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De heer Philippe Close       
Burgemeester van  de stad Brussel 
Grote Markt 1 
1000 Brussel 
 
 
Geachte heer Burgemeester, 
 
Ik ben pijnlijk verrast door uw ondoordacht en onverantwoord initiatief om de hoofdstad 
van België, en daarbij ook van de Europese Unie, te willen betrekken bij een huldiging van 
de Congolese politicus Patrice Lumumba. 
 
Ik deel ten volle de opinie dat het een monumentale en onvergeeflijke fout is geweest die 
man te vermoorden, een misdaad die hem ten onrechte de status van martelaar en vader 
van de Congolese onafhankelijkheid heeft bezorgd. 
 
Dit alles neemt evenwel de verpletterende schuld niet weg die Patrice Lumumba op zich 
heeft geladen als de hoofdzakelijke verantwoordelijke voor de chaotische ontwikkelingen 
waaraan de jonge republiek Congo jammerlijk ten onder is gegaan. 
 
Ik kan toch niet aannemen dat u niet op de hoogte zou zijn van het waanzinnige beleid 
dat deze politicus heeft gevoerd, dat heeft geleid tot het verlies van ontelbare mensen-
levens, hoofdzakelijk van zijn eigen landgenoten. Geeft u er zich ook rekenschap van hoe 
kwetsend uw initiatief moet zijn voor uw eigen medeburgers die geliefde verwanten in de 
chaotische gebeurtenissen in Congo verloren hebben ? 
 
Bent u ook oprecht van mening dat het nog steeds opportuun is de geesten te beroeren 
met feiten die tot de geschiedenis behoren, terwijl heden, in deze 21ste eeuw, de 
prioritaire zorg moet uitgaan naar de solidariteit met de behoeftige Congolese mens ? 
Bent u niet ingelicht over de ontelbare stemmen die vandaag vanuit Congo opgaan om 
onze bijstand te vragen voor de heropbouw van de realisaties uit de koloniale tijd ? Het 
huidige menselijk drama van het Congolese volk is van zulke aard dat ik de vaak gehoorde 
kritiek als zou uw houding door koele politieke berekening zijn geïnspireerd niet voor mijn 
rekening wil nemen. 
 
Ik moge de hoop uitspreken dat de gemeenteraad van Brussel na nader onderzoek van 
deze problematiek tot het inzicht zal komen dat haar onverdedigbare beslissing dringend 
moet worden herzien. 
 
Met hoogachting, 


