Het SOMA is gestart met het wetenschappelijk onderzoek over de moord op Julien Lahaut
Het SOMA is op 16 mei gestart met het onderzoek naar de omstandigheden van de moord op Julien
Lahaut. Het kreeg die taak al in december 2008 door de Senaat toegewezen, maar de blokkering van
federale middelen verhinderde tot nu toe de opening van het onderzoek.

19 augustus 1950: Julien Lahaut opgebaard na de moord (Foto "La Meuse").
Diverse onderzoekers hebben reeds heel wat elementen over de moord op Lahaut naar boven gehaald. Het
recent heruitgegeven boek dat de historici Etienne Verhoeyen en Rudi Van Doorslaer over de zaak-Lahaut
in de jaren 1980 publiceerden, verdient daarin een bijzondere plaats (zie artikel). De afgelopen jaren waren
er bovendien geruchtmakende onthullingen in de media. Toch blijven er nog grote schemerzones bestaan.
Vooral over de opdrachtgevers en de motieven van de aanslag op de toenmalige voorzitter van de
Kommunistische Partij van België, op 18 augustus 1950, blijven de vragen tot nu toe onbeantwoord. Ook de
mislukking van het gerechtelijk onderzoek vormt een intrigerend vraagstuk, als men weet dat de naam van
minstens één dader al zeer snel op de tafel van de onderzoeksrechter belandde.
Het onderzoek kan starten dank zij de subsidie vanwege Jean-Marc Nollet (Ecolo), Franstalig
gemeenschapsminister van Onderzoek (een gedetailleerde projectomschrijving vindt u hier) en de middelen
die werden verworven dankzij een omhaling van europarlementariër Véronique De Keyser (PS). De totale
som laat toe om de eerste fase van het onderzoek te starten. Die fase bestaat uit een nauwgezette analyse
van het feitelijke verloop van de gebeurtenissen en van het gerechtelijk onderzoek. Ook de manier waarop
de gegevens in verband met dat onderzoek het publiek bereikten na het afsluiten van de gerechtelijke
enquête, wordt grondig onderzocht.
V.l.n.r.: prof. Emmanuel Gerard (projectleider), Françoise Muller, Widukind De Ridder en prof. Rudi Van
Doorslaer (directeur van het Soma).

De studie wordt uitgevoerd door een driekoppige ploeg. Deze wordt geleid door professor Emmanuel
Gerard in het kader van een samenwerkingsovereenkomst die het SOMA afsloot met de KULeuven. Gerard
was eerder betrokken bij het parlementair onderzoek naar de moord op Patrice Lumumba. Twee
onderzoekers werden door het SOMA aangeworven, dr. Widukind De Ridder en dr. Françoise Muller.
Federaal minister van Wetenschapsbeleid, Sabine Laruelle (MR), is blij met de lancering van het project. Ze
steunde in 2009 de aanvraag voor het onderzoek, maar kon dat wegens financiële moeilijkheden niet
concretiseren (zie La Libre Belgique van 24.2.2011).
Hopelijk worden ook de middelen voor de tweede fase van het onderzoek toegekend. Die fase is essentieel
en handelt specifiek over de personen die van nabij of veraf bij de moord betrokken waren, zonder effectief
de daders te zijn.
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