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De Lumumba-commissie 
Herinneringen aan een parlementair onderzoek 

Luc De Vos heeft bij mij altijd het beeld van de militair opgeroepen. 
Niet zozeer om zijn kaarsrechte verschijning, maar omdat ik hem 
leerde kennen als 'kapitein De Vos'. Kapitein, weldra majoor De 
Vos voltooide zijn opleiding geschiedenis aan de KU Leuven toen 
ikzelf een jonge assistent was aan de universiteit. We doctoreerden 
in hetzelfde jaar, 1984, onder leiding van dezelfde promotor, pro
fessor Lode Wils. In de jaren nadien kon ik Luc De Vos, professor 
aan de Koninklijke Militaire School, vooral volgen via de media, 
zeker nadat hij bekendheid verwierf tijdens de Eerste Golfoorlog 
in 1990-1991 en een veel gevraagde commentator werd op radio en 
televisie. Ten slotte werden we collega's in Leuven, toen hij de 
opvolger werd van professor Prosper Thuysbaert voor het yak 
Buitenlands Beleid van Belgie in de opleiding politieke wetenschap
pen. We ontmoetten elkaar regelmatig in de Faculteit Sociale 
Wetenschappen, waarvan ik van 2003 tot 2010 ook decaan was. 

Onze intense kennismaking dateert echter van de commissie
Lumumba. In februari 2000 oordeelde de Kamer van Volksver
tegenwoordigers dat de beschuldiging aan het adres van de Bel
gische regering, gelanceerd in het boek van Ludo De Witte, De 
moord op Lumumba, het voorwerp moest uitmaken van een par
lementair onderzoek. Had de Belgische regering van Gaston 
Eyskens in 1960-1961 de moord op de Congolese eerste minister 
beraamd, zoals de auteur beweerde? Dat was de start van de com
missie 'belast met het vaststellen van de precieze omstandigheden 
waarin Patrice Lumumba werd vermoord en van de eventuele 
betrokkenheid daarbij van Belgische politici'. Aan de oprichting 
van die commissie waren er maanden van controverse vooraf
gegaan. In de media verschenen ophefmakende interviews van 
getuigen in de zaak, zodat de politici de kwestie niet zonder meer 
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konden klasseren. De regering-Verhofstadt, die in 1999 was aan
getreden, wenste zelf een breuk te maken met het verleden, terwijl 
minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel in dat onderzoek 
een mogelijkheid zag om de betrekkingen met Congo te norma
liseren. En dus kwam er groen licht voor een commissie die het 
koloniale verleden van Belgie zou oprakelen. 

Instemming met de oprichting van zo'n commissie vanwege 
de verschillende kamerfracties kwam er pas na de toezegging dat 
voor dit parlementair onderzoek een beroep zou worden gedaan 
op historici. Op die manier hoopte men de nodige deskundigheid 
binnen te brengen en te zorgen voor een depolitisering van het 
debat. De aanstelling van de experten liep echter niet van een 
leien dakje. Na een valse start besliste de commissie aan de uni
versiteiten en de wetenschappelijke instellingen te verzoeken om 
kandidaten voor te dragen. Zo werd ik voorgedragen door de rec
tor van de KU Leuven, en Luc De Vos door de commandant van 
de Koninklijke Militaire School. 

De commissie, die werd voorgezeten door Geert Versnick, 
stelde uiteindelijk vier experten aan: Philippe Raxhon, professor 
historische kritiek aan de Universiteit van Luik; Jules Gerard
Libois, stichter en jarenlang directeur van het Centre de Recher
che et d'Information Socio-Politiques (CRISP), en auteur van ver
schillende boeken over de Congocrisis; Luc De Vos, hoogleraar 
aan de KMS; en de schrijver van deze bijdrage. Twee Franstaligen 
en twee Vlamingen. Of er andere evenwichten zijn gehanteerd, is 
mij nooit verteld, maar de twee Vlamingen waren allebei lova
nienses. We waren met z'n vieren en hadden niet voor elkaar 
gekozen, we werden door de commissie aangesteld. Zouden deze 
vier individuen ook een team kunnen vormen? 

Die vraag moet ik positief beantwoorden. We werkten acht
tien maanden intensief met elkaar samen, leerden elkaar waarde
ren en profiteerden van elkaars deskundigheid. Op het einde van 
de rit raakten we het eens over een gezamenlijk rapport, waarin 
alle lastige vragen aan bod kwamen. Wat niet betekent dat er ook 
voor aIle vragen bevredigende antwoorden waren, maar dat is een 
andere kwestie. 
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De bijdrage van Luc De Vos in dit onderzoek lag op verschei
dene vlakken. Collega De Vos onderzocht de militaire archieven, 
die hij overigens als geen ander kent, en verder ook de archieven 
van Buitenlandse Zaken. Minder bekend voor de buitenwereld 
was de rol die hij speelde in het opsporen van diverse betrokkenen 
en getuigen. Zijn connecties in militaire en oud-koloniale milieus 
waren zeer breed en verreikend, en zo kwamen we zeer snel in 
contact met verschillende officieren van de Katangese Gendarme
rie, zoals luitenant-kolonel Crevecoeur, of met andere Belgische 
officieren, zoals majoor Guy Weber, de gewezen militaire raadge
ver van president Tshombe. De militair-technische kennis van Luc 
De Vos kwam uiteraard ook zeer goed van pas in de studie van 
militaire operaties, en ik denk daarbij in het bijzonder aan de ont
cijfering van de gecodeerde telegrammen. 

Het Lumumba-onderzoek was in veel opzichten een unieke 
belevenis, door de contacten met het parlementaire milieu, door 
de media-aandacht en door de faciliteiten waarover we konden 
beschikken. Het onderzoek had ook een sterk emotionele kant. 
Zo beleefden Luc en ik in april 2001 een memorabele avond. Voor
aleer via huiszoeking beslag te leggen op documenten, had de 
commissie aIle getuigen gevraagd relevante papieren in te dienen 
bij het parlement. In dat verband liet de voormalige politieman 
Verscheure, die we al eerder voor een interview hadden ontvan
gen, weten dat hij nog over documentatie beschikte. Omdat onze 
twee Franstalige collega's verhinderd waren, trokken Luc en ik 
naar de verblijfplaats van Verscheure, aan de Belgische kust. Het 
werd een beklijvend bezoek. De gewezen politieman die Lumumba 
naar de executieplaats had gevoerd, zette een witte schoendoos op 
tafel. Daarin bevonden zich verschillende spullen, foto's, erete
kens, maar ook een agenda: die van het jaar 1961. Op datum van 
17 januari stond daarin de vermelding '9.43 Lumumba dood'. 
Toen we onze getuige daarmee confronteerden was dat het begin 
van een dramatisch gesprek. 

Op basis van het expertenrapport besloot de parlementaire 
onderzoekscommissie na uitvoerige discussie op 16 november 2001 

dat Belgie een 'morele verantwoordelijkheid' draagt in de dood 
van de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat besluit is niet 
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onomstreden en tot op vandaag blijft de controverse over de zaak
Lumumba voortduren. De aanstelling van historici-experten heeft 
in elk geval bijgedragen tot de depolitisering van het debat in de 
commissie. Op grond van een omvangrijk dossier, gebaseerd op 
een breed gamma van geschreven bronnen en mondelinge getui
genissen, werd het terrein van de politici duidelijk afgebakend. 
Achteraf hebben de experten het verwijt gekregen dat ze geen 
zelfstandig onderzoek konden uitvoeren, dat ze waterdragers 
waren van de politici en de staatsraison moesten laten primeren 
op de academische waarheid. In het bijzonder Luc De Vos werd 
daarbij geviseerd, omdat hij als hoogleraar van de Koninklijke 
Militaire School de spreekbuis zou zijn geweest van het esta
blishment en de gevestigde orde. Tot vandaag zijn er ernstige 
lieden die beweren dat de parlementaire onderzoekscommissie 
niets anders was dan een doofpotoperatie met medewerking van 
vier historici. Ik heb in dat verband ongelooflijk veel onzin 
gehoord. De historicus die in zijn veilige ivoren toren werkt, heeft 
daar geen last van. Wie zich in de publieke ruimte begeeft en 
maatschappelijk gevoelige thema's aanraakt, mag zich daarente
gen aan controverse verwachten. Het is echter geen reden om de 
aftocht te blazen. En Luc De Vos heeft dat nooit gedaan. 

EMMANUEL GERARD 

Gewoon hoogleraar KU Leuven 


Eredecaan Jaculteit Sociale Wetenschappen 
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