisis 

Slechts enkele dagen na de onafhankelijkheidsvieringen viel Congo al uit-
een. Ontevreden Congolese soldaten sloegen aan het muiten nadat hun 
Belgische bevelhebber duidelijk had gemaakt dat kaderfuncties Belgisch 
bleven. Tienduizenden Belgen sloegen op de vlucht. Vanaudenhove was op 
dat moment nog in Congo. Hij overlegde met premier Lumumba over de 
muiterij vooraleer terug naar België te vliegen.16 De strijd over de postkolo-
niale politieke, militaire en economische macht van de voormalige koloni-
sator was nu helemaal losgebroken. Die sudderde al langer. Zo had Lahaye, 
als onderhandelaar tijdens de politieke rondetafelconferentie in Brussel 
begin 1960, bijvoorbeeld nog gepleit voor stemrecht voor in Congo verblij-
vende Belgen. Steun hiervoor had hij gevonden bij Tshombe - met wie hij 
nauwe banden bleef onderhouden - maar Lumumba en Kasa-Vubu hadden 
het idee afgeschoten.17 De kampen toen waren reeds een voorafspiegeling 
van wat komen zou.

De muiterijcrisis escaleerde toen België zonder toestemming van Leopold-
stad militairen inzette en Tshombe op 11 juli de onafhankelijkheid van 
zijn grondstofrijke provincie Katanga uitriep. De regering onder Gaston 
Eyskens steunde de afscheiding om Belgische economische belangen te 
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vrijwaren.18 Vooral de liberale regeringsleden hadden oor naar de wensen 
van industriële en financiële groepen.19 Zo ook minister Vanaudenhove. Hij 
wou de regering in Elisabethstad onvoorwaardelijk militair steunen.20 Ster-
ker nog, Vanaudenhove toonde zich een van de meest radicale stemmen. 
Op een kabinetsraad begin augustus sprak hij reeds over de noodzaak om 
Lumumba’s regering te doen vallen: ‘[N]ous devons faire le maximum pour 
ébranler la stabilité du Gouvernement central’.21

Lumumba ging inderdaad snel aan de Congocrisis ten onder. Hij was niet 
bepaald populair in Belgische regeringsmiddens. Het beeld was dat van een 
onberekenbare politicus-provocateur, een antiwesterse communist die in 
volle Koude Oorlog met de Sovjet-Unie aanpapte.22 Een versnipperd, con-
federaal Congo bood soelaas. België steunde daarom begin augustus een 
tweede secessie onder Albert Kalonji in het zuiden van de diamantprovincie 
Kasaï.23 Toen Lumumba de regio met excessief geweld en Sovjethulp pro-
beerde te heroveren, was hij helemaal persona non grata voor het westen 
- België en de Verenigde Staten op kop. Ook binnen de Congolese rege-
ring groeide de tegenkanting. Belgen in en rond Belgische regeringskringen 
pookten het ongenoegen op. Het leidde er mede toe dat Kasa-Vubu zijn 
premier begin september afzette en Lumumba hetzelfde deed met de pre-
sident.24 Kolonel Joseph-Désiré Mobutu sprong in het machtsvacuüm met 
een coup. Kasa-Vubu bleef president. Lumumba trok aan het kortste eind. 

moord oP lumumba 

Tot de kern van de gebeurtenissen die tot Lumumba’s einde leidden, be-
hoorden onder meer Congolese, Belgische en Amerikaanse krachten die 
zijn politieke terugkeer wilden voorkomen. Lumumba stond onder huisar-
rest, maar na een mislukte ontsnappingspoging richting Stanleystad slo-
ten Mobutu’s troepen hem begin december op. Beducht voor een nieuwe 
ontsnapping, besloten Kasa-Vubu en Mobutu om hem uit te leveren aan 
het hem vijandige Katanga van Tshombe. President Kasa-Vubu deed dit 
met instemming van Congolese regeringsleden en aangemoedigd door Bel-
gische adviseurs en regeringsinstanties.25 De transfer gebeurde niet op ini-
tiatief van Katanga. Dat belette de Katangese autoriteiten evenwel niet om 
Lumumba en medestanders Joseph Okito en Maurice Mpolo na hun aan-
komst op 17 januari 1961 te executeren. Onder de toeschouwers: Tshombe 
en enkele Belgische functionarissen.26
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Pourquoi Pas? nr. 2357 pakte drie jaar na datum uit met onthullingen van Tshombe over 

Lumumba’s dood. Het nummer werd in beslag genomen wegens vermeende smaad aan 

Congolees president Kasa-Vubu.
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Lumumba’s dood werd niet meteen wereldkundig gemaakt. Wel sijpelde 
het nieuws door naar Belgische regeringsmiddens. Opnieuw duikt een van 
onze protagonisten op. Op 22 januari 1961, na een bezoek aan Congo, 
leek Lahaye in een onderhoud met premier Eyskens al te alluderen op Lu-
mumba’s overlijden.27 Een kleine maand na de moord stuurde Godefroid 
Munongo, Katangees minister én ooggetuige van de executie, de leugen de 
wereld in dat Lumumba na een ontsnapping vermoord was door dorpelin-
gen.28 De internationale opinie geloofde niet in Katanga’s onschuld. Boven-
dien circuleerden vermoedens dat Belgen een hand hadden in Lumumba’s 
eliminatie. Aan Belgische ambassades in het Oostblok, Afro-Aziatische lan-
den en het westen braken protestmanifestaties uit die België beschuldigden 
van neokoloniale inmenging.29 

De meest uiteenlopende versies van de feiten circuleerden, maar de roep om 
duidelijkheid verstilde onder de voortwoedende Congocrisis. Tot plots drie 
jaar na Lumumba’s dood een veelbelovende titel de cover van het Belgische 
Pourquoi Pas? sierde: ‘Tshombe nous révèle comment est mort Lumumba’. 

niets dan de waarheid

Tshombe had Pourquoi Pas? zelf gecontacteerd voor een exclusief interview. 
Journalist en Afrika-expert Pierre Davister stond garant voor de objectivi-
teit omdat die volgens Tshombe al vaak kritisch was geweest voor hem.30 
In een kort bericht vooraf verzekerde Tshombe de waarheid te spreken. Hij 
had het manuscript van het interview zelfs geparafeerd om elke twijfel weg 
te nemen: ‘[J]’en prends l’entière responsabilité, quelles que soient les réac-
tions suscitées par la publication’.31 

Tshombe’s plotse biechtdrang kwam er niet toevallig in januari 1964. Het 
was een uitgekiend politiek manoeuvre. Hij verbleef op dat moment in Ma-
drid als banneling. VN-troepen hadden in januari 1963 een einde gemaakt 
aan zijn Katangese secessie. Eerder waren ook al het afgescheiden Congo-
Stanleystad en Zuid-Kasaï opnieuw onder het centrale gezag gebracht. Het 
Congolese bestuur zat echter niet stevig in het zadel. Het door het westen 
gesteunde bewind van president Kasa-Vubu en premier Cyrille Adoula had 
na Lumumba’s uitschakeling diens volgelingen van de macht geweerd. Die 
lumumbisten hergroepeerden zich nu. Zij wilden de volgens hen neoko-
loniale regering omverwerpen. Vanaf januari 1964 stond de herwonnen 
eenheid van Congo opnieuw onder druk. Lumumbist Pierre Mulele ontke-

Waar de vrije meningsuiting ophoudt vrij te zijn.indd   61 21/10/19   08:31



62

tende een gewelddadige guerilla-oorlog in de provincie Kwilu, waarbij ook 
westerse slachtoffers vielen.32 Lumumba, al drie jaar dood, was nog steeds 
een politieke kracht om rekening mee te houden. 

Dat besefte Tshombe zeer goed. Vanuit Spanje broedde hij op een terugkeer 
op het Congolese politieke toneel. De lumumbistische rebellie gaf hem de 
kans om zich op te werpen als redder van de nationale eenheid, in tegen-
stelling tot de zwakke regering.33 Groot obstakel: de verdenkingen rond 
zijn betrokkenheid bij Lumumba’s dood. Die moest hij van zich afschud-
den om internationaal krediet te krijgen en om Lumumba-volgelingen 
gunstig te stemmen. Het interview in Pourquoi Pas? was het bad om zichzelf 
in onschuld te wassen én de modder om de huidige regering te besmeuren. 

karaktermoord oP kasa-vubu?

Tshombe’s relaas, met commentaar van Davister tussendoor, leest als een 
politieke thriller waarin de moordenaars al vanaf de eerste pagina’s zijn 
bekend: Kasa-Vubu en Adoula. Tshombe liet wel vallen dat de Belgische 
buitenlandminister Pierre Wigny in augustus 1960 financiële steun had ge-
geven aan de Congoregering voor anti-Lumumbistische radiopropaganda. 
Davister verduidelijkte dat dit betekende dat ‘la Belgique entendait colla-
borer à l’évincement politique de Lumumba mais limitait son appui à ce 
strict domaine’.34 Kasa-Vubu had dus een Belgisch duwtje in de rug gekre-
gen om de premier af te zetten begin september. De wens van Congolese 
politici om Lumumba definitief buitenspel te zetten, was volgens Tshombe 
echter uitgemond in een plan om hem te laten ‘verdwijnen’ - door hem uit 
leveren aan zijn vijanden.35

Tijdens een ontmoeting in Brazzaville op 28 november 1960 vroegen Leo-
poldstad-politici, onder wie Kasa-Vubu en Adoula, aan Elisabethstad toe-
stemming voor de transfer van Lumumba naar Katanga. Tshombe citeerde 
Adoula: ‘On vous envoie Patrice […] et vous en finissez avec lui.’36 Katanga 
weigerde. Meer nog, Tshombe drukte Davister op het hart dat Lumumba 
uitschakelen wel het laatste was wat hij wou: de wanorde die hij veroorzaak-
te, versterkte Katanga. Zijn onschuld zette hij kracht bij met een Lunda-
gezegde: ‘Lorsqu’on a un ennemi, on lui donne à manger et à boire, mais on 
ne le tue jamais.’37 

Dat Tshombe historische fictie schreef, wordt voor de hedendaagse lezer 
duidelijk in de epiloog. Hij wees begin januari 1961 opnieuw een transfer-
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Pourquoi Pas? nr. 2357 BIS was een gecensureerde oplage zonder enig spoor van het interview 
met Tshombe.
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verzoek van Adoula af. De aankomst per vliegtuig van Lumumba, Okito 
en Mpolo op 17 januari in Elisabethstad verraste hem naar eigen zeggen 
volledig.38 Kasa-Vubu had hem even voordien opgebeld: ‘[J]e t’envoie trois 
paquets. Il faut les accepter.’39 Tshombe stond voor een voldongen feit. Van 
Katangese schuld was helemaal geen sprake, zwoer hij: ‘La vérité est moins 
sensationnelle et plus simple: les prisonniers étaient agonisants.’40 De drie 
waren voor en tijdens hun vlucht zo brutaal mishandeld dat ze al stervende 
waren. Tshombe kon enkel nog in paniek bellen naar Kasa-Vubu met dit 
nieuws. De president van Congo droeg Tshombe simpelweg op om hen te 
begraven en de zaak dood te zwijgen. 

Het interview eindigde met een cliffhanger: Tshombe zou de week erna 
onthullen wat er met de lichamen was gebeurd. Dat vervolgartikel kwam 
er echter nooit. De gerechtelijke politie viel op donderdagnamiddag 30 ja-
nuari binnen bij de redactie op de Emile Jacqmainlaan en in een achthon-
derdtal Brusselse verkooppunten waar nummer 2357 al in de rekken lag. 
Ze eiste alle exemplaren op. Justitieminister Vermeylen had beslist Pourquoi 
Pas? te laten vervolgen op basis van twee strafwetten: een uit 1852 tegen de 
belediging van buitenlandse staatshoofden en een uit 1858 tegen daden die 
de internationale relaties in gevaar brengen.41 

De redactie liet dezelfde dag nog in allerijl een nieuwe editie drukken: ‘2357 
BIS’ had een blanco cover en lege pagina’s waar voordien het interview had 
gestaan.42

hitler & kasa-vubu

Vermeylen had ingegrepen na een klacht van de Congolese ambassadeur bij 
Buitenlandse Zaken. Het ministerie en de minister van Justitie verklaarden 
dat het artikel een beledigende aanval was op het gezag van de bevriende 
president Kasa-Vubu. Sinds april 1961 had de nieuwe rooms-rode regering-
Lefèvre opnieuw aansluiting gezocht bij Leopoldstad onder minister van 
Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak.43 De regering zei een ‘climat fa-
vorable’ te willen behouden om de diplomatieke relaties niet in gevaar te 
brengen.44 Een Belgischgezinde Congolese regering was volgens haar nodig 
om de veiligheid te verzekeren van de meer dan zestigduizend Belgen die 
in Congo verbleven - zeker nu het regeringsleger de Mulele-rebellie onder 
controle probeerde te krijgen.45 
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Pourquoi Pas? nr. 2357 versus nr. 2357 BIS. Het interview met Tshombe was vakkundig verwij-
derd.
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Vermeylens ingreep veroorzaakte veel deining. In de eerste plaats bij Pour-
quoi Pas? zelf. Een week later hekelde het editoriaal de onzinnigheid van 
de inbeslagname: ‘S’il fallait saisir tous les journaux qui “offensent” […] 
Franco, Khrouchtchev, de Gaulle, Nasser, Johnson, Fidel Castro, Salazar et 
même Rainier de Monaco – sans compter M. Théo Lefèvre – il ne resterait 
plus aux Belges qu’à s’abonner à “Spirou”.’46 Het edito wees er fijntjes op dat 
een confiscatie het blad al eens te beurt was gevallen: ‘En 1939, nous avions 
“offensé” M. Hitler, Adolf. Il paraît qu’aujourd’hui, nous “offensons” M. 
Kasavubu, Joseph.’47 Voor het regeringskritische Pourquoi Pas? was het hel-
der: de regering-Lefèvre schond de grondwet onder valse voorwendselen, 
enkel en alleen om de regering in Leopoldstad te paaien. Deze zet vond de 
redactie bovendien ironisch: Tshombe bevestigde toch net dat België geen 
directe verantwoordelijkheid droeg voor Lumumba’s dood?48 

Ook de uitgebreide persaandacht voor de censuurmaatregel was ironisch 
te noemen. De Belgische krantenkolommen waren daags nadien gevuld 
met Tshombe’s beschuldiging aan het adres van de Congolese president 
en premier. Bovendien veroordeelden persverenigingen en dagbladen mi-
nister Vermeylen bijna unaniem, over de verzuilde partijvoorkeuren heen.49 
In het door Lahaye verzamelde dossier vinden we krantenknipsels terug uit 
liberale dagbladen zoals Het Laatste Nieuws, La Dernière Heure en De Nieuwe 
Gazet Antwerpen, maar ook uit het katholieke La Libre Belgique dat zeer kri-
tisch was voor de inbeslagname. De liberaalgezinde pers, traditioneel een 
verdediger van de persvrijheid, reageerde het principieelst. Een journalist 
van Het Laatste Nieuws was categorisch, maar tegelijkertijd niet gespeend 
van rancune over de dekolonisatie: 

‘Met de inbeslagname […] heeft de regering mogelijk een gebaar 
willen stellen tegenover de huidige Congolese bewindslieden, 
die voor de onafhankelijkheid met zoveel ijver de persvrijheid 
gebruikten om de Belgische huid in een vloed mededelingen 
vol te schelden, maar thans, naar men zegt diezelfde persvrij-
heid niet meer kunnen verdragen.’50
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Pourquoi Pas? nr. 2358. De week ervoor prijkte op de cover nog een geknevelde Lumumba, nu 
een vastgebonden journalist.
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theater in de senaat

Op de politieke bühne kwam het luidste protest ook uit liberale hoek. De 
PVV/PLP-oppositie nam het voortouw. Partijvoorzitter Vanaudenhove en 
senator Lahaye bereidden een interventie in de Senaat voor. In Lahaye’s 
voorbereidende nota’s lezen we dat hooggestemde principes op het spel 
stonden. De persvrijheid werd volgens hem opgeofferd uit politiek oppor-
tunisme: ‘Waar de pers gemuilband wordt door de Regering, wenst diezelf-
de Regering druk te oefenen op de vrijheid van opinie … en is de dictatuur 
niet ver meer af!’51 

In de Parlementaire Handelingen herbeleven we het geanimeerde debat in de 
Senaat op 6 februari.52 Vanaudenhove viel Vermeylen meteen frontaal aan:

‘Wat nu de openbare opinie betreft, Mijnheer de Minister, mo-
gen wij verklaren dat allen die op de hoogte zijn van uw beslis-
sing, van de taxichauffeur tot de professor van de universiteit 
en van de eenvoudige arbeider tot de bedrijfsleider, de mening 
zijn toegedaan dat u een grote dwaasheid hebt gedaan. 

[…]

Ons land wordt terecht beschouwd als een van de meest vrije 
landen van de wereld. Wij hopen dat maatregelen zoals degene 
die ik vandaag aanklaag en andere vergissingen die werden be-
gaan ons deze titel niet zullen ontnemen.’53 

Het werd een lang en hoogoplopend debat, gespekt met historische pedan-
terieën. De partijvoorzitter weidde uit over het ontstaan van de wet van 
1852 onder druk van Napoleon III en citeerde poëzie van Victor Hugo.54 
Hij argumenteerde dat de gedateerde wet op smaad in de praktijk niet meer 
werd toegepast, net zoals het Belgische koningshuis ongestraft kon worden 
beledigd. De oppositie oogstte bijval van senatoren van de meerderheid.

Minister Vermeylen, jurist van opleiding, verweerde zich. Het leidde tot ju-
ridische interpretatietwisten. Hij stelde dat hij wél naar de letter en de geest 
van de wet had gehandeld. Met de uitzonderlijke maatregel had hij zijn po-
litieke verantwoordelijkheid opgenomen om Belgische burgers in Congo te 
beschermen: 
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Nota’s van Lahaye ter voor-

bereiding van het debat in de 

Senaat op 6 februari 1964.
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‘Pourquoi ai-je demandé des poursuites? En raison […] du fait 
qu’en l’occurrence, il s’agit d’un pays encore singulièrement 
agité – l’article le prouve à suffisance – où un certain nombre 
de nos compatriotes vivent parfois dans des conditions précai-
res. […]. Imaginez, Monsieur Vanaudenhove, que je n’eusse pas 
poursuivi […] et que des incidents eussent été à déplorer dans 
les jours suivants […].’55 

Na de verdediging van de minister nam Lahaye het woord. Hij vond dat 
de regering haar paniek verraadde door zich zo toegeeflijk op te stellen en 
schromelijk tekortschoot in haar Congobeleid. Christendemocraten zoals 
Etienne de la Vallée Poussin en Karel Van Cauwelaert steunden Vermeylen 
wel. Pourquoi Pas? haalde hen daarna schamper door de mangel in een sati-
risch verslag van het debat.56

Pourquoi Pas? vocht in zijn bekende stijl terug met karikaturen van zijn tegenstanders zoals de 
gerechtelijke politie (nr. 2358, 5) en senator Etienne ‘tchip-tchip’ de la Vallée Poussin (nr. 
2359, 21).
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belgisChe medePliChtigheid?

Vanaudenhove en Lahaye verdedigden, naast het principe van persvrij-
heid, indirect natuurlijk ook Tshombe’s recht van spreken. Hun vroege-
re steun aan de Katangese secessie was hier niet vreemd aan. Lahaye zag 
Tshombe als iemand die Belgen en hun belangen had beschermd.57 De twee  
onderhielden zelfs al enkele jaren een persoonlijke band. Ondertussen had  
de Congolese regering verklaard dat Katanga wél zelf had beslist om  
Lumumba te vermoorden.58 Toch ging Lahaye er duidelijk van uit dat 
Kasa-Vubu en de regering in Leopoldstad de hoofdschuldigen waren. Hij 
poneerde in de Senaat niet dat Tshombe de waarheid sprak, maar zag het 
interview wel als een kans om duidelijkheid te scheppen over - in zijn ogen 
- de onschuld van België: 

‘Het was voor ons zeker van belang geweest de waarheid daar-
over te kennen, want wij mogen niet vergeten hoe wij door 
sommige afro-aziatische landen aangevallen werden en zelfs 
ervan beticht werden aandeel te hebben gehad in deze verdwij-
ning. […]. Wij hebben hier niet te onderzoeken of de thesis van 
de heer Tsjombe al dan niet juist is. Wij zijn echter ook niet bij 
machte te beweren dat zij onjuist is.’59

Lahaye’s hoop om België vrij te pleiten was op zich opmerkelijk. Tshombe 
had namelijk wel degelijk bevestigd dat de Belgische regering Lumumba’s 
afzetting financieel had gesteund. Net om die reden trok communistisch 
senator René Noël de hele framing van minister Vermeylen in twijfel: 

‘La question qui se pose est de savoir si les désagréments que 
les Belges courent le risque de subir là-bas, à l’heure actuelle, 
seront la suite de l’outrage au chef de l’Etat congolais ou la 
suite du rôle que Tshombe prête à la Belgique en 1960 dans 
les événements qui ont amené l’arrestation et l’assassinat de 
Lumumba.’60

Noël suggereerde dus dat de censuur er niet enkel kwam om Kasa-Vubu 
niet voor het hoofd te stoten, maar vooral om een Belgische verantwoorde-
lijkheid voor Lumumba’s dood te ontkennen. Dit zou immers anti-Belgi-
sche gevoelens bij een deel van de Congolese bevolking kunnen versterken, 
wat Belgen in gevaar kon brengen. Senator Van Cauwelaert gaf dit zelfs 
met zoveel woorden toe, toen hij stelde dat het artikel ook een belediging 
was voor de toenmalige regering-Eyskens: ‘[D]e [huidige] regering zou een 
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zware verantwoordelijkheid hebben opgenomen indien ze een zo klaarblij-
kelijk delict onvervolgd had gelaten. Het zou dan bijna een mea culpa van 
België zijn geweest.’61 Zo bekeken was de censuur van Pourquoi Pas? niet 
enkel een aanval op de persvrijheid, maar tegelijkertijd een symbool voor 
de poging om de Belgische onschuld hoog te houden. 

geen vervolging 

Tijdens de Pourquoi Pas?-kwestie correspondeerden Lahaye en Tshombe met 
elkaar. De eerste verstuurde documenten met betrekking tot het Senaats-
debat naar Madrid. In een persoonlijke bedankingsbrief stuurde de banne-
ling de Belgische senator de tekst van een persconferentie mee.62 Tijdens 
dit persmoment op 12 februari had Tshombe aan de wereld onthuld wat 
normaal in het vervolgartikel in Pourquoi Pas? ging verschijnen: de lichamen 
van Lumumba, Okito en Mpolo waren opgelost in zuur, volgens Tshombe 
onder druk van de regering in Leopoldstad die elk onderzoek wou verhin-
deren.63 

In zijn memoires twintig jaar later hield voormalig minister Vermeylen voet 
bij stuk. Zijn optreden was zowel juridisch legitiem als politiek wenselijk 
geweest.64 Pourquoi Pas? werd echter, zoals algemeen verwacht, nooit ver-
volgd. Davister werd in juli 1964 buiten vervolging gesteld omdat hij niet 
‘kwaadwillig’ de eer van Kasa-Vubu had proberen kwetsen.65 De journalist 
had ondertussen, op verzoek van Adoula en Mobutu, Tshombe persoonlijk 
overgehaald terug te keren naar Congo. Op 10 juli 1964 volgde Tshombe 
Adoula op als premier van Congo. Tshombe was opnieuw aan boord gehe-
sen om de lumumbistische Simba-rebellie, die vanaf april grote delen van 
Congo veroverde, te helpen bedwingen.66

In een open brief feliciteerde senator Lahaye zijn Congolese collega met zijn 
politieke herrijzenis. Het was voor hem het bewijs dat steun aan Katanga in 
het verleden legitiem was geweest. Hij haalde nu zijn gram: ‘Heden, Waarde 
Voorzitter, ontdekken zelfs diegene die U het meest hebben gekritikeerd 
dat U de enige bent die in staat zijt om een hopeloze situatie recht te zet-
ten.’67 Lahaye gokte verkeerd. Het was generaal Mobutu die eind 1965 de 
macht greep voor meer dan dertig jaar. Tshombe moest opnieuw het land 
uitvluchten. Mobutu verhief Lumumba tot nationale held.
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Persoonlijke bedankingsbrief van Tshombe aan Lahaye, 14 februari 1964.
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ePiloog

De decennia na de Pourquoi Pas?-affaire bleef de publieke opinie in België de 
Lumumba-kwestie vooral zien als een interne ‘Bantoe-affaire’, de uitkomst 
van etnische rivaliteiten die opnieuw vrij spel hadden gekregen na de onaf-
hankelijkheid.68 Het keerpunt kwam er in 1999 met het boek De moord op 
Lumumba van Ludo De Witte. Hij stelde dat de regering-Eyskens actief een 
moordcomplot had beraamd, laten uitvoeren en in de doofpot gestopt.69 
Het controversiële boek gaf aanleiding tot een parlementaire onderzoeks-
commissie. Vier Belgische historici besloten in 2001 dat de Belgische over-
heid door haar acties een ‘morele verantwoordelijkheid’ droeg, maar slui-
tend bewijs voor een moordcomplot ontbrak volgens hen.70 De Belgische 
regering bood in 2002 aan de familie van Lumumba en aan de Congolese 
bevolking haar excuses aan. 

Net als België slaagde Tshombe er niet in zich vrij te pleiten. Het vermoeden 
dat hij in 1964 de wereld probeerde te bedotten met een sterk staaltje fake 
news was wijdverspreid. Het fenomeen tast ook anno 2019 de grenzen van 
de persvrijheid en vrije meningsuiting af. 
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