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I. Verklaring i.v.m. de consulteerbaarheid  

 

De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen 

voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder 

met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze 

studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en).  

 

Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft 

benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de 

individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en 

de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie 

geciteerd en beschreven zijn. 
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1. Inleiding 

 

“Een gezond wantrouwen in de media is legitiem”. Dit opiniestuk in MO* Magazine over de 

burgeroorlog in Syrië, geschreven door Ludo de Brabander, woordvoerder van Vrede VZW vormde een 

inspiratiebron en tegelijk een eerste aanzet tot het schrijven van deze masterscriptie.1  

De oorlog die nog steeds woedt in Syrië is meer dan enkel een gewapend conflict tussen de Syrische 

overheid van Bashar al-Assad en extremistische rebellengroepen. De Brabander vergelijkt het met een Koude 

Oorlog 2.0, omdat Rusland en de Verenigde Staten (en hun respectievelijke bondgenoten) zich opnieuw 

mengen in een (schijnbaar) nationaal conflict en tegenover elkaar komen te staan. Over de burgeroorlog in 

Syrië gaan we hier echter niet verder uitweiden, daar zouden we een tweede masterscriptie voor nodig 

hebben.  

Het zijn niet allen de harde feiten over het conflict zelf die onze aandacht trokken in dit artikel, maar ook 

hoe die feiten ons bereiken. De Brabander vraagt zich terecht af hoe betrouwbaar de media bericht over dit 

internationaal belangenconflict en wat we wel en niet mogen en kunnen geloven. Met ‘de media’ bedoelt hij 

hier niet enkel de Syrische kranten, televisie en andere kanalen, maar ook de internationale pers. Hij 

omschrijft immers treffend: “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat de waarheid in tijden van 

oorlog altijd het eerste slachtoffer is.” Informatie is altijd kwetsbaar in tijden van oorlog, stelt hij: “Informatie 

kan immers een belangrijk wapen zijn en doorslaggevend zijn voor de steun van de publieke opinie voor 

bijvoorbeeld een militair optreden of het opleggen van sancties.” Daarom moeten we ons er dus van bewust 

zijn dat het nieuws dat ons bereikt, vaak een gemanipuleerde weergave is van de echte situatie. Een tweede 

reden die De Brabander aanhaalt waarom het zo moeilijk is om een juist beeld te krijgen van een oorlog zoals 

die momenteel in Syrië heerst, is het gevolg van de complexiteit van een conflict. Wanneer er danig veel 

lokale, regionale en internationale spelers met tegenstrijdige belangen en doelstellingen actief zijn, wordt het 

moeilijk om aan volledig correcte berichtgeving te doen. We zien in de recente heisa rond Trump of 

Cambridge analytica bijvoorbeeld hoe actueel de manipulatie van berichtgeving is en blijft.  

Een passie voor nieuws, politiek en geschiedenis bracht ons vervolgens tot bij het onderwerp van 

deze masterscriptie, de Simba-rebellieën in Congo uit 1964 (Simba is Swahili voor leeuw). Deze opstanden 

ontstonden bij de Congolese nationalisten en lagere sociale klassen als gevolg van sociale, politieke en 

economische onvrede met het  politieke regime in Congo dat heerste sinds de onafhankelijkheid. Het zorgden 

ervoor dat Congo in 1964 werd opgeschud door een hevig conflict in het oosten van het land. We zien 

                                                      
1 Ludo de Brabander, “Een gezond wantrouwen in de media is legitiem,” MO* Magazine, laatst geraadpleegd op 
5.08.2018, https://www.mo.be/opinie/een-gezond-wantrouwen-de-media-legitiem.  

https://www.mo.be/opinie/een-gezond-wantrouwen-de-media-legitiem
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parallellen met het hedendaagse Syrië-conflict in die zin dat als gevolg van de socio-politieke en economische 

malaise, de regering en opstandige revolutionaire rebellen tegenover elkaar komen te staan, gesteund door 

internationale belangengroepen. Ook tijdens de Simba-opstanden, in volle Koude-Oorlog-context, werden 

de twee concurrerende partijen gesteund door de tegenstrijdige grote ideologische machtsblokken. De 

Congolese regering en de rebellen werden respectievelijk bijgestaan door het kapitalistische Westen 

(voornamelijk de Verenigde Staten en ex-kolonisator België) en het communistische Rusland en China. In 

1965, wanneer een groot deel van de rebellieën reeds was neergeslagen, kwam ook het 

communistische/socialistische Cuba hulp bieden aan de rebellen.2 

De Simba-rebellieën lijken echter een vergeten deel van de Congolese geschiedenis wanneer we 

hierover de secundaire literatuur ter hand nemen. In David Van Reybroucks lijvige boek over de Congolese 

geschiedenis, komt dit enkel kort aan bod. Hij omschrijft de Simba-rebellen als “jongelingen […] vatbaarder 

voor magie dan voor alle maoïstische en marxistische-leninistische retoriek bij elkaar.”3 Ludo De Witte, een 

auteur over Belgisch-Congolese geschiedenis en de moord op Lumumba, wijdt bijna zijn volledig boek, 

“Huurlingen, geheime agenten en diplomaten”, aan de kwestie.4 Verder vinden we hierover in academische 

artikels en boeken over de postkoloniale periode in Congo referenties of korte uiteenzettingen. Crawford 

Young bijvoorbeeld, verwijst naar het internationale karakter van de rebellieën uit 1964 en het belang ervan 

op lange termijn.5 Toch blijft het aanbod eerder beperkt en is het zoeken naar recente studies omtrent het 

onderwerp. Bovendien refereren veel artikels terug aan het basiswerk dat hierover werd geschreven door 

Benoît Verhaegen, Rébellions au Congo.6 Ook Congo 1964, uitgegeven door CRISP, Centre de recherche et 

d’information socio-politiques, is een standaardwerk over de rebellen, samengesteld door Jules Gérard-

Libois en Benoît Verhaegen.7 Deze twee boeken, gebaseerd op primaire bronnen geven het meeste inzicht in 

de rebellieën uit 1964.  

In deze scriptie willen we een verhelderend licht werpen op de Congolese rebellieën uit 1964. Door 

na te gaan hoe de rebellieën werden gepercipieerd in de Congolese media, is het mogelijk nieuwe inzichten 

te verkrijgen in de motieven en objectieven die aan de basis lagen van het conflict. Door de regeringsgezinde 

krant L’Etoile du Congo en het blad van het rebellenregime, Le Martyr, te onderzoeken aan de hand van een 

kritische discoursanalyse, willen we de onderliggende machtsrelaties en ideologieën die het conflict 

                                                      
2 Martin Meredith, State of Africa. A history of fifty years of independence (Johannesburg & Kaapstad: Jonathan Ball 
Publishers, 2005), 148-50.  
3 David van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010), 338-49.  
4 Ludo De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten (Leuven: Van Halewyck, 2014).  
5 Crawford Young, “Post-independence politics in the Congo,” Transition 26 (1966): 36-40.  
6 Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo, Tome I & II, Les Etudes du CRISP (Brussel: CRISP, 1966-1969). 
7 CRISP, Congo 1964 (Brussel: CRISP, 1964).  



 

9 
 

beheersten, proberen blootleggen. Zoals De Brabander ook zegt, de manier waarop de vijand en zijn daden 

worden voorgesteld en interventie kan worden verantwoord, is immers belangrijk om te kunnen rekenen op 

aanvaarding en steun van het publiek.8 

Daar waar in L’Etoile du Congo de rebellen voorgesteld werden als de vijand van het volk, werd in 

Le Martyr de westersgezinde Congolese regering als boosdoener afgeschilderd. Door kritische 

discoursanalyse te gebruiken als onderzoeksmethode kunnen we de vertekende voorstellingen van sociale 

groepen en machtsverschillen proberen doorgronden. Door de berichtgeving te bekijken op het niveau van 

tekst, discursieve en sociale praktijk proberen we een antwoord te bieden op volgende vragen: Hoe werden 

de rebellieën in L’Etoille du Congo en in Le Martyr voorgesteld? Op welke manier werd geweld ten opzichte 

van ‘de ander’ gelegitimeerd? Waarop werd een nadruk gelegd en waar werd net niet over gesproken? Hoe 

worden de verschillende actoren omschreven en gerepresenteerd? Hadden respectievelijk L’Etoile du Congo 

en Le Martyr bepaalde doelen voor ogen met hun manier van berichtgeving? Welke socio-politieke of 

historische factoren speelden een rol in de berichtgeving over het conflict?   

We beginnen deze scriptie met een uiteenzetting van de methodologie, de Critical Discoursanalysis. 

Vervolgens verduidelijken we de keuze van het bronnencorpus en verklaren haar discursieve context. In een 

tweede deel kaderen we de Simba-rebellieën in haar bredere socio-politieke, historische context. Het 

eigenlijke bronnenonderzoek aan de hand van de twee kranten, L’Etoile du Congo en Le Martyr, is het 

onderwerp van het derde deel van deze masterthesis. We analyseren en interpreteren aan de hand van Critical 

Discours Analysis, in drie aparte hoofdstukken, de verschillende aspecten die aan bod kwamen in een selectie 

van de artikels. Op basis daarvan trekken we in het laatste deel onze conclusies over hoe de berichtgeving 

mogelijk bijdraagt in de wijze waarop feiten in conflictsituaties de publieke opinie bereiken en ‘de 

geschiedenis’ ingaan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Teun A. Van Dijk, pg. 15-6. Power and the news media, in D. L. Paletz, (ed.), Political communication in action: 9-36. 
Cresskill: Hampton press (1996) 
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2. Methode en Bronnen 

 

2.1. Critical discours analysis (CDA) 

Als methodologie om het onderzoek over de Simbarebellieën te operationaliseren, kozen we voor critical 

discours analysis (CDA). Begin jaren negentig werd deze onderzoeksrichting ontwikkeld als een manier om 

taalkunde en sociale wetenschappen te integreren. Dit betekende een radicale breuk met de traditionele 

taalkunde, waarbij taal vooral wordt gezien als communicatiemiddel en als instrument om de werkelijkheid 

te beschrijven. Onder invloed van de linguistic turn werd de historicus zich ervan bewust dat taal moet 

worden geïnterpreteerd in functie van een concrete, maar wisselende historische context en moet worden 

bestudeerd als een bron van sociale werkelijkheid. Elke tekst kan op meerdere manieren gelezen en 

gedecodeerd worden en de linguistic turn deed historici inzien dat achterliggende discours hierdoor kunnen 

worden ontmaskerd.9 Binnen de critical discours analysis wordt taal dus breder omschreven als een vorm 

van sociaal handelen, als een maatschappelijke praktijk die in relatie staat tot de historische en sociopolitieke 

context, wat het bijgevolg voor historici een interessante en verantwoorde methode. 10   

 

Waarom CDA?  

We opteren voor deze aanpak omdat CDA voornamelijk de focus legt op radicale veranderingen en 

problemen in de samenleving.11 Centraal staat een heersend sociaal probleem, in ons geval de rebellieën in 

het oosten van Congo in 1964. Binnen deze methode wordt de positie van de zwakkere groep (in ons geval 

de rebellen en de benadeelden binnen de Congolese bevolking) benadrukt en kritisch afgewogen tegenover 

de heersende groep (de Congolese regering, het regime). Aangezien we spreken van een zwakke en een sterke 

klasse, impliceert dit dus een machtsrelatie. Habermas’ claim volgend dat taal een medium is van macht en 

dominantie, komen we tot het beoogde doel van CDA: het onderzoeken en analyseren van de rol van discours 

bij het handhaven en legitimeren van bestaande machtsrelaties in een maatschappij.12 CDA wil de 

ideologische functies van taal beter begrijpen om verschijnselen zoals macht, identiteit, ideologie en kritiek 

                                                      
9 Marc Boone, Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek (Gent: Academia Press, 2001), 189-91, 
231.  
10 Nicolina Montesano Montessori, Rob de Lange, Hans Schuman, Kritische discoursanalyse. De macht en kracht van 
taal en tekst (Brussel: Academic & Scientific Publ., 2012), 21.  
11 Norman Fairclough, “Critical Discours analysis as a method in social scientific research,” in Methods of Critical 
Discours Analysis, eds. Ruth Wodak en Michael Meyer (Londen, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE publications, 
2001), 123.  
12 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” in 
Methods of Critical Discours Analysis, eds. Ruth Wodak en Michael Meyer (Londen, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE 
publications, 2001), 2.  
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te kunnen plaatsen en verklaren.13 Al dan niet verborgen ideologisch kenmerken en structurele relaties die 

gelegd worden binnen een discours kunnen op die manier worden ontbloot en inzicht geven in hoe deze 

bijdragen aan sociale ongelijkheden – discriminatie, dominantie, macht en hegemonie – in de maatschappij. 

Dit pas dus binnen ons onderzoek, waarbij we kijken hoe de Simbarebellieën worden gepercipieerd in twee 

Congolese kranten – L’Etoile du Congo en Le Martyr – en hoe dit bepaalde machts- en geweldstructuren 

legitimeert en delegitimeert. 

Aan de basis van de voornaamste theorieën van CDA liggen Fairclough, Wodak, Van Dijk en Van Leeuwen. 

Om deze methodologie volledig te begrijpen en adequaat toe te passen in ons onderzoek, is het van belang 

stil te staan bij enkele belangrijke aspecten van CDA. We baseren ons hiervoor voornamelijk op Methods of 

Critical Discours Analysis (2001), samengesteld door Ruth Wodak en Michael Meyer. Deze verzamelbundel 

met hoofdstukken van zowel Wodak, Meyer, Fairclough als Van Dijk biedt een overzicht van de 

verschillende stromingen en belangrijkste principes van CDA en biedt dus een goede baisis voor ons 

onderzoek.  

 

 Faircloughs methode 

Om te beginnen, verantwoorden we welke stroming binnen CDA we zullen volgen. Welke specifieke 

theorieën en benaderingen een wetenschapper volgt, is – zoals in elk onderzoek – afhankelijk van wat er 

precies wordt onderzocht en welke doelen er voor ogen zijn. Binnen deze thesis proberen we een beeld te 

schetsen van hoe de Simbarebellieën werden gepercipieerd in twee Congolese kranten en hoe men regerings- 

en rebellengeweld hierin en hierdoor ook probeerde te legitimeren. Al kunnen we de verschillende 

stromingen niet volledig los zien van elkaar en vertonen ze allen wel gelijkenissen, we zullen hier toch vooral 

in grotere mate gebruik maken van Faircloughs aanpak.14 

Hij legt namelijk een sterke nadruk op het onthullen van discursieve eigenschappen van hedendaagse 

culturele en sociale veranderingen.15 Hij maakt voornamelijk gebruik van middle-range theories, theorieën 

die focussen op specifieke sociale fenomenen (zoals conflict, cognitie en sociale netwerken) en/of specifieke 

maatschappelijke subsystemen (zoals politiek of religie).16 Het is een sociologische aanpak waarbij theorie 

wordt ondersteund door empirische data. Fairclough analyseert specifieker sociale conflicten in de 

Marxistische zin van het woord, waarbij CDA volgens hem moet focussen op de problemen die minderheden 

                                                      
13 Montessori, de Lange, Schuman, Kritische discoursanalyse, 33.  
14 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity Press, 1992), 225-40. 
15 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” 6. 
16 Michael Meyer, “Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA,” in Methods of 
Critical Discours Analysis, eds. Ruth Wodak en Michael Meyer (Londen, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE 
publications, 2001), 19. 
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ervaren binnen bepaalde samenlevingen. 17 Faircloughs methode kunnen we dus toepassen bij het onderzoek 

over de Simba-rebellieën, daar de ongelijke machtsverhoudingen tussen de rebellen, de Congolese bevolking 

en het machtige staatsapparaat zorgden voor sociale klassenconflicten.  

Bovendien onderzoekt hij in het bijzonder de taal van de massamedia als een terrein van macht en strijd om 

macht. Media-instituties poneren immers dat ze neutraal en transparant zijn doordat ze ruimte voorzien voor 

publiek discours en objectief de stand van zaken weergeven. Fairclough stelt echter dat dit foute assumpties 

zijn en wil aantonen hoe taal in de media een instrument van macht is/kan zijn.18 De media, die door de 

politiek als instrument worden gebruikt om hun boodschap over te brengen, spelen hier dus een belangrijke 

rol in. Zij geven verschillende partijen een stem en representeren zo verschillende discours. Echter fungeren 

de media ook als filter en bepalen zij ook wie wel en geen stem krijgt. Door dit proces worden 

machtsverhoudingen gecreëerd en voert er uiteindelijk een bepaald discours de boventoon. Dit dominant 

discours gaat dan ook steeds meer het denken van het publiek bepalen. Binnen discours probeert Fairclough 

dus taalkundige verschijnselen te detecteren die wijzen op dominantie, machtsverschillen en verzet.19 

Aangezien wij – aan de hand van krantenartikelen (lees: massamedia) – onderzoeken hoe de rebellieën op 

een bepaalde manier (negatief of positief) werden gepercipieerd en hoe geweld werd gelegitimeerd, is 

Fairclough hier opnieuw een verantwoordbare keuze. 

Voorts wordt taal door Fairclough gezien als een sociale praktijk, als een sociale werkelijkheid.20 In het 

algemeen spreekt hij veeleer over semiose – dat is taal, maar ook alles wat vorm en betekenis geeft aan taal, 

dus beeldtaal, gesproken taal en lichaamstaal. 21 Binnen deze paper kunnen wij echter lichaamstaal, beeldtaal 

en gesproken taal niet bespreken, we beperken ons tot de geschreven taal in twee Congolese kranten. Zoals 

reeds vermeld hierboven, is zijn uitgangspunt dat de wijze waarop wij met elkaar communiceren geen 

neutrale reflectie is van de wereld, identiteiten en sociale relaties, maar juist een actieve rol heeft in het 

veranderen en creëren van onze sociale wereld.22 Discursieve praktijken zijn zo een essentiële vorm van 

sociale praktijk. Samen met sociale identiteiten en sociale relaties leveren discursieve praktijken een bijdrage 

aan de constructie van de sociale wereld.  

 

                                                      
17 Michael Meyer, “Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA,” 22. 
18 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” 6-7; 
Norman Fairclough, Critical discourse analysis : The critical study of language (Harlow: Longman, 2010).  
19 Michael Meyer, “Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA,” 22. 
20 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” 1-2. 
21 Norman Fairclough, “Critical Discours analysis as a method in social scientific research,” 121.  
22 Mariannne Jørgensen en Louise Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method (Londen: Sage, 2002), 9. 
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Basisbegrippen 

Alvorens in te gaan op hoe we nu exact de bronnen gaan operationaliseren volgens de CDA-methode van 

Fairclough, lichten we eerst nog enkele basistermen en principes van CDA toe.  

Eerst en vooral is het noodzakelijk te omschrijven wat precies bedoeld wordt met ‘discours’. Hierover bestaan 

veel verschillende definities. Fairclough kiest voor volgende omschrijving:  

 

Discourses are diverse representations of social life which are inherently positioned – differently positioned 

social actors ‘see’ and represent social life in different ways, different discourses.23  

 

Een discours is een verzameling van talige handelingen via communicatieve middelen zoals woorden, zinnen, 

teksten, maar ook gebaren, beelden en uitspraken die zich binnen een sociaal domein voordoen. De sociale 

context bepaalt welke discours passend wordt geacht, maar de sociale context wordt ook beïnvloed net door 

bepaalde discours. Er is dus een dynamische wisselwerking. Op die manier wordt het discours een onderdeel 

van sociale praktijken.24 Een discours is dus zowel een product als een producent van sociale realiteit. Met 

discours als product van sociale realiteit wordt de manier bedoeld waarop de sociale context discours bepaalt: 

welke discours worden passend geacht, wie mag de legitieme definitie/diagnose geven van een sociaal 

conflict, wie heeft de macht om objectiviteit te claimen, ideologie te neutraliseren en common sense te 

bepalen. Discours als producent van sociale realiteit slaat dan weer op het feit dat discours net de sociale 

realiteit vormgeeft: discours bepalen wat in een bepaalde context kenbaar, denkbaar en zegbaar is, taal 

legitimeert en delegitimeert, taalhandelingen bepalen wat relevant is en wat historisch wordt.25 

CDA focust niet louter op (gesproken of geschreven) taal. Een volledig kritische uitwerking van een discours 

impliceert ook een theoretisering en beschrijving van zowel de sociale processen en structuren die zorgen 

voor de productie van een tekst als van de sociale processen en structuren waarin individuen en groepen als 

sociaalhistorische subjecten betekenis creëren in hun interactie met tekst.26 Hierdoor dienen we rekening te 

houden met enkele onmisbare concepten binnen CDA  zoals macht, geschiedenis, context, ideologie, 

dominantie en hegemonie. Een discours wordt gestructureerd door dominantie en die structuren van 

dominantie worden gelegitimeerd door bepaalde ideologieën en machtsgroepen. CDA wil die ideologische 

werking van een discours blootleggen door via kritische analyse semiotische uitingen zichtbaar te maken en 

te verklaren. De notie ideologie is immers een belangrijk aspect van de manier waarop ongelijkheid wordt 

opgebouwd en in stand gehouden.27 Voor CDA is taal op zichzelf niet machtig, maar taal krijgt wel macht 

                                                      
23 Norman Fairclough, “Critical Discours analysis as a method in social scientific research,” 123. 
24 Montessori, de Lange, Schuman, Kritische discoursanalyse, 36-7. 
25 Julie Carlier en Fien Danniau, Cursus narratologie en discoursanalyse, Ugent, academiejaar 2016-2017.  
26 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” 3.  
27 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” 10. 
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doordat het wordt gebruikt en misbruikt door mensen (met macht) die weten hoe ermee om te gaan.28 Het 

zijn ook deze mensen die mee bepalen welke discours dominant zijn over andere in een samenleving. Ook 

de notie context is een belangrijke, centrale factor bij CDA. Context betrekt namelijk psychologische, 

politieke en ideologische componenten in het onderzoek en zorgt zo voor interdisciplinariteit. Alle discours 

zijn bovendien historisch geconstrueerd en moeten binnen hun (historische) context worden geïnterpreteerd 

en gesitueerd in tijd en ruimte.  

Verder staan we nog even kort stil bij de concepten van interdiscursiviteit en intertekstualiteit. 

Interdiscursiviteit geeft aan dat discoursen steeds in verband staan met elkaar en elkaar wederzijds 

beïnvloeden. Dit gebeurt wanneer domeinen elkaar kruisen. Zo zijn literaire, culturele, wetenschappelijke en 

andere discoursen geen volkomen autonome realiteiten, maar vormen ze een dynamisch en continu 

evoluerend systeem. Ze kunnen positief of negatief naar elkaar verwijzen en ze kunnen bepaalde concepten, 

beelden, ideologische voorstellingen en mythen met elkaar delen.29 Intertekstualiteit is een term waarmee 

wordt aangegeven dat elke tekst bestaat uit een mozaïek van citaten en gezien moet worden als de absorptie 

en transformatie van andere teksten.30 Een tekst verwijst niet zozeer naar ‘een werkelijkheid’, maar eerder 

naar andere teksten.31 In deze ruime opvatting van intertekstualiteit gaat het om het feit dat teksten 

meerstemmig zijn, d.w.z. dat binnen een tekst één of meer dialogen voorkomen met andere gesproken of 

geschreven teksten. 

 

Operationalisering volgens het model van Fairclough 

Faircloughs driedimensionale model voor CDA bestaat uit drie categorieën van discours, ook wel gerefereerd 

aan als de dimensies van een discours. Deze staan natuurlijk niet los van elkaar en volgen ook geen strikt 

vastgelegde volgorde. Door het bronnencorpus an sich te beschrijven (zie verder) kunnen we dit 

interpreteren. Vervolgens moet onze interpretatie verklaard worden door een sociale analyse die de 

discursieve context en sociale/historische context van de tekst aan de tekstuele microanalyse koppelt. De 

sociale analyse heeft dus betrekking op de discursieve context en de sociale/historische context en probeert 

te verklaren hoe deze vorm geven aan discours. 32  

                                                      
28 Ruth Wodak, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its development,” 11.  
29 G. Franssen, ‘Intertekstualiteit versus interdiscursiviteit’ in Draden in het donker: intertekstualiteit in theorie en 
praktijk, eds Yra van Dijk, Maarten de Pourcq en Carl De Strycker, (Nijmegen: Vantilt, 2012), 231-48. 
30 G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Algemeen Letterkundige Lexicon, 
intertekstualiteit, http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01036.php , geraadpleegd op 
22.05.2018.  
31 Marc Boone, Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek. Gent: Academia Press, 2011), 118. 
32 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity, 1992), 231-2; Flixabout.com, Norman 
Fairclough Critical Discours Analysis, https://www.youtube.com/watch?v=3w_5riFCMGA, geraadpleegd op 
22.05.2018. 

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01036.php
https://www.youtube.com/watch?v=3w_5riFCMGA
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De eerste dimensie is die van tekst. Dit slaat op de vormen van communicatie: spraak, schrijven of 

afbeeldingen of een mix van alle drie. Dit wordt ook wel een analyse op woord-niveau genoemd. Door 

bepaalde woorden te kiezen, zetten/stellen we een bepaalde houding ten opzichte van het onderwerp. Achter 

een woordkeuze kan een bepaalde intentie schuilen.  In de manier waarop L’Etoile du Congo bijvoorbeeld 

refereert aan de opstandelingen, wordt een bepaalde toon gezet (negatief of positief: bijvoorbeeld terrorist, 

rebel of vrijheidsstrijder). Dit zorgt er vervolgens voor dat een tekst op een bepaalde manier zal worden 

geïnterpreteerd.  

De tweede dimensie omvat de discursieve context. Dit behelst de productie van tekst of de 

samenstelling van tekst. Hier vindt de interpretatie plaats op tekstniveau. Het gaat hier om processen die in 

relatie staan tot het produceren en consumeren van de tekst. De manier waarop auteurs van de tekst 

voortbouwen op al bestaande discoursen en genres bij het creëren van een tekst moet worden geanalyseerd, 

maar ook is het belangrijk wie de tekst geproduceerd heeft (zender), wie deze leest (ontvanger) en welke 

betekenis hieraan gegeven wordt. Met andere woorden, de productiecontext, die receptiecontext en de 

(ideologische) achtergrond van de krant. Ook welke onderwerpen weggelaten of extra benadrukt worden en 

of het debat binnen een groter geheel plaatsvindt, moet worden onderzocht. 

De derde en laatste dimensie is die van sociale context. Deze dimensie omvat de bepalende 

standaarden die aanwezig zijn in de samenleving of in een organisatie. Dit is een analyse op normniveau. 

Hier wordt aandacht besteed aan de context waarbinnen een gebeurtenis plaatsvindt: de situationele context, 

institutionele praktijken waarbinnen de gebeurtenissen plaatsvinden en het grotere geheel van maatschappij 

en cultuur, worden hier geanalyseerd.  
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Nu we kort de verschillende dimensies van discours volgens Fairclough hebben bekeken (linkerkant 

van het schema), volgt de feitelijke operationalisering van de kritische discoursanalyse zelf (rechterkant van 

het schema). Een tekstuele analyse wordt uitgevoerd, geïnterpreteerd en verklaard aan de hand van een 

sociale (en in ons geval een sociaal-historische) analyse.   

De tekstuele analyse gebeurt op twee niveaus, nl. een inhoudelijke analyse en een vormelijke analyse. 

Bij de inhoudelijk analyse wordt gekeken naar ‘wat’ precies wordt gezegd. Dit wordt gestructureerd aan de 

hand van topoi (enk. topos). Dit zijn de sleutelconcepten en thema’s die een bepaalde samenhang geven aan 

een tekst en bepaalde terugkerende achterliggende gedachten/logica uit het discours categoriseren. Topoi zijn 

de verbindende concepten tussen de argumenten en de conclusie en zijn categorieën waaronder we 

verschillende soorten van argumentaties kunnen plaatsen.33 Deze topoi zijn geformuleerd en afgebakend in 

functie van de probleemstelling en  brachten we onder in drie grote clusters: geweld, identiteit en ideologie.  

Tot de cluster van geweld rekenen we het topos van militaire activiteiten, het topos van wapens en 

het topos van huurlingen. Het topos van militaire activiteiten vormt een vrij breed topos en houdt de leger- 

en rebellenaanvallen in, beslissingen van legerleiders, de mobilisatie van soldaten. Het topos van wapens 

wordt vooral aangehaald wanneer er wordt berichtgegeven over dode burgers of soldaten en wanneer het gaat 

over (buitenlandse) bevoorrading. Huurlingen vormen een derde topos binnen de cluster geweld en zijn zowel 

in L’Etoile du Congo en Le Martyr een uitgesproken punt van kritiek op de respectievelijke vijand, de 

rebellen en de regering.  

Een tweede cluster is die van identiteit en heeft betrekking op uitspraken in de krant over de 

verschillende groepen die deel uitmaken van het Simbaconflict. Deze cluster houdt de topoi in van rebellen, 

regering en buitenlanders. Het eerste topos, de rebellen, komt voornamelijk naar voren in L’Etoile du Congo, 

die nogal eenduidig omgaat met dit begrip en alle onrustigheden in het oosten van het land telkens toeschrijft 

aan ‘de rebellen’, veelal zonder nuances tot betrekking met bijvoorbeeld etniciteit. Ten tweede rekenen we 

tot deze cluster het topos van de regering. Deze wordt wederom nogal veralgemenend gebruikt door beide 

kranten. Hiertoe wordt ook het Congolees nationaal leger gerekend, het ANC, dat onder directe 

verantwoordelijkheid viel van de centrale overheid in Léopoldville. Een laatste topos binnen deze cluster is 

dat van de buitenlanders. Hiertoe worden zowel de Europeanen (en dan voornamelijk de Belgen), de 

Amerikanen en in kleinere mate de Chinezen gerekend. Deze cluster is sterk verbonden met impliciete 

mechanismen van het wij-zij-denken. 

Onder de derde en laatste cluster, ideologie, hoort het topos communisme, het topos imperialisme en 

neokolonialisme en het topos Lumumbisme. Dit is zonder meer de belangrijkste cluster van argumentatie 

                                                      
33 Ruth Wodak, “The discourse-historical approach,” in Methods of Critical Discours Analysis, eds. Ruth Wodak en 
Michael Meyer (Londen, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE publications, 2001), 74. 
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binnen ons onderzoek. Het eerste topos, communisme, wordt continu gebruikt om het beleid van beide 

partijen te legitimeren en delegitmeren, in context van de Koude Oorlog. De andere twee topoi, dat van 

imperialisme en neokolonialisme (te zien als één topos) en dat van nationalisme en Lumumbisme, vinden we 

dan weer voornamelijk terug bij Le Martyr.  

Naast de inhoudelijke analyse kijken we hier ook naar hoe iets wordt verwoord, namelijk de lexicale 

benoeming en zinsconstructies. Dit valt onder de vormelijke analyse en zal in kleinere mate aan bod komen. 

Enkele voorbeelden van lexicale benoeming zijn synoniemen, hyperbolen, metaforen, kleurwoorden of 

scheldwoorden. Onder zinsconstructie categoriseren we onder andere de streng-maar-rechtaardigstrategie, 

disclaimers, buiksprekersmechanismen, actieve/passieve zinsconstructies of wij-zij-denken (othering).34  

 

2.2. Beschrijving van het bronnencorpus 

Na een literatuurstudie over de rebellieën en het opstellen van onze onderzoeksvragen, leek het geschikt om 

een beroep te doen op directe, Congolese primaire bronnen. Aangezien we zowel vanuit het perspectief van 

de Congolese regering als vanuit het perspectief van de rebellengroepen wilden kijken, kwamen we uit bij 

L’Etoile du Congo en Le Martyr, respectievelijk een regeringsgezinde krant en een rebellenblad. L’Etoile du 

Congo werd uitgegeven vanuit Léopoldville, de hoofdstad van Congo en tevens de stad waar de centrale 

regering toen zetelde. Dit was zeker niet de enige regeringsgezinde krant uit die periode, maar was integraal 

terug te vinden in het archief van het Afrikamuseum in Tervuren en werd aangeraden door professor 

Etambala, een autoriteit op het vlak van Afrika en kolonisering. De keuze voor Le Martyr was snel gemaakt. 

Deze krant werd geschreven door en voor de rebellen in het oosten van het land. Ze werd uitgegeven vanuit 

Stanleyville, door de Comité National de Libération, de vrijheidsbeweging die revolutie in Congo wilde 

ontketenen. 

Vervolgens werd gezocht naar een goede manier om de artikels uit L’Etoile du Congo en Le Martyr door te 

nemen. Aangezien het gaat om niet-gedigitaliseerde primaire bronnen uit 1964, konden we niet te werk gaan 

met een snelle, automatische zoekfunctie. We kozen ervoor om de kranten volledig door te nemen voor een 

afgebakende tijdsperiode. Voor L’Etoile du Congo, die sinds augustus 1963 in dagelijkse oplage verscheen, 

hadden we zowel een groter tijdsbestek als meer artikelen voor handen. Le Martyr verscheen voor het eerst 

eind augustus 1964 en gaf slechts 19 nummers uit. We analyseerden voor L’Etoile du Congo de periode april 

1964 tot en met november 1964 (een periode van 8 maanden), waarbij we bijna dagelijks de krantenoplage 

hadden. Heel soms, bij weekend- en feestdagen, was er een twee- of driedaagse oplage. April als beginpunt 

omdat toen de situatie in het oosten van het land begon te escaleren, november als eindpunt, omdat toen 

operatie Rode Draak zorgde voor een culminatiepunt en grotendeels ook het einde van de rebellieën 
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betekende. Bij Le Martyr namen we alle nummers door, verspreid over een periode van 4 maanden (22 

augustus – 22 november).  

Voor bovenstaande periode namen we de kranten door en selecteerden de artikelen die betrekking hadden op 

de Simbarebellieën. We deden dit aan de hand van een lijst met reeds vooraf vastgelegde trefwoorden, die 

we opstelden op basis van de literatuurstudie en in functie van onze probleemstelling.  Zo kwamen we aan 

379 artikels voor L’Etoile du Congo en 103 artikelen voor Le Martyr. We verwerkten onze gegevens in Excel. 

Twee tabbladen werden opgesteld: een voor L’Etoile du Congo, een voor Le Martyr.  Volgende informatie 

werd in verschillende kolommen opgelijst: kop van het artikel (in de originele taal), de auteur van het artikel, 

welke sectie in de krant, soort artikel en de trefwoorden (in het Nederlands). Afhankelijk van de specifieke 

inhoud en/of lengte van het artikel waren er meer of minder trefwoorden. Aan de hand van deze digitale 

verwerking konden we vervolgens bepaalde terugkerende patronen en thema’s ontwaren en een globaal beeld 

vormen van het discours over de Simba-rebellieën in 1964 in de twee geanalyseerde kranten.  

Omdat we beschikken over bijna 500 artikels, is het niet mogelijk deze allen apart aan een tekstanalyse te 

onderwerpen. We kozen er dan ook voor om de discoursanalyse uit te voeren aan de hand van een close 

reading van zo’n 50-tal artikels die we selecteerden op basis van hun relevantie ten opzichte van de 

historische context en de probleemstelling.  

Het grootste nadeel van deze bronnenverwerking is dat het tamelijk tijdsintensief is. Bovendien moet worden 

uitgegaan van enige feilbaarheid van de onderzoeker, zeker in ons geval, aangezien het Frans niet de 

moedertaal is. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, is het belangrijk dat we zoveel en zo 

nauwkeurig mogelijk het onderzoek beschrijven en alle keuzes verantwoorden. Bovendien blijft het 

interpreteren van de data (de artikelen) een subjectieve handeling.  

 

2.3. Discursieve context 

Bij de discursieve context houden we rekening met de consumptie en de productie van de tekst. Er wordt 

gekeken naar de manier waarop informatie is verkregen, de reden waarom een verhaal geselecteerd wordt en 

de plaats die een verhaal krijgt in een krant (in ons geval). De schrijver en de ontvanger moeten worden 

gedefinieerd en ook hun relatie tot elkaar. Er moet rekening gehouden worden met een mogelijke gedeelde 

ideologie of wereldbeeld. De productie van nieuws wordt bovendien niet alleen beïnvloed door haar schrijver 

en ontvanger, maar ook door de structuur van bijvoorbeeld persagentschappen en persgroepen.35 Ook welke 

onderwerpen weggelaten of extra benadrukt worden en of het debat binnen een groter geheel plaatsvindt, 

moet worden onderzocht. 

                                                      
35 Fairclough, Discourse and social change, 4.  
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 L’Etoile du Congo 

Over L’Etoile du Congo vinden we geen secundaire literatuur terug. De bevindingen over de discursieve 

context zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op eigen onderzoek en de kennis die professor Etambala 

hierover doorgaf.  

De krant werd uitgegeven vanuit de hoofdstad Léopoldville en de verantwoordelijke uitgever was P. 

Kapella.36 De krant werd ook gedrukt in Léopoldville, door imprimerie Concordia. De eerste publicatie 

dateert van augustus 1963 en ten tijde van de rebellieën was het nog maar haar tweede jaargang. Het was dus 

een relatief jonge krant. Ze verscheen in dagelijkse oplage, uitgezonderd in weekend- of feestdagen, dan 

werden meerdere dagen samengenomen in één uitgave.  

De onderwerpen waarover de krant in het algemeen berichtte tijdens de periode van ons onderzoek, waren 

zeer uiteenlopend. Er werd bericht over zowel de politiek in het binnenland als de stand van zaken in het 

buitenland. De economische staat waarin Congo (en de rest van de wereld) zich bevond, de sociale zaken 

zoals onderwijs, gezondheidszorg of de vakbonden werden besproken alsook over sport werd er uitvoerig 

berichtgegeven. Het nieuws van de verschillende regio’s van het land werd meestal in aparte secties binnenin 

de krant besproken, tenzij het belangrijk nieuws betrof, dan kwam het op de voorpagina. De krant richtte zich 

ook meerdere malen specifiek tot de buitenlandse bevolking die in Congo woonde, en dan specifiek tot de 

bevolking van Léopoldville. Showbizznieuws, advertenties en reclame kregen eveneens een plaats in de 

krant. Dit toont hoe L’Etoile du Congo ook een populaire, commerciële krant was. De krant probeerde op 

een overwegend informatieve en neutrale manier het meeste nieuws te brengen, maar liet ook ruimte voor 

opiniestukken.  

Wat het doelpubliek van de krant betreft, kunnen we geen zekere uitspraken doen. Aangezien de krant werd 

gedrukt en uitgegeven in de toenmalige hoofdstad, kunnen we aannemen dat ze voornamelijk werd gelezen 

door de inwoners van Léopoldville. Tot die inwoners rekenen we ook een groot aantal van de buitenlanders 

die in Congo verbleven, voornamelijk Belgen, maar ook in kleinere mate andere nationaliteiten zoals 

Amerikanen, Fransen en Engelsen.  

Over de rebellieën in het oosten van het land geeft de krant relatief systematisch updates. Er zijn enkele vaste 

verslaggevers die over de gebeurtenissen in het oosten van het land schrijven: Lascony, Kaninda, Litimbi en 

Luval.37 Ook het ANC vormt een bron van informatie wanneer het gaat over de Simba-rebellieën in 1964. 

Hierdoor kan het objectieve karakter van de berichtgeving over de rebellieën in twijfel worden getrokken. 

We merken in het algemeen dat de verslaggeving in L’Etoile du Congo over de rebellieën toch niet zo neutraal 

of louter informatief is, zoals lijkt op het eerste gezicht. Er wordt een overwegend negatief beeld geschetst 

                                                      
36 Hierover vonden we geen specifieke informatie terug in de primaire bronnen of secundaire literatuur.  
37 Over deze verslaggevers of hun affiliatie met het leger en/of de regering vonden we noch in de secundaire 
literatuur noch in de primaire literatuur iets terug. 
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van de rebellen door bijvoorbeeld aan hen te refereren als gewelddadige communisten of drugsverslaafde, 

losgeslagen jongeren. De krant gaat ook de beslissingen van de regering en de daden van het nationale leger 

impliciet of expliciet goedkeuren. Bovendien biedt ze ook regerings- en legerleiders zoals Adoula, Tshombe 

of Mobutu een platform aan, door hun speeches en aankondigingen te publiceren of te citeren. Dit toont hoe 

ze het gevoerde beleid van de Congolese regering mee ondersteunen.  

In het algemeen heeft ongeveer 2/3 van de artikels uit L’Etoile du Congo helemaal geen bronvermelding. 

Naast enkele vaste verslaggevers, maakt de krant het meeste gebruik van het persagentschap AFP, Agence 

France-Presse. Dit is het oudste persbureau ter wereld en na Associated Press en Reuters  het grootste 

persagentschap ter wereld.  

 

 Le Martyr 

Le Martyr: Organe de Combat du Conseil National de Libération, was een nieuwsblad, uitgegeven door de 

Conseil National de Libération (CNL). Net na de inname van de stad Stanleyville, begin augustus 1964 door 

de Simba-rebellen van de APL, Armeé populaire de libération, begon de CNL met de uitgave van Le Martyr. 

Tussen 22 augustus 1964 en 22 november 1964 verschenen 19 nummers. Die periode omspant zowel het 

hoogtepunt als het dieptepunt van de Simba-rebellieën in Congo. In augustus bezaten de rebellen op hun 

maximum bijna 2/3 van het Congolese grondgebied, eind november werd door de ANC, Armée Nationale 

Congolais, de hoofdstad van het rebellenregime, Stanleyville, opnieuw ingenomen. Dit betekende het begin 

van het einde van de Simba-rebellieën.  

Er wordt niet specifiek vermeld wie de redacteurs waren of door welke firma de rebellenkrant werd gedrukt. 

De krant werd uitgegeven vanuit Stanleyville, maar was bedoeld voor alle inwoners van de provincie 

Orientale en andere opstandige gebieden die zich schaarden achter de rebellen en hun revolutionair 

gedachtegoed. Zo wordt meteen ook hun doelpubliek duidelijk: de inwoners van Oost-Congo die zich 

schaarden achter de idealen en principes van een volksrevolutie tegen de Congolese, corrupte regering. Al 

kunnen we er ook van uitgaan dat de buitenlanders die in de regio woonden, mogelijks ook het blad lazen.  

In de krant werd een interpretatie gegeven aan lokaal, nationaal en internationaal nieuws. De berichtgeving 

omvatte voornamelijk politiek en economisch nieuws en er werden ook geregeld speeches en aankondigingen 

gepubliceerd van de belangrijkste rebellenleiders, Soumialot, Olenga en Gbenye. Le Martyr schreef vaak uit 

eigen naam opiniestukken, maar ook andere journalisten/critici kregen een stem. De overige artikels hadden 

meestal geen bronvermelding.  

Over de rebellieën zelf berichtte de krant niet zeer uitgebreid. Enkel wanneer er echt grote overwinningen 

werden gehaald of ze bedreigd werden door de troepen van de ANC, werd er een volledig artikel gewijd aan 

de stand van zaken van de rebellieën. We merken over het algemeen dat Le Martyr meer waarde werd hecht 

aan opiniestukken, met een sterke ideologische klemtoon, gekant tegen het imperialisme, het 
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neokolonialisme en het kapitalisme. Kortom, ‘het Westen’ was de vijand. Ook op de Congolese regering 

werd bijgevolg zeer veel kritiek geleverd. 

Veeleer dan de bevolking van Stanleyville en omstreken op de hoogte te brengen van de laatste Congolese 

nieuwsfeiten, leek het de bedoeling van Le Martyr om hen te overtuigen van de nood tot revolutie en hen te 

mobiliseren voor het rebellenleger. Patrice Lumumba als martelaar, martyr, van het volk en boegbeeld van 

de rebellen, werd hiertoe in een overgroot deel van de artikels betrokken.  

 

 Algemene bemerkingen 

Binnen de discursieve context kan over het doelpubliek van de twee kranten nog een algemene opmerking 

worden gemaakt. We moeten ons bewust zijn van het feit dat de schrijvers van de artikels in beide kranten 

waarschijnlijk hoogopgeleiden moeten geweest zijn. Hun correcte taalgebruik en bepaalde woordkeuzes 

(spreekwoorden, Latijnse referenties) wijzen op een goed geschoolde achtergrond. Zij schreven dus 

waarschijnlijk in de eerste plaats niet voor het wijdere publiek, maar eerder voor een elite die de krant kon 

betalen, maar ook zelf kon lezen en schrijven. Zeker in de armere gebieden, zoals in het oosten van Congo, 

was een overgroot deel van de bevolking nog niet gealfabetiseerd in 1964. Le Martyr mag dan wel een krant 

geweest zijn voor en door rebellen, de kans dat de meeste Simbas de boodschappen niet begrepen, is reëel. 

Ook in Léopoldville werd L’Etoile du Congo waarschijnlijk vooral gelezen door politici en andere évolués.  

Bovendien moeten we in rekening brengen dat beide kranten beiden een beperkt geografisch gebied 

besloegen (L’Etoile du Congo – Léopoldville; Le Martyr – voornamelijk Stanleyville, maar algemeen 

provincie Oriental). We moeten dus opletten voor overdreven veralgemeningen.  
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3. Congo: van dekolonisatie tot rise of Mobutu 

 

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waaide er over heel de wereld als het ware een 

dekolonisatiegolf. In Afrika, voornamelijk gekoloniseerd door het Europese Frankrijk en Engeland, verkreeg 

Ghana als eerst in 1957 de onafhankelijkheid, gevolgd door Guinea in 1958. In het komende decennium 

volgden de andere Afrikaanse landen hun voorbeeld. De nieuwe leiders van de pas onafhankelijk verklaarde 

naties – vaak Westers geschoold – zagen de kans hun land herop te bouwen en hierin het beste van de twee 

werelden te incorporeren. Snel werd echter duidelijk dat in vele landen de Afrikaanse politieke elite, gesteund 

door het imperialistische westen, niet konden omgaan met het op te vullen machtsvacuüm en al snel vervielen 

de autonome staten in dictaturen. De koloniale machtsstructuren werden vervangen door nieuwe, even 

onderdrukkende nationale machtsstructuren.  De nationalistische en sociale bewegingen die ooit aan de basis 

hadden gestaan van de onafhankelijkheidsstrijd in vele Afrikaanse landen, werden de mond gesnoerd door 

de nieuwe, machtige politici of veranderden zelf in autoritaire partijen.38 Ook Congo ontsnapte niet aan deze 

trend.  

De politieke, economische, sociale en etnische aspecten die Congo vormgaven in de jaren voor, tijdens 

en na de onafhankelijk worden in dit hoofdstuk besproken om zo inzicht te krijgen in de factoren die 

uiteindelijk leidden tot de Simba-rebellieën.  

3.1. De roep naar dipenda en het opkomend nationalisme 

Pas in 1959 zouden de Congolezen actief beginnen toewerken naar onafhankelijkheid, maar reeds 

midden jaren ‘50 begon het land met een geleidelijke politisering. De moderne elite, de zogenaamde evolués, 

werd door de Belgen gaandeweg steeds meer betrokken in het politieke bestuur en begon zich te verenigen 

in etnische en semipolitieke verenigingen. De évolués hadden onder het koloniale bestuur onderwijs genoten 

en hielden er bijgevolg een moderne, verwesterde levensstijl op na. Deze ‘intellectuelen’ werden door de 

Belgen ingezet in de administratieve sectoren van de staat of in grote bedrijven en vervingen in de steden de 

rol van de traditionele chiefs. Ze gaven hun band met hun respectievelijke etnieën niet op en gingen dit later 

zelfs politiek gaan uitspelen.39 De ABAKO Alliance van Kasavubu bijvoorbeeld, liet reeds in ’56 vallen dat 

ze autonoom wilde worden van de Belgen, maar echt serieus werd deze aanklacht niet genomen door het 

koloniale bestuur.40 De moderne elite hoopte dat de bureaucratische structuren steeds meer zouden 

Afrikaniseren en dat ze zo, beetje bij beetje, meer macht zouden krijgen binnen de staat.41 Onder invloed van 

                                                      
38 Frederick Cooper, Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996), 1-6.  
39 David Van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis, 268.  
40 Crawford Young, “Background to independence,” Transition 25 (1966), 38.  
41 Crawford Young, “Background to independence,” 36-7.  
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hun beginnend nationalisme wilden ze dus de koloniale structuren ombuigen tot Afrikaanse structuren, met 

behoud van het autoritaire gezag. Op het platteland in Centraal- en Oost-Congo was er sprake van een ander 

soort nationalisme, meer specifiek een ruraal nationalisme. Dat kwam voort uit afkeer tegen de door de 

kolonisator opgelegde gedwongen modernisering. De sociale kost hiervan was een zwaar gefrustreerde 

boerenbevolking, die niets liever wilde dan terugkeren naar het pre-koloniale Congolees agrarisch systeem.42  

De nationalistische krachten waren dus wel aanwezig in de koloniale Congolese staat, maar kwamen 

pas laat zichtbaar aan de oppervlakte. Dit had verschillende redenen. Ten eerste was de Congolese elite, die 

het nationalisme grotendeels zou uitdragen, nogal geïsoleerd van de rest van de wereld. Er waren weinig 

contacten en relaties met nationalisten uit andere delen van het Afrikaanse continent, waardoor een nationaal 

zelfbewustzijn lang uitbleef. Ten tweede was de Congolese elite niet enkel extern, maar ook intern geïsoleerd. 

Tot aan de expo van ’58 in Brussel hadden de verschillende elites voornamelijk eigen, provinciale belangen 

die ze verdedigden, veeleer dan algemene Congolese nationale belangen. Een derde factor, beïnvloed door 

de kolonisator, was het feit dat de nationalistische elite zeer weinig politieke rechten had. Tot 1957 waren 

verkiezingen en politieke bewegingen verboden, dus kwam er niet snel een eenheidsbeweging rondom het 

nationalisme, wat ook de onafhankelijkheidsstrijd voeren tot uitstel dwong. De laatste en ook direct de 

belangrijkste reden die zorgde dat het Congolese nationalisme pas laat (en kort) zegevierde, was een sterk, 

militant etnisch zelfbewustzijn.43 Dit wordt al te vaak in verband gebracht met tribalisme, wijzende op een 

toestand van voortdurende stammenstrijd of van collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken 

van de eigen stam of groep, voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of 

groep.44 Dit fenomeen wordt dikwijls bestempeld alsof het iets inherent is aan ‘de Afrikaanse maatschappij’, 

maar het kwam slechts op wanneer de Europese grootmachten in de 19de en 20ste eeuw het continent 

koloniseerden en verdeelden in artificiële naties.45 Bevolkingsgroepen die hiervoor in harmonie leefden met 

elkaar werden gescheiden of door de kolonisator tegen elkaar uitgespeeld en voorgetrokken of benadeeld.46 

Dit deed inderdaad etnische, concurrerende identiteiten ontstaan, die in plaats van nationale eenheid, 

integendeel, enkel verdeeldheid zaaiden.47   

Bovenstaande eigenschappen verklaren grotendeels waarom het nationalisme pas laat ingang vond 

in Congo. De Belgische staat zag als gevolg van het ondergrond opkomend nationalisme de kreet naar 

                                                      
42 Crawford Young, “Background to independence,” 36-7. 
43 Crawford Young, “Background to independence,” 39.  
44 Definitie tribalisme volgens de Nederlandse encyclopedie, http://www.encyclo.nl/begrip/tribalisme, geraadpleegd 
op 10.07.2018 
45 Judy Root Aulette, A global view of race and racism (New York: Oxford University Press, 2017), 58.  
46 Judy Root Aulette, A global view of race and racism, 58.  
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nationale autonomie niet direct aankomen, waardoor de Congolese onafhankelijkheid een onvoorbereid, 

chaotisch gegeven werd. Met alle gevolgen van dien.  

We dienen in de aanloop naar de onafhankelijkheid van Congo in 1960 en haar tragische nasleep stil 

te staan bij de vorming van enkele nieuwe partijen die het land zouden gaan besturen. Hiervoor lichten we 

de wording van het (verbrokkelde) politiek landschap kort toe.48  

De eerste serie politieke partijen werden opgericht naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 

in 1957. In Léopoldville, Elisabethville en Jadotville werden toen gemeentelijke verkiezingen gehouden, 

gevolgd in 1958 door nog 4 andere steden: Coquilhatville, Stanleyville, Luluaburg en Bukavu. Beide reeksen 

verkiezingen werden sterk gedomineerd door etnische groeperingen, daar politieke partijen de facto nog 

verboden waren.49 De ABAKO Alliance, de Alliance des Bakongos, al opgericht in 1955, kwam sterk uit 

deze verkiezingen. Hun leider was niemand minder dan Joseph Kasavubu, de latere eerste president van de 

republiek Congo.  Na deze verkiezingen braken er rellen uit in Léopoldville tussen de Bakongo-minderheid 

(die beschuldigd werd van massale verkiezingsfraude) en de andere etnieën, gesteund door de beweging van 

Patrice Lumumba (cf. infra).50 In de loop van de jaren ’57-’59 werd nog een tweede reeks nieuwe partijen en 

etnische verenigingen opgericht: de Fédération Kwango-Kwilu, de Fédération du Kasaï, de Fédération des 

Bateke, de Féderation  des Batetela, de Fédération du Kivu-Maniema, de Fédération Liboke lya Bangala en 

de Fédération des Basonge. Deze fusioneerden in de Interfédérale om enig weerwerk te bieden tegen de 

sterke ABAKO. In Katanga fusioneerden ook verschillende etnische groeperingen in 1958 zich in de 

Conakat, onder leiding van Moïse Tshombe, met als eerste objectief de groeiende macht van de Baluba (een 

etnische groep) in te perken.51  

De Mouvement National Congolais (MNC) zag in dezelfde periode het licht, meer specifiek in 

oktober 1958. Deze nationalistische beweging zou in de aanloop naar de Simba-rebellieën een belangrijke 

voortrekkersrol gaan spelen. In tegenstelling tot de andere partijen had de MNC geen specifieke etnische 

basis in een bepaalde regio of bij een bepaalde groep. Veeleer was het de partij haar doel nationale aanhang 

te vinden en zo eenheid te creëren in Congo. Onder haar leden bevonden zich een verscheidenheid aan 

mensen, uit diverse hoeken en volken van het land en met verschillende ideologische achtergrond. Er zaten 

Bakongo, Bangala en Baluba bij, katholieken, liberalen en socialisten. De zelfverklaarde voorzitter van de 

nieuwe partij heette Patrice Emery Lumumba en zou dé martelaar van het net onafhankelijke Congo 

worden.52 Hij was een fervent aanhanger van civic nationalism, wat impliceert dat de natie wordt gedefinieerd 

                                                      
48 Naar analogie van een ondertitelt in het boek van Zana Aziza Etambala, Congo ’55 – ’65. Van Koning boudewijn tot 
president Mobutu, 69.   
49 Crawford Young, “Background to independence,” 38.  
50 Zana Aziza Etambala, Congo ’55 – ’65. Van Koning boudewijn tot president Mobutu (Tielt: Lannoo, 1999), 69-70.  
51 Zana Aziza Etambala, Congo ’55 – ’65, 70.  
52 David van Reybrouck, Congo, 258.  
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door het staatsburgerschap, ongeacht de etnische achtergrond van de burger. Dit staat haaks op ethnic 

nationalism, wat we kunnen plaatsen bij onder andere ABAKO en waarbij de ideeën van etnische identiteit 

primeren over nationale identiteit.53  De MNC werd omwille van dit civic nationalism dan ook gezien als de 

eerste nationale Congolese partij. Lumumba wilde snelle en totale onafhankelijkheid en die kon enkel worden 

bekomen door de eenheid van de natie te bewaren. Er was volgens hem en de partij in Congo daarom geen 

plaats voor tribalisme, provincialisme, regionalisme noch federalisme. Verder werden ook de Mouvement 

pour le Progrès National Congolais (MPNC) en de Union Progressiste Congolaise (UPECO) in 1958 

opgericht.  

Wanneer begin 1959 zware rellen uitbraken in Léopoldville, als gevolg van een uit de hand gelopen 

voetbalwedstrijd, begon de onafhankelijkheidskoorts zich te verspreiden onder de Congolese bevolking. De 

blanken werden aangevallen en de massa schreeuwde naar dipenda, naar indépendence, naar 

onafhankelijkheid. Om de situatie terug onder controle te kunnen brengen, willigde de Belgische koning 

Boudewijn de eis van de massa in en beloofde de onafhankelijkheid van Congo. Zonder echter te specifiëren 

in tijd.54 De beginnende politieke partijen oefenden steeds meer druk uit op het koloniale bestuur en alweer 

werden enkele nieuwe partijen opgericht als antwoord hierop. De Action Socialiste van Cyriel Adoula (later 

zou de naam veranderen in Parti du Peuple) was hier één van.55 Deze druk op het koloniale bestuur, in 

combinatie met de schrik dat de Congolezen het Algerijnse voorbeeld zouden volgen, dwong de Belgische 

regering ertoe, ongeveer een jaar na de rellen, op 25 januari 1960 te proclameren dat Congo een 

onafhankelijke staat zou worden op 30 juni 1960.56  

Over het algemeen ontbrak bij de meeste van deze partijen, bijzonder snel opgericht in de aanloop 

naar onafhankelijkheid, enig ideologisch kader. Veeleer focusten de diverse Congolese semipolitieke 

etnische formaties zich op racisme en kolonialisme. Ze wilden vooral snel onafhankelijkheid en stelden zich 

bijgevolg vooral voor als vrijheidsbewegingen, die niet echt de nood zagen zich ideologisch te onderbouwen 

of een socio-economisch programma uit te werken.57 En dat zou voelbaar worden in de eerste jaren van de 

Congolese emancipatie. 

  

3.2. De onafhankelijkheid 

Ter voorbereiding van de onafhankelijkheid werden één maand voor de ceremonie, in mei 1960, de 

eerste nationale democratische verkiezingen gehouden. De MNC van Patrice Lumumba, die een coalitie had 
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gevormd met verschillende grote regionale partijen, kwam als grootste winnaar uit de bus. Zij kregen vooral 

stemmen uit het midden en het noordoosten van het land, terwijl de ABAKO Alliance in het westen en in de 

hoofdstad Léopoldville de meeste overwinningen behaalde. 58 In Kwilu en Kivu wonnen respectievelijk het 

Centre de Regroupement Africain (CEREA) en de Parti Solidaire Africaine (PSA), partijen met een regionale 

dan wel etnische basis, maar die toch het unitarisme van Lumumba grotendeels deelden. Conakat kon vooral 

rekenen op steun uit de zuiderse provincie Katanga.59 De grote figuren die naar voor kwamen uit deze 

verkiezingen waren bijgevolg Lumumba van de MNC, Kasavubu van de ABAKO Alliance en Tshombe van 

de Conokat. Zij oefenden in respectievelijk Stanleyville, Léopoldsville en Elisabethville voornamelijk hun 

politieke macht uit, maar moesten ook samen het centrale overheidsapparaat gaan besturen.   

Op 30 juni 1960 werd de Belgische kolonie Congo uiteindelijk onafhankelijk verklaard en een 

gemengde, nationalistische regering kwam aan de macht. Aan het hoofd van de nieuwe natie stond president 

Jospeh Kasavubu (ABAKO Alliance), met aan zijn zij als eerste minister, Patrice Lumumba (MNC). 

Tshombe moest zich tevredenstellen met één ministerpost en één staatssecretariaat voor zijn partij. Deze 

regering werd slecht één week voor de officiële onafhankelijkheid samengesteld en was het resultaat geweest 

van moeizame compromissen. Hoewel de MNC van Lumumba de grote winnaar was van de verkiezingen en 

veel meer zetels had dan de ABAKO Allicance van Kasavubu, werd toch deze laatste president, mede met 

de steun van de Belgische regering.60 Lumumba liet dan ook op de dag van de onafhankelijkheid zijn 

ongenoegen merken en gaf een zwaar beladen, onaangekondigde speech waarin hij kritisch uithaalde naar 

het Belgische koloniale bewind. Hij beloofde de Congolese bevolking alle koloniale grondvesten voorgoed 

te verwijderen en een volledig onafhankelijk Congo te stichten.61 De speech werd met luid applaus ontvangen 

bij de Congolezen, de aanwezige Belgen waren natuurlijk minder enthousiast. De negatieve perceptie die 

Brussel – en in het algemeen het Westen – van Lumumba had, werd alleen nog maar versterkt.  

Slechts enkele dagen later volgde er een muiterij in het nationale leger, de Armée Nationale 

Congolaise (ANC), tegen blanke medewerkers en blanke burgers. De Belgische regering besloot 

onmiddellijk te interveniëren om haar burgers in Congo te beschermen en stuurde blauwhelmen van de 

Verenigde Naties.62 Het land was nog geen week onafhankelijk verklaard en België mengde zich al opnieuw 

in de Congolese zaak. De legerleiding eiste voornamelijk een onmiddellijke afrikanisering van het leger en 
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Lumumba nam hiertoe de nodige maatregelen. Onder andere Jospeh-Désiré Mobutu kreeg een hoge post als 

stafchef naast nieuw opperbevelhebber Victor Lundula.63 

In het eerste half jaar dat volgde op de onafhankelijk, werd de Congolese regering, onder leiding van 

Patrice Lumumba beetje bij beetje ontmanteld, onder druk van België, de Verenigde Staten en met behulp 

van prowesterse Congolese politici. De provincies Katanga en Kasaï, die een derde van het grondgebied 

besloegen, scheidden zich af, waardoor een groot deel van de nationale staatinkomsten wegvielen. De 

secessie werd gesteund door onder andere de Belgische Union Minière. Moïse Tshombe werd het nieuwe 

staatshoofd van het onafhankelijke Katanga en zou dat blijven tot januari 1963, wanneer de secessie werd 

opgegeven. Legerhoofd Mobutu – hij was in korte tijd gepromoveerd – pleegde een mislukte staatgreep in 

september 1960, nadat Lumumba werd afgezet door Kasavubu en omgekeerd. Uit protest tegen de afzetting 

van Lumumba werd in Stanleyville in november 1960 een nationale, lumumbistische tegenregering gevormd, 

onder leiding van Antoine Gizenga. Hij was vicepremier in de Congolese regering, voorzitter van de PSA en 

gelijk trouwe aanhanger van Lumumba.64 Zes maanden van politiek problemen eindigden in een reeks 

politieke executies en verbanning van nationalisten en de brutale moord op Patrice Lumumba in Katanga, op 

18 januari 1961.65 De omstandigheden rond zijn dood zijn nooit volledig opgeklaard, maar het staat vast dat 

verschillende buitenlandse actoren hierin aandeel hebben gehad. Zowel de Verenigde Staten als België en de 

pro-Westerse Congolese politici haalden voordeel uit zijn politieke eliminatie.66  

Een nieuwe, neokoloniale, imperialistische regering werd geïnstalleerd in augustus 1961, onder 

leiding van eerste minister Cyrille Adoula, een vertrouweling van de Verenigde Staten. Kasavubu bleef 

president, maar had een louter ceremoniële functie. De echte macht in Congo lag echter niet in de handen 

van de politici, maar bij een elitekader rond generaal Joseph-Désiré Mobutu Victor Nendaka en Justin 

Bomboko, respectievelijk opperbevelhebber van de ANC, hoofd van de Staatveiligheid en minister van 

Buitenlandse zaken. Deze Binza-clique, vernoemd naar de villawijk in Léopoldville, was een informele groep 

van Congolezen die sleutelposities vertegenwoordigden in de Congolese Republiek en zo de belangrijkste 

staatorganen, het parlement en de regering, controleerden en manipuleerden.67 

Onder de nieuwe regering kende Congo in de eerste jaren na de onafhankelijkheid een enorme inflatie 

en economische achteruitgang met als gevolg een groot verlies in koopkracht en hoge werkloosheidscijfers, 

vooral onder de jonge Congolese bevolking. Bovendien was er sinds de onafhankelijkheid een explosieve 

bevolkingsgroei, waardoor meer dan de helft van de bevolking tegen 1964 onder de 15 jaar was. Op vier jaar 
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tijd waren de leden van het ANC verdrievoudigd, nu bestaande uit dertig duizend man. Ze werden slecht 

betaald, waardoor afpersing en plundering de gangbare norm werd, wat hen tot vijand maakte van de 

‘gewone’ Congolese bevolking.68  

De Binza-clique, in samenwerking met een groot deel van de Congolese regering, ontdeed zich 

langzaamaan van al haar tegenstanders, voornamelijk nationalisten en in het bijzonder de lumumbisten. 

Gizenga was reeds gevangengezet begin 1962 wegens te felle oppositie tegen de regering en in het algemeen 

was voor radicale, nationalistische stemmen en meningen in een Congolese westersgezinde regering geen 

plaats.69 Toch bleven ze in de mate van het mogelijke oppositie voeren in het parlement, zeker wanneer 

Kasavubu een nieuwe grondwet probeerde door te drukken, die zijn macht zou vergroten. Als gevolg van de 

grote onenigheid hierrond, sloot hij eind september 1963 het parlement en zette zijn tegenstander buiten 

schot.  De gematigden wonnen dus het pleit en bleven gesteund door de Verenigde Staten en België.70  

Vijf dagen nadat de president het parlement op non-actief had gezet, op 3 oktober 1963, richtten 

gevluchte nationalistische leiders in Brazzaville, de hoofdstad van het andere Congo, de Conseil Nationale 

de Libération (CNL) op. In Congo-Brazzaville was zopas het rechtse regime van Abbé Youlou 

omvergeworpen en onder zijn opvolger Masamba-Débat werd het een toevluchtsoord voor Afrikaanse 

politieke vluchtelingen en vrijheidsbewegingen.71 De CNL bestond uit leden van vier nationalistische 

Congolese partijen, waarvan de PSA en de MNC-Lumumba de belangrijkste waren. Deze ‘bevrijdingsraad’ 

wilde een nieuwe volksrepubliek oprichten, gevrijwaard van westerse invloeden. Door aan revolutionaire 

oorlogsvoering te doen hoopten ze dit doel te bereiken. Echter was er binnen de organisatie al snel onenigheid 

tussen Christophe Gbenye en Egide-Davidson Bocheley over het leiderschap van de CNL. Dit intern conflict 

bemoeilijkte beslissingen en actie, wat van de CNL niet altijd even goed gecoördineerd orgaan maakte.72 Het 

tweespalt had ook een ideologische component, nl. dat de Gbenye-groep voornamelijk (maar toch minimaal) 

werd gesteund door de Sovjet-Unie, daar waar Bocheley en zijn volgelingen materiële hulp kregen van 

Peking.73  

De Simba-rebellieën in oost-Congo, die in 1964 het hele land (en de wereld) zouden wakker schudden, 

werden met behulp van de CNL gedirigeerd. Volledig losstaand van de CNL, maar wel een grote inspiratie 

voor de Simba-rebellieën, waren de opstanden in Kwilu, die begonnen in de herfst van 1963, onder leiding 
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70 Georges Nzongola-Ntalaja, The Congo, from Leopold to Kabila: A people’s History (Londen: Zed Books, 2002), 125. 
71 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 36. 
72 Kris Quanten, Operatie Rode Draak. De bevrijding van 1800 blanken door Belgische para’s in Congo in 1964 
(Antwerpen: Manteau, 2014), 38-9. 
73 David Van Reybrouck, Congo. Een Geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010), 338. 
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van Pierre Mulele.74 Het is van belang hier even op in te gaan, daar ze een basis vormden voor de Simba-

rebellieën in het oosten van de Congolese republiek.  

 

3.3. Mulele in Kwilu als voorbeeld voor de Simbas 

Pierre Mulele was reeds lang actief in de nationalistische beweging wanneer hij op 34-jarige leeftijd 

besliste de wapens op te nemen. Hij was medeoprichter en secretaris-generaal van de PSA en was onder 

Lumumba’s eerste Congolese regering minister van Onderwijs geweest. Eind november 1960 vluchtten ze 

samen naar Stanleyville. Lumumba werd onderschept, Mulele kon ontsnappen. Als politiek vluchteling vond 

hij asiel in Caïro, en steunde van daaruit Gizenga’s tegenregering in Stanleyville. Hij verzoende zich dus niet 

– in tegenstelling tot vele andere nationalisten – met het regime.75 Volgens hem kon het imperialistisch 

gezinde regime van Kasavubu, Adoula en Mobutu niet worden hervormd, het moest worden omvergeworpen 

en een nieuwe staat moest worden opgericht. Daartoe was een socialistische revolutie nodig volgens Mulele, 

dus ging hij een guerrillaopleiding volgen in de Volksrepubliek China. Het Westen werd alert voor de eerste 

communistische invloeden wanneer Mulele in juli 1963 terugkeerde naar zijn geboortestreek Kwilu, om er 

een boerenguerrilla te beginnen. In naam van La Deuxième Indépendance trok hij van dorp naar dorp om de 

mensen te overtuigen zich in de strijd te werpen. Met deze leuze wilde hij duidelijk maken dat Congo recht 

had op een echte onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid van 1960, de zogenaamde ‘eerste 

onafhankelijkheid’, had immers meer onrecht en machtsmisbruik dan voorspoed gebracht.76 Toch lijken de 

communistische aantijgingen van het Westen hier eerder overbodig: Mulele had geen uitgewerkt politiek-

ideologisch programma noch een beginselverklaring en zijn partizanen werden niet ideologisch bijgeschoold 

gedurende hun trainingen in de bossen en heuvels van Kwilu. Hij wilde dan wel een revolutie starten, deels 

gebaseerd op Maoïstische principes, dit impliceerde nog niet dat die revolutie echt communistisch was.77 

Mulele hield bovendien op geen enkele manier contact stond met de CNL in Brazzaville, die er ook van 

werden beticht contacten te onderhouden met de communisten in Moskou en Peking.  

Mulele begon zijn maquis al in juli 1963 in Kwilu, in de streek rond Idiofa en Gungu, de regio waar ook 

Atoine Gizenga – nog steeds in gevangenschap – vandaan kwam. Kwilu kende in het algemeen een zeer grote 

etnische heterogeniteit vergeleken met sommige andere provincies in Congo: enkele van de grotere volkeren 

waren de Pende, Mbunda, Mbala, Bayanzi en de Bakusu. Mulele verwierf vooral bij de Mbunda – zijn eigen 

                                                      
74 Ludo Martens, Tien jaar revolutie in Kongo: de strijd van Patrice Lumumba en Pierre Mulele, Berchem: EPO, 1988. 
75 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 37-8.  
76 Renee C. Fox, Willy de Craemer en Jean-Marie Ribeaucourt, ““The second independance”: A Case study of the 
Kwilu rebellion in the Congo,” Comparative Studies in Society and History, 8, nr. 1 (1965): 78-9.  
77 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 38; Renee C. Fox, Willy de Craemer en Jean-Marie 
Ribeaucourt, ““The second independance”: A Case study of the Kwilu rebellion in the Congo,” 79.  
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etnische groep – en bij de Pende – die van Gizenga – zijn grootste aanhang in de strijd tegen de corrupte 

provinciale én centrale regering.78 Zoals reeds vermeld trok hij in de streek van dorp naar dorp om mensen, 

voornamelijk jongeren, te rekruteren. Zij waren vatbaar voor de ‘mythe’ van La Deuxième Indépendance, 

waarbij Mulele beroep deed op patriottistische gevoelens en beloften maakte over sociale rechtvaardigheid 

en economische voorspoed. Hun training was vooral gericht op de praktische kant van de strijd en 

revolutionaire actie.79 De mulelisten, zoals ze werden genoemd, opereerden in groepen van 20 of meer 

strijders en vochten overwegend met primitieve wapens zoals pijl en boog, messen, machetes en speren.80  

Pas vanaf januari 1964 braken de ‘echte’ rebellieën uit in Kwilu en vielen de rebellen steden zoals Idiofa, 

Gungu en Kikwit aan. Echt innemen van grote steden, gebeurde echter niet. De rebellen ging op uiterst 

geweldadige wijze te werk en de Europeanen moesten worden geëvacueerd. Léopoldville werd gealarmeerd 

en kwam in actie eind januari. De centrale Congolese regering kondigde de noodtoestand af in de hele 

provincie Kwilu en zond troepenversterking. Het ANC kreeg hulp van de Amerikaanse CIA en ook België 

leverde een bijdrage aan het ANC, onder het mum van militaire expertise.81 Tot begin maart 1964 bleven de 

rebellen hun territorium uitbreiden en ook hun manschappen telden op. Vanaf 7 maart begon het ANC 

geleidelijk successen te boeken en controleerde terug de streek rond Idiofa. Een van de tactieken van de 

regering en het ANC was om de belangrijke regio’s af te sluiten van voedselvoorzieningen, waardoor ze zich 

gingen keren tegen de rebellen. Tegen juli 1964 was het in de provincie Kwilu opnieuw relatief rustig en de 

opstanden onder Mulele waren van praktisch geen belang meer.82  Maar ondertussen waren de Simba’s in 

het oosten van het land al lang in actie gekomen.  

 

3.4. De Simba-rebellieën in het oosten van Congo 

In deze paragraaf zullen we dieper ingaan op de Simbarebellieën zelf, die het voornaamste onderwerp 

vormen van deze verhandeling. Vooreerst moet een belangrijke opmerking worden gemaakt. Over de 

rebellieën van 1964 in het oosten van Congo is in de historiografie weinig terug te vinden. De belangrijkste 

werken die hierover werden geschreven zijn van de hand van of gebaseerd op het werk van Benoît Verhaegen. 

Om deze reden grijpen ook wij daarom in deze paragraaf hoofdzakelijk terug op twee van zijn belangrijkste 

werken, Les rébellion populaires au congo en 1964 (1967) en Rébellions au Congo (1966-1969).83  

                                                      
78 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 43. 
79 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” Cahiers d’études Africains, 7, nr. 26 (1967), 345.  
80 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 39. 
81 Renee C. Fox, Willy de Craemer en Jean-Marie Ribeaucourt, ““The second independance”: A Case study of the 
Kwilu rebellion in the Congo,” 107-8. 
82 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 43. 
83 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” Cahiers d’études Africains, 7, nr. 26 (1967); 
Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo (Brussel: CRISP, 1966-1969).  
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Afbeelding 2. Rebellengebied Congo, Augustus 1964. Bron: Jules Gerard-Libois, 

Benoît Verhaegen, Congo 1964. Political Documents of a Developing Nation 

(Princeton: Princeton University Press, 2015), 542.84 

 

Vanaf april 1964 kreeg Congo te maken met een tweede rebellie. Nadat de rebellieën in Kwilu onterecht 

werden opgeist door de CNL-vleugel van Bocheley, wilde ook Gbenye niet aan invloed verliezen en actie 

ondernemen. Beide vleugels van de CNL bleven nog steeds trouw aan de MNC-Lumumba, maar persoonlijk 

antagonisme en machtslust maakte vlotte samenwerking binnen de CNL vrijwel onmogelijk. Gbenye, die 

zich vestigde in Bujumbura in Burundi, stuurde, als antwoord op Bocheley, delegaties onder leiding van twee 

nationalisten, Gaston Soumialot en Laurent-Désiré Kabila, naar het oosten van het land. Soumialot nam Kivu 

voor zijn rekening, Kabila reisde naar Noord-Katanga.85  

                                                      
84 This is the sixth in an annual series of Congolese documents that have been compiled, but this is the first time that 
they are available in French with an English introduction. Originally published in 1966. 
85 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 44-5.  
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Reeds eind februari 1964 werd Léopoldville op de hoogte gebracht van hoe Soumialot in de regio van 

Bukavu en Uvira voor onrust zorgde. Soumialot en een groep militanten van de CNL probeerden de 

bevolking op te zetten tegen de centrale en provinciale regering en hen te mobiliseren tot revolutie.86  

Soumialot had ondertussen ook akkoorden gesloten met de lokale chef en kamerlid voor de MNC-L, Musa 

(of Moïse) Marandura en met ‘kolonel’ Louis Bidalira.87 Dit versterkte de positie van Soumialot in de regio. 

In de loop van maart 1694 verspreiden de rebellen zich ook in de regio rond Fizi en de centrale regering in 

Léopoldville geraakte gealarmeerd. Ze besloot militaire versterking te sturen naar Fizi en zond een 

vredesmissie onder leiding van minister van Buitenlandse zaken Anany en generaal Lundula naar Bukavu.88  

Toch kon niet worden voorkomen dat de rebellen hun revolutie verder uitdroegen en succes oogsten bij de 

gefrustreerde bevolking, die erg ontvankelijk was voor revolutionaire agitatie. Vanaf midden april kwamen 

de rebellieën in een stroomversnelling: 15 april 164 werd Bukavu aangevallen door rebellentroepen, begin 

mei beheersen ze reeds een groot deel van de streek rond de stad Uvira, die in handen viel van diezelfde 

rebellen op 15 mei 1964. In Stanleyville en andere regio’s in Congo bleef het de eerste helft van 1964 nog 

relatief rustig.89 Vooral vanuit de kern van Uvira zouden de rebellieën zich echter verder gaan verspreiden 

en op drie maanden tijd, tussen 10 juli 1964 en 10 september 1964, overmeesterden de rebellengroepen een 

gebied dat ongeveer de helft van Congo besloeg. Kindu, Stanleyville, Paulis, Lisala, Bunia en Lodja vielen 

in deze korte periode in handen van de rebellen. Van de 21 provinciehoofdsteden waren er 7 in handen van 

de rebellen en nog eens 4 waren gedeeltelijk bezet.90  

 

Ook in de provincie Noord-Katanga, meer bepaald in Albertville, was er sprake van gewelddadige 

opstanden eind mei 1964. Hier werden de rebellieën uitgelokt door een lokale regeringscrisis, die werd 

verergerd door de inmenging van de centrale Congolese regering. Deze relatief kleine politieke crisis ontlokte 

heel wat reacties van revolutionaire krachten, in de nasleep van grote rebellieën in Noord-Katanga in 1961. 

Uit angst voor het ontstaan van een nieuwe burgeroorlog vluchtte heel het militaire en administratief 

staatsapparaat. De val van Albertville gebeurd in twee fases. In de nacht van 26 op 27 mei 1964 namen de 

rebellen de stad in, maar werden binnen de twee dagen overmeesterd door garnizoenen van de ANC. Een 

tweede poging eind juni was meer succesvol en de rebellen konden van hieruit verder oprukken tot dicht bij 

Kamina.91  

 

                                                      
86 Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo, 292-3.  
87 CRISP, Congo 1964, 57.  
88 Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo, 294.  
89 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” 346. 
90 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” 347. 
91 Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo, 410. 
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Ondanks de snelheid van de verovering en de ‘zogezegde’ coherente rebellenkrachten, mogen we er 

zeker niet vanuit gaan dat er vanaf het begin sprake was van een gecoördineerd revolutionair plan. In eerste 

instantie begonnen de onrustigheden, onder leiding van de chefs Marandura en Bidalira, in een poging om 

Bukavu in te nemen en de provinciale regering te vervangen. Veeleer dan een revolutie te ontketenen, wilden 

zij eigenlijk met de rebellieën louter een machtswissel bereiken.92 Marandura en Bidalira behoorden tot de 

Bafulero en waren naast de Warega, de Bashi, de Babembe, de Bavira en de Barundi, één van de grotere 

etnische groepen in de streek om en rond Kivu. Voornamelijk de Bafulero en de Babembe speelden een 

actieve rol in de rebellieën.93  

Op het moment dat de eerste rebellengroepen zich organiseerden in Uvira en enkele overwinningen 

boekten, was geen enkele van de later vooraanstaande rebellenleiders, Soumialot, Olenga of Gbenye, 

aanwezig en speelden nog geen grote rol in wat een succesvolle beweging zouden worden. Gaston Soumialot 

ging pas weg van zijn hoofdkwartier in Bujumbura in mei 1964 om zich aan te sluiten bij de rebellen in 

Uvira. Generaal Nicolas Olenga van het APL, het Armée Populaire de Libération, waarin de rebellen zich 

verenigden, arriveerde pas eind juni 1964 in Albertville  en Christophe Gbenye bereikte Stanleyville pas 

begin september 1964. De rol van Marandura en Bidalira, die het bruggenhoofd creëerden in Uvira, was 

grotendeels uitgespeeld eenmaal de rebellieën de limiet van hun etnische groep, de Bafulero, hadden 

overstegen. Vanaf dat moment, rond midden juli, kregen de opstanden in het Oosten van het land echt hun 

beslissende structuur en impulsen.94  

 

Het terugdringen van de rebellen door het ANC begon in het zuiden van Oost-Congo, op 30 augustus 

1964, met de herinname van Albertville. Op 15 september 1964 veroverde het ANC, gesteund door een 

peloton aan huurlingen, de stad Lisala op de rebellen en kwam er echt georganiseerde en gestructureerd actie 

vanuit Léopoldville op gang. De regering Tshombe proclameerde naar de buitenwereld toe dat ze bleef 

onderhandelen met de rebellen over een mogelijks compromis, in werkelijkheid had ze al lang dit pad 

verlaten. Tshombe stelde zijn Katangese gendarmes en huurlingen ter beschikking van het ANC en de 

Verenigde Staten stuurden militaire hulp in de vorm van wapens, transportvoertuigen, tanks en 

gevechtsvliegtuigen.95 Ook België stuurde militaire bijstand, om de legeracties te coördineren. Tegen eind 

november waren de Simba-rebellieën zo goed als volledig neergeslagen en waren de gebieden opnieuw onder 

controle van het leger en de regering.  

                                                      
92 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” 347. 
93 Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo, 260-1. 
94 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” 347. 
95 CRISP, Congo 1964, 332.  
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4. Kritische discoursanalyse: tekstanalyse 

Zoals reeds vermeld in onze methodologie, zullen we ons bronnencorpus analyseren aan de hand van 

Fairclough’s Critical Discours Analysis (CDA). De drie relevante dimensies die hij onderscheidt – 

discursieve context, tekst en sociale context – staan niet los van elkaar en volgen ook geen strikte volgorde. 

Ze worden in functie van elkaar gebruikt en geïnterpreteerd om zo tot een duidelijke analyse te komen. De 

dimensies moeten aangepast worden aan de ‘doelen en de accenten van de analyse’.96 

In dit deel wordt dus de tekst an sich geanalyseerd. Dit is dus een micro-analyse van ons 

bronnencorpus. Omdat we beschikten over bijna 500 artikels, kozen we ervoor om een analyse uit te voeren 

aan de hand van een close reading van zo’n 50-tal artikels, die we selecteerden op basis van relevantie en in 

functie van de probleemstelling. In het licht van de discursieve en sociaalhistorische context analyseren en 

interpreteren we de tekst/artikels om zo tot bredere inzichten te komen.  

 

4.1. Cluster 1: Geweld 

Topos 1: Militaire activiteiten 

De militaire activiteiten vormen een vrij breed topos. We interpreteren het hier vooral in het kader 

van de progressie van de rebellen en het nationale leger, welke (nieuwe) beslissingen de legerleiders maken 

en hoe het gesteld is met de soldaten. In L’Etoile du Congo komt dit overwegend uitgebreid aan bod, in Le 

Martyr net iets minder en op een andere manier.  

 

We zien dat L’Etoile du Congo geregeld bericht over de politiek-militaire situatie in het oosten van 

het land in vaak korte, informerende artikels zoals ‘La situation à l’Est du Pays’, ‘La situation au Kivu’, 

‘Panorama de la situation militaire’.97 De krant poogt hierin een neutraal verslag te geven van het verloop 

van de gebeurtenissen, maar toch zien we vaak al in de titel de ernst van de feiten, ‘Situation reste critique 

dans l’Est du pays’, ‘situation toujours grave au Kivu Central’ of net een verbetering van de situatie, ‘La 

situation est calme à Bukavu’ of ‘Vers la pacification du Katanga’.98 We zien deze korte verslagen 

voornamelijk passeren op het moment dat de rebellieën steeds grotere proporties begonnen aan te nemen. De 

situatie in de oostelijke provincies van Congo was toen zeer onstabiel en Soumialot kreeg bovendien vanaf 

juni 1964 steun van generaal Nicolas Olenga, die aan het hoofd werd geplaatst van de APL, Armée populaire 

                                                      
96“The choice will depend upon the purposes and emphases of the analysis.” Fairclough, Discourse and social 
change, 231.  
97 L’Etoile du Congo, 21.06.1964 en 22.06.1964; L’Etoile du Congo, 16.06.1964; L’Etoile du Congo, 31.08.1964;  
98 L’Etoile du Congo, 21.05.1964; L’Etoile du Congo, 26.05.1964; L’Etoile du Congo 3.06.1964; L’Etoile du Congo, 
17.07.1964.  
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de Libération.99 De rebellieën breidden uit en de regering in de hoofdstad geraakte gealarmeerd. Ook het 

Westen begon te vrezen voor haar belangen in Congo, dus werd Léopoldville onder druk gezet om Tshombe 

terug te halen uit Madrid. Sinds het einde van de Katangese secessie in 1963 leefde hij daar in ballingschap. 

Brussel en Washington zagen in Tshombe de man die de problemen in Congo moest oplossen en opnieuw 

het regime moest versterken, met Mobutu of Kasavubu zou het conflict blijven duren.100 In juni 1964 kwam 

Tshombe terug naar Léopoldville, in juli werd reeds besloten dat Adoula moest wijken en Tshombe werd 

eerste minister.101 Het stootte vooral op protest van de nationalisten, in het bijzonder de lumumbisten, die 

hem zagen als de moordernaar van hun volksheld Lumumba.  

 

We zien verder dat leger- of regeringleiders aan het woord worden gelaten om de feiten te 

verduidelijken. Zo spreekt Jérôme Anany, minister van Defensie, zich uit over de situatie in Bukavu na een 

vredesmissie daar. Hij benadrukt dat de situatie onder controle is: “l’Armée nationale congolaise a 

maintenant la situation bien en mains et cette situation se normalise.”102 Ook laat L’Etoile du Congo generaal 

Mobutu aan het woord, die iets dramatischer overkomt en het geweld van de rebellen veroordeelt:  

 

“depuis cinq mois, politisée par des leaders de mauvaise foi qui ont sapé leur moral par des 

promesses fallacieuses, une partie de nos troupes a manqué à son devoir et a cédé sous la menace de 

machettes et de gourdins brandis par une jeunesse rendue inconsciente par la drogue.”103  

 

De rebellen worden hier duidelijk in diskrediet gebracht, door hen af te schilderen als gedrogeerde 

jongeren, met een leider van kwade wil, die een bedreiging vormen voor de soldaten van het nationale 

Congolese leger. Het gebruik van cannabis bij de Simbarebellen was een gekend fenomeneen en ging hand 

in hand met het geloof in magische krachten. De magische praktijken hadden een dubbele functie: naast het 

inspreken van moed bij de krijgers, hadden ze een demoraliserend effect op de vijand. Toch volstond dit niet 

om de rebellen te blijven motiveren. Daarom werd ook gebruik gemaakt van kalmerende drugs zoals 

cannabis. Het gebruik van hennep had zowel tijdens de strijd als in het dagelijkse leven een functie. Het nam 

hun angst weg in de strijd en zorgde voor een blind fanatisme. Bovendien isoleerde het hen van de 

                                                      
99 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” 347. 
100 Ludo De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” The International 
History Review 39, nr. 1 (2017): 111. 
101 Ludo De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 61. 
102 L’Etoile du Congo, 13.05.1964.  
103 L’Etoile du Congo, 10.11.1964 en 11.11.1964 
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buitenwereld, deed het hen de wreedheden – die ze ondergingen, maar ook uitvoerden – vergeten en hielp 

het in het verwerken van de dood van hun kameraden.104  

 

De (onbekende) schrijver van het artikel begint bovendien met een emotionele “adressé à nos soldats 

cantonnés au front depuis mois voire des années”.105 In deze gekleurde formulering toont de krant welke 

kaart ze trekt. Ten eerste wordt er medelijden opgewekt voor de nationale soldaten, door met een hyperbool 

de tijd aan het front te omschrijven als ‘mois voire des années’. Deze omschrijving is nogal overdreven, 

gezien de meeste soldaten pas vanaf juni naar de oostelijke provincies werden gestuurd en de rebellieën tegen 

het einde van 1964 nog maar weinig betekenisvol waren.106 Ten tweede doet de krant aan othering door de 

soldaten te omschrijven als ‘nos soldats’. Zo wordt duidelijk dat de krant aan de kant van het nationale leger 

staat en dus ook aan de van de regering. L’Etoile du Congo laat over het algemeen, net zoals Le Martyr 

trouwens, vaak de grote leiders zelf aan het woord. Aan wie een krant een platform biedt om zo de lezer 

directer te betrekken, toont al grotendeels de positie van een krant in het discours.  

 

We zien dat het topos van militaire activiteiten in Le Martyr anders aan bod komt. Louter 

informerende, korte artikels over de stand van zaken vinden we niet echt terug. Wanneer er al ‘pure feiten’ 

worden weergegeven over de voortgang van de rebellieën, zoals in ‘Mobutu perds pieds’ of ‘Bukavu occupé 

par l’Armée Populaire?’ wordt er geen poging gedaan om enigszins neutraal te blijven. Er wordt verwezen 

naar de wreedheden die Kasavubu en het ANC zijn land aandoet door termen te gebruiken als ‘arrestations 

arbitraires’, ‘détentions’, ‘déportations’, ‘brimades’ en ‘tuéries’.107 De krant legt het ANC een zwakke positie 

op door het Congolese nationale leger te associëren met vrouwen en kinderen:  

 

“l’A.N.C. Armée Néo-Colonialiste est peut-être assez forte pour combattre des femmes et des 

enfants sans défense, mais elle n’est pas en mesure de lutter contre des patriotes en armes” of “malgré les 

moyens matériels énormes mis en oeuvre sur les théâtres de l’opération par l’A.N.C. celle-ci connaît de très 

lourds pertes en hommes et matériel”,  

 

waarbij de keuze voor desondanks, ‘malgré’, een zeer negatieve connotatie heeft.108 Gezien de positie 

van de CNL, als vrijheidsbeweging die moest tewerk gaan vanuit de naburige landen Congo-Brazzaville en 

Burundi, is het niet verbazend dat zij een vijandige positie inneemt tegenover het nationale leger. Dit leger 

                                                      
104 Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au Congo en 1964,” 352-5. 
105 L’Etoile du Congo, 10.10.1964 en 11.10.1964.  
106 Ludo De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 111. 
107 Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
108 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964; Le Martyr, 6.10.1964. 
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wordt immer gesteund en gestuurd door diezelfde politici die de nationalisten uit het parlement zetten en 

ervoor zorgden dat zij op een clandestiene manier hun werking moeten voortzetten.109  

 

Voorts merken we op dat Le Martyr overwegend weinig bericht over de situatie van haar leger en de 

rebelliën, in het algemeen dus over de militaire activiteiten die ze onderneemt. Dit leert ons dat Le Martyr 

veeleer een retorisch dan informatief karakter heeft.  

 

Topos 2: Wapens 

Op zowel kwantitatief als kwalitatief vlak wordt in L’Etoile du Congo meer gepraat over wapens en 

de wapenproblematiek dan in Le Martyr.  

Met betrekking tot dit thema wordt er in L’Etoile du Congo voornamelijk bericht over het type 

wapens dat de rebellen gebruikten: in mindere mate vuurwapens, vooral machetes, lansen, speren of stokken. 

De manier waarop men hierover schrijft geeft al direct heel wat prijs over de identiteit die wordt 

toegeschreven door deze krant aan de rebellen (en waarover we het uitgebreid zullen hebben in de volgende 

cluster). Telkens gaat het namelijk hand in hand met een negatieve omschrijving van de rebellen zelf:  

 

“Tout comme au Kwilu, les armes à feu, d’origine inconnue d’ailleurs sont rares. Les machetes, les 

lances, les flèches non empoisonnées, les bâtons constituent les armes les plus employées par les hors-la-

loi.”  

of  

“jeunesses armés d’armes à feu, mais surtout de lances et de machettes […] apparemment 

chanvrés”.110  

 

We zien de negatieve connotatie in de ‘hors-la-loi’, zij die buiten de wet staan, de bandieten en de 

‘jeunesses apparemment chanvrés’, de jongeren onder invloed van cannabis. Deze omschrijving categoriseert 

hen als wilden die met oude, traditionele wapens vechtten. Toch wordt ook opgemerkt dat de rebellen 

vuurwapens hebben. Deze konden slecht op twee manieren verkregen zijn: of ze werden meegenomen door 

de rebellen wanneer ANC-troepen deze achterlieten, of ze werden vanuit het buitenland aangevoerd en 

gedistribueerd onder de leden van de APL. De Congolesere regering volgde voornamelijk de tweede piste en 

verdacht in het bijzonder de communisten van de wapenlevering. 

                                                      
109 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 36; Benoît Verhaegen, “Les rébellions populaires au 
Congo en 1964,” 292. 
110 L’Etoile du Congo, 13.05.1964; 13.06.1964 en 14.06.1964.  
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L’Etoile du Congo bericht dan weer uiterst positief over de wapensteun van het ex-Katangese leger 

aan het ANC door het als een spectaculair gebaar te omschrijven:  

 

“En mettant à la disposition de l’Armée nationale congolaise le matériel de l’ex-gendarmerie 

katangaise, le premier ministre a fait un geste spectaculaire qui prouve bien son intention de lutter pour 

l’intégrité  du pays […]”.111  

 

Zo neemt de krant opnieuw een regeringsgezinde positie in. De terugkeer van Tshombe uit 

ballingschap werd vanuit het Westen zeker gezien als een goede zaak en daarom ook deels opgedrongen aan 

de Congolese regering. De achterliggende reden was dus natuurlijk dat zijn Katangese huurlingen het 

nationale leger gingen kunnen versterken. 112 

 

De krant biedt aan Mobutu ook het platform om zich te keren tot de rebellen in een oproep om de 

wapens alsnog neer te leggen:  

 

“[…] à cette occasion, j’adresse un dernier et solennel avertissement à la rebellion: <<déposez vos 

armes, sinon vous serez écrasé par tous les moyens dont disposée notre armée>>”.113  

 

Door dit te publiceren, gaat de krant mee in het wij-zij-discours dat Mobutu creëert (‘vos armes’, 

‘notre armée’) en dit toont deels L’Etoile du Congo de affiliatie met de Congolese overheid. Natuurlijk 

moeten we hier in rekening brengen dat een toespraak publiceren van een legerhoofd nog niet impliceert dat 

de krant daarom perse volledig staat achter wat die zegt. Mobutu oproep aan de rebellen leek een laatste kans 

tot onderhandelen, maar dat werd eigenlijk al lang niet meer als optie gezien. Het ANC van Mobutu maakte 

reeds enkele overwinningen en kreeg nu ook steun van de Verendigde Staten en België. Nu tot een 

compromis komen leek niet meer aan de orde.114 

 

Als we bij Le Martyr kijken naar dit topos, komt het zeker ook aan bod. Er wordt vermelding gemaakt 

van de samenkomst van de OUA (l’Organisation de l’Unité Africaine) met o.a. Thsombe i.v.m. de 

ontwapening van het rebellenconflict en de Amerikaanse wapensteun aan het regime. Op een eerdere 

algemene top van de OUA, in juli 1964, werd Tshombe ‘vriendelijk’ verzocht niet te komen. Hij werd door 

                                                      
111 L’Etoile du Congo, 13.08.1964.  
112 Ludo De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 59. 
113 L’Etoile du Congo, 10.10.1964 en 11.10.1964.  
114 Ludo De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 113. 
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nog veel leiders van Afrikaanse landen – Ben Bella van Algerije en Konging Hassan II van Marokko leidden 

het protest – gezien als de moordenaar van Lumumba. Echter kwam de OUA zes weken later opnieuw samen 

en was Tshombe toen wel aanwezig. Voornamelijk de crisissituatie in Congo werd besproken. Discussies 

over de Westerse inmenging en wapenhulp stond hoog op het agenda, maar een consensus werd niet bereikt. 

Westerse huurlingen bleven en de bewapening van de nationale regeringstroepen van de ANC ging door.115 

Op het eerste gezicht lijkt het artikel louter een verslag van wat er op de conferentie besproken is geweest, 

maar toch merken we aan verschillende woordkeuzes de kritische positie van de krant hiertegenover. De 

wapensteun wordt bestempeld als ‘aide criminelle à Tshombe’ en ‘diaboliques machinations de 

Washington’.116 Hier zien we hoe Le Martyr zich keert tegen de keuzes van de Congolese regeringsleiders 

over de Amerikaanse bewapening. De krant neemt een expliciete wij-zij-positie in tegenover de eventuele 

ontwapening van het rebellenconflict: “Ainsi, malgré notre position stratégiquement exposée, nous sommes 

les premiers intéressés au désarmement. Malgré elle…”, waarbij nous verwijst naar de – volgens le Martyr 

– revolutionairen (de rebellen), en elle naar le camp occidental, maar toch meer specifiek nog naar de 

Amerikanen.117  

 

Le Martyr gaat ook net zoals L’Etoile du Congo leiders aan het woord laten, Soumialot en Gbenye 

voornamelijk, die rechtstreeks kritiek uiten op het gebruik van (buitenlandse) wapens. In een speech van 

Gbenye die de krant publiceert, zegt hij: “ce régime est solidement soutenu par les gens d’armes 

internationaux de l’O.N.U remarqueé par les Yankées Américains.” Yankées als synoniem, metafoor én 

scheldwoord voor de Amerikanen, wordt door de krant zelf ook meerdere malen gebruikt. Vervolgens 

continueert Gbenye door te zeggen dat hun revolutie is begonnen met simpele, typische Congolese wapens 

“bâtons, flèches, lances – armes typiquement congolaises” waarbij hij impliciet wil zeggen dat zijn leger, de 

APL – in tegenstelling tot de Congolese regering en het nationale leger – geen wapensteun nodig hebben van 

het buitenland.118 Opnieuw, zoals ook het geval is bij L’Etoile du Congo, kunnen we ergens ervan uitgaan 

dat de publicatie van zo’n speech ook toont dat de krant achter deze stellingen staat en dus een anti-

gouvernementele en antiwesterse positie inneemt. Gezien het blad wordt uitgegeven door de CNL, die tegen 

alle westerse inmenging en tegen de imperialistische Congolese regering is, is dit natuurlijk een logisch 

gevolg.  

                                                      
115 Ludo De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 114-5. 
116 Le Martyr, 26.09.1964 en 27.09.1964.  
117 Le Martyr, 7.10.1964 en 8.10.1964.  
118 Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
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Topos 3: Huurlingen 

Net zoals buitenlandse bewapening nogal een controversieel onderwerp vormt binnen heel wat 

conflicten, geldt hetzelfde voor huurlingen. In vergelijking met andere topoi, zeker met degene die we nog 

zullen bespreken, komt het topos huurlingen niet zo heel uitgebreid aan bod. Het is echter vooral interessant 

om te zien hoe er in eerste instantie wordt ontkend in L’Etoile du Congo dat huurlingen worden ingezet in 

het ANC en hoe Le Martyr toch de Congolese regering ervan beschuldigt huurlingen in te gebruiken. 

Aangezien de huurlingen overwegend buitenlanders zijn (uitzondering: de Katangezen) overlapt dit eigenlijk 

deels met het topos van ‘buitenlanders’ uit de cluster identiteit. De laatste troepen van de VN-vredesmacht 

verlieten Congo op 30 juni 1964. Het nationaal leger moest aangesterkt worden om de rebellieën te kunnen 

neerslaan. Al waren de soldaten getrained geweest door militaire experts uit België, de Verenigde Staten, 

Italië en Israël, zonder hulp van buitenaf was de rebellen bestrijden een onbegonnen zaak.119 Anti-Castro-

Cubanen, zo’n 3000-tal katangezen die in Angola verbleven, Belgen, Italianen, Duiters, Zuid-Afrikanen en 

Rhodesiërs werden in augustus naar Congo gestuurd om het regeringsleger bij te staan.120 

L’Etoile du Congo citeert de woorden van Thsombe in een artikel over de ordehandhaving van het 

land sinds de rebellieën:  

 

“Je n’ai pas perdu la partie, comme certains insinuent. Nous allons rétablir l’ordre rapidement par 

nos propres moyens. Nous n’avons pas besoin de troupes étrangères, ni blanches ni africaines. Nous 

n’avons d’ailleurs jamais formulé pareille demande”.121  

 

Echter kunnen we de vraag stellen als Tshombe zichzelf niet tegenspreekt, in acht genomen dat toen 

al beslist was wel de Katangese privémilities in te schakelen. De krant spreekt in hetzelfde artikel over 

Mobutu die bezig is met onderhandelingen: “la réintégration des anciens gendarmes katangais se poursuit 

activement. Ils seront bientôt quinze mille.”122 De Katangese gendarmes werden ook bestempeld als 

‘huurlingen’. Door enkel Tshombe aan het woord te laten omtrent de huurlingenkwestie, krijgt de lezer een 

eerder ongenuanceerd beeld. 

 

Le Martyr formuleert een kritiek op de hele huurlingen-kwestie in een opiniërend voorpagina-artikel, 

in de ‘editorial’:  

                                                      
119 Ludo De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 111. 
120 Kris Quanten, Operatie Rode Draak. De bevrijding van 1800 blanken door Belgische para’s in Congo in 1964 
(Antwerpen: Manteau, 2014), 136.  
121 L’Etoile du Congo, 10.08.1964.  
122 L’Etoile du Congo, 10.08.1964.  
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“Actuellement, pour justifier l’importation de mercenaires et les massacres sauvages qu’ils sont 

appelés à opérer pour combattre l’oeuvre salutaire du CNL, on chante à qui veut entendre qu’on poursuit la 

répression des anarchistes, des <<rebelles>>. Ici encore, les détracteurs de la Nation perdent la 

boussole.”123  

 

Met een metafoor – waarbij de regering nogal ironisch wordt omschreven als les détracteurs de la 

Nation, ‘tegenstanders van de natie’ – en beeldspraak – perdent la boussole, het Noorden verliezen – uit de 

redactie van Le Martyr haar ongenoegen over het inzetten van huurlingen in de ANC. De krant publiceert 

echter een kleine twee weken later een verklaring van Soumialot, waaruit blijkt dat ook de Gouvernement 

Populaire de Congo hulp van buitenaf zal moeten inschakelen:  

 

“Ces actes de pure piraterie perpétrés par des mercenaires sont doublés d’actes de massacres des 

femmes, des enfants et des malades sans défense. L’ANC et les mercenaires étrangers se livrent, en 

s’enfuyant, aux incendies, aux vols et aux pillages. Le monde entier est aujourd’hui témoin de ces actes de 

génocide autorisés par les usurpateurs du pouvoir et perpétrés par des bandes armées acculées par la force 

populaire. […] je me vois en droit de déclarer à l’opinion international que nous serons forcés à devoir un 

jour faire appel également aux puissances qui comprennent la légitimité de notre lutte.”124   

 

Hier zien we een soort van streng-maar-rechtvaardigstrategie terugkomen: door de gruweldaden te 

beschrijven die de blanke huurlingen en het ANC teweegbrengen, het vergelijken met een genocide die 

gepleegd wordt door de eigen regering, dekt Soumialot zich in om te verantwoorden dat ook zij zich gaan 

moeten beroepen op de hulp van buitenlandse machten. Voornamelijk China stond de rebellen in Congo bij. 

Ze installeerden een amabassade/hoofdkwartier in Bujumbura en probeerden van daaruit de rebellen te 

helpen. De overblijvende rebellengroepen die in 1965 nog opereerden in het oosten van Congo, werden 

aangesterkt door 120 Cubaanse strijders, onder leiding van Che Guevara.125 Ook enkele honderden Rwandeze 

Tutsi die Kigali waren ontvlucht, sloten zich aan bij het rebellenleger.126 

 

                                                      
123 Le Martyr, 29.10.1964 en 30.10.1964.  
124 Le Martyr, 7.11.1964 en 8.11.1964.  
125 Martin Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence (Johannesburg & Kaapstad: 
Jonathan Ball Publishers, 2005), 150-1.  
126 De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 346.  
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Tussentijdse conclusie cluster 1 

Aan de hand van drie topoi, militaire activiteiten, wapens en huurlingen, gingen we al deels na hoe 

geweld naar voor kwam in L’Etoile du Congo en Le Martyr.  

 

In L’Etoile du Congo werd op een andere manier dan in Le Martyr berichtgegeven over het conflict. 

L’Etoile du Congo houdt zijn lezer op de hoogte met korte artikels die de stand van zaken samenvatten. 

Hierin probeert de krant een neutrale toon aan te houden. Le Martyr bericht hierover niet, of toch zeer weinig. 

Beide kranten laten hun respectievelijk leiders vaak aan het woord om te berichtten over de rebellieën. 

Hierdoor krijgen we een zicht op het geweld dat de respectievelijke tegenpartij gebruikt en op de wapens en 

de huurlingen die worden ingezet in de strijd. Zowel wanneer een van de leiders spreekt als wanneer de krant 

uit eigen naam spreekt, of in het geval van L’Etoile du Congo, wanneer een van de vaste verslaggevers aan 

het woord is, krijgen we een gekleurde blik. Door het gebruik van hyperbolen, metaforen, synoniemen en 

scheldwoorden, wordt er impliciet aan de lezer een mening opgedrongen. Beide kranten doen bovendien aan 

othering, het creëren van een wij-zij-denken.  

 

Zowel L’Etoile du Congo als Le Martyr hechten niet overdreven veel aandacht aan de ‘militaire 

activiteiten’ op zich. Het wordt vooral ingezet als argument om elkaar te dehumaniseren en dus ook te de-

legitimeren. De pure feiten over de rebellieën doen er minder toe dan de nationale en internationale 

implicaties die de uitkomst ervan zijn.  

 

De bewapening is meer hot topic,  net zoals het inzetten van huurlingen. L’Etoile du Congo bericht 

over de primitieve wapens van de rebellen, over de vuurwapens die ze desondanks toch in hun bezit hebben 

en de herkomst ervan en over de bewapening van de ANC door Thsombe. Le Martyr hekelt dan weer net de 

buitenlandse bewapening van de ANC en verklaart dat de rebellen geen hulp nodig hebben uit het buitenland. 

Eenzelfde discours zien we terugkomen wanneer het gaat over het inzetten van huurlingen: Le Martyr gaat 

verklaren dat de rebellen geen beroep willen doen op buitenlandse huurlingen. Echter wanneer hun kansen 

verkleinen naar november 1964 toe, gaan ze toch verklaren buitenlandse hulp nodig te hebben. Ook in 

L’Etoile du Congo krijgen we een onduidelijk beeld hierover: Tshombe verklaart geen huurlingen te willen 

inzetten, maar Mobutu is reeds bezig met onderhandelingen.  

 

We kunnen reeds uit de eerste cluster afleiden dat L’Etoile du Congo een regeringsgezind krant is en 

Le Martyr aan de kant van de rebellen stond. Dit wisten we natuurlijk ook al uit de discursieve context.  
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4.2. Cluster 2: Identiteit 

Topos 1: Rebellen / Revolutionairen 

Dit topos werd aanvankelijk beperkt tot enkel ‘de rebellen’ maar omdat Le Martyr spreekt over de 

rebellen als ‘revolutionairen’ is het gepast dit topos wat te verbreden. Gezien zij, samen met de Congolese 

regering en het leger, het onderwerp vormen van de zogenaamde Simba-rebellieën, is het vanzelfsprekend 

dat dit topos zeer sterk aanwezig is in de artikels van beide kranten.  

 

Te beginnen bij L’Etoile du Congo, valt over de hele reeks op hoe de rebellen continu in diskrediet 

worden gebracht. We sommen hier slechts enkele synoniemen op die worden gebruikt om de rebellen te 

omschrijven, om zo een zeer negatief beeld te scheppen over hen: ‘les hors la loi’, ‘un ennemi juré de la 

patrie’, ‘jeunes lumumbistes incontrôlés’, ‘une minorité exploitée par le communisme’, ‘criminelles’, 

‘pillards’, ‘une jeunesse rendue inconsciente par la drogue’, ‘bandits responsables de milliers de morts’, ‘des 

hommes conquis par l’opium chinois qui les a dépossédés de leur raison’, terroristes’.127 Deze synoniemen, 

wars van metaforisch taalgebruik, kunnen we categoriseren als hyperbolen en scheldwoorden. De krant 

gebruikt ze om een bepaalde, in dit geval negatieve, connotatie te scheppen en zo de publieke opinie te 

beïnvloeden, in het voordeel van de Congolese regering.  

 

Niet enkel in het verwijzen naar de rebellen zelf, maar ook in het refereren aan hun daden en doelen 

als barbaars en zonder scrupules, wordt een bepaald beeld gecreëerd van hen: “le seul but est d’encourager 

et d’entretenir le chaos, la misère, la lutte fratricide […]”, waarbij minister van Defensie Jérome Anany de 

rebellen afschildert als broedermoordernaars die enkel chaos en miserie willen verspreiden.128 Er wordt 

verder naar verwezen als terreurdaden, “la terreur d’une certaine jeunnesse” en alsof de rebellen onschuldigen 

afslachten, “les rebelles poursuivent des massacres d’innocents”.129 Naast achtergebleven soldaten van de 

ANC, gewoonterechtelijke chefs en lokale gezagsdrager, waren ook onschuldigde Congolese burgers 

slachtoffer van de Simbarebellen. Mensen die zich op de één of andere manier met het regime in Léopoldville 

identificeerden of niet collaboreerden met het rebellenregime, werden geviseerd door de APL-rebellen. Ze 

werden in het beste geval gevangen gezet of zwaar toegetakeld, in het ergeste geval geëxecuteerd.130 De 

rebellen deden, volgens Mobutu, valse, loze beloftes, “[…] politisée par des leaders de mauvaise foi qui ont 

                                                      
127 L’Etoile du Congo, 13.05.1964; L’Etoile du Congo, 4.07.1964 en 5.07.1964; L’Etoile du Congo, 28.07.1964; L’Etoile 
du Congo, 10.08.1964; L’Etoile du Congo, 9.10.1964; L’Etoile du Congo, 10.10.1964 en 11.10.1964; L’Etoile du Congo, 
7.11.1964 en 8.11.1964; L’Etoile du Congo, 18.11.1964. 
128 L’Etoile du Congo, 13.05.1964. 
129 L’Etoile du Congo, 23.06.1964; L’Etoile du Congo 4.07.1964 en 5.07.1964.  
130 Ludo De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 137-9.  
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sapé leur moral par des promesses fallacieuses,” en worden beticht van gruweldaden die zelfs niet kunnen 

tippen aan die van de Chinezen en mulelisten:  

 

“Angoise justifiée puisqu’on parle d’environ 4500 Congolais déjà assassinés à Stan par les Simbas 

avec une cruauté qui dépasse de loin les supplices des Chinois dont les mulélistes s’inspirent.”131 

 

Door ook de gehele Congolese bevolking erin te betrekken, gebruikt L’Etoile du Congo een soort 

van overtuigingsstrategie. Na het lezen van een zin zoals “l’ambition de certains hommes politiques prime 

sur les intérêts de la population” wordt er geïmpliceerd door de krant dat de belangen van de hele nationale 

bevolking in het gedrang komen door de ambities van enkele politici in het oosten van het land.132 De lezer 

gaat nu sneller een negatief oordeel vellen over het rebellenconflict. Voordat de rebellen echt op grote schaal 

gingen opereren, was er wel degelijk sprake van een belangenconflict op regionale/provinciale schaal. 

Marandure en Bidalira, beide lid van de (Ba)Fulero, startten in de eerste plek de opstanden (gesteund door 

de Babembe) uit onvrede met de toenmalige administratie van Bukavu. Ze wilden voornamelijk zelf meer 

politieke macht uitoefenen in de regio, maar dat werd door de leden van de andere grote etnieën, zoals de 

Warega en de Bashi, niet gesmaakt. Tot op een zeker punt begonnen de rebellieën dus als een regionaal 

politiek-etnisch conflict, maar de beweging werd groter wanneer de CNL zich mengde.133   

 

Ook bij de zin “la population est condamnée à périr”, waarbij la population voornamelijk slaat op 

bevolking van Noord-Katanga, wordt toch een gemeenschappelijk gevoel opgewekt van associatie met de 

medeburger. De strategie van het aanspreken van de emoties van de lezer zien we ook wanneer L’Etoile du 

Congo een getuige aan het woord laat:  

 

“Je devais fuir Stanleyville, a-t-il ajouté, car je ne pouvais plus supporter les meurtres et les 

exactions du régime rebelle. Le sol devant le monument de Lumumba, dans le centre de la ville, est 

aujourd’hui rouge de sang que les pluies ne parviennent à effacer complètement.” 134  

Deze metafoor en hyperbool zet de getuigenis nog eens extra veel kracht bij om te bewijzen hoe 

bloederig de daden van de rebellen wel niet zijn. Bovendien wordt in een opiniestuk de interventie in 

Stanleyville verdedigd door te zeggen dat niks anders helpt dan geweld te gebruiken:  

                                                      
131 L’Etoile du Congo, 10.10.1964 en 11.10.1964; L’Etoile du Congo, 28.11.1964 en 29.11.1964. 
132 L’Etoile du Congo, 30.05.1964 en 31.05.1964.  
133 Benoît Verhaegen, Rebellions au Congo, 335.  
134 L’Etoile du Congo, 28.10.1964. 
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“On aurait tant souhaité voir les chefs de la rébellion se soumettre par la seul voix de la raison. 

Mais hélas, fort de l’appui ouvert dont ils jouissent auprès de certains pays. Il s’est avéré qu’aucun autre 

language de la force ne pouvait être entendu par des hommes dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils 

sont bouchés a l’éméri, sous l’effet du dépravant opium don’t ils se régalent en guise de reconstituant.”135  

 

We zien hier hoe L’Etoile du Congo een soort van streng-maar-rechtvaardig-strategie toepast, 

waarbij de rebellen in een negatief daglicht worden geplaatst in functie van het regeringsbeleid, dat wordt 

gesteund door de krant. De ANC was echter zelf ook al lang gestopt met het gebruiken van la seul voix de la 

raison. Er werden reeds eind augustus plannen gemaakt door België en de Verenigde Staten ter oprichting 

van een gewapende troepenmacht, de 5de Gemechaniseerde Brigade, die de ANC ging bijstaan in haar 

offensieven tegen de rebellen.136  

 

Logischerwijze zullen we in Le Martyr met betrekking tot de rebellen een omgekeerde trend zien. 

Zij wordenbestempeld als de leden van de revolutie, als de revolutionairen, wat een veel positievere 

connotatie heeft. Hiermee wordt zowel het Armée populaire de libération (APL) bedoeld als de bevolking 

die zich inzet ten goede van de revolutie. In Le Martyr wordt dan ook een (groot) deel van de artikels 

geschreven voor ‘les combattants et combattantes’, ‘camarades’, ‘frères’, ‘prolétariat’ of ‘compatriotes’.137 

Deze termen worden dikwijls gebruikt wanneer de rebellenleiders, zoals Soumialot of Gbenye, 

aankondigingen doen in de krant. Dit creëert een soort van eenheid. Ook de krant spreekt in verschillende 

artikels vanuit haar eigen naam de lezer direct aan met ‘camarades’ en gebruikt dus ook de 

overtuigingsstrategie van samenhorigheid:  

 

“Prolétariat de tous le pays et peuple opprimé, unissez-vous contre l’ennemi commun. Au combat, 

camarades. Au combat pour la libération totale et pour le recouvrement d’une vraie indépendance. 

Soutenez l’action révolutionnaire de Comité Nationale de Libération.”138  

 

Een telegram met felicitaties aan het bevrijdingsleger, “Félicitations à l’Armée populaire de 

libération”, dat integraal wordt gepubliceerd, toont het vertrouwen dat de krant heeft in haar de 

rebellen/revolutionairen.139 Door in naam van de krant vervolgens ook enkele malen het vrijheidsleger APL 

te bedanken, geven ze de strijders niet alleen nieuwe moed, het geeft ook blijk van steun:  

                                                      
135 L’Etoile du Congo, 19.10.1964.  
136 Ludo De Witte, Huurlingen, geheime agenten en diplomaten, 128-36.  
137 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964; Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
138 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964 
139 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964. 
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“L’Armée Populaire de la Libération Nationale a prouvé, depuis sa triomphale entrée à Stanleyville 

que, contrairement aux rumeurs répandues sur son compte par la presse étragère que congolaise, c’était une 

organisation disciplinée et soucieuse de la sécurité des populations civiles. Nous avons vu cette armée à 

l’oeuvre. Nous devons à la vérité affirmer qu’elle est au dessus de sa tâche.”140  

 

De burgerbevolking wordt hier ook deels in betrokken door haar veiligheid te garanderen in naam 

van het APL. We zien dus opnieuw een soort van overtuigingsstrategie van Le Martyr. Dit is echter nogal 

dubbel, gezien we reeds hierboven vermeldden dat de rebellen ook Congolese burgers viseerden. Een meer 

impliciete verwijzing naar de rebellen/revolutionairen als nationalisten vinden we terug in een speech van 

Soumialot, onderdeel van een artikel over het eenjarige bestaan van het CNL:  

 

“Les nationalistes connurent les pires journées d’arrestation massive, de tortures opérées dans des 

conditions incompatibles avec la dignité humain. [..] l’extermination du peuple congolais qui lutte 

continuellement pour la vraie Indépendance National, sa Souveraineté et son ressort parmis les nations 

libres. Les plus conscients des fils de la nation furent pourchassés, persécutés, détenus, torturés et même 

assassinés.”141  

 

De nationalisten worden in deze context vergeleken met de meest natie-bewuste burgers, de 

Congolezen die vechten voor echte vrijheid. In de laatste opgave van Le Martyr, net voor de beslissende 

inname van Stanleyville door het ANC, komt een vergelijking van nationalisten met lumumbisten opnieuw 

ter sprake. Als voorpagina-artikel, getekend door Le Martyr, gevolgd door een veel betekende À Suivre, voert 

de krant een betoog over de missie van de ‘echte’ revolutionair:  

 

“Un vrai nationalist est celui qui est guidé par un idéal noble, celui dont la passion n’est dominée 

que par le souci d’accomplir cet idéal. Un lumumbiste reste imperméable à toutes les menées anti-

révolutionnaires, parce que, convaincu du succès de la noble cause, il a la foie en l’avenir de son pays. Aux 

jours meilleurs, comme au moments sombre de l’histoire du lumumbisme et de la révolution, un véritable 

nationaliste reste inchangé dans sa conception. Si une patriote révolutionnaire ne parvient pas à agir 

conformément à la volonté populaire, il ne pourra jamais mener la révolution vers le succès.”142  

 

                                                      
140 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964. 
141 Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964. 
142 Le Martry, 21.11.1964 en 22.11.1964.  
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De wisselende termen vrai nationaliste, lumumbiste en patriote révolutionnaire verwijzen hier naar 

de rebelle en geeft dus inzicht in hoe de rebellen afgeschilderd werden.  

 

Topos 2: De regering 

De regering is een zeer belangrijk en veelbesproken topos, omdat het binnen de artikels over de 

Simbarebellieën in respectievelijk L’Etoile du Congo en Le Martyr vaak de legitimerende en de-

legitimerende logica vormt.  

 

In L’Etoile du Congo merken we op dat er in de krantenkoppen slecht één maal expliciet wordt 

verwezen naar Le Gouvernement Congolais. De krant gaat op andere manieren haar krantenkoppen 

‘vormgeven’ door gebruik te maken van verwijzingen zoals Le Congo, Léopoldville of Tshombe: ‘Deux 

dangers pour le Congo’ of ‘Entretiens entre le Congo et le Burundi’ bijvoorbeeld.143 In beide artikelen heeft 

men het eigenlijk over de Congolese regering en we zien dus dat het hele land hier wordt gereduceerd tot 

enkel de overheid. “Léopoldville alertée” is daar een ander voorbeeld van.144 Hierbij is Léopoldville duidelijk 

een referentie aan de centrale regering, die in de hoofdstad gevestigd was. Zodra Tshombe eerste minister 

werd in de overgangsregering, gaat men ook aan hem refereren wanneer het gaat over (de beslissingen van) 

de Congolese regering: “Tshombe pour une attaque d’envergure” of “[…] les réactions des pays de membre 

le l’OUA après le discours de Tshombe”.145 Uit de context van de artikels wordt echter snel duidelijk dat het 

in beide gevallen opnieuw gaat over de gehele regering en niet over Tshombe als individu. We zien hier dus 

een vorm van personificatie, waarbij Thsombe in bepaalde gevallen symbool komt te staan voor de hele 

Congolese regering. Opvallend is dat er geen personificatie gemaakt wordt van Kasavubu, de eigenlijke 

president van de republiek. Kasavubu was sinds zijn aanstelling in 1960 president geweest van Congo, maar 

in het continu wisselende Congolese machtsspel sinds de onafhankelijkheid was hij van weinig politiek 

belang. De echte verantwoordelijkheden lagen immer bij de premier en het parlement, de rol van president 

was bij te reduceren tot een louter ceremoniële rol. Al was hij wel degene die in oktober 1963 het parlement 

sloot en eiste voor een nieuwe grondwet. Wat ook geschiedde.146 Toch waren Adoula en vooral Tshombe 

(vanaf juli 1964) de echte bestuurders van de republiek.  

 

L’Etoile du Congo bericht op niet altijd even neutrale wijze over de regerings-gerelateerde zaken. Er 

wordt bijvoorbeeld in de eerste persoon meervoud, de nous-vorm, bericht over Soumialot: “hier et 

                                                      
143 L’Etoile du Congo, 1.04.1964; L’Etoile du Congo, 20.06.1964 en 21.06.1964.  
144 L’Etoile du Congo, 7.08.1964.  
145 L’Etoile du Congo, 13.08.1964; L’Etoile du Congo, 19.10.1964. 
146 Van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis, 337. 
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aujourd’hui nous parlions et continuons de parler de Soumialot, le conquérant”. Die werd gezien als een van 

dé vijanden van de regering en ook de krant gaat hierin mee. Hierdoor identificeert ze zich duidelijk met de 

standpunten van de regering. Ook wanneer diezelfde Soumialot de overgangsregering niet erkent, wordt een 

werkwoord met sterke connotatie gebruikt, trahir (verraden): “[…] Gaston Soumialot qui, dit-on a trahi ses 

véritables intentions on réfusant de reconnaître l’autorité du gouvernement de transition de M. Moïse 

Tshombe”. Door een buiksprekersmechanisme in te voeren, dit-on, ‘zegt men’, probeert de L’Etoile du 

Congo enigszins neutraal te blijven. Toch verraadt de nous-vorm het legitimerende wij-zij-discours dat sterk 

aanwezig is. Het idee van een overgangsregering van nationale eenheid, gevolgd door vrije verkiezingen, 

kwam van de OUA, in de poging zo op termijn een staakt-het-vure te bereiken. Soumialot wilde echter de 

overgangsregering niet erkennen zolang de buitenlandse huurlingen niet uit Congo vertrokken waren en 

Kasavubu, Tshombe en Mobutu niet aftraden. De OUA leek dus niet in staat de crisis te bedwingen.147 

 

Ook opiniestukken in de krant tonen de affiliatie met het regime. Naar aanleiding van de 

voorbereidingen van het ANC ter inname van Stanleyville, de hoofdstad van het rebelllenregime, publiceert 

l’Etoile du Congo een driedelige reeks over de noodtoestand die is uitgeroepen in verschillende provincies 

van het land: ‘À propos de l’état d’urgence’. Daar deze noodtoestand de regering als het ware een carte 

blache geeft over beslissingen omtrent het rebellenconflict, is niet iedereen akkoord met die beslissing. Dat 

zorgt voor discussie in de politieke en publieke kringen en dus ook voor de nodige polemiek De krant stelt 

daarom, op expliciete wijze, dat ze wil meedoen aan de discussie om de zaak te verhelderen:  

 

“Les uns et les autres n’ont pas totalemment tort, et c’est la raison qui nous a poussé à prendre aussi 

la plume pour participer à la discussion, en ayant pour point d’appui les concepts fondamentaux de droit 

public qui ont une certaine notoriété dans beaucoup de pays.” 148  

 

Er volgen drie opiniestukken, gestaafd met juridische argumentatie, geschreven door ene B. 

Bibombe-Mwamba. Toch wordt op het einde van de reeks een nogal regeringsgezinde conclusie gevormd:  

 

“il faut choisir entre l’efficacité et le respect du droit. […] que les circonstances exceptionelles 

peuvent selon leur gravité, pousser les autorités gouvernementales à enfreindre ce qui ne peut être touché 

en temps normal. La guerre étant la calamite sociale de grande envergure, toutes les mesures susceptibles 

                                                      
147 De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 115. 
148 L’Etoile du Congo, 12.11.1964; L’Etoile du Congo, 13.11.1964; L’Etoile du Congo, 14.11.1964 en 15.11.1964.  
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de la conjurer, quelles qui soient les atteintes qu’elle peut porter aux principes sacrés du droit de 

l’homme.”149  

 

In een opiniestuk enkele dagen later drukt diezelfde Bibombe-Mwamba opnieuw zijn minachting uit 

voor de rebellen die de tijd van de regering verdoen en spreekt over de regeringspolitiek als “notre 

politique”.150 Op een nogal uitgesproken manier wordt hier dus aan othering gedaan.  

 

Wanneer we bij Le Martyr gaan kijken hoe het topos van ‘regering’ naar voren komt, zien we een 

zeer negatieve, kritische ondertoon. We merken hierbij op dat er in het algemeen zeer veel opiniërende 

artikels te vinden zijn in de 19 uitgaves van Le Martyr. Een groot deel van die artikelen wijst expliciet het 

slechte beleid van de regering met de vinger, om op die manier de rebellieën – of moeten we in dit geval 

zeggen, de revolutie – te legitimeren. De rebellen installeerden uit onvrede met de Congolese centrale 

regering op 5 septmeber 1964 een eigen volksrepubliek in het oosten van het land: de République Populaire 

du Congo. Dit was naar analogie van de Chinese Volksrepubliek. Gbenye werd president, Soumialot minister 

van Defentie en Olenga opperbevelhebber van de APL.151 De Congolese regering wordt op tal van afkeurende 

wijzen omschreven: ‘bourgeois’, ‘pseudo-dirigeants’, ‘le régime pourrissant et agonisant’, ‘le fantoche 

Gouvernement Central de Léopoldville’, ‘les hypocrites et les flatteurs’, (les impérialistes et leurs) 

‘marionnettes’, ‘les assassins de Patrice’, ‘les usurpateurs du pouvoir’, ‘Kasavubu et sa mafia’, ‘les détenteurs 

du pouvoir’, ‘nos frères corrompus par les impérialistes’, om er de meest opvallende uit te kiezen.152 Er is 

dus duidelijk sprake van het gebruik van metaforen, scheldwoorden en hyperbolen.  

 

Door de regering te reduceren tot de Binza-clique geeft Le Martyr ook een bepaalde boodschap mee 

aan de lezer. Het is grotendeels de schuld van individuen zoals Tshombe, Adoula, Momboko, Mobutu, en 

Nendaka dat het er zo slecht aan toe gaat in Congo: [..] les larbins de Binza aidés et soutenus par agents de 

l’impérialisme américains prirent la grave decision, combien irréflechie de fermer le parlement, et 

d’organiser une veritable mascarade constitutionelle.”, “le règne affreux des hommes de Binza […]”   of “Ce 

régime fantôche de Binza s’est implanté à tel point qu’il fallait pour le déraciner, appliquer des méthodes 

bien appropriées issues d’un programme sagement élaboré.”153 Vooral sinds de terugkeer van Tshombe naar 

Congo, die al snel bij de Binza-clique aansloot, had de CNL een nog grotere afkeer gekregen van de 

                                                      
149 L’Etoile du Congo, 12.11.1964; L’Etoile du Congo, 13.11.1964; L’Etoile du Congo, 14.11.1964 en 15.11.1964. 
150 L’Etoile du Congo, 18.11.1964.  
151 Van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis, 342.  
152 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964; Le Martyr, 5.09.1965 en 6.09.1964; Le Martyr, 9.09.1964 en 10.09.1964; Le 
Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964;  
153 Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964. 
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Congolese regering. In het bijzonder de trojka Kasavubu, Mobutu en Tshombe achtten zij verantwoordelijk 

voor de dood van hun nationalistische held Lumumba.154  

 

De overheid, en dan vooral Moïse Tshombe, werd dus door het CNL en dus ook door Le Martyr 

gezien als dé moordernaar van hun nationale held, Patrice Lumumba. Deze verantwoordelijkheid wordt 

meerdere malen als argument gebruikt om de regering in een slecht daglicht te stellen:  

 

“Notre Héros National, le Camarade Lumumba Patrice Emery, que nous avons trahi, abbandoné et 

livre entre les mains de l’infâme clique des réactionnaires obéissant aux ordres de leurs seigneurs, les 

monopolistes américains.”155  

 

We merken hier ook dat door de eerste persoon meervoud te gebruiken niet alleen het wij-zij-discours 

opnieuw naar boven komt, ook wordt de verantwoordelijkheid deels bij de bevolking zelf gelegd in dit artikel. 

Wanneer de dubieuze aanstelling (veeleer een keuze van het Westen dan van de Congolezen zelf) van 

Tshombe als eerste minister aan bod komt, wordt door Soumialot op een zeer uitgesproken manier verwezen 

naar de overheid.156 We zien opnieuw de mechanismen van het wij-zij-denken in werking treden:  

 

“Comment expliquez-vous que Tshombe soit parachuté aujourd’hui premier ministre? Comment 

expliquez-vous la collaboration entre Kasavubu et Tshombe entre l’accusé et son accusateur? Or, pour 

nous, il n’existe pas de compromise possible entre le peuple de Patrice et les assassins de Patrice.”157  

 

Een ander opiniestuk, “Le Lumumbisme, doctrine des Nationalistes”, wijst ook naar Nendaka, 

Adoula en Mobutu als verraders van Lumumba en de nationalisten.158 Voorts wordt de regering ervan 

beschuldigd in het algemeen de groei en vooruitgang van het land tegen te houden:  

 

“Pendant 4 ans, les dirigeants ont fait preuve d’incapacité. Le peuple a réalisé avec angoisse qu’il 

est mal représenté par une poignée d’hommes incapables et malhônnetes qui ne veulent pas quitter le 

pouvoir” of “utilisant l’homme comme un instrument, l’exploitant sans salaire décent, pour au détriment de 

la Nation exporter nos matières et on réaliser chez eux (de kapitalisten) des bénéfices plantureux.”159  

                                                      
154 Van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis, 343-4.  
155 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.09.1964.  
156 De Witte, The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5, 111.  
157 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09. 1964.  
158 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09. 1964.  
159 Le Martyr, 19.10.1964 en 20.10.1964; Le Martyr, 29.10.1964 en 30.10.1964.  
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Beeldtaal zoals ‘een handvol mensen’ of de vergelijking van mensen met instrumenten zetten deze 

zinnen extra kracht bij. Het moet gezegd dat de onafhankelijkheid niet de bloei en voortuigang met zich 

meebracht die was beloofd. De geschatte 15 miljoen Congolezen lijdden onder de inflatie en economische 

degradatie, met verlies aan koopkracht en werkloosheid tot gevolg. De regering bleek incapabel de 

economische problemen op te lossen. Vooral de agrarische gemeenschappen in het centrum en het oosten 

van het land voelden de crisis het hardst. Bovendien was er ook een explosieve demografsicge groei die 

nieuwe sociale probelemen met zich meebracht. Tegen 1964 was 50% van de bevoking jonger dan 15 jaar. 

Deze jongeren vluchtten weg van het platteland, waardoor de steden overbevolkt geraakten.160 

 

Wat we echter voornamelijk opmerken bij Le Martyr, is dat de Congolese regering er vooral van 

wordt beschuldigd te coöpereren met ‘het Westen’ en mee te gaan in hun imperialistische, kapitalistische en 

neokolonialistische praktijken. We kiezen ervoor dit de-legitimerende discours verder uit te diepen in de 

derde en laatste cluster over ideologie.  

  

Topos 3: Buitenlanders 

De buitenlanders vormen in beide kranten een relatief veelvoorkomend topos. Een deel van dit topos 

zullen we ook deels terugvinden onder het topos van imperialisme en neokolonialisme. Zowel in L’Etoile du 

Congo als in Le Martyr wordt bericht over de acties van buitenlanders, meer bepaald de buitenlandse hulp, 

interventies en inmenging. Le Martyr stelt zich opvallend negatiever en kritischer op tegenover buitenlanders 

dan L’Etoile du Congo. Onder dit topos rekenen we ruim de Europeanen, Amerikanen en Chinezen, maar 

ook de Afrikaanse landen die betrokken zijn in het rebellenconflict.  

 

In L’Etoile du Congo worden van tijd tot tijd oproepen gedaan aan de buitenlanders: ‘Aux étrangers, 

faites confiance à l’Armée nationale’, ‘Au résidents Belges au Congo’, ‘Appel de M. Thant aux pays qui 

soutiennent des rebelles’ of ‘Appel aux Belges de Léo’.161 Dit toont dat de krant een open houding aanneemt 

naar de buitenlanders toe. Ze wil hen op de hoogte houden en waarschuwen van mogelijke gevaren en bericht 

ook over de evacuatie van buitenlanders wanneer steden bevrijd zijn uit de handen van rebellen.162 Het regime 

werd immers enkel gesteund door de buitenlandse imperiale machten zolang haar burgers (voor Belgen, maar 

ook Amerikanen, Fransen, Engelsen, etc,) in Congo veilig waren.163  

                                                      
160 De Witte, Suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5, 109.  
161 L’Etoile du Congo, 11.05.1964; L’Etoile du Congo, 13.06.1964 en 14.06.1964; L’Etoile du Congo, 2.09.1964; L’Etoile 
du Congo, 21.11.1964 en 22.11.1964.;  
162 L’Etoile du Congo, 23.06.1064.  
163 De Witte, Suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5, 113.  
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Naar de buitenlanders wordt ook vaak verwezen als ‘les puissances étrangères’, ‘les grandes 

puissances’ of simpelweg als ‘les étrangers’.164 Deze veralgemening slaat dan vooral op grootmachten als 

China en de Verenigde Staten, maar ook op Engeland, België, Frankrijk en de Sovjet-Unie. Al is het niet 

altijd volledig duidelijk welke landen de krant precies bedoelt, daar in eenzelfde artikel étrangers en 

Européens wordt gebruikt, wat in zo’n geval de buitenlanders reduceert tot enkel de Europeanen.165 Een 

andere keer spreekt men over “des intérêts étrangers, […] citons-les, américains, belges” waarbij nu ook de 

Amerikanen worden betrokken, maar naast België geen andere Europese landen.  

 

Het valt in L’Etoile du Congo verder op dat de Chinezen nogal negatief gepercipieerd worden. Er 

wordt naar verwezen als ‘la Chine rouge’ of ‘la Chine communiste’, waarbij de bijvoeglijke naamwoorden 

‘rood’ en ‘communistisch’ bewust lijken te worden gebruikt om de Chinezen in een negatief daglicht te 

stellen. Ook wanneer wordt gesproken over het druggebruik bij de rebellen, word gerefereerd naar ‘opium 

Chinoise’.166  Dit valt te verklaren vanuit de Koude-Oorlog context: de penetratie van het communisme in 

Centraal-Afrika was een angst die voornamelijk het Westen afschrikte. Echter was achter gesloten deuren 

duidelijk dat er geen vrees hoefde te zijn voor het ‘echte’ communistische gedachtegoed in Afrika. Al van 

voor de onafhankelijkheid was het een propagandamiddel geworden tegen de nationalisten en tijdens de crisis 

in 1964 werd het communistisch discours weer uitgespeeld door de imperialistische Congolese regering.167  

 

Opvallend is een interview uit een Tunesische krant, La Presse, dat L’Etoile du Congo publiceert en 

waarin Tshombe verklaart te willen strijden tegen de buitenlanders, net zoals de CNL dat ook doet:  

 

“En effet, je me suis réellement battu contre des étrangères, tout comme les gens du CNL (Gizenga, 

Mulele). D’Autre part je suis un ami de l’ordre comme M. Kasavubu. Mon nom est d’ailleurs synonyme de 

prospérité au Congo. Je suis persuadé d’y parvenir encore. Il faut la participation de Gizenga, de Soumialot, 

de Mulele à un table ronde si l’on veut vraiment reconstruire le Congo.”168  

 

Tshombe gaat zich gaan indentificeren met de rebellen, met de CNL, door te zeggen dat hij net zoals 

hen is en zich tegen de buitenlanders keert. Ondertussen schaart hij zich echter ook aan de kant van het regime 

van Kasavubu. Waarom de krant net dit artikel uitkiest is opmerkelijk, daar Tshombe helemaal niet zo anti-

                                                      
164 L’Etoile du Congo, 17.08.1964; L’Etoile du Congo, 13.08.1964; L’Etoile du Congo, 28.10.1964.  
165 L’Etoile du Congo, 28.10.1964.  
166 L’Etoile du Congo, 21.07.1964.  
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buitenlands (lees: antiwesters) is ingesteld als hieruit lijkt. Nog geen twee maand later schrijft de krant over 

de verschillende grootmachten die Congo willen bijstaan in hun strijd tegen de rebellen:  

“plusieurs ambassadeurs accrédités à Leopoldville dont le représentant des Etats-Unis, de la 

Belgique, de la Grand-Bretagne et de la France, ont été reçus mardi par le premier ministre congolais qui 

les a mis au courant des mesures qu’il compte prendre pour redresser la situation militaire au Congo”.169  

 

In Le Martyr merken we op dat de krant een meer uitgesproken mening heeft over de buitenlanders. 

De Belgen worden vergeleken met de slaven, de lakeien van de internationale ‘politiesamenwerking’ of 

afgeschilderd als de vijand van de hele wereld: ‘Les impérialistes belges’, ‘larbins des gendarmes 

internationaux’ of “des colonialistes belges […] les ennemis des peuples du monde entier”.170 De Amerikanen 

krijgen het verwijt ‘monopolistes américains’ en ‘Yankées Américains’ te zijn of worden gezien als de 

behoeders van het imperialisme: ‘les agents de l’impérialisme américains’.171 Er wordt door Le Martyr in het 

algemeen naar de buitenlanders verwezen met het vrij neutrale ‘les étrangers’, maar ook negatieve 

veralgemeningen zoals ‘les impérialistes’, ‘le Blanc’, les Blancs’ of ‘les gens d’armes internationaux’ zijn 

aan de orde.172 Aan de basis van deze ‘haat’ van de rebellen tegenover de blanken, in het bijzonder tegenover 

de Amerikanen en nog in grotere mate tegenover de Belgen, liggen twee oorzaken. Ten eerste bleef er bij 

een groot deel van de Congolezen een afkeer voor de ex-kolonisator, de Belg. Zij werden – terecht – door 

velen gezien als dieven die de Congolese rijkdommen hadden gestolen uit eigen (economisch) belang. 

Bovendien werden de Belgen, samen met de Amerikanen, gezien als mede-verantwoordelijk voor de dood 

van Patrice Lumumba. Beide discours, geënt op een afkeer voor de buitenlandse egoïstische grootmachten, 

werd door de nationalisten en specifieker, de Lumumbisten, naar voren gebracht. Hun  strijd was niet voor 

niets La deuxième independance.173  

 

De buitenlanders worden in Le Martyr vooral betrokken in het discours over de hypocrisie van het 

neokolonialisme, het imperialisme en het kapitalisme (zie vooral Cluster 3). In een driedelig opiniestuk ‘Néo-

colonialisme Imperialisme’ komt dit sterk naar voren: “Le blanc […] Il va opérer dans l’ombre. Il va comme 

on dit <<tirer les ficelles>>”. De buitenlanders mengden zich, volgens Le Martyr, nog steeds teveel uit 

opportunisme in de Congolese zaak. Wat buitenlandse ecnomische hulp betreft bijvoorbeeld, wanneer grote 

mogendheden goederen importeren, zogenaamd om te helpen: “Mais notre pays ne doit pas être entretenu 

                                                      
169 L’Etoile du Congo, 13.08.1964.  
170 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964. 
171 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964; Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
172 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09.1964; Le Martyr, 9.09.1964 en 10.09.1964; Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
173 Kris Quanten, Operatie Rode Draak. De bevrijding van 1800 blanken door Belgische para’s in Congo in 1964, 32-
40.  
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comme une femme. On entretient une femme, pas un Pays.”174 Beeldspraak zoals ‘aan de touwtjes trekken’ 

of een metafoor waarbij Congo wordt vergeleken met een vrouw, zetten dit negatieve betoog extra kracht bij. 

De inmenging van de Amerikanen wordt ook bekritiseerd:  

 

“[..] l’Amérique entra au Congo sous le couvert de l’ONU, s’y implanta, et contribua à la 

suppression physique de notre Héros National. Ce fut alors le début d’une campagne de corruption, 

d’arrestations et d’assassinats opérée dans toute l’étendue de la République.”  

 

De Amerikanen waren dus volgens Le Martyr medeplichtig aan de moord op Lumumba en lagen aan 

de basis van de repressie en corruptie na zijn dood. Er wordt nog eens extra in de verf gezet door Gbenye dat 

de Armée populaire de la libération (APL) geen beroep doet op buitenlanders door naar hen te verwijzen met 

kleurwoorden:  

 

“Aux rangs de notre armée on ne peut rencontrer ni Blanc, ni Jaune, ni Rouge, rien que des Noirs et 

des Noirs congolais seulement. […] Le C.N.L. soutenu populairement par toutes les couches de masses 

congolaises avec l’aide effective attendue de tous les  peuples frères […]”.175  

 

Met Blanc, Jaune, Rouge worden respectievelijk de Belgen en Amerikanen, de Chinezen en de 

Russen bedoeld. Dit statement maakte Gbenye nog voor Soumialot anders zou gaan beslissen, midden 

november, wanneer de rebellen begonnen nederlagen te lijdden (zie topoi huurlingen).  

 

Tussentijdse conlcusie cluster 2:  

We kunnen nu reeds ook enkele vaststellingen maken over hoe de rebellen, de regering en de 

buitenlanders naar voren komen in beide kranten. Het is opvallend, maar ook logisch om te zien, hoe L’Etoile 

du Congo en Le Martyr hierin de respectievelijke tegenpartij(en) proberen in diskrediet te brengen. Er wordt 

geen moeite genomen een neutraal beeld te scheppen van de verschillende actoren. Ook hier worden 

metaforen, schelwoorden en hyperbolen stelselmatige toegepast. Opnieuw zien we dat ook het wij-zij-

discours aanwezig is.  

De rebellen worden in L’Etoile du Congo afgeschilderd als primitieve, losgeslagen, drugsverslaafde 

jongeren die onmenselijke wreedheden begaan en de onschuldige bevolking meetrekken in hun revolutie. Ze 

worden beticht hun eigen politieke belangen voor te zetten op die van de natie. De rebellentroepen van het 

                                                      
174 Le Martyr, 1.09.1964; Le Martyr, 5.09 
175 Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964 
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APL worden in Le Martyr dan weer geprezen voor hun moed en overwingingen en ze worden gewezen op 

het belang van hun taken als echte nationalisten en lumumbisten.  

Wanneer de regering wordt betrokken in de verslaggeving over de rebellieën, zien we in L’Etoile du 

Congo een legitimerend discours terugkomen, daar waar Le Martyr net de imperialistische Westersgezinde 

Congolese regering gaat beschuldigen de ‘boeman’ te zijn die de natie meesleept in dit conflict.  

We zien eenzelfde trend bij de buitenlanders. Aan de buitenlanders worden door L’Etoile du Congo 

niet negatief gerefereerd, behalve wanneer de Chinezen erin worden betrokken, want dat zijn communisten 

volgens het regime (en dus volgens de krant). Le Martyr gaat de buitenlanders praktisch over dezelfde kam 

scheren als de regering en haar verwijten de pseudo-onafhankelijkheid in stand te willen houden.  

We kunnen ook uit de cluster afleiden dat L’Etoile du Congo een regeringsgezind krant is en Le 

Martyr aan de kant van de rebellen stond.  

Hierbij moet nog een algemene opmerking worden gemaakt: de term Simbas kwam in beide kranten 

niet zo vaak voor werd verwezen naar de rebellen in het oosten van het land. In de secundaire literatuur wordt 

vaak gesproken over de Simbas, de Simbarebellieën, de Simba-rebellen, etc. Echter wordt deze woordkeuze 

door de Congolezen in de twee kranten bijzonder weinig gebruikt. In L’Etoile du Congo kwam het woord op 

379 artikels slecht 3 maal terug. In Le Martyr was dit 8 keer op 103 artikels. In L’Etoile du Congo verwees 

men eerder naar Soumialisten of Lumumbisten, in Le Martyr naar de APL of ook de lumumbisten.  

 

4.3. Cluster 3: Ideologie 

Topos 1: Communisme 

Het topos communisme is binnen deze discoursanalyse zonder meer het meest aanwezige topos. 

Congo was het eerste land in Afrika dat op zo een expliciete manier het slachtoffer werd van de Koude 

Oorlog. Vanaf de onafhankelijkheid werd de kaart van het communisme uitgespeeld in het nadeel van de 

Congolese extreme nationalisten. Lumumba was de eerste die hierin werd meegtrokken en er bovendien niet 

leven uitkwam. Alle (politieke) krachten die tegen kapitalistische, imperialistische inmenging waren, werden 

door het Westen afgeschilderd als communistisch.176 Zo werd het CNL beschuldigd van communistische 

banden te hebben met China en Rusland, wat het gerechtvaardigd maakte in te grijpen in het rebellenconflict. 

Echter werd het al snel duidelijk dat in het rebellenleger geen communistisch strijders zaten. Van enige 

ideologie was bij hen weinig sprake. Maar binnen de Koude-Oorlogs-retoriek kon de Congolese regering op 

die manier wel Westerse hulp legitimeren.177 In L’Etoile du Congo is communisme zo dus dé verbindende 

logica die de krant hanteert binnen het de-legitimerende wij-zij-discours over de rebellen. Le Martyr bericht 

                                                      
176 Van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis, 317.  
177 De Witte, “The suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 113-4.  
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kwantitatief én inhoudelijk gezien meer over communisme en proberen op die manier foutieve assumpties 

over de revolutionaire (rebellen)beweging te weerleggen. Dit topos geeft het hele conflict een meer 

internationale ondertoon.   

 

Er wordt vanuit verschillende hoeken bevestigd dat de rebellen samenwerken met Chinese 

communisten: “M. Anany a affirmé qu’il ressort des enquêtes menées que l’ambassadeur de Chine 

communiste soutient efficacement M. Soumialot, chef d’état-major du CNL a Usumbura.” of “La collusion 

entre les communistes chinois installés au Burundi et le chef du comité national de libération à Bujumbura 

est de notoriété publique.178 Uit onderzoek blijkt dus dat dat de rebellen steun zouden krijgen uit 

communistisch China en dat dit zelfs een publiekelijk bekend gegeven is. Dat zijn echter nogal vage 

aannames, aangezien er niet gespecificieerd wordt (ook niet verder in de artikels) van waar of van wie de 

krant deze informatie haalt. Idem wanneer de krant begint over de machtslust van Soumialot – tevens aan de 

hand van een metafoor: de dorst naar macht – zien we opnieuw hoe er onzekere taal wordt gesproken:  

 

“On estime que la soif de pouvoir qui anime M. Soumialot, soutenu par les Chinois à Bujumbura au 

Burundi, pourrait l’inciter à poursuivre son avance dans le Katanga Oriental et provoquer des troubles dans 

[…].”179  

 

Door on estime que te gebruiken, vrij vertaald naar ‘men schat dat, men denkt dat’ maakt L’Etoile du 

Congo niet alleen gebruik van een buiksprekersmechanisme (men zegt dat, het is algemeen geweten dat, ..), 

het benadrukt bovendien de vaagheid van de informatie. Met hetzelfde mechanisme impliceert de krant later 

opnieuw dat hij banden heeft met het communistische China. In een onderschrift van een foto van hem wordt 

Soumialot “Le Sanguinaire Soumialot” genoemd, gevolgd door: “On suppose qu’il est conseillé par la Chine 

communiste.”180 Dat Soumialot in contact stond met China en mee de Volksrepubliek oprichtte naar Chinees 

model, was dan wel een feit, alsook dat de rebellen guerrilla-tactieken aangeleerd kregen van Chinese 

revolutionairen. Dit alles wilde nog niet zeggen dat Somialot en de rebellen daarom een voldongen 

communisten waren. Het contact was bovendien grotendeel symbolisch passend in de Koude-oorlog-

retoriek.181 

 

                                                      
178 L’Etoile du Congo, 26.05.1964; L’Etoile du Congo, 13.05.1964. 
179 L’Etoile du Congo, 21.07.1964.  
180 L’Etoile du Congo, 12.08.1964.  
181 De Witte, “Suppression of the Congo rebellions and the rise of Mobutu, 1963-5,” 114.  
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Een vrij expliciet opiniërend artikel over het communisme met als titel “Congo ou Chine Rouge?” 

toont ook opnieuw waar op het politieke spectrum l’Etoile du Congo zich alweer bevindt:  

 

“Juste au moment ou le Congo cherche dans la mesure du possible à sortir du bourbier dans lequel 

il patauge depuis longue date, des pêcheurs en eau trouble continuent bon an mal an à semer la confusion 

pour rendre encore cette situation plus complexe. […] Le Congo ne sera jamais sous le drapeau de 

n’importe quelle puissance fut-elle le drapeau rouge du Kremlin.182  

 

Aan de hand van metaforisch taalgebruik wordt de situatie in Congo vergeleken met een moeras waar 

het land na lang ploeteren uit wil. Hierbij zijn de communisten de vissers die het onrustige water blijven 

vertroebelen, die de situatie dus blijven bemoeilijken. Vervolgens wordt er benadrukt dat Congo nooit meer 

onder het juk van een andere natie wil vallen – “sous le drapeau de n’importe quelle puissance” – en al 

helemaal niet onder het communistisch juk – “le drapeau rouge du Kremlin”. Een ander opiniestuk vergelijkt 

Stanleyville, de rebellenhoofdstad, met een “bastion de l’anarchie et de l’impérialisme chinois” waarbij later 

opnieuw wordt verwezen naar dit chinees impérialisme met “afin de […] établir une tête de pont propice à 

l’expansion du communisme chinois en terre africaine.”183  

 

L’Etoile du Congo publiceert ook geregeld de toespraken en beslissingen van de regering – in het 

bijzonder die van Tshombe – in verband met de communistische dreigingen. In een toespraak aan de pers in 

het algemeen (dus niet enkel aan L’Etoile du Congo) verklaart Tshombe dat de rebellen communisten zijn: 

“les rebelles ne sont d’ailleurs qu’un infime minorité du peuple congolais. Minorité d’ailleurs exploitée par 

le communisme et plus précisément par la Chine communiste.” Hij doet vervolgens een algemene, 

internationale oproep om hulp te bieden aan Congo in de strijd tegen het communisme:  

 

“Il faudra simplement encourager l’Armée congolaise qui est en état d’alerte depuis quatre ans. Il 

faut lui donner de l’équipement. Tous ceux qui se considèrent comme amis de la République de Congo et 

ceux qui sont contre l’infiltration communiste chinoise ont tout avantage à aider la République du 

Congo.184  

 

Nog geen week later volgt een bericht dat de regering er nu zeker van is dat er een communistisch 

complot is tegen hen. L’Etoile du Congo bericht hierover: “Le premier ministre congolais a affirmé qu’il 

                                                      
182 L’Etoile du Congo, 31.07.1964.  
183 L’Etoile du Congo, 19.10.1964.  
184 L’Etoile du Congo, 10.08.1964.  



 

58 
 

possédait des preuves irréfutables concernant un plan de division du Congo par la Chine communiste et 

certains pays africains.185 Deze informatie wordt gevolgd door een directe oproep van Thsombe om materiële 

en militaire hulp te sturen om de rebellen te verslaan in de strijd tegen het communisme. Ook beroept 

Tshombe zich op de bredere context van de Koude Oorlog om zijn anti-communistisch en anti-Chinees 

betoog kracht bij te zetten:  

 

“La république populaire de Chine s’est emparée, à partir de Brazzaville et de Bujumbura, de 

l’occasion de jeter une subversion permanente sur le sol africaine et de faire servir les malheurs des 

populations à la guerre froide. La Chine communiste veut exploiter la situation anarchique de certaines 

régions de la République pour créer un nouveau foyer de tension internationale.”186  

 

Hij gebruikt vervolgens de ‘streng-maar-rechtvaardigstrategie’ om zijn beslissing te legitimeren:  

 

“Pour faire face à cette situation, nous avons pris nos décisions. Nous avons demandé aux pays qui 

nous ont accordé depuis plus d’un an leur aide technique militaire d’accélérer et d’intensifier l’aide qu’ils 

nous apportent dans le cadre de ces accords.”187  

 

Door vaak zulke regeringsverklaringen en dergelijke te publiceren, maakt L’Etoile du Congo niet 

alleen haar lezers bewust van het ‘rode gevaar’, ook creëert ze op die manier een bepaalde gedachtegang bij 

haar publiek.  Deze gedachtegang, zullen we zo meteen zien, komt echter niet overeen met hoe de rebellen 

zichzelf willen voorstellen. Er worden dus impliciet bepaalde oordelen, vooroordelen, aan de lezer opgelegd. 

 

In Le Martyr komt het topos van communisme op een heel andere manier aan bod. Er wordt 

voornamelijk duidelijk gemaakt dat de rebellen (of om het in hun termen te zeggen, revolutionairen) niet 

zozeer het communistisch gedachtegoed aanhangen, dan wel het nationalisme en meer specifiek, het 

Lumumbisme. Hierop gaan we nog specifieker in bij het laatste topos.  

 

Het openingsartikel, “Lumumba Le Martyr, een opiniestuk in de eerste opgave van Le Martyr, wijst 

direct de vinger op de misverstanden die bestaan rond Patrice Lumumba als behoeder van het communisme 

in Afrika:  

                                                      
185 L’Etoile du Congo, 17.08.1964.  
186 L’Etoile du Congo, 18.08.1964.  
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“Il fut durant sa courte carrière gouvernementale l’incarnation même de l’unité et de 

l’indépendance de son pays. Les puissances occidentales menacées dans leurs intérêts virent en lui un agent 

de Moscou, de Pékin ou d’une quelconque capitale du monde communiste.”188  

 

Hier merken we beeldspraak op in de manier waarop aan het communisme wordt gerefereerd: een 

agent van Moskou of Peking. Zoals we reeds vermelden, werd Patrice Lumumba foutief door het Westen 

afgeschilderd als een communist. Veeleer was hij extreem nationalist in de zin dat hij wilde dat Congo op 

zichzelf zou ontwikkelen. Ook de notie van een proletarische revolutie was niet iets dat Lumumba nastreefde, 

als évolué had hij geen baat bij het omverwerpen van zijn eigen bevoordeelde klasse.189 Soumialot gaat in Le 

Martyr net ‘de blanken’, voornamelijk de Amerikanen, ervan beschuldigen dat zij diegenen waren die in de 

eerste plek het communisme in Congo hebben geïntroduceerd:  

 

“Les Américains ont accusé gratuitement Patrice et ses fidèles de communistes. Vous Blancs […] 

c’est vous qui introduisez le communisme ici par vos répétitions insensées, car il arrivera un moment ou les 

gens s’aviseront de savoir ce que c’est. Quant à nous, nous ne sommes pas plus alliés des communistes que 

des capitalistes.”190  

 

We zien hoe Soumialot hier aan othering doet door ‘het Westen’ voor te stellen als vous Blancs en 

door quant à nous te gebruiken wanneer hij over zichzelf en aanhangers praat.  

 

Er wordt niet enkel kritiek geuit op de Amerikanen die het communisme zouden hebben 

geïntroduceerd in Congo, ook het Congolese regime gaat volgens Le Martyr in de fout door het Lumumbisme 

(en ook het nationalisme) onterecht te bestempelen als communisme:  

 

“On a ainsi parlé des communisme au Congo, parce que le Lumumbisme s’oppose formellement 

aux abus capitalistes utilisant l’homme comme un instrument, l’exploitant sans salaire décent, pour au 

détriment de la Nation exporter nos matières et on réaliser chez eux des bénéfices plantureux.”191  

 

Maar hierbij vergeten les assassins de Lumumba twee belangrijke zaken, nl. dat de landen die het 

Congolese regime steunen zelf legale communistische partijen hebben (refererende aan Amerika en België) 

                                                      
188 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964 
189 Van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis, 317.  
190 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09.1964.  
191 Le Martyr, 29.10.1964 en 30.10.1964.  
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en dat het Congolees nationalisme absoluut niet te vergelijken is met de communistische ideologie. Het 

Congolees nationalisme leunt dichter aan bij en steunt veel meer op het Afrikaans socialisme.192 

 

Volgens Le Martyr speelt het communisme hoe dan ook in een rol in Congo, in de context van de 

Koude Oorlog. De twee concurrerende grootmachten, het kapitalistische Amerika en het communistische 

Rusland, willen beide Congo als het ware inpalmen:  

 

“Au Congo, les Etats-Unis cherchent à monopoliser l’économie en même temps créer un bastion 

contre le communisme. Les russes eux, quand ils aident, ils n’obligent pas toujours des avantages 

immédiats, mais leur but secret est de semer la subversion, infiltrer le communisme et s’assurer une 

position stratégique pour combattre le capitalisme occidental: les deux politiques vont à l’encontre de la 

politique congolaise. Le << NON-ALIGNEMENT>>”.193  

 

Le Martyr verzekert in verschillende artikels dat de rebellenorganisaties geen banden hebben met 

communisten, toch spreekt zij haar lezers aan met camarades, een typisch aanspreekvorm onder de 

communisten.194 Ook de grote leiders spreken hun volgelingen hiermee aan. In een opiniestuk in diezelfde 

eerste opgave van Le Martyr, spreekt de redactie alle ‘kameraden’ aan om zich te verenigen en een nieuwe 

maatschappij te stichten door middel van een revolutie. Ook deze oproep leunt sterk aan bij de 

communistische doctrine:  

 

“Camarades, formons dès aujourd’hui un Front uni des Forces populaires progressistes qui unira en 

commun tous ses efforts pour abattre le régime pourrissant et agonisant et édifiera sur ses ruines une 

nouvelle société ou la propriété sociale remplacera la honteuse propriété privée de moyens de 

production.”195  

In een ander opiniestuk wordt dan nogal contradictorisch de vraag gesteld of er wel sprake kan zijn 

van echt communisme in het hart van Afrika:  

                                                      
192 Friedland, William, en Carl Rosberg Jr., African Socialism (Standford: University Press, 1964), 3. Volgens Friedland 
en Rosberg waren Julius Nyerere (Tanzania), Léopold Senghor (Senegal), Kwame Nkrumah, (Ghana) en Sékou Touré 
(Guinea) de staatsleiders die als architecten van het Afrikaans socialisme kunnen beschouwd worden.  
193 Le Martyr, 9.09.1964 en 10.09.1964. 
194 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964; Emiel Roemer, Geschiedenis van de term ‘kameraad’, geraadpleegd op 
2.08.2018, https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-term-kameraad  
195 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964.  
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Peut-on réellement parler des <<communistes>> congolais au coeur de l’Afrique? Sommes nous 

réellement attirés par des doctrines ou des idéologies étrangères nous imposés par d’autres peuples ayant 

d’autres mentalités que les notres?”196 

Topos 2: Imperialisme en Neokolonialisme 

Het topos van imperialisme en neokolonialisme komt niet in beide kranten evenredig aan bod. In 

L’Etoile du Congo komt het nauwelijks voor, niet verrassend gezien het feit dat de regering, sinds de 

omverwerping van de eerste onafhankelijke regering, een instrument was geworden in handen van het 

imperialistische, neokoloniale Westen.197 In Le Martyr vormt het dan weer een van de meest overheersende 

topos en de krant laat zich hierover zeer kritisch uit.  

 

In L’Etoile du Congo wordt het topos zowel kwantitatief als inhoudelijk zeer weinig besproken, 

slechts drie maal, waarvan twee maal in een toespraak en dus niet echt van de hand van de krant zelf.  

Minister van Nationale Defensie Jérôme Anany beroept zich op dit topos van imperialisme in een 

oproep aan de CNL om zich opnieuw te integreren in de Congolese politiek:  

 

“Pour vous, l’impérialisme, que vous croyez à tort ou à raison, être la cause, l’origine de tous les 

maux dont souffre le pays, est à abbatre, à détruitre, à enterer, mais le socialisme importé – car il y a un 

socialisme bantou, africaine, congolais même – à soutenir, à favorisér. N’est ce pas là, en vérité, une erreur 

de jugement due à la nature des choses, à l’ignorance de soi-même et à l’incompréhension des hommes que 

la vie de chaque jour nous impose?”198  

 

Door te zeggen dat de rebellen puur uit onwetendheid en onbegrip – ‘l’ignorance et 

l’incomprehension’ – hun socialisitische (socialisme importé) strijd tegen het imperialisme voeren, poogt hij 

ergens legitimatie te vinden voor het imperialisme. Het topos komt nogmaals aan bod op een heel andere 

manier, namelijk om het communisme te de-legitimeren. In een opiniestuk wordt gesproken over 

l’impérialisme chinois, wat in de context van het artikel als een synoniem van communisme wordt gebruikt. 

Stanleyville wordt afgeschilderd als een “bastion de l’anarchie et de l’impérialisme chinois” waarbij 

indirect/impliciet wordt verwezen naar het communisme.199 

 

                                                      
196 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09.1964.  
197 De Witte, The suppression of the Congo Rebellion and the rise of Mobutu, 1963-5, 108.  
198 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964.  
199 L’Etoile du Congo, 19.10.1964.  
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Imperialisme en neokolonialisme worden een derde en laatste maal aangehaald in L’Etoile du Congo, 

in een artikel over de oprichting van de nieuwe partij PALU (parti lumumbiste unifié), waarvan Antoine 

Gizenga benoemd werd tot secretaris-generaal. Het topos werkt hier als argumentatie om Gizenga’s politieke 

visie te omschrijven:  

 

“M. Gizenga, qui a qualifié l’actuel gouvernement << de fait >>, en outre débatéré contre << le 

colonialisme et l’impérialisme>>. Gizenga a lancé un appel aux pays africains << pour qu’ils ne fassent pas 

de l’OUA un instrument aux mains des impérialistes.>>”.200  

 

Het is duidelijk dat Gizenga dus tegen het imperialisme is dat zijn weg vindt naar de OUA en de 

huidige Congolese regering.  De krant bericht hierover op een eerder neutrale manier.  

 

Le Martyr gaat het topos imperialisme en neokolonialisme vooral gaan gebruiken in het betoog over 

de politiek die de regering in Congo voert ten opzichte van de rebellen. De buitenlandse hulp die de overheid 

accepteert in de strijd tegen ‘de revolutie’, wordt door de krant als problematische inmenging ervaren en gaat 

ze in vraag stellen en proberen de-legitimeren.  

De huidige toestand van economische, politieke en sociale malaise waarin het onafhankelijke Congo 

zich bevindt op het moment van de rebellieën wordt door Le Martyr in een opiniërend voorpagina-artikel van 

de redactie afgeschilderd als een pseudo-indépendance, als gevolg van negatieve, imperialistische invloeden:  

 

“Quel est le bilan de quatre anées de <<pseudo-indépendence>>? Négatif. Lumumba mort, les 

impérialistes en ont profité pour introduire leurs armes favorites: corruption et division. Ce pays fut dès lors 

déchiré par des luttes tribales. Le sorcier y devint maître du moment.” 201  

 

Door de corruptie en verdeeldheid, die de imperialisten veroorzaken, te vergelijken met de metafoor 

(en hyperbool) van wapens, ‘leurs armes favorites’, worden ze in een zeer negatief daglicht gesteld. 

Vervolgens wordt de associatie gemaakt met het scheldwoord heks/tovenaar, ‘sorcier’. Een ander 

veelzeggend opiniestuk, ‘Néo-colonialisme. Impérialisme’, verdeeld over drie uitgaves, toont opnieuw 

hoeveel aandacht Le Martyr besteedt aan de problematiek rond het imperialisme en het neokolonialisme. De 

twee aspecten worden door de krant gezien als twee zijdes van eenzelfde medaille:  
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“Néocolonialisme et imperialisme sont deux noms sans doute et ayant bien sur deux contentus, 

mais ces ont deux aspects d’un seul et même problème. Ils se complètent, et nous ne pensons pas qu’on 

puisse avoir néo-colonialisme sans impérialisme, pas plus qu’on ne peut parler d’impérialisme sans néo-

colonialisme. […] Donc, impérialisme et néocolonialisme, disions-nous en substance, c’est la volonté 

déclarée ou tacite des puissances étrangères de dominer économiquement et politiquement les pays 

nouvellement indépendants.”202  

 

De imperialisitsche buitenlandse grootmachten die expliciet worden aangehaald, “ex. Etats-Unis, 

Russia, Chine, France, Angleterre”, worden er van beticht de onderontwikkelde, net onafhankelijke landen 

te willen blijven domineren en controleren.  

 

Soumialot verwijst in een toespraak over inmenging van de imperialisten specifiek naar de 

Amerikanen: “la penetration impérialiste américaine.” Ook Le Martyr spreekt over de Binza-clique als “les 

agents de l’impérialisme américains”.203 Toch hebben we de indruk dat het topos over het algemeen in Le 

Martyr niet gereduceerd wordt tot enkel de Amerikanen, maar een bredere definitie wordt gehanteerd. Le 

Martyr gaat het imperialisme gaan vergelijken met een metafoor zoals ‘le mal de notre siècle’ en spreekt 

over ‘monopolistes impérialiste’. Verder noemt ze de revolutie die gevoerd wordt door de Lumumbisten “la 

revolution anti-impérialiste et anti-colonial” en legitimeert op die manier de revolutie in het voordeel van de 

rebellen.204 Ook in een specifieke aankondiging van de CNL zelf, “Le CNL communique”, wordt de revolutie 

opgedragen in naam van de strijd tegen het neokolonialisme en het imperialisme:  

 

“la voie qui s’ouvre maintenant est celle de la lutte contre le néo-colonialisme. […] la révolution 

anti-impérialiste, anti-féodale et démocratique. […] un combat pour engager le peuple congolais vers un 

nouvel avenir, vers des formes de développement non capitaliste, surgies de l’initiative créatrice des 

Masses.”  

 

Er wordt een soort van wensbeeld gecreëerd door te spreken over ‘un nouvel avenir’, een nieuwe 

toekomst, die zal volgen op de revolutie. Die revolutie zal gevoerd worden tegen het kolonialisme en zal anti-

imperialistisch, anti-feodaal en democratisch zijn.  

                                                      
202 Le Martyr, 1.09.1964; Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09.1964; Le Martyr, 9.09.1964 en 10.09.1964.  
203 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09.164; Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
204 Le Martyr, 9.09.1964 en 10.09.1964.  
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Topos 3: Nationalisme en Lumumbisme 

Tot slot hebben we het topos van nationalisme en lumumbisme. Net zoals het topos van imperialisme 

en neokolonialisme komt ook dit topos meer naar voor in Le Martyr dan in L’Etoile du Congo. Het 

nationalisme zoals we het kennen in Congo, ontstond in aanloop naar de onafhankelijkheid. De beginnende 

strijd tegen koloniale en imperiale machten creëerde eenheid onder verschillende sociale klassen en stammen 

binnen het Congolese grondgebied. Een zoektocht naar de eigen culturele identiteit, die losstond van 

Westerse waarden en normen enkel kon worden bereikt mits volledige eenheid van de natie.205 Dit was waar 

Lumumba naar streefde. Hij verachtte federalisme, tribalisme, regionalisme en provincialisme. Na zijn dood 

leefde dit extreme nationalisme verder onder het Lumumbisme. Eerder dan een revolutionair programma, 

zoals de rebellen het wilden doen overkomen, hield het een revolutionaire strategie in en het gebruik van een 

revolutionaire taal, met talloze verwijzingen aan Lumumba en aan omwentelingen in andere landen.206  

 

Er wordt in L’Etoile du Congo kort bericht over de lumumbisten wanneer Stanleyville wordt belaagd 

door rebellen en wanneer ze ervan worden beschuldigd vier buitenlanders te hebben vermoord in Kindu. 

L’Etoile du Congo verwijst naar “la terreur d’une certaine <<jeunesse lumumbiste>>” die Stanleyville 

onveilig maakt en over ‘<<jeunes lumumbistes incontrôlés>>’ die vier Belgen zouden hebben vermoord, 

“selon certaines informations de très bonnes sources.” Het adjectief ‘ongecontroleerd’ doet vermoeden dat 

de lumumbisten een ‘zootje ongeregeld’ zijn, maar door erna te vermelden dat ze deze informatie hebben 

vernomen uit zeer goede bron, een nogal vage verwoording, wordt ergens ook twijfel gezaaid over de 

geloofwaardigheid van dit artikel. 

 

Over de nationalisten wordt in L’Etoile du Congo enkel gesproken in de context van de oprichting 

van de nieuwe partij PALU. Antoine Gizenga richtte deze partij mee op na zijn vrijlating onder Tshombe.207 

Hij voerde hiermee legale oppositie tegen het regime in Léopolville. Het was een partij die een soort van 

koepel wilde vormen voor de nationalistische partijen, “afin de mettre un terme aux scissions, aux 

contradictions et aux rivalités que se manifestent au sein du camp <<nationalistes>> et aussi en vue 

d’absorber les partis que se réclament hyperboliquement de la pensée politique de Patrice Lumumba.”208 

‘Nationalistes’ staat hier tussen aanhalingstekens, gevolgd door de woordkeuze ‘hyperboliquement’ wanneer 

men het heeft over Lumumba’s politieke gedachtegoed. Dit lijkt een impliciete kritiek van de krant op het 

Lumumbisme. Verder wordt nog aangehaald dat “prêcher un nationalisme xenophobe”, een xenofoob 

                                                      
205 Jean-Paul Sartre, “La pensée politique de Patrice Emery Lumumba,” Présence Africain 47 (1963): 1-10.  
206 CRISP, Congo 1964, 66-67.  
207 CRISP, Congo 1964, 209-210. 
208 L’Etoile du Congo, 29.08.1964 en 30.08.1964.  
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nationalisme prediken, geen oplossing is voor een staat als Congo, die wel degelijk nood heeft aan 

buitenlandse investeringen. Dit is binnen de context van het artikel, waarna met refereert naar de rebellieën, 

een duidelijk referentie naar het Lumumbisme.  

 

In Le Martyr is dit topos veel prominenter aanwezig. De nationalisten worden geprezen als de 

doodgravers van de Belgische kolonisten, ‘les fossoyeurs des colonialistes belges’ en het Lumumbisme wordt 

duidelijk opgeworpen als nieuw na te streven doctrine van de rebellen (de revolutionairen).209 In een editorial, 

‘Le Lumumbisme, doctrine des Nationalistes’, verspreid over 2 nummers van Le Martyr, wordt uitgelegd 

wat het Lumumbisme precies inhoudt en waarom het de nieuwe doctrine moet worden van alle nationalisten. 

Er wordt geopend met een geschiedenis van de MNC en hoe Lumumba de enige was die het nationalisme 

niet verraadde, waarbij wordt gewezen op de hypocrisie van Nendaka, Adoula, Kibimbi, Ngalula, Dioma en 

Mobutu. De dood van Lumumba zorgde volgens Le Martyr dat het Lumumbisme vorm kreeg en een 

alternatief werd voor het kapitalisme:  

 

“Lumumba en mourant nous a légué un testament. Ce testament doit rayonner aux yeux du monde 

africain. C’est le Lumumbisme, qui doit être la basse fondamentale de notre action présente et future. Le 

capitalisme colonisateau n’a apporté aux peuples asservis que misère et soulfrancs. Ce système ne garantit 

aucun progress économique rapide. Il approfondit l’inégalité sociale: il ruine la paysannerie. Avec se 

système le sort des ouvriers est, soit d’être des robots au travail, soit de devenir des chômeurs: le bienfait de 

la culture reste le monopole d’une minorité de citoyens. […] Contre ce nouvel esclavage, on doit s’élever 

les masses conscientes des pays qui théoriquement sont indépendants mais placés en fait sous la 

dépendance politique et economique des pays étrangers. C’est le cas du Congo. Mais la victoire dans ce 

pays ne sera totale que s’il adore le drapeau du Lumumbisme.”210  

 

Het kapitalisme wordt gede-legitimeerd door een adjectief met negatieve connotatie, colonisateau, 

te gebruiken en door het te vergelijken met nieuwe slavernij, ‘ce nouvel esclavage’. Het lumumbisme, 

metaforisch omschreven als ‘het testament van Lumumba dat moet schijnen in de ogen van de Afrikanen’, 

dat hun ogen moet openen, wordt aangeboden als alternatief, en zo wordt een soort van wensbeeld gecreëerd 

over een toekomst zonder kapitalisme, imperialisme en neokolonialisme. Het moet de Congolezen helpen 

om economisch en politiek een zelfstandige natie te worden.  Vervolgens volgt nog een puntenplan van wat 

een lumumbist, omschreven als ‘een echte nationalist’, un vrai nationaliste precies is en moet doen. De krant 

                                                      
209 Le Martyr, 22.08.1964 en 23.08.1964.  
210 Le Martyr, 5.09.1964 en 6.09.1964; Le Martyr, 9.09.1964 en 10.09.1964.  
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neemt hier zeer specifiek een standpunt in door zelf aan de lezer op te leggen welke regels, normen en 

waarden de lumumbist, de echte nationalist, moet navolgen. We zien dit opnieuw in het laatste nummer van 

Le Martyr, waar een betoog wordt gehouden over de “la mission d’un vraie révolutionnaire” en waar wordt 

gewisseld tussen het woord ‘revolutionnaire’, ‘lumumbiste en ‘vrai nationaliste’.  

 

Er wordt nog meerdere malen uitgehaald naar hoe Mobutu, Nendaka, Adoula en consorten het 

nationalisme hebben verraden, hoe de nationalisten werden genegeerd in het parlement, werden verbannen 

of zelfs vermoord. In een speech op 3 oktober, naar aanleiding van het eenjarige bestaan van de CNL, 

beschrijft Soumialot het als volgt:   

 

“l’extermination du peuple congolais qui lutte continuellement pour la vraie Indépendance 

National, sa Souveraineté et son essor parmis les nations libres. Les plus conscients des fils de la nation 

furent pourchassés, persécutés, détenus, torturés et même assassinés. […] C’est dans ces circonstances 

tragiques qu’est né le CNL, groupant en son sein toutes les forces révolutionaires luttant pour 

l’indépendance et la démocratie. Il est permis de saluer comme il convient cet événement qui permit la 

naissance d'une organisation structurée de la conscience nationale de survivre aux crimes de groupe 

KASAVUBU ADOULA MOBUTU et de poursuivre dans l'exil la lutte commencée.”211  

 

De keuze van Le Martyr om de namen van Kasavubu, Adoula en Mobutu in hoofdletters neer te 

schrijven, toont dat de krant de lezer bewust wilt wijzen op de criminele feiten van deze regeringsleiders. Al 

was Adoula op dat moment al geen eerste minister meer.  

 

Ten slotte zien we ook het wij-zij-discours terugkeren in een artikel over mogelijkse verzoening van 

het rebellenregime/volksregime met de Congolese regering:  

“Nous les nationalistes, nous n’en voulons plus, et nous élévons unanimément la voix our dire 

<<NON>> à toute tentative de reconciliation. […] Si Kasavubu et sa mafia osent parler de reconciliation, 

c’est parce qu’ils sentent leurs fin très prochaine et leur échec certain.”212  

Nous les nationalistes word geplaats tegenover ils, Kasavubu et sa mafia, wat een expliciete vorm 

van othering is.  

 

                                                      
211 Le Martyr, 12.10.1964 en 13.10.1964.  
212 Le Martyr, 16.10.1964 en 17.10.1964.  
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Tussentijdse conclusie cluster 3 

 

In deze laatste Cluster lag de nadruk op ideologie, een belangrijk onderdeel van de kritische 

discoursanalyse. Opnieuw zien we hoe een wij-zij-discours de berichtgeving beheerst.  

We zagen hoe communisme het belangrijkste topos werd in de berichtgeving over de Simba-

rebellieën. L’Etoile du Congo gebruikt dit topos om haar eigen inmenging in het conflict te rechtvaardigen. 

Bovendien geeft ze ook de Belgen en de Amerikanen een legitimatie om in te grijpen in het conflict: de 

communistische rebellen bedreigen immers hun inwoners in Congo. Le Martyr, daarentegen, probeert de 

communistische beschuldigingen die de Congolese regering en het Westen doen aan het adres van het 

rebellenleger en de CNL, te weerleggen. Dit doet ze onder andere door terug te grijpen naar de moord op 

Lumumba, die ook verkeerdelijk als communist werd aanzien en daartoe werd vermoord. De krant probeert 

duidelijk te maken aan de lezer dat er een verschil is tussen communisme enerzijds en nationalisme en 

lumumbisme anderzijds, wat ons brengt naar het laatste topos.  

Le Martyr schrijft herhaaldelijk over het belang van het nationalisme en het lumumbisme om van 

Congo opnieuw een bloeiende natie te maken. Terwijl hekelt ze het andere topos, dat van imperialisme en 

neokolonialisme, en duidt deze aan als de destructieve machten van de republiek. L’Etoile du Congo beheerst 

deze topoi heel wat minder. Het imperialisme wordt hier omschreven als een begrip dat de rebellen mis 

interpreteren en er wordt aan gerefereerd wanneer de krant verwijst naar de Chinezen, het Chinees 

imperialisme. Ook nationalisme en lumumbisme worden weinig besproken in L’Etoile du Congo, slechts in 

de context van de oprichting van een nieuwe politieke partij en wanneer de terreur van de rebelllen wordt 

aangekaart, <<des jeunes lumumbistes incontrôlés>>.  

We zien opnieuw hoe L’Etoile du Congo de standpunten van de Congolese regering ondersteunt, 

daar waar Le Martyr schrijft vanuit de nood het rebellenregime te legitimeren.  
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5. Conclusie 

 

Het opzet van deze masterproef was om inzicht te krijgen in de berichtgeving over de Simba-rebellieën uit 

1964. We wilden nagaan hoe de rebellieën werden gepercipieerd in de regeringsgezinde krant, L’Etoile du 

Congo en het rebellenblad, Le Martyr, om op die manier een beter inzicht te krijgen in de motieven en 

objectieven die aan de basis lagen van dit conflict. Aan de hand van een kritische discoursanalyse werd 

onderzocht hoe de onderliggende machtsrelaties en ideologieën het conflict mee vorm gaven en de publieke 

opinie op die manier beïnvloedden.   

 

Vooreerst moest de toegepaste methodologie, Critical Discours Analysis (CDA), besproken worden. Dit 

deden we in het eerste hoofdstuk. We lichten opnieuw kort toe: CDA kenmerkt zich door het centraal stellen 

van een maatschappelijk probleem, in ons geval de Simba-rebelliën in het oosten van Congo in 1964. Dit 

probleem wordt vervolgens in een maatschappelijke context geplaatst om te proberen achterhalen waarom 

het probleem ontstaan is, waardoor het probleem in stand wordt gehouden, wie de belanghebbenden zijn, 

welke discursieve strategieën worden gebruikt om ongelijke verhoudingen in stand te houden en te 

legitimeren, en welke rol ideologie, macht en identiteit daarbij spelen.  Hiertoe was het vervolgens belangrijk 

om in een tweede hoofdstuk dieper in te gaan op de historische context waarbinnen de Simba-rebellieën zich 

afspeelden. In een derde hoofdstuk gingen we tenslotte aan de hand van een close reading van zo’n 50-tal 

artikelen uit L’Etoile du Congo en Le Martyr een kritische discoursanalyse uitvoeren om zo een antwoord te 

krijgen op onze onderzoeksvragen.  

 

Het Simba-conflict werd in beide kranten op een verschillende manier voorgesteld. L’Etoile du Congo 

omschreef de opstanden in het oosten van Congo als rebellieën, daar waar Le Martyr sprak over een 

volksrevolutie. Dit kunnen we verklaren door de discursieve context van de kranten. L’Etoile du Congo gaat 

spreken over rebellieën om het geweld van de regering en het Westen ten opzicht van de rebellen te 

legitimeren. De inmening op vlak van wapens en huurlingen kan immers enkel op steun rekenen van de 

Congolese bevolking als zij ook gerechtvaardigd is. Door de rebellen af te schilderen als de vijand van de 

Congolese natie, die bovendien onschuldige burgers in het conflict betrekt, lijkt interventie verantwoord.  

Le Martyr daarentegen, als krant van de Conseil Nationale de Libération, wil net het rebellenregime 

legitimeren en gaat daarom de opstanden in een positief kader plaatsen en het omschrijven als een revolutie. 

Een revolutie die Congo uit het diepe dal moet trekken waarin het zich op dat moment bevindt, als gevolg 

van het slechte beleid van een imperialistische, neokolonialistische Congolese regering. Een revolutie die 
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bovendien wordt gestreden in naam van de nationale held en marterlaar, Patrice Lumumba en die de 

Congolezen een kans moet geven op volledige onafhankelijkheid, la deuxième independance.  

 In L’Etoile du Congo worden de rebellen dus als de vijand omschreven, de regering en de 

buitenlanders als diegenen die de Congolezen in het oosten van het land uit de handen van de rebellen zullen 

houden. In Le Martyr zien we net een tegenovergestelde trend wanneer de verschillende actoren worden 

omschreven: de rebellen – zij spreken van de revolutionairen – zijn de beschermers van de Congolese natie 

en het corrupte, verwesterde regime in Léopoldville, gesteund door de buitenlanders, moet aan de kant 

geschoven worden in naam van de revolutie.  

 Een socio-politieke en historische factor die in de perceptie van de rebellieën een doorslaggevende 

rol speelt, is het communisme. In context van volle Koude Oorlog gaan het Westen en de Congolese regering, 

en dus ook L’Etoile du Congo, deze ideologie uitspelen om het gevaar van de rebellieën uit te vergroten. Het 

Westen wil immers de grip niet verliezen op haar belangen in het Afrikaanse land, dus heeft baat bij een 

(politiek) stabiel Congo. Door in naam van de strijd tegen het communisme troepen te sturen om haar 

landgenoten te beschermen tegen de Simba-rebellen, blijven de Westerse belangen ondertussen gevrijwaard. 

De Congolese overheid en het nationale regerinsleger blijven in ruil voor die steun een marionet in handen 

van het kapitalisme.  

De CNL en het rebellenregime, en dus ook Le Martyr, ontkennen dat er communistische invloeden binnen 

hun organisaties zijn. Zij gaan de rebellieën, hun revolutië gaan percipiëren en interpreteren in het licht van 

andere ideologieën: het anti-imperialisme, het neokolonialisme, het nationialisme en het lumumbisme. Door 

het lumumbisme op te werpen als dé ideologie van de rebellen, tonen ze het doel van hun strijd: een 

geunificeerd Congo zonder buitenlandse, neokoloniale inmenging.  

22 november 1964 verscheen de laatste editie van het rebellenblad Le Martyr. Met de inname van de 

rebellenhoofdstad Stanleyville door de nationale regeringstroepen, was de slagader van het revoltionaire 

regime geraakt. De opstanden bloedden in de loop van 1965 dood, ondanks de steun van Che Guevara en 

zijn militairen. Zowel in het kamp van de rebellen als onder de regeringssoldaten vielen gedurende heel de 

opstand veel onschuldige doden. De nasleep betekende voor de Congolese natie niet de door de regering 

beloofde voorspoed, integendeel. Het politieke landschap werd er niet stabieler op en wegens de 

overwinningen van het ANC werd Mobtutu de hemel in geprezen, zowel door de Congolezen zelf als door 

het Westen. Deze laatste zag in Mobutu een nieuwe handlanger en zorgde ervoor dat eind november 1965, 

een jaar na de val van Stanleyville, Mobutu de nieuwe president werd van de Tweede Congolese Republiek. 

Een nieuwe dictatuur werd geboren. 
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