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door Michel CAPON

We schrijven mei 1958. Belgisch Kongo wordt geteisterd door nationalistische gevoelens en daaruit
voortvloeiende tribulaties. Inderdaad, 7 maanden later, op 04 januari 1959, braken er zeer hevige
rellen uit in Léopoldville.

De plaats van het gebeuren is het café-restaurant "Chez Luttété", gelegen in de "cîté" (zwarte wijk)
van Leopoldville (nu Kinshasa) in Belgisch Kongo.

Patrice Lumumba (°1925) was in die periode actief lid van de politieke vereniging "Cercle Libéral
Belgo-Congolaise". Dit was een liberale club met zowel blanke als zwarte leden. Het bestuur ervan
bestond uit o.a.:

Maître Jambon, voorzitter;
Patrice Lumumba, ondervoorzitter;
Camiel Dejaeghere, schatbewaarder.

Bijgaande foto's werden genomen bij het begin en het ontstaan van de glorieperiode van de
politieker Patrice Lumumba. In deze periode was Lumumba onder meer werkzaam als P.R (public
relations) van de bierbrouwerij "Polar". Het eigenaardige wil nu dat er door het gouvernement een
promotie op gang werd gezet om het alcoholverbruik onder de mannelijke bevolking te doen
verminderen. Er werd gepropageerd dat het veel verkochte biermerk "Primus" de mannen impotent
maakte.

Onmiddellijk daarop schakelde concurrent "Polar" de populaire Patrice Lumumba in om juist het
tegenovergestelde ingang te doen vinden. Rechtstaand in een open camion, met een megafoon in de
hand, met tussendoor een Congolese muziekband, debiteerde Patrice zijn peptalk aan de vele
toehoorders. Wat, naar men zegde, meer dan gedeeltelijk nog lukte ook.

Als stichter van de "Mouvement National Congolais" trad Patrice Lumumba op als militant voor de
onafhankelijkheid van Kongo. Op 30 juni 1960 werd hij eerste minister van de "République du
Congo". Het jaar erop, 1961, werd hij vermoord.

Wie was die Belgische schatbewaarder? Camiel Dejaeghere (geboren te Jabbeke op 14 juni 1927)
trok als verificateur der belastingen in 1955 naar Belgisch Kongo, alwaar hij er tot en met 1959
verbleef. Anekdotisch terzijde: het maximum tarief van de inkomstenbelasting bedroeg toen slechts
16%.

Na de woeligheden aldaar kwam hij naar België terug. Vanaf 1967 werd hij voor enkele jaren
hoofdcontroleur van de Directe Belastingen te Oostende.

Onze Oostendenaar had meer geluk dan zijn zwarte Cercle-ambtgenoot. In 1983 werd hij benoemd
tot directeur van de gerenommeerde Bijzondere Belasting Inspectie (gekend als B.B.I.) te Brussel.
Zijn ambtsgebied strekte zich over gans België uit. Nadien, werd hij, in 1988, directeur van de
Directe Belastingen te Brugge (ambtsgebied West-Vlaanderen). Zijn woonplaats bleef Oostende,
alwaar hij op 02 juni 2011 overleed.

Bron: Persoonlijk archief van Camiel Dejaeghere.
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In café-restaurant "Chez Luttété": Maître JAMBON, voorzitter "Cercle Libéral Belgo-Congolais".
Patrice LUMUMBA, ondervoorzitter.

In het midden van de foto: Camiel DEJAEGHERE, de gebrilde man met zijn, onafscheidelijke,
sigaret in de mond.
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