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Gebruikte afkortingen

ABAKO Alliance des Bakongo

AF Alliance française

AFP Agence France-Presse

AIC Association Internationale du Congo

ALN Armée de Libération Nationale

ANC Armée Nationale Congolaise

AU Afrikaanse Unie

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CADBA Comité d'Action et de Défense des Belges d'Afrique

CCCE Caisse Centrale de Coopération Economique

CCFOM Caisse Centrale de la France d’Outre Mer

CFAO Compagnie Française de l’Afrique Occidentale

CIA Central Intelligence Agency

CNL Conseil National de Libération

CONAKAT Confédération des Associations Tribales du Katanga

CRISP Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques

CSF Compagnie générale de la télégraphie Sans Fil

DGACT Direction Générale des Affaires Culturelles et Techniques

EEG Europese Economische Gemeenschap

FAC Fonds d’Aide et de Coopération

FAZ Forces Armées Zaïroises

FIDES Fonds d’Investissement Economique et Social

FLN Front de Libération Nationale (Algerije)

FLNC Front de Libération Nationale Congolaise

GPRA Gouvernement Provisoire de la République Algérienne

MNC Mouvement National Congolais

MNC-K Mouvement National Congolais-Kalonji

MNC-L Mouvement National Congolais-Lumumba

NAHV Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
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OAS Organisation Armée Secrète

OAE Organisatie van Afrikaanse Eenheid

OCAM Organisation Commune Africaine et Malgache

ONUC Organisation des Nations Unies au Congo

PS Parti Socialiste

REP Régiment Étranger de Parachutistes

SABENA Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne

SAT Société Anonyme de Télécommunications

SU Sovjet-Unie (Unie van Socialistische Sovjetrepublieken) 

UAM Union Africaine et Malgache

UAT Union Aéromaritime des Transports

UCOL Union des indépendants de la Colonie

UMHK Union Minière du Haut Katanga

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UTA Union des Transports Aériens

VAR Verenigde Arabische Republiek

VK Verenigd Koninkrijk

VN Verenigde Naties

VS Verenigde Staten (van Amerika)

Hedendaagse naam Afrikaanse steden

Bakwanga Mbuji-Mai

Elisabethstad Lubumbashi

Leopoldstad Kinshasa

Stanleystad Kisangani

Thysstad Mbanza-Ngungu

Usumbura Bujumbura
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Dankwoord

Heel wat mensen uit mijn omgeving verdienen een bedanking voor het mogelijk maken 

van de totstandkoming van deze masterproef. In de eerste plaats wil ik mijn ouders heel 

erg bedanken voor de volledige steun die ze me steeds zijn blijven geven bij al mijn 

beslissingen, zelfs indien die niet altijd in overeenstemming waren met hun eigen visie. 

Steeds hebben ze in de eerste plaats gedacht aan mijn toekomst en ze hebben er altijd 

voor gezorgd dat niets me zou ontbreken om te slagen in wat ik ook zou ondernemen.

Daarnaast ben ik ook mijn kennissenkring dankbaar voor de fijne tijd die ze me hebben 

geschonken gedurende mijn studentenjaren in Gent. Op de momenten dat het minder ging 

waren ze er ook steeds om me te steunen en hebben ze getracht om me naar de toekomst 

te laten kijken, die nog mooie dingen in petto kan hebben. In het bijzonder wil ik Célestin 

bedanken, voor de vele fijne avonden van muzikaal genot en de nachtelijke 

verkenningstochten door onze geliefde studentenstad. Ook Wouter verdient een speciale 

bedanking voor de tijd dat we samen lessen volgden en elkaar ondersteunden waar dat 

nodig mocht zijn.

Ten slotte wens ik ook de professoren van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de 

Universiteit Gent te bedanken voor de talrijke boeiende lessen die ik de voorbije jaren 

heb mogen volgen en voor hun hulp en geduld indien deze nodig waren.

In het bijzonder voor het voortbrengen van dit werk wil ik mijn promotor, prof. dr. Baz 

Lecocq, bedanken voor de volledige vrijheid die me werd geboden bij het kiezen van een 

onderwerp en bij het ter beschikking stellen van zijn assistentie voor het geval ik hier 

nood aan had. Bij het maken van dergelijke werken ben ik echter eerder wat op mezelf 

gericht, waardoor ik de communicatie niet altijd even goed heb onderhouden, maar naar 

mijn indruk werd hier wel het nodige begrip voor opgebracht.

Ook de professoren die me op weg hebben gezet naar het onderwerp van dit werk 

verdien een bijzondere dank. In de eerste plaats prof. em. dr. Daniël Vangroenweghe, die 

de begeleider was van mijn bachelorproef over de invloed van de grootmachten in Congo 

in de periode 1960-1965. Dat ik de kans had om deze grote kenner van de Congolese 

geschiedenis, vooral dan de vroege jaren van Congo-Vrijstaat, als begeleider te hebben 

gedurende diens laatste actieve jaar als professor aan de Universiteit Gent beschouw ik 



6

nog steeds als een te koesteren ervaring. Daarnaast ben ik ook bijzonder erkentelijk aan 

prof. dr. Guy Vanthemsche, actief aan de Vrije Universiteit Brussel en ook 

gespecialiseerd in de geschiedenis van Congo, voor het idee voor het onderwerp van dit 

werk.

Ten slotte vind ik het ook belangrijk om de Biermans-Lapôtre Stichting in Parijs te 

bedanken voor het aanbieden van een kamer in het Maison des Étudiants belges

gedurende drie weken in maart 2008. Dit gaf me de kans om in optimale omstandigheden 

in Parijs te verblijven gedurende de periode dat ik in het archief van het Franse ministerie 

van Buitenlandse Zaken het nodige opzoekingswerk diende te verrichten voor de creatie 

van dit werk.

Jeroen Pittoors,

10 maart 2009



7

Probleemstelling en methodiek

Nadat ik voor het behalen van mijn Bachelor in de geschiedenis een bachelorproef had 

geschreven over de invloed van de grootmachten in Congo gedurende de eerste jaren na 

de onafhankelijkheid, leek het me aantrekkelijk om mijn masterproef te wijden aan een 

onderwerp die hier min of meer bij aansloot. Toen uiteindelijk het idee werd geopperd de 

Franse invloed in dat land te onderzoeken was ik onmiddellijk heel enthousiast daar 

hiermee aan die eerste voorwaarde werd voldaan en omdat Frankrijk steeds een heel 

actieve en interessante rol heeft gespeeld in Afrika.

Er was dan ook al heel wat onderzoek verricht naar de Franse invloed op dat continent, 

maar dan toch vooral in de voormalige Franse kolonies in Afrika. Specifiek naar de 

Franse invloed in de voormalige Belgische kolonie was in feite enkel nog maar een werk 

verschenen van de hand van Théodore Trefon.1 Dit is tegenwoordig te consulteren in het 

Koninklijk Museum voor Centraal Afrika in Tervuren en concentreert zich op de periode 

van het presidentschap van Valéry Giscard d’Estaing, die een ambtsperiode duurde, 

namelijk van 1974 tot 1981. Het was een goede aanzet om een beter inzicht te verwerven 

in de Franse politiek in Congo en om het geleverde onderzoek onderweg te helpen.

Dit onderzoek werd dus toegespitst op de Franse rol in het voormalige Belgisch Congo in 

een specifieke periode, namelijk die net voor en net na de Congolese onafhankelijkheid. 

Deze periode werd gekozen daar het een ontzettend boeiende en tumultueuze fase was in 

de geschiedenis van het land. De jaren voor de onafhankelijkheid zagen we de situatie in 

een ongezien snelle tijd evolueren. In 1955 was Belgisch Congo nog een kolonie die 

nauw verbonden was met haar metropool en onder direct bestuur stond van haar 

Belgische kolonisators. Een mogelijke onafhankelijkheid leek toen nog heel veraf en 

werd door niemand als een serieuze optie gezien voor de eerstvolgende jaren. Tegen het 

einde van de jaren 1950 zou de situatie echter volledig omslaan en werd ongezien snel 

beslist tot het verlenen van onafhankelijkheid aan de Congolezen, welke dan ook

uiteindelijk werd verleend in 1960.

                                                
1 Trefon, Theodore. French Policy toward Zaïre: with Emphasis on the Giscard d'Estaing 
Presidency. Boston: Boston University, 1988.
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De daaropvolgende jaren zouden het land echter in een ongeziene crisis storten met 

muitende soldaten, provincies die zich trachtten af te scheiden en rebellengroeperingen 

van verschillende strekking die de Congolese regering van de macht probeerden te stoten. 

Deze omstandigheden zorgden er natuurlijk voor dat een sterke aantrekkingskracht werd 

uitgeoefend op alle buitenlandse mogendheden die dachten van de onstabiele situatie 

gebruik te kunnen maken om macht te verwerven in dit grote en mineraalrijke Afrikaanse 

land. Een van de landen die hierbij op de voorste rij stonden was zonder twijfel Frankrijk.

De betekenis van ‘invloed’ heb ik op een vrij ruime manier geïnterpreteerd als de 

contacten tussen Frankrijk en Congo die binnen het Afrikaanse land een belangrijke rol 

hebben gespeeld of een rol konden spelen. Hieronder wordt dus niet enkel de zuiver 

politieke betekenis verstaan, maar ook de economische contacten, de culturele 

uitwisseling en de technische samenwerking zullen ruimschoots aan bod komen. Verder 

zal ook worden gekeken of Frankrijk bepaalde strategieën had om haar invloed te 

vestigen of uit te breiden en of dit gebeurde binnen een overkoepelende politiek 

tegenover het volledige Afrikaanse continent. Ten slotte zullen ook nog de gevolgen 

worden besproken op lange termijn van de politiek van Frankrijk in Congo en zal worden 

bekeken of de verworven invloed in Congo ook duurzame effecten sorteerde op lange 

termijn.

Om de Franse invloed in Congo te onderzoeken steunde ik in de eerste plaats op 

verschillende literaire bronnen. Reeds vermeld is het werk van Trefon, dat het best 

aansloot bij het verrichtte onderzoek en dus van groot belang was en waarvoor deze 

masterproef een aanvulling kan worden. Verder waren de literaire bronnen in feite in 

twee grote groepen onder te verdelen. Aan de ene kant de werken over de Franse politiek 

in Afrika en aan de andere kant werken die handelen over de Congolese geschiedenis.2 In 

deze werken informatie vinden die specifiek aansluit bij het onderwerp van dit werk was 

echter niet gemakkelijk, maar bij het raadplegen van zo veel mogelijk literatuur zeker 

vindbaar.

                                                
2 Een waardevolle bron voor de politieke situatie in Congo gedurende de crisisjaren na de 
onafhankelijkheid zijn Les Dossiers de CRISP.
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Naast literatuur werd ook voor een groot deel gesteund op eigen archiefonderzoek. Dit 

werd uitgevoerd in de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs, die 

voor deze periode nog niet eerder grondig onderzocht waren. Het intensieve onderzoek 

dat daar drie weken werd verricht leverde dan ook veel waardevolle inzichten op.

De meest doeltreffende manier om op een overzichtelijk manier mijn onderzoek in een 

werk te gieten leek mij om het te splitsen twee grote delen. Het eerste deel gaat over de 

periode 1955-1960, dus de aanloop naar de Congolese onafhankelijkheid, terwijl het 

tweede deel de periode 1960-1965 behandelt. Zo bestaat het werk dus uit twee 

chronologisch afgebakende delen die een heel eigen karakter hebben, om het geheel 

overzichtelijk te houden. 

Binnen de twee delen is er echter voor gekozen om geen zuiver chronologische en 

droge voorstelling te geven van de feiten. Geopteerd is voor een verdere onderverdeling 

in de verschillende aspecten die in dit werk naar voor zullen gebracht worden. Zo wordt 

in verschillende hoofdstukken gefocust op bepaalde politieke actoren3, op economische 

belangen, technische samenwerking, enz. Dit maakt het werk heel wat boeiender, maar 

misschien ook iets moeilijker om te lezen indien men geen minimum aan inzicht heeft in 

de Congolese geschiedenis uit die periode. Een goede inleiding hiertoe is zeker het werk 

van Zana Aziza Etambala4 dat in feite exact dezelfde periode behandeld en een heel goed 

en toegankelijk inzicht geeft in de gebeurtenissen in Congo in die jaren.

                                                
3 Deze methode is handig daar niet alleen vanuit Frankrijk verschillende actoren 
handelden, maar ook omdat de politieke macht in Congo gedurende de crisis heel 
versnipperd was. Daarenboven is er zo de mogelijkheid om ook specifiek in te gaan op de 
rol van Franse onderdanen en bondgenoten in Afrika.
4 Etambala, Zana Aziza. Congo 55/65: van Koning Boudewijn tot President Mobutu.
Tielt: Lannoo, 1999.
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Situering en voorgeschiedenis

Reeds voor de oprichting van de Onafhankelijke Congostaat door Leopold II waren de 

Fransen, vooral in de persoon van ontdekkingsreiziger Pierre Savorgnan de Brazza, heel 

actief in het gebied rond de monding van de Congostroom. Omdat velen betwijfelden of 

de Association Internationale du Congo (AIC) van de Belgische koning een lang leven 

beschoren was, vreesden zowel Fransen als Britten dat het door Stanley verkende gebied 

rond de Congostroom uiteindelijk in handen zou vallen van hun rivalen. Om alvast die 

vrees bij de Fransen weg te nemen besloot Leopold in 1884 om hen een voorkooprecht te

verlenen. Dit hield in dat zodra hij het gebied zou opgeven, Frankrijk de kans zou krijgen

om het gebied te verwerven.5 Een beslissing die nog lang een belangrijke rol zou blijven 

spelen bij de Franse houding tegenover eerst de Onafhankelijke Congostaat en later 

Belgisch Congo.

Ook na de Akte van Berlijn van 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat door de 

grootmachten werd erkend, bleven er echter spanningen ontstaan met Frankrijk in het 

gebied, onder andere in 1887 wanneer Leopold zich mengt in de Frans-Britse rivaliteiten 

over het gebied rond de Boven-Nijl. De koning wou zijn territorium uitbreiden tot aan de 

stroom en verkreeg ook dat de Britten een stuk land ten westen van de Nijl aan hem 

verpachtten, doch dit akkoord werd na Frans protest terug opgeblazen, daar Frankrijk 

haar eigen ambities had in die regio.6

Na de overdracht van Congo aan de Belgische staat in 1908 bleven zich problemen 

voordoen met de andere koloniale mogendheden. Zo was het de Franse eerste minister 

Joseph Caillaux die in 1911 stelde dat het noodzakelijk was om de Afrikaanse kolonies te 

herzien, iets waarvan België door haar relatief zwakke positie ongetwijfeld het slachtoffer 

van zou worden. Ook zou er sprake geweest zijn dat Frankrijk haar voorkooprecht zou 

                                                
5 Vanthemsche, Guy. Congo. Impact van de kolonie op België. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 
2007, pp. 30-31.
6 Vanthemsche, Congo, pp. 95-96.
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afstaan aan Duitsland7, om zo de spanningen tussen de beide landen over Marokko te 

ontzenuwen.8

Gedurende het interbellum waren de relaties tussen België en Frankrijk met betrekking 

tot de kolonies vrij hartelijk, al zijn er ook wel wrijvingen over de aanleg van een 

spoorweg tussen Brazzaville en Pointe Noire, welke concurreerde met de Belgische 

spoorverbinding tussen Leopoldstad en Matadi.9

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontstond er een nieuwe Franse 

belangstelling voor de Belgische kolonie. Zo verklaarde de Franse eerste minister Paul 

Reynaud dat Belgisch Congo als pasmunt gebruikt kon worden bij een eventueel 

vredesakkoord en even werd zelfs overwogen om Franse troepen naar Leopoldstad te 

sturen.10 Zo ver zou het echter niet komen en pas na de Tweede Wereldoorlog zal de 

Belgische vrees voor Franse aanspraken op de haar kolonie verdwijnen.11 Later, bij het 

verlenen van onafhankelijkheid aan Congo, zou dit akkoord wel nog een laatste keer op 

het voorplan treden.

Het belang van de Belgische kolonie voor Frankrijk in de periode na de Tweede 

Wereldoorlog blijkt vooral uit een brief van de Franse consul-generaal in Leopoldstad 

aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schumann. Hij schrijft dat 

Leopoldstad na de oorlog als draaischijf van Centraal-Afrika een sleutelpositie van het 

grootste belang was gaan innemen, daar het was uitgegroeid tot het grootste industriële en 

commerciële centrum in de regio. Hoogst opmerkelijk vanuit ons hedendaagse 

gezichtspunt zijn de visies van de ambassadeur dat de stad volgens hem “la capitale d’un 

pays susceptible de devenir un territoire de peuplement blanc” was en dat Europa de 

regio eventueel kon aanzien als “un refuge en cas de menace précise des Asiates contre 

                                                
7 Vanthemsche, Congo, pp. 105-106.
8 Het was in 1911 tot een ernstige crisis gekomen tussen Frankrijk en Duitsland over de 
Franse aanspraken in Marokko. Uiteindelijk kreeg Frankrijk de toelating om een 
protectoraat te installeren in het land, op voorwaarde dat het aan Duitsland een gebied in 
Frans Equatoriaal Afrika zou afstaan (Neukamerun).
9 Vanthemsche, Congo, p. 110.
10 Vanthemsche, Congo, pp. 114-115.
11 Vanthemsche, Congo, p. 128.
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la race blanche.” Een mening die volgens hem trouwens werd gedeeld door vele 

burgerlijke en militaire persoonlijkheden.12

Bovengenoemde werd door de ambassadeur als pretext gebruikt om te ijveren voor de 

uitbreiding van de diplomatieke post in Leopoldstad, die volgens hem met een kleine 

investering een goed georganiseerd instrument kon worden voor aan de ene kant 

inlichtingen en observaties en voor aan de andere kant de verdediging en uitbreiding van 

de Franse interesses. Er was een sterke groei van de Franse kolonie in het land waardoor 

de gangbare consulaire zaken steeds belangrijker werden, maar tevens diende het 

consulaat een politieke en economische observatiepost te worden voor Centraal-Afrika. 

Ook moest het een ontwikkelingscentrum zijn voor de Franse cultuur in Congo. Het was 

vooral op cultureel vlak dat vanaf 1950 grote stappen vooruit werden gezet, met onder 

andere het openen van bibliotheken en van een filmclub in Leopoldstad. Een belangrijke 

rol hierbij speelden de Alliances françaises13, die in de verschillende grote steden werden 

ingericht door Franse kolonisten. Op politiek vlak ten slotte was er in die periode sprake 

van een goede verstandhouding tussen de autoriteiten van Belgisch Congo en Frans 

Equatoriaal Afrika.

                                                
12 Archives des Affaires étrangères (AAE) - Série Afrique-Levant (SAL). Sous-série 
Congo belge (SSCB), 1944-1952. N°. 3 - K150.1. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse zaken, 15-01-1951.
13 Deze werden opgericht binnen het bredere kader van de Alliance française (AF), sinds 
2007 de Fondation Alliance française, een in 1883 door vooraanstaande Franse 
intellectuelen opgerichte organisatie die tot doel heeft de Franse taal en cultuur te 
promoten.
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I. Aanloop naar onafhankelijkheid, 1955-1960

1. Invloed van het Franse koloniale beleid

De ontwikkelingen in andere Afrikaanse gebieden, en vooral die in het nabijgelegen 

Frans Equatoriaal Afrika, speelden een grote rol bij het ontstaan van een politiek 

bewustzijn onder de Congolezen. De grote invloed van Frans Equatoriaal Afrika is niet 

verwonderlijk vanwege een gemeenschappelijke administratieve taal in de beide 

kolonies, namelijk het Frans, en de nabijheid van Brazzaville, dat slechts door de 

Congostroom van Leopoldstad wordt gescheiden. Zo werd men zich bewust van de 

immobiliteit die de Belgische koloniale politiek kenmerkte en de wens om verandering af 

te dwingen nam toe.14

Onder de grondwet van de Vierde Republiek, die werd opgericht in 1946, hadden de 

Franse kolonies binnen het kader van de Union française reeds een grotere inspraak 

gekregen over zaken die hen aanbelangden en konden zelfs een aantal Afrikaanse leiders, 

zoals de latere Ivoriaanse president Felix Houphouët-Boigny en Léopold Senghor, die de 

eerste president van het onafhankelijke Senegal zou worden, verkozen worden in de 

Assemblée nationale of zelfs deel uitmaken van een Franse regering.15 De overzeese 

gebieden hadden wel nog steeds een lagere status dan de metropool.

Dat deze relatief progressieve Franse politiek in haar kolonies niet naar de zin was van de 

kolonialen in Belgisch Congo blijkt uit een artikel van de hand van de voorzitter en de 

algemeen secretaris van de Union des indépendants de la Colonie (UCOL). Zij 

veroordeelden deze politiek als te liberaal tegenover de autochtone bevolking en vreesden 

voor een indirecte invloed op de Congolese bevolking, onder andere via Radio 

Brazzaville. De Belgische regering van haar kant behield echter een meer gereserveerde 

houding tegenover de Franse politiek in haar kolonies.16

                                                
14 Lemarchand, René. Political Awakening in the Congo: the Politics of Fragmentation.
Los Angeles: University of California Press, 1965, pp. 158-159.
15 Cumming, Gordon. Aid to Africa : French and British policies from the cold war to the 
new millennium. Aldershot: Ashgate, 2001, pp. 58-59.
16 AAE - SAL. SSCB, 1944-1952. Nr. 8 - K151.1. Brief van de gouverneur-generaal a.i. 
van Frans Equatoriaal Afrika aan de minister van Overzees Frankrijk, 5-09-1946.
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Een verdere uitbreiding van de autonomie voor de Franse kolonies kwam er met de 

hervormingen binnen de Loi-cadre Defferre, naar de toenmalige minister van Overzees 

Frankrijk Gaston Defferre, van 1956.17 Er werd universeel stemrecht ingevoerd en er 

werden bestuursraden opgericht die verantwoordelijk waren voor de lokale publieke 

diensten.

Terwijl de Franse kolonies in Afrika in de naoorlogse periode dus een steeds meer 

autonome koers gingen varen en een politiek bewustzijn kweekten, bleven de Belgen in 

Congo echter een zeer autoritair beleid voeren gekenmerkt door een sterk paternalisme. 

Er werd bijvoorbeeld wel goed geïnvesteerd in basisonderwijs voor de autochtone 

bevolking, maar aan de vorming van een elite werd nog geen aandacht besteed, daar dit 

volgens de Belgische kolonisator nog niet aan de orde was. Het zou ook erg lang duren 

alvorens de Congolezen zich politiek konden gaan organiseren daar het oprichten van 

partijen tot 1957 bij wet verboden was.18

Toen de heer Van Bilsen in 1956 een plan voorstelde om Congo binnen een periode van 

30 jaar naar de onafhankelijkheid te leiden werd zelfs nog smalend gereageerd, daar dit 

voor velen als te overhaast werd beschouwd. Uiteindelijk zou de Belgische kolonie 

slechts vier jaar later haar onafhankelijkheid verwerven.

De scherpe tegenstelling tussen het Franse en Belgische beleid ten overstaan van hun 

Afrikaanse bezittingen zorgde voor heel wat onrust bij de Belgen in Leopoldstad. Een 

voorbeeld van dit verschillende beleid kon men zien in het grote verschil in raciale 

verhoudingen tussen Leopoldstad en Brazzaville, waar er veel minder sprake was van 

raciale discriminatie. Op de Congolezen die de stad konden bezoeken liet dit een 

belangrijke indruk, terwijl anderen dan weer gevoeliger waren voor de intellectuele 

beroering in Frans Afrika. In deze gebieden trad namelijk heel wat literair talent naar 

voor, welke bovendien blijk gaf van een groot politiek bewustzijn, het gevolg van de 

                                                
17 Cumming, Aid to Africa, p. 59.
18 Trefon, Theodore. French Policy toward Zaïre: with Emphasis on the Giscard 
d'Estaing Presidency. Boston: Boston University, 1988, pp. 51-52.
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grotere intellectuele en politieke vrijheid die heerste in de Franse kolonies.19 Door haar 

nabijheid kon de Franse politiek in Brazzaville ook een grote invloed uitoefenen op de 

Congolezen die verlangden naar meer autonomie. Deze invloed werd zoals vermeld als 

ongewenst beschouwd door de meeste Belgische kolonialen, die vonden dat de 

Congolezen nog niet klaar waren om de verantwoordelijkheid van het bestuur op zich te 

nemen. Hoezeer echter werd getracht om de autochtone bevolking niet in contact te laten 

komen met dergelijke invloeden van buitenaf, het bleek onmogelijk om de nieuwe ideeën 

die hun ingang reeds hadden gevonden in Brazzaville tegen te houden.

Daarbij kwam ook de redevoering die generaal Charles de Gaulle in augustus 1958 in

Brazzaville gaf en waarin hij verklaarde dat er onafhankelijkheid zou worden verleend 

aan de Franse overzeese gebieden die hiernaar vroegen en dat zij die dat wilden deel 

konden gaan uitmaken van de Communauté française, welke bij het ontstaan van de 

Vijfde Republiek werd opgericht ter vervanging van de Union française en waarbinnen 

de overzeese gebieden een nog grotere autonomie zouden verwerven.20 Ook dit heeft

zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld bij het sterken van het 

onafhankelijkheidsstreven in Belgisch Congo.21 Onmiddellijk werd namelijk door een 

aantal Congolezen te Leopoldstad een petitie ingediend waarbij de vastlegging werd 

geëist van een datum waarop Congo haar volledige onafhankelijkheid zou verwerven.

Slechts enkele weken later zouden een aantal van de ondertekenaars, waaronder Patrice 

Lumumba, Joseph Ileo en Cyrille Adoula, die allen nog een belangrijke rol zouden spelen 

in het politieke landschap na de onafhankelijkheid, overgaan tot de oprichting van de 

Mouvement National Congolais (MNC).22 Deze zou in de periode net voor en na de 

onafhankelijkheid uitgroeien tot de belangrijkste politieke beweging in Congo.

                                                
19 Lemarchand, Political Awakening in the Congo, p. 159.
20 Masini, Jean. “La politique de coopération de la France.” In La France et le tiers-
monde, edited by Michel Beaud, Gérard de Bernis, en Jean Masini. Grenoble: Presses 
Universitaires de Grenoble, 1979, p. 185.
21 Buelens, Frans. Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis. 
Berchem: EPO, 2007, p. 302.
22 Lemarchand, Political Awakening in the Congo, p. 161.
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Ten slotte wijst Theodore Trefon nog op een derde reden waarom de ontwikkelingen aan 

de overzijde van de Congostroom een belangrijke invloed hadden op evoluties in de 

Belgische kolonie. De gebieden rond de beide hoofdsteden werden namelijk 

voornamelijk bewoond door de Bakongo en het succes van ABAKO, de voornaamste 

partij van de Bakongo in Belgisch Congo, werd mede mogelijk gemaakt door 

samenwerking met de Bakongo in het eerder onafhankelijk geworden Congo-

Brazzaville.23

Dat de nabijheid van de Franse koloniale bezittingen de Franse belangen in Belgisch

Congo uiteindelijk ook onder druk konden zetten werd eind 1958 duidelijk bij het 

verlenen van autonomie aan haar Afrikaanse kolonies. Al vlug verklaarden enkele 

Afrikaanse politici dat ze het niet eens waren met de grenzen zoals die door de 

koloniserende mogendheden officieel waren vastgelegd en onder meer deze in 

Brazzaville meenden aanspraak te kunnen maken op een aantal Belgische en Portugese 

bezittingen in de regio. Hoewel de Belgen voorlopig weinig aandacht schonken aan 

dergelijke uitlatingen, was het belangrijk voor Frankrijk dat er geen conflict zou 

uitbreken, daar het de mogelijkheid zou bieden aan andere mogendheden om zich in de 

regio te engageren.24 Daar uiteindelijk de trouwe Franse bondgenoot Fulbert Youlou de 

eerste premier werd van het autonome Congo-Brazzaville kon men deze dreiging echter 

afwenden.

2. Franse actoren in Belgisch Congo

De consulaten

Dat de consuls in Belgisch Congo goed werk verrichtten blijkt uit een brief van de 

Vereniging van de Franse Unie, die de belangen van de Franse kolonisten verdedigt, aan 

de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Zij vroeg om het mandaat van consul-

generaal Paul Lorion te verlengen, daar hij volgens de organisatie de enige persoon was 

                                                
23 Trefon, French Policy toward Zaïre, pp. 52-53.
24 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.9. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 27-10-1958.
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die capabel was om de goede werking van de vereniging te verzekeren.25 Toch werd hij 

vervangen door de heer Henri-Francis Mazoyer die echter ook zeer actief de Franse 

belangen zou behartigen.

Naast het consulaat-generaal in Leopoldstad waren er in de loop van de Belgisch 

Congolese geschiedenis ook een aantal Franse consulaire agentschappen actief in de 

kolonie, met name in Stanleystad, Elisabethstad, Bukavu en Usumbura. Deze opereerden 

echter met wisselend succes. Ondanks discussies over het heropenen ervan waren deze in 

Bukavu en Usumbura in de jaren 1950 reeds gesloten.

In Elisabethstad was er sinds januari 1951 een commercieel bureau actief, maar ook 

deze bleek niet in staat om de verwachtingen in te lossen; het enige resultaat was de 

reorganisatie van lokale onderagentschappen. Omdat daarenboven alles steeds meer in 

Leopoldstad werd gecentraliseerd leek het overbodig te zijn geworden en besloot men op 

een gegeven moment om ook de activiteiten van dit bureau af te bouwen en het dan te 

sluiten26, maar uiteindelijk bleef het agentschap na een kleine reorganisatie toch bestaan.

Vooral de eerste jaren na de Congolese onafhankelijkheid zou deze post trouwens nog 

een heel belangrijke rol spelen.

Franse kolonisten

In Congo bevond zich ook een belangrijke Franse kolonie, al was ze nooit heel talrijk 

geweest. Volgens statistieken van de Belgische administratie bevonden er zich in 1958 

2.267 Fransen in Congo27, al zou dit aantal nog voor de onafhankelijk de 3.000 

overschrijden. Velen waren technici die op verschikkende vlakken actief waren, onder 

andere bij publieke werken, mijnen en landbouw, daar er een relatief groot aantal 

technische missies plaatsvond naar Belgisch Congo. Omdat deze missies echter vaak van 

                                                
25 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 18 – CB1.3. Brief van de Vereniging van de 
Franse Unie aan de minister van Buitenlandse Zaken, 29-12-1956.
26 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 18 – CB1.3. Brief van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken aan de consul-generaal in Leopoldstad, 16-10-1954.
27 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 42 – CB13. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 17-06-1958.
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zeer tijdelijke aard waren bleven deze technici niet zelden slechts voor een heel korte 

periode in de kolonie.

Na de onafhankelijkheid en de crisis die daarop uitbrak zou het aantal (Europese) 

Franse onderdanen weer sterk afnemen tot 1.629 in januari 1964.28

Franse Afrikanen

In Belgisch Congo verbleven ook heel wat Afrikanen die afkomstig waren uit de 

naburige Franse kolonies. Dit is voor een groot deel te verklaren door het feit dat, toen de 

internationale verdragen over het gebied werden gesloten in 1885, men had vastgelegd 

dat er steeds een vrije toegang diende te zijn. Dit omdat Congo aanvankelijk een 

vluchtplaats moest worden voor zij die wilden ontsnappen aan de slavernij. Na verloop 

van tijd ging men wel strengere regels invoeren voor migratie, maar die verschilden vrij 

veel van provincie tot provincie, daar er bijvoorbeeld in Katanga een grote nood was aan 

arbeidskrachten en immigratie dus wenselijk was. In het jaar 1954 woonden er volgens 

schattingen van Paul Lorion, toen nog de Franse gouverneur-generaal in Congo, in de 

provincie Leopoldstad 15.000 tot 20.000 zwarte Franse onderdanen, in de Oostprovincie 

3.000 tot 4.000 en in Katanga 2.000 tot 3.500, terwijl de aantallen in de andere provincies 

nog lager waren. Het overgrote deel van de Franse Afrikanen waren arbeiders, al was er 

ook een soort middenklasse van klerken en een rijkere klasse van handelaars, vooral 

bestaande uit Senegalezen en Hausa.29

Vanaf de tweede helft van de jaren 1950 besloot men om deze Franse Afrikanen in te 

schakelen bij het verdedigen van de Franse belangen. Een manier om dit te doen was het 

promoten en ontwikkelen van allerhande bewegingen - bijvoorbeeld voor oud-strijders, 

sport, jeugd, cultuur,… - in de Belgische kolonie. Het is vooral op instigatie van de 

nieuwe consul-generaal Mazoyer dat men had besloten hiertoe over te gaan. Deze had het 

belang van de Franse Afrikanen opgemerkt door hen een meer prominente rol te laten 

spelen in het publieke leven via de oprichting van de Verenigingen van de Franse Unie, 

                                                
28 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 50 – CB3.1. Fiche nr. 87. Ambassade in 
Leopoldstad, 01-1964.
29 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 42 – CB13. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 30-09-1954.
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die tot doel hadden invloed te verwerven binnen de autochtone kringen en die zich onder 

andere zichtbaar maakten door hun aanwezigheid op de recepties van het consulaat-

generaal.30 Naast het oprichten van deze nieuwe bewegingen opperde hij daarenboven 

onderscheidingen te verlenen aan de meest actieve leden ervan, waarvoor het Franse 

ministerie van Buitenlandse Zaken uiteindelijk ook haar goedkeuring verleende.31

De Verenigingen van de Franse Unie waren gemodelleerd naar de Alliances françaises

die reeds bestonden voor de Europese Fransen. Daar het eerst onmogelijk werd geacht 

om alle Franse Afrikanen in eenzelfde vereniging onder te brengen, werd eerst geopteerd 

voor een soort federatie van organisaties die specifiek naar de verschillende Franse 

gebieden van herkomst in Afrika zouden zijn gericht. Het waren echter de Franse 

Afrikanen zelf die uiteindelijk hun voorkeur lieten blijken voor unitaire verenigingen. 

Een eerste Algemene Vergadering vond plaats in Leopoldstad op 13 februari 1955 en ook 

in Stanleystad was men toen al bezig met de oprichting van een dergelijke vereniging. Op 

vraag van de Belgische administratie in die provincie diende hier wel een Franse colon

opgenomen te worden in de vereniging. De oprichting van de verenigingen verliep dus 

zonder grote moeilijkheden en de Afrikanen gaven volgens de consul-generaal zelfs blijk 

van een grote wil om een actieve rol te spelen.32

Overige

De Franse interesse voor Belgisch Congo kwam ook tot uiting in tal van bezoeken door 

Franse persoonlijkheden aan de kolonie. Het meest opmerkelijk was het sterk 

gemediatiseerde bezoek van generaal de Gaulle op 21 maart 1953.33 Ook de Franse pers 

had interesse in de gang van zaken in de Belgische ‘modelkolonie’ en eind 1953 maakte

Raymond Cartier, journalist en directeur van Paris-Match, een reis door het oosten van 

Congo. Ook waren er de gemeenschappelijke militaire belangen in Centraal-Afrika, 

                                                
30 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 18 – CB1.3. Nota van het Franse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor de dienst van het Protocol, 4-10-1955.
31 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 18 – CB1.3. Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken aan de consul-generaal in Leopoldstad, 4-10-1955.
32 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 42 – CB13. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 15-02-1955.
33 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB13.2. Brief van de viceconsul in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 1-04-1953.
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welke leidden tot bezoeken van onder meer de opperbevelhebbers van de Franse troepen 

in de regio en van Franse militaire scholen.34

De goede verstandhouding tussen de beide koloniserende mogendheden bleek ten slotte 

ook uit een project waarbij Belgische functionarissen een rondreis konden maken in de 

Franse kolonies en omgekeerd.35 Zo kon men ervaring opdoen en leren van de 

verschillende bestuursmethoden die werden toegepast.

Daarnaast dient nog te worden gewezen op de traditie van de Franse ambassadeur in 

Brussel om gedurende zijn ambt ook minstens een keer een bezoek te brengen aan de 

kolonies van de metropool waar hij was gestationeerd. Aan het einde van de jaren 1950 

vervulde Raymond Bousquet deze functie, doch vanwege de voorbereidingen voor het 

verdrag van Rome en de organisatie van de wereldtentoonstelling in Brussel duurde het 

tot augustus 1958 eer hij de reis kon ondernemen. De uitgebreide verslagen die Bousquet 

schreef over de politieke en economische situatie in Congo laten een weinig rooskleurig 

beeld zien. Onder andere de belofte door de Belgische regering om autonomie te verlenen 

zonder hiervoor een datum te stellen achtte hij een grote vergissing.36 De problemen 

waarmee Congo in de jaren 1960 te kampen had konden afgaande op zijn verslagen zeker 

wel worden voorzien.

3. Concurrentie van andere mogendheden

Er waren voornamelijk vier andere landen die trachtten om via ondersteuning in Belgisch 

Congo hun invloed uit te breiden, namelijk de Verenigde Staten (VS), het Verenigd 

Koninkrijk (VK), Nederland en Zuid-Afrika. Door haar werkingsmiddelen en de 

aantrekkingskracht werd de VS de belangrijkste rivaal aanzien voor Frankrijk. De 

Engelsen waren dan weer te zeer geoccupeerd door hun eigen koloniale gebieden om 

daarnaast nog sterk te investeren in een Franstalig land. Nederland en Zuid-Afrika ten 

                                                
34 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.6 & CB13.2.
35 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB13.2. Brief van de Belgische ambassade in 
Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 13-12-1954.
36 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 35 – CB13.2. 04-1959 – 11-1959.
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slotte richtten zich dan weer vooral op de Europese bevolking in Congo, wat niet tot een 

duurzame invloed zou leiden.37

Nochtans was er ook heel wat overleg tussen de landen die belangen hadden op het 

Afrikaanse continent. Zo kwamen de vier belangrijkste koloniale mogendheden in Afrika

(Frankrijk, het VK, België en Portugal) minstens een keer per jaar samen, kort voor 

iedere sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN).38 Dit had

natuurlijk een voor de hand liggende reden. De overgebleven koloniale mogendheden 

waren sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog onder steeds zwaardere druk komen 

te staan van een meerderheid van de landen in de VN, waaronder een aantal recent 

onafhankelijk geworden landen uit Azië, om onafhankelijkheid te verlenen aan alle 

overgebleven kolonies. Het was dan ook zeer nuttig om reeds op voorhand gezamenlijk 

de te volgen verdedigingsstrategie te bespreken om sterker te staan.

Wanneer uiteindelijk de politieke evoluties in Afrika in een stroomversnelling kwamen 

bleef men de noodzaak inzien van samenwerking om de invloedssferen in de weldra 

onafhankelijke landen te behouden. Zo kwam eind 1959 Jacques Chaban-Delmas, 

voorzitter van de Assemblée nationale, naar België voor overleg.39 Officieel wilde men 

de historische banden tussen Afrika en Europa verzekeren om de invloed van de Sovjet-

Unie (SU) en China buiten te houden.

4. Economische belangen in Belgisch Congo

Naast haar politieke invloedssfeer hadden de Fransen ook heel wat commerciële belangen 

te verwerven en verdedigen. In het uitgestrekte en mineraalrijke Congo gingen, reeds in 

de vroege koloniale periode, zich tal van Franse ondernemers, grote 

handelsmaatschappijen, banken en plantagebezitters vestigen en bleven er over lange 

periodes actief. Toch bleef het aantal Franse industriële groepen die werkzaam waren in 

                                                
37 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Telegram van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 27-08-1958.
38 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB13.2. Brief van de ambassadeur in Brussel 
aan de minister van Buitenlandse Zaken., 8-05-1959.
39 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB7.2. Brief van de ambassadeur in Brussel 
aan de minister van Buitenlandse Zaken., 25-10-1959.
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Belgisch Congo relatief laag en zij die toch aanwezig waren hadden meestal het grootste 

deel van hun activiteiten binnen Frankrijk en haar overzeese gebieden.40

Al in 1945 werd wel een bilateraal akkoord gesloten die het tekort aan 

consumptiegoederen in Belgisch Congo moest oplossen door invoer vanuit Frans 

Equatoriaal Afrika, terwijl vanuit de Belgische kolonie vooral mijnproducten als koper en 

tin werden uitgevoerd. Na een conferentie te Brussel in 1947 ging men nog verder, 

waarna er leerlingen van de koloniale scholen werden uitgewisseld en schepen van de 

beide landen onder dezelfde condities de Congostroom konden opvaren. Tegen 1949 

werd Belgisch Congo de derde leverancier voor Frans Equatoriaal Afrika.41

In 1952 werd besloten tot een gemeenschappelijk elektrificatie- en 

industrialisatieproject. Er werd onder andere een overeenkomst gesloten die voorzag in 

de levering van elektriciteit, geproduceerd in een hydro-elektrische centrale nabij 

Brazzaville, aan Leopoldstad.42

Volgens een Frans rapport werden halverwege de jaren 1950 steeds meer maatregelen 

genomen in Congo om de rol van de grote sociëteiten in de handel te verminderen. Dit 

opende nieuwe perspectieven voor de Franse uitvoerders die de invoer en de uitvoer 

tussen de Union Française en Belgisch Congo sterk zagen toenemen. De Fransen achtten 

zich in een voordeelpositie daar de Duitse uitvoer naar Congo aan het plafond leek te 

zitten, terwijl de antikoloniale retoriek van de VS de irritatie van de Europese bevolking 

in de kolonie opwekte en de Engelsen vooral op de automarkt terrein aan het verliezen 

waren. De evolutie van de markt speelde dus in het voordeel van de Fransen en men ging 

proberen dit zo veel mogelijk uit te buiten. Het doel was om binnen twee à drie jaar de 

export naar Congo te verdubbelen en in bepaalde sectoren, zoals de automobielsector, 

zelfs te verdrievoudigen.43

                                                
40 Trefon, French Policy toward Zaïre, pp. 54-64.
41 Valette, Jacques. La France et l’Afrique: l’Afrique Subsaharienne de 1914 à 1960.
Paris: SEDES, 1994, p. 256.
42 Valette, La France et l’Afrique, p. 256.
43 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB8.1. Rapport van de ‘Dienst van de 
economische expansie in Centraal-Afrika’ voor het jaar 1955 in Belgisch Congo.
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De grootste handicap was paradoxaal genoeg ook de nabijheid van Frans Equatoriaal 

Afrika, welke tot gevolg had dat de Belgische kolonisten vaak de vergelijking aangingen 

met de Franse gebieden en deze als concurrentie voor hun eigen belangen gingen 

beschouwen. In april 1955 werd wel nog een Frans-Belgisch akkoord onderhandeld die 

de relaties tussen de Franse Unie en Belgisch Congo regelde en de handelsrelaties diende 

te bevorderen.

Blijkbaar had dit akkoord succes want uit een verslag van maart 1958 blijkt dat, ondanks 

de over het algemeen vrij beperkte handel tussen de Centraal-Afrikaanse landen, er wel 

een druk handelsverkeer was tussen Belgisch Congo en Frans Equatoriaal Afrika. Dit was 

volgens de Franse handelsattaché in Congo het gevolg van de sterk ontwikkelde regio 

rond Leopoldstad die door haar talrijke industrie een belangrijke rol was gaan spelen 

tegenover de minder ontwikkelde Franse gebieden, zoals die ook door Zuid-Afrika werd 

gespeeld ten overstaan van Katanga, namelijk die van een gemakkelijk en snel 

bevoorradingscentrum van zowel lokale industriële producten als van geïmporteerde 

goederen.44

Toch waren er ook nog steeds wat problemen met de onderlinge handelsrelaties daar 

niet alle afspraken even strikt werden nageleefd. Zo klaagde bijvoorbeeld de Franse firma 

Kleber-Colombes over de verspreiding door de plaatselijke overheden in Belgisch Congo 

van propaganda om de verkoop van Belgische producten te bevoordelen.45 Dit leidde tot 

een onderzoek naar deze praktijken door consul-generaal Mazoyer en zijn handelsattaché, 

waaruit ze besloten dat de Belgische producten inderdaad duidelijk voorrang kregen 

binnen de kolonie. Een voorbeeld hiervan waren de transportfirma’s die aangemoedigd 

werden om enkel banden van Belgische makelij te gebruiken, maar ook de administratie 

en de semipublieke instellingen werden aangemaand om de Belgische producten te 

verkiezen. Tegelijk raadde Mazoyer aan om hier niet te fel tegen in te gaan daar hij maar 

al te goed besefte dat dergelijke activiteiten ook in de Franse kolonies schering en inslag 

                                                
44 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Telegram van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 26-03-1958.
45 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken aan de consul-generaal in Leopoldstad, 19-09-1959.
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waren.46 Eerder was het aanbevolen om de Belgische functionarissen eenmalig te wijzen 

op hun plichten en verder maar geduld uit te oefenen, daar dergelijke verdediging van de 

Belgische interesses vlug genoeg aan een eind zou komen, rekening houdend met de 

politieke evoluties die toen in Congo plaatsvonden.

5. Technische en culturele samenwerking

Consul-generaal Mazoyer vroeg eind 1957 om meer financiële middelen om de Franse 

cultuur in Congo te propageren, te beginnen met een minimum bedrag van 55.000 

Congolese frank. Hij drukte echter tegelijk de wens uit voor het opzetten van een 

algemeen cultureel programma waarvoor nog veel meer geld nodig zou zijn. Om de 

gebrekkige werkingsmiddelen van het Franse consulaat-generaal in de verf te zetten 

verwijst hij naar de Amerikaanse inlichtingendienst in Leopoldstad die over een budget 

zou hebben beschikt van maar liefst twee miljoen Congolese frank, het salaris van de 

daar tewerkgestelde functionarissen niet meegerekend.47

In maart 1958 liet Mazoyer aan de Quai d’Orsay, waar het Franse ministerie van 

Buitenlandse Zaken zich bevindt, weten dat het in het kader van de technische 

samenwerking essentieel was om stages in Frankrijk aan te bieden om het tekort aan 

gekwalificeerde Congolezen op te vangen. Hij vermeldde er tevens bij dat het van groot 

belang was het monopolie voor het verlenen van studiebeurzen niet over te laten aan de 

Amerikanen, die al een grote inspanning leverden op het niveau van de universiteiten, 

indien het Frans haar prestige als cultuurtaal wilde behouden. Daarenboven werd de wens 

nog uitgedrukt een aantal cursussen aan de twee Congolese universiteiten, in Leopoldstad 

en in Elisabethstad, door Franse profesoren te laten geven.48 Dit alles met als 

voornaamste doel het behouden en het ontwikkelen van de Franse taal en cultuur in 

Belgisch Congo.

                                                
46 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 30-10-1959.
47 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 18 – CB1.3. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 28-12-1957.
48 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Telegram van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken, 21-03-1958.
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In augustus liet de consul-generaal weten dat de internationale technische bijstand in 

Belgisch Congo nog steeds quasi onbestaande was en dat Frankrijk met spoed deze 

leemte diende in te vullen om zo haar invloed in het land te kunnen vestigen. Vooral de 

ondersteuning met een economisch karakter was nog erg beperkt, terwijl volgens 

Mazoyer de Franse technische successen beursstudenten en stagairs zouden moeten 

aanzetten om zich te perfectioneren in Frankrijk. Wel wijst hij er tevens op dat in de 

industrie in Belgisch Congo heel wat Franse ingenieurs en leidinggevend personeel actief 

waren, wiens invloed ook zeker niet onderschat mag worden.

Een rol spelen bij de technische bijstand zonder economisch karakter was nog veel 

moeilijker, daar de Belgische administratie niet graag een inmenging zag op dit terrein. In

het verder zetten van de afrikanisatie van de kaders en de overname van een steeds groter 

deel van het beheer over hun zaken door de autochtone bevolking zag Mazoyer een kans 

om ook hier de Franse bijdrage aan belang te doen winnen. Om hun kennis te 

vervolledigen zou de Afrikaanse bevolking volgens hem immers niet in de eerste plaats 

naar haar kolonisator kijken en om politieke en taalkundige reden zouden de Fransen dan 

een belangrijke rol kunnen spelen. Ook aan de informatiesector – de pers, radio en 

cinema – diende een grote aandacht te worden besteed. Door het verstrekken van beurzen 

zou de greep versterkt kunnen worden die de Fransen hadden op de expressiemiddelen en 

via deze op de opinie. Ten slotte mocht men volgens de consul-generaal ook niet 

vergeten om de Afrikaanse professoren te sterken in de Franse cultuur, daar zij in de 

toekomst de enige docenten zouden worden.49

Het was dan ook de bedoeling om niet enkel binnen het kader van de technische 

samenwerking op te treden, maar om ook culturele medewerking aan te bieden. Het is 

deze culturele steun die de consul-generaal als het voornaamste beschouwde. Sterke 

culturele banden konden de Afrikaanse elite namelijk op een duurzame wijze aan 

Frankrijk binden, wat dan weer verder zou uitstralen op de rest van de bevolking en op 

alle andere vormen van samenwerking, al dan niet economisch. Tot dan toe waren de 

plannen in die richting echter nog niet van de grond gekomen, mede door het feit dat de 

                                                
49 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Telegram van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken, 27-08-1958.
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Belgische autoriteiten niet wilden dat de Congolese studenten hun studies in het 

buitenland gingen voltooien. Het zag er toen echter naar uit dat zij onder druk van de 

opinie snel zouden moeten toegeven hierop. Mazoyer en de nieuwe Franse minister van 

Buitenlandse Zaken Maurice Couve de Murville waren het er dan ook over eens dat 

Frankrijk klaar diende te staan om van deze evolutie te profiteren.50

De Belgische autoriteiten bleven echter halsstarriger dan verwacht met betrekking tot de 

buitenlandse studiebeurzen voor haar Congolese studenten en de nieuwe tactiek om op 

cultureel gebied voet aan de grond te krijgen in Belgisch Congo was te trachten om 

invloed te verwerven in de recent opgerichte Congolese universiteiten. De bedoeling was 

het organiseren van cycli van conferenties onder leiding van Franse profesoren en 

technici, die dan ter plekke de nodige aanbevelingen konden doen om de Franse invloed 

uit te breiden en die van de Amerikanen, die op dat moment nog vrij spel hadden, in te 

perken.51

Begin 1959 veranderde de situatie in Belgisch Congo drastisch door een volksoproer die 

uitbrak op 4 januari. Plots werd het voor iedereen duidelijk dat de Congolezen intens naar 

de onafhankelijkheid verlangden en dat het onmogelijk zou zijn nog veel langer tegen 

deze wens in te gaan. Dit had natuurlijk ook gevolgen voor de Franse belangen in het 

land. Indien de onafhankelijkheid zou worden verleend vielen heel wat belemmeringen 

weg om een prominentere rol te gaan spelen, maar voorlopig was het meer dan ooit 

onmogelijk de, nog weinig talrijke, zwarte elite uit te nodigen voor studiebeurzen. De 

meeste Afrikanen die een opleiding hadden genoten waren namelijk politiek actief en 

wensten dan ook niet te vertrekken van de plaats waar op dat moment werd beslist over 

hun politieke toekomst.

Aan de andere kant echter ontwikkelden er zich dus ook nieuwe mogelijkheden voor de 

toekomst. Nu de emancipatie van Congo, dat steeds onder strikte Belgische voogdij was 

gebleven, heel dichtbij leek, zou ook de opportuniteit zich voordoen om een nauwe 

technische samenwerking aan te gaan. Volgens Mazoyer bleef het voorlopig echter nog 

                                                
50 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB8.2. brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken aan de consul-generaal in Leopoldstad, 19-09-1958.
51 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB8.2. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 24-09-1958.
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moeilijk om aanvaardbare gesprekspartners te vinden, daar de namen die de ene dag 

belangrijk waren de volgende dag weer werden vergeten door nieuwe personaliteiten die 

op de voorgrond traden.52

Er dient nog de kanttekening te worden gemaakt dat Frankrijk er eigenlijk niet altijd even 

happig op was om assistentie te verlenen aan landen die geen deel uitmaakten van haar 

koloniale bezittingen. Toen Guinee in 1958 besloot om buiten de Communauté française 

te blijven werd de hulp aan dat land zelfs volledig opgeschort. Maar wanneer echter ook 

landen als Ivoorkust en Senegal, die door Frankrijk als trouwe bondgenoten werden 

beschouwd, begonnen te ijveren voor hun onafhankelijkheid, beseften de Fransen dat 

men deze rigide politiek onmogelijk kon volhouden als men een grote invloed in Afrika 

wenste te behouden.

In 1959 werd dan ook het Fonds d’Aide et de Coopération (FAC) opgericht, als 

opvolger van het sinds 1946 actieve Fonds d’Investissement Economique et Social 

(FIDES), om de samenwerking met onafhankelijke Franstalige landen in Afrika te 

organiseren. Hierbij aansluitend werd ook de Caisse Centrale de la France d’Outre Mer 

(CCFOM) vervangen door de Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE), die 

ook uit eigen initiatief leningen kon verlenen voor ontwikkeling.53 De Franse fondsen 

voor ontwikkelingshulp zouden dus niet langer gereserveerd worden voor (voormalige) 

kolonies van Frankrijk, ook de Belgische gebieden werden als potentiële partners 

aanzien. Pas na de grote onafhankelijkheidsgolf werd, in mei 1961, ook een afzonderlijk 

ministerie voor Samenwerking en Ontwikkeling opgericht voor de Franstalige landen in 

Sub-Sahara Afrika.54

6. De Rondetafelconferentie

Van 20 januari tot 20 februari 1960 werden de voornaamste Congolese politieke figuren 

uitgenodigd voor een groots opgezette Rondetafelconferentie in Brussel die de lijnen 

                                                
52 AAE - SAL. SSCB, 1953-1959. Nr. 34 – CB6.4. Brief van de consul-generaal in 
Leopoldstad aan de minister van Buitenlandse Zaken, 17-04-1959.
53 Cumming, Aid to Africa, pp. 59-60.
54 Cumming, Aid to Africa, p. 60.
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moest uitzetten voor de Congolese onafhankelijkheid die amper een half jaar later een feit 

zou zijn.

Dat de conferentie een sterke interesse teweegbracht bij Frankrijk is duidelijk uit de 

uitgebreide verslagen die in het kader van dit gebeuren werden gemaakt in opdracht van 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet alleen werden de bijeenkomsten zelf van 

nabij gevolgd, ook over de actuele situatie in België en haar kolonie werden rapporten 

opgesteld en de resultaten van de conferentie werden in detail besproken. Ook hadden de 

Fransen oog voor de vele problemen waarmee het onafhankelijke Congo te kampen zou 

krijgen, daar velen reeds de indruk hadden dat het land onvoldoende was voorbereid op 

haar zelfstandigheid. Zo bleven de Belgen tot het einde sterk vasthouden aan hun 

paternalistische visie en werden de eerste verkiezingen in het land gehouden in december 

1957, toen enkel voor de samenstelling van een aantal gemeentebesturen. Politieke 

partijen bleven zoals gezegd ook verboden tot dat jaar, waardoor de Congolezen zich 

aanvankelijk enkel konden organiseren in vakbonden en culturele verenigingen.

Nog voor het van start gaan van de onderhandelingen spreekt de Franse ambassadeur in 

Brussel, Raymond Bousquet, van een groot pessimisme over het welslagen van het hele 

gebeuren.55 En het scheelde ook niet veel of het had inderdaad op een complete 

mislukking uitgedraaid, daar reeds op 25 januari Joseph Kasavubu (ABAKO) was 

vertrokken van de Rondetafelconferentie en niet meer terugkeerde. Een Belgisch 

functionaris beschuldigde Frankrijk er zelfs van dat Kasavubu gesprekken voerde in 

Parijs56, maar uiteindelijk werd hij op 30 januari teruggevonden in Luik. Pas op 10 

februari nam Kasavubu zijn plaats aan de onderhandelingstafel weer in.

Ook tijdens de conferentie lieten de Fransen ook duidelijk blijken dat ze hun kans zagen 

om het weldra onafhankelijke land binnen haar invloedssfeer te brengen. Minister van 

Buitenlandse Zaken Couve de Murville bevestigde op 26 februari aan de Belgische 

ambassadeur te Parijs dat Frankrijk nog steeds het voorrecht dat haar werd verleend door 

                                                
55 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb3 – CB5.1. Brief van de ambassadeur in 
Brussel aan de minister van Buitenlandse Zaken, 8-01-1960.
56 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb3 – CB5.1. Telegram van de ambassadeur 
in Brussel aan de minister van Buitenlandse Zaken, 27-01-1960.
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de akkoorden uit 188457, en toen werden gesloten tussen de Belgische koning Leopold II 

en de toenmalige Franse eerste minister Jules Ferry, als geldig beschouwde.58 Een op zijn 

minst gezegd opmerkelijk signaal van de Fransen in een periode dat ze hun eigen 

kolonies op de weg naar de onafhankelijkheid hadden gezet en dat de internationale 

gemeenschap zich collectief achter deze tendens had geschaard.59 Het is dan ook weinig 

waarschijnlijk dat Frankrijk werkelijk de intentie had de rol van België in Congo over te 

nemen, doch dit signaal viel natuurlijk absoluut niet in goede aarde bij de Congolese 

politici in Brussel. Als de Fransen op deze manier hun ambitie om een rol te gaan spelen 

in het land wilden duidelijk maken, kan het dan ook op zijn minst als een nogal 

onhandige diplomatieke actie worden beschouwd. Dit beseften de Fransen blijkbaar zelf 

ook en uiteindelijk werd via het Franse persagentschap AFP het communiqué verspreid 

dat de Frans-Belgische akkoorden hun juridische geldigheid verloren zodra Congo 

onafhankelijk werd.

Gedurende de hele conferentie, en dan vooral na het verdwijnen van Kasavubu, speelde 

er zich wel een hetze af in de Belgische pers tegen de buitenlandse mogendheden, en dan 

in het bijzonder Frankrijk, die een rol zouden willen gaan spelen in Congo na het 

verlenen van haar onafhankelijkheid. Frankrijk zou volgens diezelfde pers immers schrik 

hebben van de rol die een unitair Congo zou kunnen gaan spelen in Afrika en dan vooral 

ten overstaan van de kleinere Franse ex-kolonies.60

7. Conclusies

Het is duidelijk dat Frankrijk op politiek vlak nog geen voet aan de grond kon krijgen in 

Congo zolang het land een Belgische kolonie bleef. De Belgische kolonialen waren erg 

op zichzelf gericht en deden hun best om buitenlandse invloed zo veel mogelijk te weren. 

Dit deden ze natuurlijk vooral om te voorkomen dat de Congolese bevolking informatie 

zou kunnen ontvangen die hen opstandig kon maken. België bleef namelijk tot het eind 

                                                
57 Dit voorrecht hield in principe in dat België zijn Congolese bezittingen niet aan een 
andere macht mocht overdragen zonder de toestemming van Frankrijk.
58 Gérard-Libois, Jules, Sécession au Katanga, Brussel, CRISP, 1963, p. 39 en 53.
59 Trefon, French Policy toward Zaïre, p. 66.
60 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb3 – CB5.1. Brief van de ambassadeur in 
Brussel aan de minister van Buitenlandse Zaken, 11-02-1960.
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vasthouden aan een erg paternalistische visie die elders reeds als voorbijgestreefd werd 

beschouwd. Aan de andere kant zagen de Belgen Congo ook als een modelkolonie, 

vanwege de grote vorderingen die werden gemaakt in basisonderwijs en elementaire 

gezondheidszorg.

Hoe zeer men deze ‘modelkolonie’ echter trachtte af te schermen, toch sijpelde heel wat 

informatie het land binnen en vooral de Franse kolonies werden al vlug aanzien als een 

voorbeeld van hoe het beter kon. Op die manier kon Frankrijk, ondanks het feit dat het 

ook een koloniserende mogendheid was in Afrika, een vrij positief beeld opbouwen bij 

veel Congolezen, wat hen in de toekomst zeker nog voordeel zou bieden.

Ook economisch was het voor Frankrijk vooralsnog moeilijk om profijt te halen uit de 

rijke Belgische kolonie. Er werd wel een begin gemaakt met een aantal 

handelsakkoorden, maar tegelijk bleven de Afrikaanse kolonies een zeer protectionistisch 

beleid voeren. En ook de ontginning van de vele bodemrijkdommen in Congo bleven 

volledig in handen van Belgische ondernemingen.

De voornaamste vooruitgang was waarschijnlijk te situeren in de culturele rol die 

Frankrijk zou gaan spelen in Congo. Dat de administratie in de kolonie het Frans had 

ingevoerd als voertaal was natuurlijk een groot voordeel en het is vooral consul-generaal 

Mazoyer die hierop een grote nadruk was gaan leggen. Hij ging er al vlug voor ijveren 

met allerhande programma’s de Franse taal en cultuur te bevorderen, in de wetenschap 

dat dit in de toekomst misschien wel het voornaamste bindmiddel zou worden tussen 

Frankrijk en Congo.
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II. De Congolese crisis, 1960-1965

Onmiddellijk na de Congolese onafhankelijkheid kwam het land in een ongeziene

politieke crisis terecht waarbij alles fout leek te lopen. Algemeen wordt aanvaard dat een 

van de voornaamste oorzaken hiervan de koloniale politiek van België was die zich te 

weinig concentreerde op het creëren van een politieke elite die het land zou kunnen 

leiden. De eerste maanden na het verwerven van de onafhankelijkheid werd het land al 

geconfronteerd met een muiterij binnen de Force Publique, de afscheuring van de 

provincies Katanga en Zuid-Kasaï, de moord op de eerste premier Patrice Lumumba en 

rebellieën tegen de centrale regering. De interne conflicten kregen al vlug een 

internationaal karakter door interventies van België, de VN, buitenlandse huurlingen en 

andere mogendheden, waaronder Frankrijk, die een kans zagen om hun invloedssfeer in 

Afrika uit te breiden.

Het is moeilijk een vaste lijn te zien in de Franse politiek ten overstaan van de crisis in 

Congo, daar een aantal betrokkenen op het hoogste niveau het oneens waren over de te 

volgen strategie. Zo was er heel wat onenigheid over de houding tegenover de 

afgescheurde provincie Katanga, over de aanwezigheid van Franse huurlingen, over de 

rol die Frankrijk moest trachten te spelen in de vroegere Belgische kolonie en welke de 

mogelijke gevolgen waren voor de Franse belangen elders in Afrika. De houding van 

zowel het parlement als van de Franse publieke opinie werd daarenboven sterk beïnvloed 

door de onafhankelijkheidsstrijd die werd gevoerd in Algerije en de gemoederen in 

Frankrijk heel sterk beroerde.61

1. De Afrikaanse politiek van Frankrijk

Een van de voornaamste oogmerken van Frankrijk in Afrika was steeds geweest om haar 

status en prestige te behouden, ook na het verlies van de kolonies, en hiervoor trachtte 

men een nauwe samenwerking te bekomen met de onafhankelijk geworden Afrikaanse 

landen. Om een rol te blijven spelen in de wereldpolitiek had men nood aan een sterke 

invloedssfeer op dat continent, op economisch, militair-strategisch en cultureel vlak, wat 

zich vooral in de periode 1960-1963 vertaalde in talloze samenwerkingsverdragen met de 
                                                
61 Trefon, French Policy toward Zaïre, pp. 65-66.
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landen die ooit deel uitmaakten van het Franse koloniale rijk. Er werden niet alleen 

nauwe banden onderhouden met de vroegere kolonies, maar ook met andere cliëntstaten 

en men toonde de mogelijkheid en de bereidheid om militair en diplomatiek in te grijpen 

waar nodig.62 Voor president de Gaulle was het van groot belang dat Frankrijk een 

belangrijke militaire rol bleef spelen in Afrika en het land slaagde daar, als enige van de 

vroegere kolonisators, ook goed in.

Reeds vanaf 1960 ging Frankrijk een groot aantal akkoorden afsluiten in verband met 

defensie en militaire samenwerking. In de eerste plaats gebeurde dit dus met de 

voormalige Franse kolonies, maar later ook met andere Afrikaanse landen die als 

behorende tot de Franse invloedssfeer werden beschouwd, in het bijzonder met de 

Franstalige landen Congo, Rwanda en Burundi. Voor een groot deel bestond de militaire 

assistentie uit de aanwezigheid van militaire raadgevers, maar tevens stonden er steeds 

snelle interventietroepen klaar om in actie te treden vanuit de Franse luchtmachtbases op 

het Afrikaanse continent.63

Na 1963 zien we een verschuiving in de Franse buitenlandse politiek. Niet alleen is er het 

groeiende belang van Europa, tevens was de oorlog in Algerije beëindigd, wat de weg 

openmaakte voor hernieuwde betrekkingen met de rest van de Arabische wereld. 

Hierdoor zal de interesse in Sub-Sahara Afrika afnemen, al blijven de eerder afgesloten 

samenwerkingsverdragen, die vaak een neokoloniaal64 karakter hadden, in werking.65

Volgens Tony Chafer is Frankrijk er sinds de dekolonisatiegolf in Afrika in geslaagd om 

haar belangrijke strategische interesses succesvol te verdedigen. Dit zou volgens hem 

                                                
62 Kroslak, Daniela. “France’s Policy towards Africa: Continuity or Change?” In Africa 
in international politics: external involvement on the continent, edited by Ian Taylor, en 
Paul Williams. Londen: Routledge, 2004, p. 80.
63 Martin, Guy. “Les Fondements Historiques, Économiques et Politiques de la Politique 
Africaine de la France: du Colonialisme au Néo-colonialisme.” Genève-Afrique, 21, no. 2 
(1983), pp. 58-59.
64 Het begrip ‘neokolonialisme’ wordt gebruikt naar de betekenis die Van Dale 14 aan het 
woord verleend: “kolonialisme in vernieuwde vorm, gericht op exploitatie van de 
zelfstandig geworden vroegere koloniale gebieden.”
65 Lellouche, Pierre, en Dominique Moisi. “French Policy in Africa: A Lonely Battle 
against Destabilization.” International Security, 3, no. 4 (1979), pp. 114-119.
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echter niet het gevolg zijn van een goed uitgevoerde overkoepelende strategie, maar 

eerder door zich aan te passen aan de vele crisissen die het continent hebben geteisterd en 

die buiten de controle van Frankrijk vielen. Ondanks het ontbreken van een groter plan, is 

men er dus wel steeds in geslaagd om zich af te stemmen op een veranderende 

omgeving.66

Guy Martin merkt op dat de Afrikaanse politiek van Frankrijk sinds de 

dekolonisatiegolf door geheimhouding wordt omhuld. Het voornaamst doel van die 

politiek is het verdedigen van de economische en politieke interesses op het continent, 

waarbij men eigenlijk tracht de status quo te behouden, die voordelig is voor de westerse 

mogendheden in het algemeen en voor Frankrijk in het bijzonder. Het is dus een 

nationalistische en behoudsgezinde politiek die ook door Martin als neokolonialistisch 

wordt bestempeld.67

2. Franse actoren

De Franse diplomatie tegenover Congo dient te worden gezien binnen het bestel van de 

Vijfde Republiek die onder impuls van Charles de Gaulle tot stand kwam. De hervorming 

van de Franse staat was noodzakelijk geworden door de diepe crisis waarin de Vierde 

Republiek tegen het einde van de jaren 1950 was verzeild, onder meer door de opstand 

die vanaf 1954 woedde in Algerije.

Na het verlenen van onafhankelijkheid aan Marokko en Tunesië en van autonomie aan 

de gebieden in Zwart-Afrika en aan Madagaskar, gaf Frankrijk het beeld van een land dat 

zijn Overzeese dominantie toch wou behouden waardoor een internationaal vijandige 

houding ontstond ten overstaan van Frankrijk. Aan de ene kant werd bijvoorbeeld elke 

inmenging door andere mogendheden in het Algerijnse vraagstuk door Frankrijk 
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verworpen, maar aan de andere kant voerde de Franse luchtmacht zelf aanvallen uit op 

ALN68-kampen in Tunesië.69

De Fransen hadden in 1958 geen vertrouwen meer in het regime van de Assemblée 

nationale, die de gebeurtenissen onderging en op het internationale toneel blijk reeds 

blijk had gegeven van haar onmacht. Hierdoor kreeg de Gaulle op achtenzestigjarige 

leeftijd de kans om terug aan de macht te komen. De Franse internationale politiek laat 

zich onder diens presidentschap kenmerken door het pragmatisme en het minoriseren van 

de rol van ideologieën, in het bijzonder dan deze van het communisme. Het nationale 

belang krijgt resoluut de voorkeur en er is een sterke argwaan tegenover 

supranationaliteit en integratie. De enige ambitie is de grootsheid van Frankrijk en de 

buitenlandse politiek van de Gaulle kenmerkt zich dan ook door twee objectieven: voor 

Frankrijk de nationale onafhankelijkheid gebaseerd op een sterke staat en aangepaste 

militaire middelen en tegenover het buitenland het behoud van de internationale status-

quo.70

Maurice Couve de Murville werd in juni 1958 aangesteld als minister van Buitenlandse 

Zaken en zou deze functie tien jaar blijven uitoefenen. Onder de Vijfde Republiek werd

de Franse buitenlandse politiek echter voor het grootste deel gestuurd door de president 

zelf. Voor de relaties met de vroegere Franse kolonies in Afrika werd een Algemeen 

Secretariaat voor Afrikaanse en Madagassische Zaken opgericht, vanaf 1960 onder 

leiding van Jacques Foccart, die door zijn belangrijke rol in Afrika en zijn vele banden 

met Afrikaanse leiders de bijnaam ‘Monsieur Afrique’ zou meekrijgen.71

De rol van president de Gaulle

De grondwet van de pas opgerichte Vijfde Republiek gaf aan de Franse president een 

enorme macht wat betreft het buitenlandse beleid. De Gaulle was dan ook meestal de 

belangrijkste persoon achter de Franse politiek in Afrika. Toch kreeg hij ook heel wat 

                                                
68 Het Armée de Libération Nationale (ALN) was de gewapende vleugel van het Front de 
Libération Nationale (FLN), een Algerijnse politieke beweging die ijverde voor volledige 
onafhankelijkheid van Frankrijk.
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tegenstand, van zowel de publieke opinie en de oppositie als vanuit zijn eigen 

administratie. Daarenboven waren ook heel wat buitenlandse mogendheden, niet in het 

minst de VS en het VK, ontevreden over de Gaulle’s diplomatiek houding tegenover

onder andere de Congolese Crisis.72

Zijn houding had regelmatig een dubbelzinnige dimensie, daar hij zich aanvankelijk niet 

leek te willen binden aan een bepaalde partner binnen de machtsstrijd in Congo. Liever 

werden positieve contacten onderhouden met alle machtshebbers waarmee mogelijk 

zaken konden worden gedaan. Hij stond echter voor een aantal moeilijke keuzes, zoals 

het al dan niet steunen van de VN-vredesoperatie in Congo, die er actief was op vraag 

van de Congolese regering maar voornamelijk tot doel had het prowesterse Katanga, die 

een potentiële bondgenoot in de regio was voor Frankrijk, terug binnen een federale 

Congolese structuur te brengen.

Tegenover de vredesopdracht van de VN in Congo bleek de Gaulle uiteindelijk heel 

negatief, wat hij ook duidelijk liet blijken in het Franse parlement, via de pers en bij de 

VN zelf.73 De positie van de Gaulle werd gemotiveerd om volgende redenen: hij vond dat 

voorrang moest worden gegeven aan de rechten en de verantwoordelijkheden van elke 

individuele staat; de VN werd steeds meer gedomineerd door de vele Afrikaanse en 

Aziatische staten die onafhankelijkheid hadden verworven, wat volgens de Gaulle de weg 

vrijmaakte voor ’n grotere invloed van de communistische mogendheden; de interventie 

was een bedreiging voor de soevereiniteit van Congo; en ten slotte was er de schrik dat 

een precedent werd geschept voor een eventuele tussenkomst van de VN in Algerije, 

waar de Fransen reeds zes jaar een bitter conflict uitvochten.

De Gaulle liet zijn onvrede blijken door geen bijdrage te leveren aan de financiering van 

de VN-operaties in Congo, door geen toelating te geven voor VN-vluchten over Frankrijk 

of Algerije (hierin gevolgd door de Franse bondgenoot Fulbert Youlou, die ondertussen 

de eerste president van het onafhankelijke Congo-Brazzaville was geworden) en door 

verbaal in de aanval te trekken tegen de VN. Wanneer de VN echter later gewapend zou 

optreden tegen de lumumbistische rebellen, welke zich onder leiding van Antoine 
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Gizenga in het oosten van Congo hadden georganiseerd en een regering hadden gevormd 

in Stanleystad, werd wel de medewerking van Frankrijk bekomen.

Ondanks het feit dat de Gaulle weigerde samen te werken met de VN, liet hij ook 

blijken wel degelijk bekommerd te zijn om de desintegratie en wanorde in Congo, welke 

nefaste gevolgen zouden kunnen teweeg brengen in andere gebieden op het continent. Hij 

zag echter vooral de vroegere Belgische kolonisators een voorname rol spelen hierin, 

daar die volgens hem over de nodige expertise op het terrein zouden beschikken.74 Het 

alternatieve plan van de Gaulle, waarbij de Belgen een grote controle zouden behouden 

over de Congolese administratie, werd echter door de zowel de Britten als de Amerikanen 

van tafel geveegd. Zij geloofden namelijk dat de VN het voornaamste middel moest 

blijven in de bedwinging van de crisis en vonden het vooral niet opportuun om de 

vroegere kolonisators een voorname rol hierin te laten spelen. De Gaulle was dan ook een 

van de weinige buitenlandse machthebbers die België ten volle steunden toen het in 1964 

parachutisten inzette voor de bevrijding van Europese gijzelaars in Stanleystad.

De houding van de Gaulle tegenover de Katangese secessie is een stuk moeilijker en 

dubbelzinniger. Officieel werd de centrale regering in Leopoldstad en de eerste 

Congolese president Kasavubu gesteund, daar de Franse politiek in Afrika steeds 

gesteund was op het behoud van de eenheid van de bestaande staten om zo de stabiliteit 

op het continent te trachten bevorderen. De Gaulle is hier echter niet steeds consequent in 

geweest en er was wel degelijk ook een duidelijke sympathie tegenover het regime van 

Moïse Tshombe (CONAKAT), die zichzelf tot president had uitgeroepen van het

onafhankelijke Katanga, niet in het minst omdat de Fransen hier een mooie kans zagen 

om hun invloed te vestigen in een mineraalrijk gebied.75

Michel Debré

De Gaulle voerde zijn semiofficiële politiek ten gunste van Tshombe voor een groot deel

via zijn eerste minister Michel Debré (1959-1962). Zo onderhield deze via de Franse 

functionaris Bistos nauwe contacten met Tshombe en werd de belofte gedaan om bij de 
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Afrikaanse bondgenoten aan te dringen tot een erkenning van het onafhankelijke Katanga 

en om een consulaat-generaal op te richten in Elisabethstad. Daarenboven accepteerde 

Debré een uitnodiging van Dominique Diur, de afgevaardigde van het Katangese regime 

te Parijs, om een officieel bezoek te brengen aan Katanga, die er uiteindelijk wel nooit 

zou komen. Zowel de politieke mentor als de militaire attaché van Diur waren trouwens 

Fransen.76

Jacques Foccart en het Algemeen Secretariaat

Na de grondwet van 1958 ontstond het Algemeen Secretariaat voor Afrikaanse en 

Madagassische Zaken. Deze groep van adviseurs met betrekking tot het beleid in Afrika 

werden gehuisvest binnen het Elysée zelf en stond dus in nauw contact met de Franse 

president. Aan het hoofd van deze groep stond tot het midden van de jaren 1970 Jacques 

Foccart, die een grote vrijheid kreeg en in de praktijk ook uitvoerende besluiten kon 

nemen. Zo ontving hij bezoekende Afrikaanse dignitarissen, benoemde hij Franse 

ambassadeurs en bereidde hij presidentiële briefings voor. Ten slotte was hij in staat om 

inlichtingen te winnen bij de Franse geheime dienst en kon hij een uitgebreid netwerk 

opbouwen tussen Franse en Afrikaanse leiders, zakenlieden, functionarissen en politici.77

Aan de rol van Jacques Foccart in het Franse Afrikabeleid kan dan ook onmogelijk 

voorbijgegaan worden. Hij was een van de invloedrijkste raadgevers van de Gaulle en 

waarschijnlijk was hij de persoon die het nauwst betrokken was bij de geheime 

activiteiten in Franstalig Afrika. Het was ook Foccart die de president ervan kon 

overtuigen de Franse hulpprogramma’s te concentreren in Afrika, daar het potentiële 

politieke gewin in dat continent volgens hem veel groter was dan in continenten als Azië 

of Latijns-Amerika.78

In Congo speelde hij voornamelijk een belangrijke rol door zijn goede relatie met Moise 

Tshombe79 en door zijn nauwe samenwerking met president Fulbert Youlou, die een van 

de voornaamste bondgenoten van Tshombe werd. Net als de Gaulle zou Youlou op zijn 
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hoede zijn geweest over de politieke rol die een verenigd Congo zou kunnen hebben op 

de regio en dus ook op de staten die deel uitmaakten van het vroegere Frans Equatoriaal 

Afrika.80 In ruil voor de diplomatieke erkenning van Katanga beloofde Tshombe onder 

meer financiële bijdragen aan de bouw van een dam in Congo-Brazzaville, doch zo ver is 

het uiteindelijk niet kunnen komen.

De Franse huurlingen

In de naoorlogse periode speelden huurlingen vooral een belangrijke rol in onafhankelijk 

geworden en ontwikkelende landen. Volgens Guy Arnold omdat, vaak verkeerdelijk, 

werd aangenomen dat de huurlingen bepaalde kwaliteiten en professionalisme konden 

leveren in die landen die deze zelf nog niet konden voorzien. De jaren na Wereldoorlog 

Twee zagen het ontstaan van vele nieuwe zwakke staten en de beschikbaarheid van heel 

wat overbodig geworden soldaten, die niets anders kenden dan het voeren van oorlog en 

bereid waren als huurlingen in dienst te treden indien ze hier goed voor werden betaald. 

Deze moderne huurlingen kunnen worden gezien als halfonwettige professionele 

moordenaars. Ze werden verondersteld goed te zijn in wat ze doen, ze kregen de kwalijke 

reputatie een grote wreedheid aan de dag te leggen ten overstaan van hun slachtoffers en 

ze werden over het algemeen gehaat en gevreesd door de gewone burgerbevolking. Een 

vaak weerkerend patroon bij deze huurlingen was hun rechtse politieke achtergrond. Zo 

waren velen onder hen openlijk racistisch en/of anticommunistisch en vochten ze meestal

in steun van reactionaire regimes. 81 Het is in het Congo van de jaren 1960 dat deze 

moderne huurlingen voor het eerst berucht werden.

De huurlingen die actief waren in Congo kregen al vlug de reputatie onoverwinnelijk te 

zijn, door hun succesvolle weerstand aan de VN-troepen in Katanga en het gemak 

waarmee ze de rebellengroepen konden afhouden, ondanks hun beperkte troepensterkte. 

Over het algemeen waren de huurlingen echter geen uitzonderlijke soldaten, maar 

profiteerden ze van de zwakte van hun tegenstanders. De troepen van de VN en vooral 
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het Congolese leger kenden een gebrek aan discipline, terwijl de rebellen vaak over 

inferieure wapens beschikten.82

Heel wat voorstaande politieke figuren waren actief in Parijs om de Katangese zaak te 

steunen en een bijzondere rol hierbij speelden de Franse huurlingen. Trefon suggereert 

dat Tshombe eind 1960 - begin 1961 tot het idee voor het inhuren van deze soldaten 

kwam door hun affiniteit met het ultraconservatieve gedachtegoed van de Katangese 

leider en omdat hij hoopte zo meer steun te verwerven bij de Franse politieke elite voor 

zijn zaak. Daarenboven zou hij gedesillusioneerd geweest zijn in de Belgische raadgevers 

en de Belgische steun in het algemeen.83

Het regime in Katanga nam, via de Belgische raadgever Thyssens, contact op met de 

Franse kolonel Claude Trinquier, die al een reputatie had opgebouwd in de oorlog in 

Algerije, en stelde hem aan als opperbevelhebber van de Katangese gendarmerie. Eerder 

was Trinquier samen met nog een aantal Franse officieren door de Gaulle uit Algerije 

teruggeroepen vanwege de nieuwe politiek van zelfbeschikking die de Gaulle in Algerije 

voerde maar niet door alle militairen ter plaatse werd aanvaard. Deze opstandige 

militairen werden dan ook met spoed uit het land teruggetrokken.

De in 1960 aangetreden Franse minister van Defensie Pierre Messmer voerde een pro-

Katangese koers en liet duidelijk zijn enthousiasme blijken voor de activiteiten van de 

Franse huurlingen, wat onder meer blijkt uit ontmoetingen met Trinquier. Deze beweerde 

dat Messmer hem daarbij zou hebben aangemoedigd om in te gaan op de verzoeken van 

Tshombe daar die ten gunste zouden zijn van de Franse belangen.84 Het feit dat Trinquier, 

net als de officieren die hij meenam, toelating kreeg om verlof te nemen uit het Franse 

leger om naar Katanga te trekken, toont ook duidelijk aan dat het ministerie geen 

bezwaren had tegen de missie. Volgens Trefon gaf Messmer daarenboven ook nog steun 

bij de rekrutering van de nodige huurlingen in Frankijk.

De missie van Trinquier in Katanga werd echter een grote mislukking. De Belgen waren 

allesbehalve tevreden over het aanstellen van een Fransman aan het hoofd van de 
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Gendarmerie Katangaise, het Katangese leger, en vreesden dat dit slechts een voorbode 

was van een volledige vervanging door Fransen van het technisch raadgevend personeel 

in de afvallige provincie. Daar de economie in Katanga en daarmede ook de financiering 

van Tshombe’s regime grotendeels afhankelijk was van de Belgische mijnmaatschappij 

Union Minière du Haut Katanga (UMHK) konden de Belgische raadgevers genoeg druk 

zetten op Tshombe om Trinquier uiteindelijk terug de laan uit te sturen.

Een ander probleem voor Trinquier was dat hij geen steun kreeg van de overige Franse 

ministeries. De Franse premier Debré zorgde er bijvoorbeeld voor dat een 

aanwervingskantoor voor huurlingen werd gesloten en zelfs het ministerie van 

Buitenlandse Zaken werkte hem tegen door haar consuls in de regio het advies te geven 

hem onder geen beding hulp te bieden, dit om te voorkomen dat de centrale Congolese 

regering voor het hoofd zou worden gestoten. Trinquier besloot dan ook uiteindelijk om 

in april 1961 terug te keren naar Frankrijk. Enkele van zijn medestanders bleven in 

Katanga om, met succes, aan de zijde van de gendarmerie tegen de VN-troepen te 

strijden, tot ook zij zich eind 1961 verplicht zagen om het strijdtoneel te verlaten.85

In contrast met de eerdere tegenwerking vanuit de Quai d’Orsay werd via de Franse 

consul te Elisabethstad Lambroschini wel bekomen dat de VN-medewerker in Katanga, 

Conor Cruise O’Brien, de repatriëring van de Franse huurlingen overliet aan de Franse 

autoriteiten. Deze gaven de huurlingen echter voldoende tijd om als burgers uit de regio 

te ontkomen. Mogelijk handelde de consul hier op eigen initiatief daar de Franse consul 

in Rhodesië eerder wel alles had gedaan om de huurlingen tegen te werken, zoals 

mogelijk ook de wens was van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.86 Aan de 

andere kant vertrok er in juli 1961 uit de Quai d’Orsay wel een telegram waarin gemeld 

wordt dat de generale staf van Defensie had laten weten dat kapitein Egé, gestationeerd in 

Katanga, werd teruggeroepen.87 Dit doet vermoeden dat de samenwerking tussen 

Defensie en Buitenlandse Zaken met betrekking tot de huurlingen toch groter was dan 
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men wou laten uitschijnen. Uiteindelijk werden een aantal huurlingen, onder meer René 

Foulques en Paul Ropagnol, in Frankrijk toch nog aangeklaagd voor hun rol in Katanga.

Het aantal huurlingen dat gedurende de Katangese secessie werd ingezet bedroeg 

gemiddeld 400 en toen ze later door de centrale regering – toen deze werd geleid door 

Tshombe - werden ingezet tegen de Simba-opstand waren er wel 1500. De Belgen en de 

Fransen overheersten bij de huurlingen. Verder waren er ook Italianen, Rhodesiërs, 

Duitsers, Spanjaarden, Portugezen en enkele Britten en Israëli’s. Onder de huurlingen 

bevonden zich heel wat ervaren Fransen die onder andere in Algerije hadden gevochten.88

Van de 150 huurlingen die halverwege de jaren 1960 actief waren in Bukavu in de Kivu

hadden er slechts vier dienst gedaan in het Franse vreemdelingenlegioen, terwijl er een 

veertigtal waren die actief zouden zijn geweest bij de terroristische organisatie 

Organisation Armée Secrète (OAS) in Algerije. Dit geeft een mooie illustratie van het 

allooi van veel van de huurlingen die in Congo vochten. John de St. Jorre wijst er ten 

slotte op dat ondanks de goede relaties tussen de blanke officieren en de zwarte soldaten, 

deze werden gekenmerkt door een sterk paternalistische houding. Daarenboven werd het 

leven van een zwarte soldaat ook duidelijk beschouwd als zijnde van ondergeschikt 

belang.89

De burgeroorlog bleef voortduren tot 1965 en zo bleven ook de huurlingen actief in 

Congo, ondanks hevige protesten van andere Afrikaanse landen. Pas in maart van dat jaar 

was het hevigste verzet gebroken. Op 13 oktober 1965 besluit Kasavubu Tshombe af te 

zetten, wat het definitieve einde betekent van diens politieke rol in Congo, die de deur 

wijd openzette voor de invloed van westerse mogendheden. 

Daarenboven kondigde Kasavubu aan dat alle buitenlandse huurlingen uit het Armée 

Nationale Congolaise (ANC) zouden gestoten worden, maar kort hierna greep Mobutu 

met een tweede staatsgreep definitief de macht. De dreiging van de rebellen bleef 

voorlopig ook aanwezig en de huurlingen bleven nog ongeveer twee jaar actief in het 

land. Het is ook met de hulp van de huurlingen dat men er het daaropvolgende jaar in 
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slaagt om een muiterij onder de Katangese gendarmes neer te slaan, waarbij veel Franse 

huurlingen tegenover hun vroegere strijdmakkers komen te staan.90

Uiteindelijk zou er in augustus 1967 een beslissende confrontatie plaatsvinden tussen 

het Congolese leger en de overgebleven huurlingen, die zich in de Kivu hadden 

teruggetrokken, om deze laatste definitief uit het land te verdrijven. In november 1967 

dienden de huurlingen uiteindelijk de grens met Rwanda over te vluchten. Terzelfder tijd

stak een groep rond de bekende Franse huurlingenleider kolonel Bob Denard vanuit 

Angola de grens met Katanga over, maar deze trok zich al snel weer terug.91 Het was

trouwens in het Congo van de jaren 1960 geweest dat Denard zijn ‘carrière’ als huurling 

was begonnen, waarna hij nog vele decennia in die hoedanigheid in Afrika actief zou 

blijven.92

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Couve de Murville, die dit ambt beklede van 

1958 tot 1968, bleef steeds ontkennen dat de Franse regering enige verantwoordelijkheid 

had over de Franse huurlingen die in het land actief waren geweest. Volgens een 

woordvoerder van het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken gaven de Franse 

consulaire gezanten wel degelijk bescherming aan onder andere Denard. De contacten 

tussen de Franse ambassadeur in Leopoldstad en de Franse huurlingenleider zouden zelfs 

een publiek geheim zijn geweest.93

Het Franse parlement

Ook vanuit het Franse parlement spraken enkele vooraanstaande politici, onder andere 

Jacques Soustelle, Antoine Pinay en Georges Bidault, zich uit ten gunste van een 

onafhankelijk Katanga. Voornoemde personen konden bogen op een groot prestige en 

een rijke politieke carrière en hun invloed op het parlement had ook een belangrijke 

weerslag op de publieke opinie en verschillende politieke niveaus.94 De pro-Katangese 
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politici gingen hun activiteiten coördineren via de Association France-Katanga, met aan 

het hoofd de vroegere politiecommissaris Georges Baylot. 

Een voornaam doel van deze vereniging was het bevorderen van de commerciële 

contacten tussen Frankrijk en Katanga. Hiertoe werden o.a. een handelsdelegatie naar 

Katanga gezonden en onderhandelingen gevoerd in naam van de UAT om een 

vliegverbinding tussen Elisabethstad en Brazzaville te verzorgen (en zo het monopolie 

van het Belgische SABENA te doorbreken). De Association France-Katanga onderhield 

daarnaast nauwe banden met de uiterst rechtse Belgische groepering Comité d'Action et 

de Défense des Belges d'Afrique (CADBA), waarbinnen de beruchte generaal Emile 

Janssens95 een voorname rol speelde.96

Quai d’Orsay

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hield zich, alvast naar de buitenwereld toe, het 

dichtst aan de officiële lijn van de Gaulle tegen de Katangese secessie. Ondanks de 

tegenstand aan de VN-operatie in Congo en de steun aan de Belgische visie, werd

meermaals verklaard dat Congo terug verenigd moest worden onder de centrale regering 

in Leopoldstad en werd de secessie van Katanga veroordeeld. De minister van 

Buitenlandse Zaken Couve de Murville liet meermaals aan de Algemene Vergadering 

van de VN zijn protest blijken over de VN-troepen daar die volgens hem de afspraken 

van hun missie niet nakwamen en de soevereiniteit van de Congolese staat niet 

respecteerden.

Volgens Trefon bestaat er geen twijfel over dat vanuit de Quai d’Orsay de levering van 

huurlingen en militair materiaal aan Katanga wel degelijk werd tegengewerkt. Steun aan 

het regime in Katanga kon namelijk de diplomatieke relaties met heel wat andere 

gematigde Afrikaanse landen, waaronder de vroegere Franse kolonies, ernstig verstoren.

Zo werd Trinquier tegengewerkt toen hij trachtte in Katanga te geraken, maar ook in de 
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affaire rond de levering van Fouga Magisters heeft het ministerie een voorname rol 

gespeeld. Negen van deze Franse gevechtsvliegtuigen werden door de Belgische regering 

besteld voor de beslissing over de Congolese onafhankelijkheid en zouden normaal aan 

de Belgische kolonie worden geleverd. Tshombe liet zijn oog vallen op deze vliegtuigen 

toen deze klaar waren om naar Afrika te worden gebracht en trachtte ze te laten leveren 

aan zijn Katangese leger. Op vraag van de centrale regering in Leopoldstad liet het 

ministerie van Buitenlandse Zaken de Fouga’s echter blokkeren zodat ze Frankrijk niet 

konden verlaten. Ondanks het feit dat er geen exportvergunningen waren voor de 

vliegtuigen werden er uiteindelijk toch nog drie naar Katanga verscheept, waar ze een 

doorslaggevende rol zouden spelen in de strijd tegen de VN-troepen. De overige zes 

vliegtuigen werden uiteindelijk in de herfst van 1963 aan de Congolese regering in 

Leopoldstad geleverd.97

Dat het ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten uit zijn uiterste best deed om te 

laten blijken dat ze niets te maken had met de hulp die Tshombe toch bereikte vanuit 

Frankrijk, wil echter niet zeggen dat dit ook werkelijk het geval was. Het Franse 

ministerie had er natuurlijk alle belang bij haar onschuld in deze staande te houden, 

indien het niet de woede van de Congolese regering, ook een potentiële bondgenoot, op 

haar nek wilde halen.

Ondertussen hadden de Franse diplomaten in Leopoldstad het trouwens reeds bijzonder 

moeilijk om zich te verweren tegenover de beschuldigingen vanuit de Congolese 

regering, die al sterke vermoedens had dat Frankrijk wel actief steun verleende aan de 

Katangese machthebbers. Meermaals moest de Franse ambassadeur, in de eerste jaren na 

de onafhankelijkheid de heer Pierre Charpentier, gaan uitleggen dat de Fransen in 

Katanga daar waren ten persoonlijke titel en dat Frankrijk zich strikt houdt aan haar 

politiek van non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden in Congo.

Hoewel de schrik bestond bij de Belgen dat vanuit de Quai d’Orsay zou worden getracht 

om Congo binnen de Franse invloedssfeer te brengen (herinner de verklaring van minister 

Couve de Murville gedurende de Rondetafelconferentie waarin hij verklaarde dat de 
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akkoorden van 1884 naar de mening van de Franse regering nog steeds in voege waren), 

werden de Belgische interesses niet actief tegengewerkt. De Franse diplomaten bij de 

Verenigde Naties stemden vaak samen met de Belgische en gedurende de periodes van 

onderbroken diplomatische betrekkingen tussen Brussel en Leopoldstad probeerde 

Frankrijk ook in naam van België de contacten met de Congolese regering te 

onderhouden. Voor zijn diensten kreeg de toenmalige Franse ambassadeur in Congo zelfs 

een Belgische onderscheiding uitgereikt. Naarmate de crisis vorderde verminderde de 

verstandhouding tussen Fransen en Belgen echter daar Frankrijk nadrukkelijker zijn eigen 

belangen ging verdedigen.98

3. De machthebbers in Congo

De regering in Leopoldstad

Daar Frankrijk net als België een belangrijke koloniale macht was in Afrika zou het even 

duren alvorens er toenadering kwam met de Congolese regering. Deze werd namelijk 

aanvankelijk geleid door Patrice Lumumba, die een hevige afkeer had van de vroegere 

kolonisatoren. Met Kasavubu konden de Fransen het beter vinden en hij was 

oorspronkelijk dan ook meestal de voornaamste gesprekspartner voor Frankrijk. 

Lumumba werd echter reeds in september, nog geen drie maanden na de Congolese 

onafhankelijkheid, afgezet en nog diezelfde maand pleegde Mobutu een eerste 

staatsgreep. Kasavubu mocht voorlopig echter aanblijven als president en vanuit 

Frankrijk werd dan ook bij hem aangedrongen om een nieuwe regering aan te stellen 

waarin alle provincies vertegenwoordigd werden om het regime opnieuw legitimiteit te 

verschaffen.99

Uiteindelijk werd, niet geheel vrij van enige buitenlandse interventie (cf. infra), Cyrille 

Adoula aangeduid als nieuwe Congolese premier. Vanwege de dubbelzinnige houding 

van Frankrijk ten overstaan van de Katangese secessie waren de relaties echter nog steeds 

niet optimaal en vanuit de Congolese regering bleven er beschuldigingen komen aan het 

adres van Frankrijk over de steun die zou worden verleend aan Tshombe. Wanneer 
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Congo uiteindelijk overgaat tot erkenning van de Gouvernement Provisoire de la 

République Algérienne (GPRA) bereiken de betrekkingen zelfs een dieptepunt.100

De verhoudingen bleven dus lange tijd gespannen, waardoor de eerste grote 

samenwerkingsakkoorden tussen de beide landen pas in 1963 werden gesloten. Toch 

waren er reeds van bij de Congolese onafhankelijkheid contacten met als doel om 

dergelijke akkoorden te sluiten, Frankrijk was er immers op uit haar invloed in het land te 

vestigen. Ze werden hierbij gedeeltelijk gesteund door het idee van de Congolese 

regering om zichzelf zo onafhankelijk mogelijk te maken van België door andere 

westerse partners op te zoeken.

Een handig hulpmiddel voor Frankrijk om voet aan de grond te krijgen in Congo was de 

Union Africaine et Malgache (UAM), een organisatie die de vroegere Franse kolonies in 

Afrika samenbracht. In januari 1963 vonden een aantal ontmoetingen plaats tussen de 

leden van deze organisatie en de Congolese regering en hierbij informeerde eerste 

minister Adoula voor het eerst naar technische assistentie van Frankrijk.101 Dit 

resulteerde in een verkennende missie onder leiding van Jean-Francois Poncet, die zich 

positief uitsprak over een verdere samenwerking. Zijn verslagen legden de nadruk op het 

nut van het propageren van de Franse taal en cultuur, het ondersteunen van de 

reorganisatie van het sterk ontregelde administratieve en economische systeem in het 

land en ten slotte het counteren van mogelijke invloed vanuit Rhodesië in Katanga.102

De missie leidde uiteindelijk tot het tekenen van een culturele en technische 

samenwerkingsovereenkomst in juli 1963. Het verdrag behelsde onder meer onderwijs, 

studiebeurzen, de levering van studiemateriaal en technisch en administratief personeel 

(cf. infra: ‘Culturele en technische samenwerking’).

Eind 1963 werd Jacques Koscziusko-Morizet aangesteld als nieuwe Franse ambassadeur 

in Leopoldstad. Het is onder zijn leiding dat een nauwere samenwerking tussen de beide 
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landen vorm kreeg. Een nieuwe overeenkomst voor technische samenwerking werd

getekend in december 1963, waarbij de eerder gemaakte afspraken geconcretiseerd 

werden. Op zijn beurt legde premier Adoula op 21 april een officieel bezoek af in Parijs, 

waar hij de bereidheid toonde een vijfjarenplan uit te werken ten behoeve van de 

ontwikkeling in Congo.103

Toch bleef er aanvankelijk ook nog heel wat wantrouwen vanwege Adoula en Kasavubu

jegens de Fransen vanwege hun rol bij de Katangese secessie.104 Dit veranderde met de 

aanstelling van de vroegere bondgenoot Tshombe als eerste minister in juli 1964 (cf. 

infra: ‘Katanga en Tshombe’). Dit zorgde voor de mogelijkheid om de banden tussen de 

beide landen sterk uit te breiden en het feit dat de eerste ceremonie die Tshombe na zijn 

aanstelling bijwoonde een receptie was die werd georganiseerd door ambassadeur 

Koscziusko-Morizet indiceerde reeds de bijzondere band die Tshombe had met 

Frankrijk.105

Dat de samenwerking vooral op culturele activiteiten gericht was is gemakkelijk te 

verklaren door het Franstalige erfgoed dat het land had meegekregen van haar Belgische 

kolonisator. Toch dient men er rekening mee te houden dat bij de Congolese 

onafhankelijkheid slechts een klein deel van de bevolking de Franse taal machtig was.106

Via het leveren van leerkrachten, studiebeurzen en taalprogramma’s werd echter 

bijgedragen aan het verspreiden van de Franse taal en aldus werd de weg bereid om een 

nauwere samenwerking in de toekomst mogelijk te maken. (Cf. infra: ‘Culturele en 

technsiche samenwerking’.)

Katanga en Tshombe

Een van de centrale problemen in de Congolese crisis was de poging tot secessie van de 

mineraalrijke provincie Katanga onder leiding van de prowesterse Tshombe. De 
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belangrijkste financier van de onafhankelijkheidsstrijd van Katanga was het Belgische 

mijnbouwbedrijf UMHK.

Tijdens de Katangese secessie trachtte echter ook Frankrijk de Belgische invloed in de 

regio te verdringen of op zijn minst gedeeltelijk over te nemen.107 Dit is niet 

verwonderlijk daar de Katangese economie vanwege haar enorme mijnindustrie veruit de 

belangrijkste was in Congo. Frankrijk was naast België het enige land dat, zowel militaire 

als financiële, steun verleende aan het onafhankelijke Katanga van Tshombe.108 Toch was 

er ook enige voorzichtigheid, welke volgens Etambala het gevolg was van het geloof van 

de Fransen dat de scheiding een slechte afloop zou kennen109, waardoor dan ook officieel 

het standpunt van de VN werd gesteund. Tegelijk was er ook hevige tegenstand tegen de 

methodes die de VN toepaste om haar doel, de hereniging van Congo, te bereiken.

De internationalisering van de rekrutering van buitenlandse militairen vanaf het einde van 

1960 zou het Belgische monopolie op de invloed in Katanga doorbreken. (Cf. supra: ‘De 

Franse huurlingen’.) Deze internationalisering zou zich op twee manieren doorzetten. Ten 

eerste werden niet-Belgische huurlingen aangeworven om de Gendarmerie Katangaise

bij te staan. Aanvankelijk waren dit vooral Zuid-Afrikanen, Rhodesiërs en Britten die in 

aparte eenheden werden ingedeeld en georganiseerd waren in functie van het voeren van 

een guerrillaoorlog. Een tweede manier was het vergroten van de verscheidenheid in 

directe militaire assistentie, waardoor Katanga, conform de wensen van Tshombe, niet 

langer volledig afhankelijk zou zijn van België. Vanaf begin 1961 werden te Parijs en 

Toulouse Franse huurlingen gerekruteerd die vaak reeds ervaring hadden opgedaan in 

conflicten in Indochina en Algerije.110 Nu zouden deze ex-militairen de ruggengraat gaan 

worden van de Katangese gendarmerie. Het is ook op dat moment dat de Franse kolonel 

Roger Trinquier het opperbevel kreeg toebedeeld over de gendarmerie, maar na de 

intriges met de Belgische militaire raadgevers en Guy Weber, de Belgische stafchef van 

de Katangese troepen, zal het diens adjunct kolonel Roger Faulques zijn die deze rol op 
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zich neemt. Deze laatste zou trouwens een rol hebben gespeeld bij folteringen tijdens de 

Algerijnse oorlog.111 In Katanga zou hij een detachement van een twintigtal Franse 

officieren onder zijn hoede hebben gehad die verantwoordelijk waren voor de 

reorganisatie van het leger. Het Franse ministerie van Defensie liet echter weten op de 

hoogte te zijn van slechts 3 Franse officieren die niet langer in dienst zijn, waaronder 

Faulques, die afgekeurd geweest zou zijn wegens invaliditeit. Ook werd het gerucht 

ontkend dat zij daar waren met een opdracht vanwege het ministerie.112

Tegelijk was er ook sprake van de levering van allerhande militair materieel door 

Frankrijk aan Katanga. Zoals reeds eerder besproken waren er zo op onverklaarbare wijze 

drie Fouga Magisters in Katanga aangekomen. Ook ander luchtvaarttechnisch materieel 

vond haar weg richting de provincie, maar de Franse regering hield vol dat het hiervoor 

nooit toestemming had verleend.113

In Frankrijk werd zoals reeds vermeld in 1961 de Association France-Katanga opgericht 

door voormalig politieprefect Jean Baylot. Tot de activiteiten van deze vereniging 

behoorden protestacties bij de Franse Minister van Buitenlandse Zaken Couve de 

Murville tegen de ONUC, de VN-vredesmissie in Congo, het organiseren van banketten 

voor Katangese afgevaardigden en het sturen van een delegatie naar Katanga. Bij deze 

initiatieven die in Frankrijk werden ondernomen om Katanga te steunen, is het niet altijd 

duidelijk of ze politiek gemotiveerd waren of eerder uit economische overwegingen 

werden ondernomen. Wel werd heel duidelijk getracht om het Belgische monopolie op 

economisch gebied te breken. Zo was het luchtverkeer tot dan volledig in handen van de 

luchtvaartmaatschappij SABENA, maar voortaan werden ook vluchten georganiseerd 

tussen de Katangese hoofdstad Elisabethstad en Brazzaville door de Franse 

luchtvaartmaatschappij UAT.114
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Daar de Katangese onafhankelijkheid nooit officieel werd erkend werden er enkel 

officieuze vertegenwoordigers naar het buitenland gestuurd. De Katangese 

vertegenwoordiger in Parijs was de heer Diur, al had die geen officieel mandaat gekregen 

van de regering in Elisabethstad. Toch speelde hij een belangrijke rol bij de Katangese 

pogingen om de westerse hulp, zowel op militair als burgerlijk vlak, te 

internationaliseren. Hij had onder meer een Franse politieke raadgever, de heer Delègue, 

een jurist die eerder actief was geweest in Zuidoost-Azië en eerst met de toestemming 

van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken contact had opgenomen met de 

UMHK en de Belgische overheid om zich aan te bieden als raadgever voor de Katangese 

president Moïse Tshombe.115

In Katanga zelf zouden er dan weer in april 1961 contacten zijn geweest tussen de 

Franse functionaris Bistos, die zoals vermeld handelde in opdracht van de Franse Eerste 

Minister Michel Debré, en de Katangese autoriteiten met betrekking tot de erkenning van 

de Katangese onafhankelijkheid en de opening van een consulaat-generaal te 

Elisabethstad.116 Naar de buitenwereld toe werd er echter nog steeds op toegezien dat niet 

de indruk werd gewekt dat Frankrijk de Katangese machthebbers steunde en bij de 

viering van een jaar onafhankelijkheid op 11 juli 1961 onthield de staf van het consulair 

agentschap in Elisabethstad zich dan ook van de feestelijkheden.117

Ondanks herhaaldelijke pogingen van de internationale VN-troepenmacht in Congo om 

Tshombe ten val te brengen wist de Katangese gendarmerie, met de hulp van de 

buitenlandse huurlingen, aan de aanvallen te weerstaan. Dit zette Frankrijk er 

daarenboven toe aan de VN ervan te beschuldigen de situatie te hebben gecompliceerd 

door Tshombe een overwinning te schenken in zijn onafhankelijkheidsstrijd118, welke 

zijn legitimatie alleen maar zou versterken.
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Op het hoogtepunt van zijn politieke en militaire macht organiseerde Tshombe met 

Belgische en Franse adviseurs zelf een conferentie die tot doel had alle Congolese leiders 

samen te brengen en een onderhandelde oplossing te bekomen. De oplossing die de 

Fransen voor ogen hadden was een confederale staat met grote politieke en economische 

zelfstandigheid voor de verschillende deelstaten, zodat de Fransen hun invloed konden 

behouden in een Katanga dat een autonome koers zou kunnen varen.119 Op de conferentie 

werd echter geen resultaat bereikt en een onderhandelde oplossing voor het conflict leek 

nog steeds veraf.

In december 1961 was Tshombe korte tijd in Frankrijk, maar hij verbleef daar in de 

hoedanigheid van een gewoon privépersoon. Uiteindelijk moest hij ook al vlugger dan 

voorzien naar Katanga terugkeren wegens problemen daar en hij zou tijdens zijn bezoek 

geen enkele officiële Franse persoonlijkheid hebben ontmoet.120

Diezelfde maand nog vond wel een nieuwe ontmoeting plaats, in de militaire basis van 

Kitona, waarbij wel een akkoord werd bereikt over de hereniging van Congo. Tshombe 

bleek zich echter niet aan de overeenkomst te houden, volgens de Franse regering niet 

onverwacht daar Tshombe bij het tekenen ervan onder zware militaire druk stond van de 

VN121. Uiteindelijk werd dan toch besloten de beslissing met geweld te forceren. Nadat 

VN-troepen uiteindelijk een jaar later, in januari 1963, Katanga opnieuw onder controle 

brachten van de centrale regering, diende Tshombe te vluchten naar Spanje.

De hereniging van Katanga met de rest van Congo wilde echter niet zeggen dat er direct 

een einde kwam aan de belangrijke Franse invloed in die provincie. Bij een bezoek in mei 

1963 van Ghislain Clauzel, de toenmalige Franse ambassadeur in Congo, aan 

Elisabethstad, poneerde hij dat Frankrijk nog steeds een grote rol speelde in de stad en dat 

de lokale Alliance française er goed georganiseerd was en doeltreffend werk leverde. 
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Er werden daarnaast radio-uitzendingen van de radiozender Radio-Collège verzorgd 

door Fransen en er waren Franse professoren actief aan de staatsuniversiteit in de stad. 

Verder was Frankrijk de voornaamste klant van de UMHK geworden, waardoor deze 

maatschappij voortaan vele bestellingen, zoals de aankoop van wagens, bij Franse 

bedrijven deed. Toch waarschuwde de ambassadeur tegelijk dat men ook alert moest 

blijven voor een mogelijke uitbreiding van de Engels(talig)e invloed vanuit het nabije 

Rhodesië.122

De vlucht van Tshombe uit Congo betekende nog niet het einde van diens politieke 

carrière. In 1964 werd hij door president Kasavubu teruggeroepen uit zijn ballingschap in 

Madrid om Congolees eerste minister te worden en zo de strijd tegen de zogenaamde 

Simba-rebellen123 te leiden. Tshombe keerde hiervoor terug naar de massale inzet van 

buitenlandse huurlingen, waarvan velen ook nog deel hadden uitgemaakt van zijn 

Gendarmerie Katangaise.124 Ze zouden uiteindelijk onder leiding van de Belgische 

kolonel Vandewalle een voorname rol spelen in het neerslaan van de Simba-opstand in 

oktober en november 1964.125

Het eerste officiële buitenlandse bezoek legde Tshombe af in Parijs bij generaal de 

Gaulle en ook met Michel Habib-Deloncle, staatssecretaris van Afrikaanse Zaken, en 

Raymond Triboulet, minister van Samenwerking, waren er ontmoetingen. Om de invloed 

van België en de Verenigde Staten in Congo terug te dringen wou de Congolese premier 

namelijk verder toenadering zoeken tot Frankrijk, te beginnen door een objectief 

onderzoek te vragen naar de economische en financiële toestand van het land. Generaal 

de Gaulle ging in op het verzoek en gaf ook toestemming om een militaire samenwerking 

op poten te zetten.126 Een jaar later loodste hij Congo zelfs binnen in de UAM. Deze 

demarche van de Gaulle werd echter niet door alle leden van de organisatie in dank 

afgenomen, Mauritanië zou zelfs besluiten zijn lidmaatschap op te zeggen, en ook enkele 
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leden van de Franse regering, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Couve de 

Murville, waren hier tegen gekant.127

Ook met de regering van Tshombe verliepen de relaties trouwens niet altijd optimaal. 

Zo had de Franse ambassadeur in augustus 1964 telefonisch contact gehad met de 

rebellen die toen nog in Stanleystad zaten.128 Dit was niet naar de zin van de centrale 

regering daar het kon worden gezien als een vorm van erkenning tegenover de 

rebellengroepering. Mogelijk ging het contact echter vooral over de bescherming van 

Franse burgers die in het door de rebellen gecontroleerde gebied verbleven, al valt het 

ook niet uit te sluiten dat de Fransen beducht waren voor een mogelijk welslagen van de 

opstand en alvast wouden polsen of er ook met de rebellen zaken konden worden gedaan.

Zuid-Kasaï

Op 8 augustus 1961, een dag nadat Tshombe zich tot president van Katanga uitriep, werd 

door Albert Kalonji (MNC-K) de onafhankelijkheid van Zuid-Kasaï uitgeroepen. Net als 

in Katanga werd gesteund op de grote bodemrijkdom in het gebied, in dit geval vooral 

grote voorraden aan diamant, en Bakwanga, de zetel van de machtige Forminière die de 

voornaamste geldschieter van de secessie was, werd de hoofdstad van deze autonome 

‘Mijnstaat van Zuid-Kasaï’.

Het onafhankelijke Zuid-Kasaï, dat geen aparte provinciale eenheid vormde in de 

koloniale periode, zou echter al vlug een stuk kwetsbaarder blijken dan Katanga. Het 

regeringsleger werd ter plekke gestuurd om de controle te herstellen en leek daar ook vrij 

vlug in te slagen, maar dankzij militaire ondersteuning vanuit Katanga konden de 

regeringstroepen voorlopig teruggedreven worden.

De mijnstaat leek dus kans te hebben te overleven en diende op zoek te gaan naar de 

nodige erkenning, maar de buitenlandse mogendheden hadden slechts een beperkte 

interesse voor het verlenen van bijstand. België ging de zaak wel bepleiten bij de VN, 

maar vanuit Frankrijk bleek geen interesse te komen, mogelijk daar zowel het 
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strategische als economische belang veel minder groot was dan in Katanga. Nochtans zou 

een verdere fragmentatie van Congo ook de Katangese secessie ten goede kunnen komen.

De economische situatie in de mijnstaat verslechterde echter zienderogen, mede door een 

grote instroom van vluchtelingen uit het door geweld geteisterde West-Kasaï, en door het 

bloedige regime van Kalonji verloor hij veel van zijn populariteit.129 Wanneer uiteindelijk 

de Forminière besloot om hem niet langer te steunen was zijn rijk uit en in januari 1962 

werd hij aangehouden. Zuid-Kasaï werd uiteindelijk op 29 september 1962 opnieuw 

geïntegreerd in Congo.

Lumumba en Stanleystad

Door het wantrouwen van Patrice Lumumba tegenover de Europese koloniserende 

mogendheden zijn er nooit nauwe contacten geweest tussen de Congolese premier en de 

Franse regering. Hij bleef echter pas voor een heel korte periode na de onafhankelijkheid 

eerste minister en verbleef daarna voor lange tijd onder huisarrest in Leopoldstad. Toen 

hij in december 1960 naar Stanleystad trachtte te vluchten werd hij opgepakt en een 

maand later vermoord.

Hoewel Lumumba ook bij de Fransen op slechts weinig sympathie kon rekenen lijkt het 

erop dat de Fransen geenszins betrokken waren bij de uiteindelijke liquidatie van de 

eerste Congolese premier. In het standaardwerk betreffende de moord op Lumumba130, 

dat in de nasleep van de parlementaire onderzoekscommissie Lumumba – welke zelf dan 

weer in het leven werd geroepen na het boek van Ludo de Witte131 – werd geschreven, 

gaat de aandacht volledig naar de rol van vooral België en verder die van de VS (en de 

CIA) en van rivaliserende Congolese politici. Toch valt ook hier niet te vergeten dat de 

Fransen als een dichte bondgenoot konden worden beschouwd van het afgescheurde

Katanga, waar Lumumba uiteindelijk aan zijn einde was gekomen, en zodoende ook zelf 

niet helemaal onschuldig zijn in deze kwestie.
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Nog voor de dood van Lumumba hadden zijn aanhangers in Stanleystad de 

Volksrepubliek Congo uitgeroepen en een regering gevormd onder leiding van Antoine 

Gizenga, die door hen als de enige legitieme in Congo werd beschouwd. Het ging hier 

dus niet om een secessie zoals in Katanga en Zuid-Kasaï, maar integendeel om een 

uitdaging van de centrale macht in Leopoldstad. Deze tegenregering werd echter 

voornamelijk gesteund door de SU, die onder andere voor de levering voor wapens 

zorgde via Egypte en Soedan. Uiteindelijk zou Soedan, onder zware druk van de VS, 

Groot-Brittannië en Frankrijk, de doorreis van militair materieel door haar grondgebied 

verbieden. Een andere manier waarop Frankrijk het regime in Stanleystad trachtte te 

dwarsbomen was het overtuigen van haar Afrikaanse bondgenoten om niet de minste 

blijk van erkenning te geven, onder andere door geen officiële ontvangst te verlenen aan 

gezanten van de Volksrepubliek.132 In dit conflict werd voorlopig een vreedzame 

oplossing bereikt en in september 1961 zou Gizenga vicepremier worden in de nieuwe 

regering onder leiding van premier Cyrille Adoula.

4. Houding tegenover andere hoofdrolspelers

Verenigde Naties

De Franse relaties met de VN waren reeds geruime tijd vertroebeld door de veroordeling 

door de organisatie van de koloniale oorlogen die de Fransen hadden gevoerd en voerden 

in respectievelijk Indochina en Algerije.133 De inmenging van de VN in de Congolese 

Crisis, met het opstarten van de missie ONUC, was dan weer niet naar de zin van de 

Franse regering, die eerder voorstander was van directe onderhandelingen tussen de 

betrokken groepen. De leden van de Brazzaville Conferentie waren het, al dan niet onder 

Franse druk, hiermee eens en stelden dat geen andere mogendheden zich mochten 

mengen in de binnenlandse aangelegenheden in Congo, noch via militaire, noch via 

diplomatieke weg.134

                                                
132 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb1 – CB5.1. Telegram aan de ambassade in 
Conakry, 22-06-1961.
133 Cumming, Aid to Africa, p. 60.
134 Andereggen, Anton. France's Relationship with Subsaharan Africa. Westport: 
Praeger, 1994, pp. 67-68.
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Regelmatig greep Frankrijk met haar vetorecht in tegen de plannen die werden 

opgesteld door Dag Hammarskjöld, toenmalig secretaris-generaal van de VN, officieel 

omdat men vreesde dat die plannen onuitvoerbaar waren op het terrein – zoals het verbod 

aan de Congolese troepen om hun bases te verlaten – of omdat ze geweld in de hand 

zouden werken in plaats van een vreedzame oplossing naderbij te brengen.135 Een andere 

reden voor de tegenstand ten overstaan van de VN-missie die regelmatig door Frankrijk 

naar voor werd gebracht was dat vele contingenten in Congo afkomstig waren van landen 

die nauwe banden hadden met de SU, zoals Ghana, Guinee, de VAR136 en Indonesië.

Anderzijds blijkt echter dat Frankrijk er zelf expliciet bij haar Afrikaanse bondgenoten 

had op aangedrongen om geen troepen te zenden naar Congo indien Hammarskjöld 

hierom zou verzoeken.137

In september 1961 stierf Hammarskjöld bij een vliegtuigongeluk boven Noord-Rhodesië 

tijdens een van zijn missies om vrede te bewerkstelligen in Congo. Hij werd vervangen 

door U Thant die zich tot doel stelde de VN zo vlug mogelijk te kunnen terugtrekken uit 

Congo, maar niet alvorens een oplossing te hebben gevonden voor de crisis in het land. 

Omdat ook hij alludeerde op een herovering van Katanga met militaire middelen, indien 

Tshombe niet meewerkte aan een vreedzame hereniging van het land, stuitte hij al vlug 

op Frans protest, doch U Thant slaagde erin zijn visie door te drukken.

Nadat met een beslissende aanval in december 1962 - januari 1963 een einde werd 

gemaakt aan de Katangese secessie, zou de houding van de Franse regering ten aanzien 

van VN-troepen veranderen. Voortaan werd de strijd tegen de rebellengroeperingen die 

nog actief waren in Congo gesteund.138

                                                
135 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb1 – CB5.1. Telegram aan de VN-
afvaardiging in New York, 2-02-1961.
136 De Verenigde Arabische Republiek (VAR) was een politieke unie die in 1958 werd 
gevormd tussen Egypte en Syrië. In 1961 zou Syrië zich na een staatsgreep terugtrekken 
uit de federatie, maar Egypte bleef nog tot 1971 officieel bekend onder deze naam.
137 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb1 – CB5.1. Telegram aan de ambassade te 
Yaounde, 4-03-1961.
138 Gérard-Libois en Van Lierde, Congo 1964, p. 437.
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België

Ook België verleende actief hulp aan het onafhankelijke Katanga en had Frankrijk quasi 

als enige steun met deze politiek, ook al gaven de Fransen België de schuld van de 

wanorde die in Congo heerste omdat het haar kolonie onvoldoende had voorbereid op de 

onafhankelijkheid. Wanneer de Belgische ambassade in Congo al vlug na de 

onafhankelijkheid op bevel van de Congolese regering werd gesloten zijn het ook de 

Fransen die de Belgische belangen in Leopoldstad behartigden. De samenwerking tussen 

beide landen wordt onder meer ook geïllustreerd door het verzoek van de Belgische 

minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak bij zijn Franse ambtsgenoot om 

tussenbeide te komen met betrekking tot de gevangenschap van twee Belgische officieren 

in Kamina.139

Daar de Belgen Tshombe echter lieten vallen op een cruciaal moment, klopte die na 

diens aantreden als eerste minister in de centrale regering dan ook in de eerste plaats aan 

bij Frankrijk om steun te vragen, waardoor de reeds sterk verminderde invloed van België

in haar vroegere kolonie verder zal afnemen, wat dan weer sterk in het voordeel speelde 

van Frankrijk. Na de actie van Belgische parachutisten in november 1964 in Stanleystad 

was de Belgische rol in Congo voor lange tijd zo goed als uitgespeeld.

Verenigde Staten

Het Frankrijk van de Gaulle wilde niet langer deel uitmaken van een van de beide grote 

machtsblokken in de wereld en kon dus niet echt meer als een dichte bondgenoot van de 

VS worden beschouwd140. Het mag dus niet verwonderen dat met betrekking tot de 

Congolese crisis beide landen slechts zelden op dezelfde lijn stonden.

De VS was bijvoorbeeld wel een groot voorstander van de aanwezigheid van VN-

troepen in Congo, vermoedelijk daar het neerslaan van de Katangese secessie, die 

gesteund werd door de Belgen, en van de opstanden door onder andere lumumbisten, die 

banden hadden met de SU, in het voordeel waren van de belangen van de VS. De 

                                                
139 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb2 – CB5.1. Telegram aan de ambassade in 
Leopoldstad, 16-09-1961.
140 De onafhankelijke koers die de Gaulle voor ogen had voor Frankrijk leidde er zelfs toe 
dat Frankrijk zich in 1966 terugtrok uit de militaire akkoorden die waren gesloten in het 
kader van de NAVO.
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Amerikanen waren dan ook voor een groot deel verantwoordelijk voor het mislukken van 

het Katangese onafhankelijkheidsstreven en verloren dus hun moeizaam opgebouwde 

invloed in Congo gedeeltelijk bij het aantreden van Tshombe.141

Toen de Congolese Volksrepubliek was uitgeroepen in Stanleystad was er wel een 

toenadering in de Congopolitiek van Frankrijk en de VS en werd er overlegd hoe men 

best diende te handelen om te vermijden dat Congo binnen de Sovjet-Russische 

invloedssfeer zou vallen. Wanneer de VS dan echter overging tot het zenden van een 

oorlogsschip naar de monding van de Congostroom kwam er een hevig verzet hiertegen 

vanuit Parijs. Het Amerikaanse manoeuvre werd als onverstandig aanzien daar Frankrijk 

vond dat er niet de minste militaire dreiging uitging vanuit de SU, maar enkel een 

politieke waarbij de wanorde in Congo en de onmacht van de VN-troepen werd 

uitgebuit.142

Wel bleef men voortaan regelmatig van gedachten wisselen met de VS en ook het VK 

om toch te trachten zo vaak mogelijk dezelfde mening te vertolken. Wanneer eind juli 

1961 een nieuwe eerste minister zou worden gekozen in Congo – sinds het ontslag van 

Lumumba uit die positie had nog geen nieuwe premier de goedkeuring gekregen van het 

Congolese parlement – was het de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean 

Rusk die de vrees uitdrukt dat Antoine Gizenga waarschijnlijk gemakkelijk verkozen zou 

worden door het door de MNC-L gedomineerde parlement en die erop aandrong om met 

de westerse ambassades te overleggen hoe men dit kon trachten te voorkomen.143 Met 

succes overigens, want uiteindelijk werd bij een parlementaire bijeenkomst in de 

Lovanium Universiteit voor de meer gematigde Cyrille Adoula gekozen. Een cordon van 

VN-soldaten werd ingeschakeld om te voorkomen dat de vergadering van buitenaf werd 

beïnvloed, doch onder meer president Kasavubu legde een aantal beslissende bezoeken 

af, terwijl Mobutu zelfs met een militair ingrijpen dreigde indien de uitslag hem niet naar 

de zin was.

                                                
141 Gérard-Libois en Van Lierde, Congo 1964, pp. 531-532.
142 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb1 – CB5.1. Telegram aan de ambassade in 
Washington, 9-03-1961.
143 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb2 – CB5.1. Telegram aan de ambassade in 
Leopoldstad, 28-07-1961.
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Sovjet-Unie

De SU speelde in Congo voornamelijk een rol in de korte periode na de 

onafhankelijkheid dat Lumumba premier was, maar gaf ook steun aan diverse opstanden 

in het oosten van Congo en aan de tegenregering van Gizenga in Stanleystad. De dreiging 

dat Congo uiteindelijk misschien binnen de invloedsfeer van de SU zou worden gebracht 

was een van de voornaamste redenen dat Frankrijk zowel aan het opstandige Katanga als 

aan de centrale regering steun verleende. Die dreiging was reëel daar de Congolese 

Volksrepubliek van Gizenga niet enkel door de Sovjet-Unie en de Oost-Europese landen 

werd erkend, maar ook door diverse Afrikaanse staten. Uiteindelijk zou de SU er echter 

nooit in slagen om een duurzame invloed in het land op te bouwen.

De Afrikaanse landen

Een belangrijk strategisch voordeel voor Frankrijk was dat het de meeste van haar 

vroegere kolonies aan haar had weten te binden in nauwe bondgenootschappen, waardoor 

de Franse mening vaak ook door een groot aantal Afrikaanse landen, gekend als de Groep 

van Brazzaville, werd geventileerd. Het is ook uit deze groep dat in september 1961 de 

UAM is ontstaan.

Een gevolg van de samenwerking met deze landen was de organisatie in maart 1961 van 

een conferentie in de Madagassische hoofdstad Antananarivo. Hier werden de meer 

gematigde Congolese leiders samengebracht om tot een vergelijk te komen, wat 

uiteindelijk ook lukte met het voornemen Congo tot een confederatie om te vormen, maar 

daar niet alle belangrijke figuren aanwezig waren was het in feite een maat voor niets. De 

resultaten werden door Frankrijk en haar bondgenoten wel als legitiem aanzien, maar 

veel andere Afrikaanse landen gingen er niet mee akkoord. Met name de meer 

progressieve Groep van Casablanca stelde niet enkel de resultaten van de conferentie in 

vraag, maar ook de legaliteit van de regering in Leopoldstad. Frankrijk denonceerde deze 

landen echter als extremistisch en dus ongeschikt om een rol te spelen bij het oplossen 

van de crisis.144

                                                
144 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb1 – CB5.1. Telegram aan de VN-
afvaardiging in New York, 20-03-1961.
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Om haar invloed via de Afrikaanse bondgenoten uit te breiden werd ook de oprichting 

van ambassades door die landen in Congo aangemoedigd. Zo kreeg de Madagassische 

president Tsiranana, die zeer nauwe banden onderhield met Frankrijk, extra technische 

bijstand toen zijn land een ambassade in Leopoldstad opende.145

Naast Tsiranana was vooral Fulbert Youlou een belangrijke bondgenoot voor Frankrijk 

en ook Tshombe. Door zijn voortvarendheid bracht hij de Fransen echter al eens in 

verlegenheid. Zo stelde hij in september 1961 een ultimatum aan de Congolese regering 

om over te gaan tot een staakt-het-vuren en de VN-troepen te laten terugtrekken. Dit 

ultimatum werd natuurlijk verworpen, waardoor de beide Congo’s in staat van oorlog 

kwamen.146

5. Economische contacten

Ondanks het vele geweld dat de jaren na de onafhankelijkheid in Congo losbarstte, bleef 

de economie in het land vrij goed overeind. De binnenlandse economie kende weliswaar 

grote problemen, maar zowel de landbouw voor eigen gebruik als de op het buitenland 

gerichte productie en export bleken bestand tegen de crisis. Ook de ontginning van 

mineralen bleef onverminderd doorgaan. 

Toch liep de centrale regering ook heel wat inkomsten mis door de secessie van 

Katanga, de smokkel van diamant en goud en de illegale uitvoer van gewassen langs de 

oostelijke grens, maar de Congolese schatkist kwam niet in geldnood.147 Volgens Franse 

ambassadeur ontstond er een sterk dualisme waardoor men steeds meer een onderscheid 

zag tussen een aantal welvarende mijn- of landbouwenclaves en de rest van het land, 

waar kleine producenten vanwege de moeilijkheden dienden terug te plooien op een 

subsistentie-economie.148

                                                
145 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb2 – CB5.1. Telegram aan de ambassade in 
Antananarivo, 20-11-1961.
146 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 34 – CB5.1. Telegram van de ambassade in 
Leopoldstad, 19-09-1961.
147 Trefon, French Policy toward Zaïre, pp. 82-83.
148 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 45 – CB1.2B. Brief van de ambassade in 
Leopoldstad, 3-08-1963.
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Ondanks het feit dat de onafhankelijkheid nieuwe mogelijkheden bood in de handel 

tussen Frankrijk en Congo bleef Frankrijk lang een secondaire handelspartner voor 

Congo. Zo was het in de periode 1962-1963 Congo’s vijfde belangrijkste leverancier en 

de zesde belangrijkste afnemer.149 In bepaalde exportsectoren wist Frankrijk echter wel 

grote vooruitgang te boeken. Zo kon het haar rol op de automarkt verder uitbreiden 

waardoor de verkoop steeg van 7,8 miljoen Franse frank in 1960 naar 13,5 miljoen 

Franse frank in 1962. Vanwege het gebruik van de Franse taal was er ook een 

gelijkaardige stijging in de boekenverkoop; van 1,36 miljoen Franse frank in 1961 naar 

2,17 miljoen Franse frank in 1962. Frankrijk van zijn kant kocht in Congo in die periode 

vooral koper, palmolie en rubber. Wel is er een enorm verschil tussen de Franse verkoop 

en aankoop in Congo. Zo werd in 1962 door Frankrijk voor 50,8 miljoen Franse frank 

verkocht en voor 166,69 miljoen Franse frank aangekocht.150

Begin 1964 was er nog steeds maar een noemenswaardige Franse firma met filialen in 

Congo, namelijk de Compagnie Française de l’Afrique Occidentale (CFAO), en hadden 

Franse ondernemingen nog geen belangrijke werken kunnen uitvoeren in het land. De 

enige Franse bank met een filiaal in Leopoldstad was op dat moment de Banque de Paris 

et des Pays-Bas. Andere Franse ondernemingen die toen in meer of mindere mate actief 

waren in het land zijn UTA, Berliet Congo, Renault (via Old East), Simca (via Difco), 

Peugeot (via NAHV) en Spécia (Rhône Poulenc).151

Het is pas na de machtsovername door Mobutu in 1965 en de afsluiting van nieuwe 

samenwerkingsverdragen dat de Fransen pas echt voet aan de grond zouden weten te 

krijgen in Congo op economisch gebied.

6. Samenwerking in Congo

Volgens de Gaulle moest een genereus hulpprogramma Frankrijk helpen om haar 

exclusieve invloedssfeer in Afrika te behouden. Ook hield hij daarbij voor ogen dat door 

op die manier het Franse prestige te behouden, Frankrijk een onafhankelijke koers kon 

                                                
149 Trefon, French Policy toward Zaïre, p. 83.
150 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 45 – CB1.2B. Brief van de ambassade in 
Leopoldstad, 3-08-1963.
151 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 50 – CB3.1. Fiche nr. 48. Ambassade in 
Leopoldstad, 01-1964.
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blijven varen van de twee supermachten, de VS en de SU. Onder zijn presidentschap 

werd geopteerd voor nauwe relaties met de verschillende Afrikaanse leiders, waarbij 

regelmatige presidentiële bezoeken een voorname rol speelden, en werden er een aantal 

grote bilaterale samenwerkingsprojecten opgericht.152

Culturele en technische samenwerking

Vooral de culturele toenadering was heel belangrijk voor Frankrijk, niet in het minst 

omdat Congo bij haar onafhankelijkheid het Frans had aangenomen als nationale taal.

Aanvankelijk beheerste echter nog maar een vijfde van de Congolese bevolking deze taal 

waardoor de Franse ambassadeur in 1963 over Congo sprak als “une grande nation 

francophone en projet.”153 Hij achtte het dan ook als de missie van Frankrijk om bij te 

dragen aan de realisatie van dit project, door onder meer het onderwijs in het Frans te 

ondersteunen, de Franse cultuur te verspreiden en de Franse techniek te laten 

overheersen.

Een belangrijke manier om dit te bereiken was het verlenen van beurzen aan Congolese 

studenten en dit kreeg dan ook een steeds grotere aandacht. Opvallend hierbij was dat de 

rekrutering van deze studenten, die het resultaat was van overeenkomsten met de centrale 

regering, ook gebeurde in het afgescheurde Katanga.154 In 1962 werden reeds 140 

studiebeurzen verleend aan de Congolese autoriteiten. In het kader van de culturele 

hulpmissies, de zogenaamde Missions de Coopération et d’Action Culturelle (MCAC), 

werden dat jaar ook meerdere afvaardigingen gestuurd om ter plaatse studies te verrichten 

naar de economische planning, naar het heropleven van de landbouw en naar de 

professionele vorming van Congolezen. Ook werden er stages georganiseerd om de 

opleiding te vervolledigen van landbouwinstructeurs, onderwijzers en verplegers, werden

                                                
152 Cumming, Aid to Africa, p. 60.
153 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 45 – CB1.2B. Brief van de ambassade in 
Leopoldstad, 3-08-1963.
154 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 18, Cb2 – CB5.1. Telegram aan de ambassade in 
Leopoldstad, 11-07-1961.
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er 20.000 leerboeken verspreid en organiseerde men tentoonstellingen in de hoofdstad en 

de belangrijkste provinciesteden.155

Zoals reeds eerder vermeld kwam er een grote doorbraak met het sluiten van het eerste 

grote samenwerkingsakkoord in 1963. Deze was het gevolg van de zending in april 1963 

van een missie, geleid door de heer de La Chevalerie, om ter plaatse de omvang van de 

Franse hulp te bestuderen en om aan de Congolese regering de afsluiting van een 

raamakkoord voor culturele en technische samenwerking voor te stellen. Dit akkoord 

werd na een zekere bedenktijd goedgekeurd op 17 juli van dat jaar. Hierdoor ging

Frankrijk onder meer een voorname rol spelen bij de vorming van toekomstige Congolese 

lesgevers. Verder werden in het kader van het akkoord professoren gezonden naar de 

universiteiten van Lovanium (in Leopoldstad) en Elisabethstad en werden er nieuwe 

culturele centra opgericht in de hoofdstad en de andere grote steden.

Op het domein van de technische samenwerking bleef het aandeel van Frankrijk in 

Congo voorlopig echter relatief bescheiden. Halverwege 1963 waren er vijf professoren 

gedetacheerd aan de Nationale School van Recht en Administratie, was er een specialist

actief binnen het ministerie van Openbaar Ambt en waren er twee ambtenaren aan het 

werk in de ambassade belast met samenwerking. Wel wachtte het ministerie van 

Buitenlandse Zaken nog op enkele experts op het vlak van protocol en verwachtte het 

ministerie van Openbaar ambt ook nog acht Franse experts. In het najaar van 1963 was 

het totale aantal aan Franse docenten en specialisten in Congo niet hoger zijn dan een 

vijftigtal. Dit terwijl België toen nog 2.500 experts en onderwijzers in het land had, het 

aantal specialisten van de ONUC 700 bedroeg en de UNESCO 800 onderwijzers 

leverde.156

                                                
155 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 45 – CB1.2B. Brief van de ambassade in 
Leopoldstad, 3-08-1963.
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Militaire activiteiten

De militaire steun aan Afrikaanse landen stond onder de verantwoordelijkheid van het 

ministerie van Defensie en de Missions Militaires de Coopération (MMC)157, doch in 

Congo waren deze in het begin van de jaren 1960 slechts weinig actief. De militaire 

activiteit vanuit Frankrijk beperkte zich in de eerste jaren tot de vele huurlingen, doch 

deze genoten geen officiële goedkeuring.

In 1963 was er ook nog geen militaire attaché verbonden aan de ambassade in 

Leopoldstad, maar vanwege de terugtrekking van de VN-troepen vroeg de ambassadeur 

Clauzel hier wel om, daar die dan het verloop hiervan zou kunnen beschouwen. Ook het 

zenden van technici en militaire raadgevers voor het Congolese leger werd door hem 

geopperd.158

7. Conclusies

In de eerste jaren na de Congolese onafhankelijkheid was de voornaamste bondgenoot in 

Congo voor Frankrijk ongetwijfeld de prowesterse Tshombe. Frankrijk kon dan ook veel

invloed verwerven in Katanga gedurende de jaren van de recessie, al werden toen ook 

duurzame banden gesmeed voor de toekomst, en bij de Congolese regering toen die onder 

leiding stond van Tshombe. De inzet van buitenlandse huurlingen in zijn land maakte 

echter dat Tshombe nooit op een grote populariteit kon rekenen bij het grootste deel van 

de Congolese bevolking en politici en ook als premier zou hij uiteindelijk niet lang in het 

zadel blijven.

Dat de samenwerking tussen de Franse regering en die van Tshombe in Katanga verder 

ging dan men officieel wou toegeven kan als vaststaand worden beschouwd. Slechts 

weinig werd ondernomen om de Franse huurlingen te beletten naar Afrika te reizen en 

ook de grote aanwezigheid van Frans militair in Katanga kan als meer dan verdacht 

worden beschouwd.

                                                
157 Cumming, Aid to Africa, p. 61.
158 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 45 – CB1.2B. Brief van de ambassade in 
Leopoldstad, 3-08-1963.
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Er dient echter opgemerkt te worden dat niet alle Franse actoren hetzelfde leken na te 

streven of toch niet op dezelfde wijze. Het staat dan wel vast dat het doel steeds is 

geweest om de Franse interesses te verdedigen en waar mogelijk uit te breiden, maar 

hierop waren een aantal verschillende visies. Trefon spreekt in deze van een officieel en 

een semiofficieel discours die door de Gaulle zouden gevolgd zijn. 159 De Franse minister 

van Buitenlandse Zaken Couve de Murville zou dan het officiële discours hebben 

belichaamd, terwijl het semiofficiële in de praktijk werd gebracht door het ministerie van 

Defensie, die dan onder andere de verantwoordelijkheid droeg over de levering van 

huurlingen en materieel in Congo.

Ondanks het feit dat de huurlingen een doorslaggevende factor waren bij de beslissing 

van enkele conflicten, was het echter bezwaarlijk een instrument te noemen dat Frankrijk 

veel duurzame invloed heeft opgeleverd. Meer nog, Tshombe maakte zich door zijn 

samenwerking met huurlingen uiteindelijk zelfs onmogelijk in Congo, waardoor 

Frankrijk zijn voornaamste bondgenoot in het land verloor.

Wat veel meer van belang was voor Frankrijk was de nadruk die werd gelegd op 

culturele samenwerking, een tendens die ook voor de Congolese onafhankelijkheid 

duidelijk aanwezig was en dan ook steeds meer vruchten begon af te werpen. Door te 

verzekeren dat Congo zich tot een volwaardig Franstalig land ontwikkelde konden 

duidelijk culturele banden worden opgebouwd en door te investeren in de opleiding van 

Congolezen kon men heel wat mensen aan zich binden. Vooral de hulp aan de studies tot 

onderwijzer was belangrijk, daar deze hun opgedane culturele achtergrond dan op hun 

beurt konden doorgeven aan nieuwe Congolese leerlingen.

Ten slotte kan ook nog worden geconcludeerd dat de Franse economische rol in Congo 

de eerste vijf jaar na de onafhankelijkheid nog vrij beperkt was, al werden wel een aantal 

akkoorden gesloten voor een nauwere technische samenwerking die een basis legden 

voor een mogelijke expansie in de toekomst.

                                                
159 Trefon, French Policy toward Zaïre, p. 84
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Na de tweede staatsgreep van Mobutu

De definitieve machtsovername door Mobutu op 25 november 1965 zorgde voor een 

consolidatie van de al groeiende samenwerking met Frankrijk. Reeds twee dagen na de 

machtsovername vond er een ontmoeting plaats tussen het nieuwe staatshoofd en de 

Franse ambassadeur, waarbij deze laatste aangaf dat de Franse regering met de nieuwe 

Congolese autoriteiten haar politiek van vriendschap, hulp en samenwerking wou verder 

zetten.160 Ook Mobutu streefde naar nieuwe akkoorden met Frankrijk dat een belangrijke 

bondgenoot bleef voor zijn regime al had hij aan de andere kant steeds een voorkeur voor 

de VS als belangrijkste partner. Met de vroegere kolonisator België daarentegen zouden 

de relaties eerder koel blijven.

Ook tussen Mobutu en Frankrijk waren er echter aanvankelijk enkele troebelen. Bij 

nieuwe opstanden in Kisangani en Bukava speelden namelijk Franse huurlingen onder 

leiding van Bob Denard een voorname rol en vooral de tegenwerking van de ‘Unie van 

Afrikaanse Staten’ viel in slechte aarde bij de Congolese leider. Via deze unie, waarvan 

naast Congo Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek deel zouden uitmaken, wilde 

hij namelijk zijn positie in de regio versterken. Frankrijk praatte echter in op president 

Bokassa om hem ervan te weerhouden mee in dit project te stappen, daar het als een 

bedreiging werd gezien voor de eigen interesses van Frankrijk in de regio. Vermoedelijk 

speelde dit dan ook een rol wanneer Mobutu uiteindelijk in 1971 besloot zich terug te 

trekken uit de Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM).161

Na de opvolging van De Gaulle door Georges Pompidou in juni 1969 zou de toenadering 

tussen Frankrijk en Congo zich doorzetten, niet altijd naar de zin van de overige 

Afrikaanse bondgenoten in Frankrijk die wensten dat de Franse coöperatiemiddelen naar 

de vroegere Franse kolonies zouden gaan.162

Terwijl de samenwerking gedurende de jaren 1960 zich vooral op cultureel gebied 

afspeelde, zou vanaf de jaren 1970 ook op meer technische gebieden de coöperatie 

verstevigd worden. Een aantal private en publieke Franse bedrijven zouden zo een 
                                                
160 AAE - SAL. SSCEB, 1960-1965. Nr. 45 – CB1.2B. Brief van de ambassade in 
Leopoldstad, 29-11-1965.
161 Trefon, French Policy toward Zaïre, pp. 189-190.
162 Trefon, French Policy toward Zaïre, p. 191-192.
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stevige voet krijgen in Congo, vooral op het domein van telecommunicatie en mijnbouw.

In de telecommunicatiesector werden de eerste contacten gelegd bij het zenden van 

specialisten voor onderzoek naar telefoonlijnen tussen Kinshasa en Banana en tussen 

Kinshasa en Lubumbashi. Materiaal voor deze projecten werd geleverd door Thomson-

CSF en de SAT. De samenwerking in de mijnbouw begon reeds in 1964 toen een 

samenwerkingsmissie werd gestuurd door het Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM). In 1969 verkreeg deze organisatie een overeenkomst waarbij het een 

inventaris mocht opstellen van de minerale rijkdom in Congo, waarbij de Fransen een 

jaar lang exclusieve rechten kregen op alle nieuw gevonden voorraden.163 Dit terwijl het 

Belgische UMHK tot grote onvrede van de vroegere kolonisators in 1966 

genationaliseerd werd door Mobutu. Vooral wat koper betreft zou Congo voortaan een 

belangrijke leverancier worden voor Frankrijk.164 Verder is er in deze periode sprake van 

samenwerkingsprojecten op het vlak van gezondheid, veeteelt, landbouwontwikkeling en 

de visserij, doch deze waren van een minder lucratieve aard.

Ten slotte kwam er ook een verder militaire toenadering en in 1969 werd te Mbanza-

Ngungu een opleidingscentrum ingericht voor pantsertroepen, alwaar vanaf 1976 ook 

Franse medewerkers actief waren bij de technische scholing van de Zaïrese militaire 

kaders. Het centrum kwam uiteindelijk in 1979 volledig onder Franse controle en zou 

vanaf dan ook dienen voor de opleiding van militairen uit andere Afrikaanse landen.165

In 1974 werd Valéry Giscard d’Estaing de nieuwe Franse president en in augustus van 

het daaropvolgende jaar was hij reeds op bezoek in het land dat ondertussen gekend was 

als Zaïre. Het bezoek was een duidelijk signaal dat de nauwe samenwerking met het land 

en haar leider Mobutu een prioriteit bleef voor Frankrijk. Daarenboven zag hij militaire 

interventies als een integraal deel van zijn buitenlandse politiek en vooral in Afrika ging 

hij een zeer actieve politiek voeren. Met Zaïre was reeds op 22 mei 1974, net voor zijn 

                                                
163 Trefon, French Policy toward Zaïre, p. 192-194.
164 Beaud, Michel. “Unité et diversité du capitalisme français à l’égard du tiers-monde.”
In La France et le tiers-monde, edited by Michel Beaud, Gérard de Bernis, en Jean 
Masini. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1979, p. 59.
165 Rouvez, Alain, Michael Coco en Jean-Paul Paddack. Disconsolate Empires: French, 
British and Belgian Military Involvement in Post-Colonial Sub-Saharan Africa. Lanham: 
University Press of America, 1994, p. 111.
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aantreden, te Kinshasa een militair samenwerkingsakkoord getekend tussen de beide 

landen. Dit akkoord voorzag onder meer in het plaatsen van een permanente militaire 

aanwezigheid, de vorming van Zaïrese legerofficieren in Frankrijk, het verlenen van hulp 

aan het Zaïrese onderwijs en de opleiding van Zaïrese militairen en de organisatie van het 

leger door Franse militaire raadgevers. 166 Dit werd aangevuld met een tweede 

overeenkomst op 9 juli 1976167 en vanaf september 1979 werden ook gezamenlijke 

militaire oefeningen uitgevoerd met de Franse troepen.168 In 1979 bevonden er zich op 

het Afrikaanse continent ongeveer 14.000 Franse troepen en tal van moderne 

gevechtsvliegtuigen en was Frankrijk betrokken bij vier conflicten: in de Westelijke 

Sahara, Tsjaad, Djibouti en Zaïre.169

Tot twee maal toe, in 1977 en in 1978, werd militair ingegrepen tegen rebellen in de 

provincie Shaba, zoals Katanga op dat moment werd genoemd, daar het zwakke 

Congolese leger niet in staat was de opstanden neer te slaan. Deze eerste directe militaire

interventies waren succesvol en werden door de Fransen als noodzakelijk aanzien voor de 

stabiliteit in de regio.

Het eerste conflict in Shaba begint op 8 maart 1977 en al vlug moeten de Forces 

Armées Zaïroises (FAZ) terrein prijsgeven aan de rebellen van het Front de Libération 

Nationale Congolaise (FLNC). Kolonel Gras, die de leiding had over de Franse militaire 

missie in Zaïre, stelt aan de Zaïrese regering voor om de hulp van Marokko in te roepen, 

wat die dan ook zal doen. Frankrijk zorgt dan weer voor de nodige logistieke steun. Zo 

worden vliegtuigen ingezet om troepen en materieel naar het front te brengen en op 7 

april arriveert majoor Leblanc te Kolwezi om de logistieke leiding van de operatie op 

zich te nemen. Tegen 10 april reeds was een Marokkaans expeditieleger van 1500 

gevechtsklaar gemaakt onder de leiding van kolonel Loubaris. De acties van de Fransen 

zorgden voor veel onvrede bij de Europese Gemeenschap (EEG): op 18 april 1977 uitten 

de Ministers van Buitenlandse Zaken van de EEG-leden hun ongerustheid over de 

                                                
166 France - Zaïre - Congo, pp. 25-26.
167 Rouvez, Coco en Paddack, Disconsolate Empires, pp. 107-108.
168 France - Zaïre - Congo, pp. 26.
169 Lellouche en Moisi, “French Policy in Africa,” p. 108.
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toename van het geweld in de regio en wezen ze elke actie van een mogendheid af die tot 

doel heeft het uitbreiden van haar invloedssfeer in Afrika.170

De tweede oorlog breekt uit in mei 1978 en opnieuw zijn de Amerikaanse en Belgische 

regering terughoudend om militair te interveniëren. Op instigatie van kolonel Gras besluit 

Frankrijk toch tussen te komen. De militaire operatie wordt toevertrouwd aan het Tweede 

Buitenlandse Parachutistenregiment (REP), bestaande uit 700 personen en onder leiding 

van kolonel Erulin. Het regiment was gestationeerd in het Corsicaanse Bastia en viel 

onder de Elfde Parachutistendivisie van generaal Lacaze. De eerste parachutisten landden 

op 19 mei te Kolwezi, dat sinds 13 mei werd bezet door het FLNC. Door deze 

verregaande militaire inmenging wisten de Fransen de invloed van de Belgen in Zaïre in 

hun voordeel te verdringen.171 In de nasleep van deze conflicten speelde Frankrijk ook 

nog een belangrijke rol bij het losweken van steun voor het regime van Mobutu. Op 

conferenties te Parijs en Brussel liet de Amerikaanse regering verstaan enkel op 

economisch gebied hulp te willen verlenen en wanneer Frankrijk vraagt om een 

verhoging van die hulp wordt dit geweigerd, tot ontgoocheling van president Giscard 

d’Estaing.172 Vanaf 1978 zou er trouwens een langdurende rivaliteit bestaan tussen 

Frankrijk aan de ene kant en België en de VS aan de andere kant.173

Ook onder president François Mitterand (1981-1995) van de Franse Parti Socialiste (PS), 

die eerder nog minister van Overzees Frankrijk was, blijft Frankrijk erg actief in 

Afrika.174 Dat de Franse regering het echter slechts zelden goed voorhad met de belangen 

van haar Afrikaanse partners wordt ook duidelijk gemaakt door Jean-Pierre Cot. Hij werd 

Franse onderminister voor Samenwerking en Ontwikkeling in 1981 en in zijn visie 

diende de Franse politiek tegenover Afrika vooral door twee zaken te worden 

gekenmerkt: een houding van politieke ongebondenheid en steun aan autonome 

economische ontwikkeling. Hij voegde hieraan toe dat het belangrijkste hulpmiddel om 

de politieke onafhankelijkheid van de Afrikaanse landen te waarborgen volgens hem de 

                                                
170 France - Zaïre - Congo, pp. 30-31.
171 France - Zaïre - Congo, pp. 31-32.
172 Lellouche en Moisi, “French Policy in Africa,” pp. 119-133.
173 France - Zaïre - Congo, p. 21.
174 Kroslak, “France’s Policy towards Africa,” p. 65.
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Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) is, welke ondertussen is opgevolgd door de 

Afrikaanse Unie (AU). Hij erkende echter zelf dat de aanwezigheid van Franse troepen 

op het continent in strijd is met het regeringsstandpunt van Afrikaanse soevereiniteit en 

zei dit te betreuren, vanwege de financiële last voor Frankrijk en de indruk van onmacht 

voor Afrika, er tegelijk op wijzend dat de troepen er zijn op vraag van de betrokken 

Afrikaanse landen en dat het unilaterale terugtrekken ervan ernstige gevolgen kon hebben 

voor de stabiliteit.175 De politieke onafhankelijkheid van de Afrikaanse landen moest 

volgens hem hand in hand gaan met het verwerven van een economische 

onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat ze zich moesten kunnen ontwikkelen naargelang 

hun interne behoeften (bvb. voedselproductie voor de eigen bevolking i.p.v. voor de 

export), ook indien hier breuken kunnen optreden met de internationale markt.176 Het zou 

echter al vlug blijken dat hij hiermee niet op een lijn stond met de Afrikaanse politiek die 

in de praktijk door Frankrijk werd gevoerd en reeds na een jaar diende hij zijn ontslag in. 

De jaren die erop volgden zou Frankrijk zich ook nog meermaals nadrukkelijk mengen in 

de binnenlandse aangelegenheden van Afrikaanse landen die een te onafhankelijke 

gingen varen, zoals in Burkina Faso waar de charismatische Thomas Sankara de Fransen 

een aantal jaren een doorn in het oog was alvorens in 1987 bij een staatsgreep om het 

leven te komen.

Kort na aanvang van zijn tweede termijn als Frans president in 1988 besloot François 

Mitterand om de samenwerking met Zaïre verder uit te breiden, net op het moment 

trouwens dat er een ernstige diplomatieke crisis heerste tussen Congo en België. In maart 

1988 werd de Franse generaal Jeannou Lacaze aangesteld als militair raadgever van 

president Mobutu en in 1990 waren in totaal ongeveer 130 raadgevers in Congo actief.177

In oktober 1991 echter zouden alle raadgevers het land weer verlaten.178 Frankrijk zou 

wel nog 2 keer militair tussenbeide komen in Zaïre: in 1991 en 1993. Deze ingrepen 
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waren het gevolg van plunderingen en geweldplegingen door Zaïrese militairen die 

ontevreden waren over hun lage soldij. 179

De steun die Frankrijk zou blijven geven aan Mobutu tot diens val in 1997 zou Frankrijk 

zelfs internationaal isoleren en uiteindelijk leiden tot een tactische terugtrekking van 

Frankrijk uit het land. De nieuwe regering van Kabila werd immers gesteund door de VS, 

waardoor zij meer invloed kregen in het land, dat opnieuw de ‘Democratische Republiek 

Congo’ werd gedoopt. Vanwege het grote geopolitieke belang van de regio was dit dan 

ook een grote nederlaag voor de Fransen op het continent.180

                                                
179 France - Zaïre - Congo, p. 30.
180 Kroslak, “France’s Policy towards Africa,” p. 67.
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Besluit

Men kan er nog onmogelijk omheen dat Frankrijk steeds getracht heeft een vrij 

prominente rol te spelen in Congo. Zolang het gebied een Belgische kolonie bleef was dat 

echter heel moeilijk daar de Belgen alle invloed van buitenaf resoluut wilden 

buitenhouden. Met de Congolese onafhankelijkheid veranderde dit drastisch en meerdere 

buitenlandse mogendheden trachtten invloed te verwerven in het uitgestrekte, strategisch 

belangrijke en mineraalrijke land in Centraal-Afrika. Vooral Frankrijk had de ambitie om 

haar militaire suprematie op het Afrikaanse continent te bevestigen en wilde dan ook niet 

alleen de invloed in haar voormalige kolonies behouden, maar deze ook uitbreiden naar 

andere onafhankelijk geworden landen. Uiteindelijk bleken de Fransen ook vrij succesvol 

hierin en in Congo kunnen er hiervoor een aantal redenen naar voor geschoven worden.

Doordat Frankrijk zelf reeds een belangrijke koloniale macht was geweest in Afrika 

beschikte het over heel wat expertise op het continent. Daarenboven kon het de meeste 

van haar vroegere kolonies aan zich binden, waardoor de blijvende aanwezigheid was 

verzekerd. De gemeenschappelijke grens tussen een aantal voormalige Franse kolonies, 

die deel uitmaakten van Frans Equatoriaal Afrika, en Congo zorgde er voor dat de Franse 

invloed reeds voor de onafhankelijkheid begon binnen te sijpelen. En ten slotte was er 

natuurlijk het voorname belang van de Franse taal, waardoor een band tussen Frankrijk 

en Congo voor de hand lag. Die Franse taal werd ook beheerst door de voormalige 

Belgische kolonisators, maar een aantal factoren hadden er voor gezorgd dat deze 

absoluut niet gewenst waren bij de grote meerderheid van de Congolese politici.

Reeds werd de conclusie getrokken dat voor 1965 vooral de culturele samenwerking 

tussen beide landen tot duurzame resultaten had geleid, terwijl de samenwerking met 

Congolese politici niet altijd even succesvol was. Daar het uiteindelijk Mobutu was die 

de macht naar zich toe te trekken wist Frankrijk echter ook politiek haar invloed in het 

land te verzekeren. Aanvankelijk nog met enige aarzeling, daar Mobutu onder meer de 

rol van Frankrijk bij de Katangese secessie niet was vergeten en omdat hij eerst nog meer 

naar de VS uitkeek als bondgenoot voor het bestendigen van zijn regime, maar het waren 

uiteindelijk de Fransen die blijk gaven van de grootste daadkracht in Afrika, wegens de 

permanente aanwezigheid van Franse troepen in de vroegere kolonies. Dit kwam Mobutu 
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natuurlijk heel goed uit, daar er van tijd tot tijd nog een belangrijke dreiging uitging van 

rebellieën.

Frankrijk zou trouwens tot het einde van diens regeerperiode zijn trouwste bondgenoot 

blijven, zelfs lang nadat de meeste westerse landen hun steun hadden opgezegd. Die 

zagen niet langer een nut in het ondersteunen van de dictator eens de Koude Oorlog tot 

een einde was gekomen met de val van de Sovjet-Unie, maar de Fransen wilden

halsstarrig aan hun verworven invloed vasthouden. Toen uiteindelijk een rebellie onder 

leiding van Laurent-Désiré Kabila in 1997 Mobutu van de macht kon drijven, betaalde 

Frankrijk hier echter de prijs voor en verloor het bijna al haar invloed in het land. 

Daarenboven hadden de Fransen door hun houding in Congo ook internationaal prestige 

verloren.

Het behandelde thema in dit werk was nog maar weinig onderzocht, alleen het onderzoek

van Trefon sluit hier dicht bij aan. Uiteindelijk is dit werk door haar focus op een andere 

periode dan ook een nuttige aanvulling geworden op het zijne. Daarnaast geeft het ook 

een interessant beeld van de beginperiode van de Franse hulpprogramma’s in Afrika. Die 

concentreerden zich in de jaren 1960 voor een groot deel op culturele samenwerking, 

welke toen een minstens even belangrijke plaats innam als de technische samenwerking.

Verder onderzoek blijft echter geboden, vooral daar heel wat Franse activiteiten in Afrika 

in een grote geheimhouding waren gehuld. Onder andere Foccart speelde hierin een 

belangrijke rol en toegang tot diens archieven zou hieromtrent nog heel wat nieuwe 

informatie naar boven kunnen brengen.
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