
Congo in België in Congo

(de)koloniseren …

… van de geest



WAAROM ?



Wanneer ik ….



Dan denk ik aan ….



Dan denk ik aan ….



Wat heeft deze waterspuwer gezien?



De aankomst van de trein van Leopold II 



Leopold II is overal geweest. 



Oostende 



Antwerpen = hommage aan 100 x CONGO



Het koninklijk kasteel van Ciergnon. Bij Villers sur Lesse, waar hij de (rijke) Oostendenaars naar zijn hand zette.



Gewoon om te zeggen dat Leopold II in eigen omgeving reisde

In eigen land met een ommetje naar Parijs, London, …

maar zoals we weten: nooit naar Afrika.

Al is dit misschien geen argument ten voordele of ten nadele.



Leopold kende Afrika en de Afrikanen niet
Wij kenden ook die Afrikanen en hun geschiedenis niet.

We moesten ons behelpen met ….



Brussel, 20 maart 1928
Aan Koning Leopold II, die gedurende zijn lange regering zo 
menige blijk gegeven heeft van zijn heldere geest en zijn klaar 
inzicht in de toekomst, heeft België zijn groot koloniaal rijk in 
Afrika te danken. Maar nooit zou ons land een koloniale 
mogendheid zijn geworden, als niet Stanley eerst van allen dat 
deel van Afrika had ontdekt. (1877)

Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen
Ernest CLAES, 1977



Waar werd dat allemaal “bekokstoofd?”

De bitterste teleurstelling is voor hem voorzeker de 
onverschilligheid geweest, waarmee zijn ontdekkingen 
onthaald werden in Engeland, niet alleen door de regering, 
maar evenzeer door de handels- en nijverheidswereld. 
Engeland, met een koloniale ervaring zoals geen ander land, 
heeft het onmetelijk rijke gebied van Midden-Afrika geweigerd.
Koning Leopold II zag verder. Hij had de volle waarde van het 
werk van Stanley begrepen, en zag in wat dit nieuwe land in de 
toekomst worden kon.
Toen Stanley te Marseille aan wal stapte, na zijn tocht door 
Afrika, stonden daar reeds twee gezanten van de Koning van 
België op hem te wachten, om hem te verzoeken met de 
koning te komen spreken. En Stanley kwam...



STANLEY & LEOPOLD aan Zee = het zou zo iets kunnen geweest zijn



STANLEY & LEOPOLD aan Zee = het zou zo iets kunnen geweest zijn, zeker in deze villa



MAAR

Het duurt tot NA 1950

Vooraleer de eerste ‘zwarte mensen’ in diezelfde straten aan zee ‘te 
zien’ zijn.



Hier begint ONS verhaal



Dat was deel 1 = een ijsje mag, als je snel bent

Hier begint ONS verhaal



DE-KOLONISEREN … VAN DE … GEEST

Dat is beginnen bij het einde. 

Wij beginnen bij een persoon 

en een stapel boeken
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DE-KOLONISEREN … VAN DE … GEEST

Dat is beginnen bij het einde. 

Wij beginnen bij een persoon 

en een stapel boeken

Waarvan we één ‘uitpluizen.’



DE-KOLONISEREN … VAN DE … GEEST

• TER ZAKE….

• KOLONISATIE volgens Van Dale: “Het IN BEZIT NEMEN van andere 
landen en die gaan besturen als deel van het moederland. Om 
daarvan los te komen moet GEDEKOLONISEERD worden.” 

• Zeer basic, in essentie juist, maar er is veel meer aan. 

• Uit stapel boeken, artikels en opnames hebben we gekozen voor 
‘Koloniaal Congo, een geschiedenis in vragen,’ in een redactie van 
Idesbald GODDEERIS, Amandine LAURO en Guy VANTHEMSCHE
(2020). 



DE-KOLONISEREN … VAN DE … GEEST

• TER ZAKE….

• Het eerste dat me opviel uit die stapel was:

de stem van de koloniaal en de gekoloniseerde TOEN/NU

de stem van de ‘Congowerker en de diaspora NU

de politicus TOEN/NU

STRAKS
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• TER ZAKE…. Waarover zijn we bezig?
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Dat was deel 2

Hier begint HET verhaal



Boek =5 delen, 29 vragen en 1 fotoverhaal.

KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 1: Scharniermomenten.

1. & 2: Inleiding. (Goddeeris, Lauro, & Vanthemsche, 2020) + De Onafhankelijke Congostaat: plundermachine in dienst van een 
meedogenloze Leopold II? (De Roo, 2020)
3. Vond er in de Onafhankelijke Congostaat een genocide plaats? (Verbeeck, 2020)
4. De twee wereldoorlogen: een keerpunt in de geschiedenis van Congo en de Congolezen? (Vanthemsche, 2020)
5. 1960: het einde van de kolonisatie van Congo? (Omasombo Tshonde & Vantemsche, 2020)
6. De Congocrisis: het bewijs van een mislukte dekolonisatie? (Gerard, 2020)
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Deel 1: Scharniermomenten.

1. & 2: Inleiding. (Goddeeris, Lauro, & Vanthemsche, 2020) + De Onafhankelijke Congostaat: plundermachine in 
dienst van een meedogenloze Leopold II? (De Roo, 2020)

Plundermachine



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 1: Scharniermomenten.

3. Vond er in de Onafhankelijke Congostaat een genocide plaats? (Verbeeck, 2020)

Semantische Discussie



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 1: Scharniermomenten.

4. De twee wereldoorlogen: 
een keerpunt in de geschiedenis van Congo en de Congolezen? (Vanthemsche, 2020)

Andere landen revolteren =REVOLUSI



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 1: Scharniermomenten.

5. 1960: het einde van de kolonisatie van Congo? (Omasombo Tshonde & Vantemsche, 2020)

Ontgoocheling – Paternalisme - Chaos



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 1: Scharniermomenten.

6. De Congocrisis: het bewijs van een mislukte dekolonisatie? (Gerard, 2020)

Frustratie + Etnische Spanningen + Internationaliseren  + Verweesd + …..



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 1: Scharniermomenten.
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ACCENTEN 1:
- Geen wit/zwart verhaal = geschiedenis onderzoeken aan die hand van kernvragen
- Semantiek: de macht van een woord, hier en ginder.
- De generatie rond 1960: koloniaal & gekoloniseerde: hun verhaal
- Zien aankomen: wat is dat?
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ACCENTEN 1:
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- Zien aankomen: wat is dat?



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

7. Van bevolkingsafname naar bevolkingsgroei: welke invloed had de kolonisatie op de Congolese demografie?
(Sanderson, 2020)
8. De grote conglomeraten: hoe werd de kapitalistische economie in Congo ingeplant? (Buelens, 2020)
9. Is de ‘ontwikkeling’ van Belgisch-Congo toe te schrijven aan dwangarbeid? (Seibert, 2020)
10. Hoe leefden de Congolese arbeiders? Het voorbeeld van de Union Minière du Haut Katanga. (Dibwe dia Mwembu, 
2020)
11. Landbouw in koloniaal Congo: een succesverhaal ten koste van de rurale bevolking? (Segers & Van Molle, 2020)
12. Infrastructuur, stedelijke landschappen en architectuur: sporen van ‘ontwikkeling’ of instrumenten van ‘exploitatie?’
(Lagae & Kivilu, 2020)
13. Congo, een kolonie op weg naar de ‘ontwikkeling?’ (Vanthemsche, 2020)
14. Congolese gemeenschappen in België: een ongewild ‘neveneffect’ van de koloniale overheersing? (Etambala, 2020)
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Deel 2: Economie en Maatschappij

7. Van bevolkingsafname naar bevolkingsgroei: welke invloed had de kolonisatie op de Congolese 
demografie? (Sanderson, 2020)

Twijfelen tussen 20.000.000 en 1.000.000



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

8. De grote conglomeraten: hoe werd de kapitalistische economie in Congo ingeplant? (Buelens, 2020)

Driedelig: Privaat Domein, Kroon Domein & Concessiegebied



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

9. Is de ‘ontwikkeling’ van Belgisch-Congo toe te schrijven aan dwangarbeid? (Seibert, 2020)

Plundermachine wordt Travaux Public & Cultures Obligatoires



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

10. Hoe leefden de Congolese arbeiders? Het voorbeeld van de Union Minière du Haut Katanga. (Dibwe dia 
Mwembu, 2020)

Van Arbeiderskampen naar Vakbonden die naar de mond van de baas spreken



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

11. Landbouw in koloniaal Congo: een succesverhaal ten koste van de rurale bevolking? (Segers & Van Molle, 
2020)

“Ze kennen niets, wij moeten ze alles leren.”



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

12. Infrastructuur, stedelijke landschappen en architectuur: sporen van ‘ontwikkeling’ of instrumenten van 
‘exploitatie?’ (Lagae & Kivilu, 2020)

Witte Europese Stad # Cordon Sanitair # Cités Indigènes



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

13. Congo, een kolonie op weg naar de ‘ontwikkeling?’ (Vanthemsche, 2020)

Tienjarenplan Belgisch Congo



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN

Deel 2: Economie en Maatschappij

14. Congolese gemeenschappen in België: een ongewild ‘neveneffect’ van de koloniale overheersing?
(Etambala, 2020)

Van ZOO-HUMAIN naar MATONGE en DIASPORA



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 2: Economie en Maatschappij

7. Van bevolkingsafname naar bevolkingsgroei: welke invloed had de kolonisatie op de Congolese demografie? (Sanderson, 
2020)
8. De grote conglomeraten: hoe werd de kapitalistische economie in Congo ingeplant? (Buelens, 2020)
9. Is de ‘ontwikkeling’ van Belgisch-Congo toe te schrijven aan dwangarbeid? (Seibert, 2020)
10. Hoe leefden de Congolese arbeiders? Het voorbeeld van de Union Minière du Haut Katanga. (Dibwe dia Mwembu, 2020)
11. Landbouw in koloniaal Congo: een succesverhaal ten koste van de rurale bevolking? (Segers & Van Molle, 2020)
12. Infrastructuur, stedelijke landschappen en architectuur: sporen van ‘ontwikkeling’ of instrumenten van ‘exploitatie?’
(Lagae & Kivilu, 2020)
13. Congo, een kolonie op weg naar de ‘ontwikkeling?’ (Vanthemsche, 2020)
14. Congolese gemeenschappen in België: een ongewild ‘neveneffect’ van de koloniale overheersing? (Etambala, 2020)

ACCENTEN 2:
- Een (semi) nomadische bevolking wordt zonder inspraak ingezet voor een koloniale economie.
- Dwangarbeid wordt gestructureerd door segregatie rondom de industrie en de stad.
- Wat blijft na 1960: een uitgeput land met een zeer ruime etnische diversiteit, beperkt geschoolde arbeiders en onervaren 

toekomstige leiders.
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KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

15. Repressie: was Congo nà Leopold II een minder gewelddadige kolonie? (Lauro & Henriet, 2020)
16. Verzet in Belgisch-Congo: op welke manier gaf de Congolese bevolking uiting aan haar koloniale frustratie? (Gondola, 
2020)`
17. Heeft de Belgische kolonisator racisme en etnische identiteit in Congo geïntroduceerd? (Makombo, 2020)
18. De koloniale staat en de Afrikaanse elites: een geschiedenis van onderwerping? (Todt, 2020)
19. Vrouwen, seksualiteit en rassenvermenging: de taboeonderwerpen van de kolonisatie? (Lauro, 2020)
20. Taaldiversiteit: wiens talen werden er in de kolonie gebruikt? (Meeuwis, 2020)
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Deel 3: Bestuur en Macht

15. Repressie: was Congo nà Leopold II een minder gewelddadige kolonie? (Lauro & Henriet, 2020)

Tegenstrijdigheden, protest neerslaan, commissies oprichten



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

16. Verzet in Belgisch-Congo: op welke manier gaf de Congolese bevolking uiting aan haar koloniale frustratie?
(Gondola, 2020)

Niet goed zichtbaar vanuit 40.000.000 Congolezen t.o.v. 100.000 Belgen



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

17. Heeft de Belgische kolonisator racisme en etnische identiteit in Congo geïntroduceerd? (Makombo, 2020)

Heterogeniteit vatten door in etnische vakjes te plaatsen



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

18. De koloniale staat en de Afrikaanse elites: een geschiedenis van onderwerping? (Todt, 2020)

Uiteindelijk kreeg slechts 0,02% een carte d’immatriculation.



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

19. Vrouwen, seksualiteit en rassenvermenging: de taboeonderwerpen van de kolonisatie? (Lauro, 2020)

Een verhaal van 10% naar school, discrete ménagères en metiskinderen



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

20. Taaldiversiteit: wiens talen werden er in de kolonie gebruikt? (Meeuwis, 2020)

230 ‘talen’ worden 4 talen en daarboven Frans. 



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 3: Bestuur en Macht

15. Repressie: was Congo nà Leopold II een minder gewelddadige kolonie? (Lauro & Henriet, 2020)
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ACCENTEN 3:
- Aanvankelijk is het bestuur strikt vastgelegd. 
- Via repressie en opsplitsen in etnisch verschillende groepen drukt men de macht door. De kolonisator begrijpt het verzet 

niet meteen. 
- Met de eerste buitenlandse contact ontstaat de Consciende Africaine. De evolués bereiden zich voor, de vrouwen blijven 

in alle opzichten gedwongen aan de haard.
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Deel 3: Bestuur en Macht

ACCENTEN 3:

- Aanvankelijk is het bestuur strikt vastgelegd. 

- Via repressie en opsplitsen in etnisch verschillende groepen drukt men de macht door. De kolonisator 
begrijpt het verzet niet meteen. 

- Met de eerste buitenlandse contact ontstaat La Conscience Africaine. De evolués bereiden zich voor, de 
vrouwen blijven in alle opzichten gedwongen aan de haard.



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

21. Missionarissen: een menselijker dimensie aan kolonisatie? (Goddeeris, 2020)
22. Gezondheidszorg: het paradepaardje van de Belgische kolonisatie? (Langhendries & Vander Hulst, 2020)
23. Koloniaal Onderwijs in Congo: meer dan paternalistisch eenrichtingsverkeer? (Depaepe & Lembagusala Kikumbi, 2020)
24. De koloniale propaganda: het ontwaken van een Belgische koloniaal bewustzijn? (Stanard, 2020)
25. Wetenschap: de handlanger van het Belgisch kolonialisme? (Mantels, 2020)
26. Heeft de Belgische kolonisator de Congolese kunst geschapen, vernietigd of gestolen? (Van Beurden, 2020)
27. Dieren en milieu in Congo: was natuurbehoud ok natuurbescherming? (Pouillard, 2020)



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

21. Missionarissen: een menselijker dimensie aan kolonisatie? (Goddeeris, 2020)

Beschaven = superieur Bekeren = parallel TEMPELS & Bantoe Filosofie



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

22. Gezondheidszorg: het paradepaardje van de Belgische kolonisatie? (Langhendries & Vander Hulst, 2020)

“De Belgen bouwden toch ziekenhuizen in Congo!?”



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

23. Koloniaal Onderwijs in Congo: meer dan paternalistisch eenrichtingsverkeer? (Depaepe & Lembagusala 
Kikumbi, 2020)

Evolués: selectie en buffer = weinig persoonsvorming



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

24. De koloniale propaganda: het ontwaken van een Belgische koloniaal bewustzijn? (Stanard, 2020)

Het spook van Leopold II kon verdwijnen tussen 1918 en 1960 en daarna weer tot pakweg 2000



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

25. Wetenschap: de handlanger van het Belgisch kolonialisme? (Mantels, 2020)

‘Oeuvre de civilisation’: van steekkaarten over antropologen naar waardeloos koloniaal.



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

26. Heeft de Belgische kolonisator de Congolese kunst geschapen, vernietigd of gestolen? (Van Beurden, 2020)

Van Salvaging Anthropology naar wettig/onwettig en restitutie of (langdurig) lenen



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

27. Dieren en milieu in Congo: was natuurbehoud ook natuurbescherming? (Pouillard, 2020)

Geen préhistorisch landschap. ‘Reservaat’ beschermt, de rest is plunder-rijp.



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

21. Missionarissen: een menselijker dimensie aan kolonisatie? (Goddeeris, 2020)
22. Gezondheidszorg: het paradepaardje van de Belgische kolonisatie? (Langhendries & Vander Hulst, 2020)
23. Koloniaal Onderwijs in Congo: meer dan paternalistisch eenrichtingsverkeer? (Depaepe & Lembagusala Kikumbi, 2020)
24. De koloniale propaganda: het ontwaken van een Belgische koloniaal bewustzijn? (Stanard, 2020)
25. Wetenschap: de handlanger van het Belgisch kolonialisme? (Mantels, 2020)
26. Heeft de Belgische kolonisator de Congolese kunst geschapen, vernietigd of gestolen? (Van Beurden, 2020)
27. Dieren en milieu in Congo: was natuurbehoud ok natuurbescherming? (Pouillard, 2020)

ACCENTEN 4:
- Beschaven is een koloniale geste, waarin kerstening, onderwijs, gezondheidszorg meegaan. Missionaris Placide TEMPELS 

gaat daar gedeeltelijk tegenin.
- Een propagandamachine trekt kolonialen aan en probeert het spook van Leopold II te verdoezelen.
- Kunst, die op diverse wijze in België geraakt, wordt door bijvoorbeeld schenking of aankoop wettelijk bezit van 

openbare collecties. Retributie is dus ingewikkeld. Beter schenken met voorwaarden?
- Reservaten zijn geen prehistorsiche parken, maar kleine verzamelingen waarnaast de rest uitgeput mag worden.
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Deel 4: De ‘Beschavingszending.’

ACCENTEN 4:

- Beschaven is een koloniale geste, waarin kerstening, onderwijs, gezondheidszorg meegaan. Missionaris 
Placide TEMPELS gaat daar gedeeltelijk tegenin.

- Een propagandamachine trekt kolonialen aan en probeert het spook van Leopold II te verdoezelen.

- Kunst, die op diverse wijze in België geraakt, wordt door bijvoorbeeld schenking aan of aankoop door 
openbare collecties wettelijk. Retributie is dus ingewikkeld. Beter schenken met voorwaarden?

- Reservaten zijn geen prehistorische parken, maar kleine verzamelingen waarnaast de rest uitgeput mag 
worden.



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 5: Uitleiding

28. Het koloniale verleden door een Belgische bril: van witte nostalgie naar veelkleurig debat. (Goddeeris, Lauro, 
& Vanthemsche, 2020)
29. Het koloniale verleden door een Congolese bril: van rood rubber naar rood coltan. (Ndaywel è Nziem, 2020)



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 5: Uitleiding

28. Het koloniale verleden door een Belgische bril: van witte nostalgie naar veelkleurig debat. (Goddeeris, Lauro, 
& Vanthemsche, 2020)

Drie conclusies: nood aan dekolonisatie van de geest, zelf debat opstarten, polariseren is radicaliseren



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 5: Uitleiding

29. Het koloniale verleden door een Congolese bril: van rood rubber naar rood coltan. (Ndaywel è Nziem, 2020)

4 periodes: rode rubber, Belgen, Koude Oorlog, Coltran.



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 5: Uitleiding

28. Het koloniale verleden door een Belgische bril: van witte nostalgie naar veelkleurig debat. (Goddeeris, Lauro, & 
Vanthemsche, 2020)
29. Het koloniale verleden door een Congolese bril: van rood rubber naar rood coltan. (Ndaywel è Nziem, 2020)

ACCENTEN 5:
- Wat met de timing: de 60-iger jaren, de Mobutu-periode, begin 21ste eeuw en nu die laatste twee jaar? Nood aan 

trekkers. Welke?
- Congo & België kunnen nog samen werken. Hoe?



KOLONIAAL CONGO
EEN GESCHIEDENIS IN VRAGEN 

Deel 5: Uitleiding

ACCENTEN 5:

- Wat met de timing: de 60-iger jaren, de Mobutu-periode, begin 21ste eeuw en nu die laatste twee jaar? Nood 
aan trekkers. Welke?

- Congo & België kunnen nog samen werken. Hoe?



Dat was deel 2

Proeven voor het ijsje smelt



DE-KOLONISEREN … VAN DE … GEEST

We gaan nu even kort door (en uit?) de bocht



DE-KOLONISEREN … VAN DE … GEEST

ACCENTEN 1:

- Geen wit/zwart verhaal = geschiedenis onderzoeken aan de hand 
van kernvragen

- Semantiek: de macht van een woord, hier en ginder.

- De generatie rond 1960: koloniaal & gekoloniseerde: hun verhaal.

- Zien aankomen: wat is dat?

Fake News
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ACCENTEN 2:

- Een (semi) nomadische bevolking wordt zonder inspraak ingezet 
voor een koloniale economie.

- Dwangarbeid wordt gestructureerd door segregatie rondom de 
industrie en de stad.

- Wat blijft na 1960: een uitgeput land met een zeer ruime etnische 
diversiteit, beperkt geschoolde arbeiders en onervaren 
toekomstige leiders.

Uitputting
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ACCENTEN 3:

- Aanvankelijk is het bestuur strikt vastgelegd. 

- Via repressie en opsplitsen in etnisch verschillende groepen drukt 
men de macht door. De kolonisator begrijpt het verzet niet meteen. 

- Met de eerste buitenlandse contact ontstaat de Consciende 
Africaine. De evolués bereiden zich voor, de vrouwen blijven in alle 
opzichten gedwongen aan de haard.

Traag en niet weten
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ACCENTEN 4:

- Beschaven is een koloniale geste, waarin kerstening, onderwijs, 
gezondheids-zorg meegaan. Missionaris Placide TEMPELS gaat daar 
gedeeltelijk tegenin.

- Een propagandamachine trekt kolonialen aan en verdoelzelt het spook 
van Leopold II.

- Kunst, die op diverse wijze in België geraakt, wordt door schenking of 
aankoop wettelijk bezit van openbare collecties. Retributie is dus 
ingewikkeld. Beter schenken met voorwaarden?

- Reservaten zijn geen prehistorsiche parken, maar kleine verzamelingen 
waarnaast de rest uitgeput mag worden.

Denken, natuur en geschiedenis vanuit één richting
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ACCENTEN 5:

- Wat met de timing: de 60-iger jaren, de Mobutu-periode, begin 
21ste eeuw en nu die laatste twee jaar? Nood aan trekkers. Welke?

- Congo & België kunnen nog samen werken. Hoe?

Onafgewerkt
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Wat kunnen we doen met al die informatie?

- Herlezen naar kernwoorden en kernwaarden = iedereen

- Sorteren van die kernen = werkgroepje

- Acties er aan vast maken = iedereen + werkgroepje bundelt

- Voorstellen + financiering

- Afwerken en publiceren

= Een paar voorbeelden
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De lokale afdelingen kijken in eigen omgeving naar een museum, een 
collectie, een gebouw, een monument, een organisatie of een individu 
met een (nauwe) band met koloniaal Congo en later. Twee vragen staan 
vooraan: de band met Congo en de bereidheid om er over te spreken. 
Een goede basis voor erfgoed is het boek van Lucas CATHERINE, Het 
Dekoloniserings-parcours. Het esthetische aspect komt aan bod in Jan 
KEMPENAERS, Belgian Colonial Monuments.

= Bronnen Verkennen
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Begeleide wandelingen in stad, gemeente, streek. Leopold II en/of 
Congo – locaties aanstippen. Onderweg een aantal termen uit het de-
kolonisatie verhaal benaderen. Bundeling van de geschiedenis van een 
plek en een gesprek over Congo, kolonie, dekoloniseren. Een voorbeeld 
vind je in Daniel CABRAL, Tour Leopold II, (Cabral, 2017-18) specifieke 
voor Brussel. En passant langs een postzegelwinkel: koloniale 
postzegels van Tuur & Flup MARINUS (Marinus, 2016)

= Activiteit: begeleide wandeling.

= een GroenPlus wandeling als vb.
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Boeken = basiskennis. De bibliotheek kan daarbij helpen via een leesclub of 
het presenteren van de boeken die relevant zijn en uitgeleend kunnen 
worden. 
Afrikaanse literatuur verzameld door o.a. Dalilla HERMANS en Luc RENDERS’ 
‘Nederlandstalige Congoproza…’ . Een opsteker is De Mensengenezer’ van
Koen PEETERS en twee basisboeken die een gepast beeld creëren van Congo 
Vrijstaat: Joseph CONRAD in An Outpost of Progress en Heart of Darkness. 
Het toeval in: Les Faiseurs d’Argent van RAMAZANI, een illustratie van of 
inleiding tot de filosofie van (bv.) Congo. 

= Een activiteit: literatuur

= Luisteren en bespreken
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Op zoek naar een eigen heemkundige kring met of zonder collectie. De 
vraag is of er artefacten of fotografisch en filmisch materiaal is dat 
getoond kan worden. Aangezien een groot deel van die lokale 
verzamelingen samengesteld zijn uit geschonken stukken, kan daar een 
schat aan ‘koloniale herinneringen’ gevonden worden. Allemaal een 
bron voor een dialoog. Idem voor een prospectiebezoek aan 
rusthuizen.

= Een activiteit: heemkundige lezing.
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Een gesprek over de Belg in Kongo: Kris BERWOUTS schreef recent zijn 
Mijn leven als mushamuka waarin een realistisch beeld wordt gemaakt 
van de politiek zoals ter plaatse aangevoeld en meegemaakt. Is 
biografische en realistisch en leest als een roman. Intiemer is Mijn 
Congo van Bart DEMYTTENAERE. Mooi daarnaast of in gesprek zijn 
deze auteurs: Dalilla HERMANS met Brief aan Cooper en de Wereld en 
Het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme. Nadia NSAYI en 
Dochter van de dekolonisatie schreef een biografie waarin heel sterke 
engagementen liggen plus een (opbeurende) toekomstvisie.

= Congo toen en nu: beleefd

= Gesprekken met publiek
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‘Het begin’: Congo een geschiedenis van David VAN REYBROUCK. Nu 
nog (her)lezen? Of liever Revolusi.  Rood Rubber – Leopold II en zijn 
Congo van Daniël VANGROENWEGHE: een bron nu getemperd door 
een duidelijker woordenschat en wetenschappelijk afvinken van feiten. 
Mijn basis is Koloniaal Congo. 2 goede vertellers. Peter VERLINDEN, 
Zwarte Trots, Witte schaamte? Over kolonialisme en racisme, en Rik 
PINXTEN, Kuifje wordt volwassen – over de dekolonisering van de 
geest.

= Congo toen en nu: beleefd

= Gesprekken met publiek. 
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Kunst: via Phillip VAN DEN BOSSCHE (dekolonisatie van een Museum) en Biënnale 
van Venetië 2015.
De betekenis van een Afrikaans Beeld in Sprekende Beelden en de expo’s in Mu.ZEE 
en SMAK. Dan WIELS: Multiple Transmissions – Art in the Afropolitan Age en
IncarNations – African Art as Philosophy in BOZAR. 
Hoogtepunt momenteel is 100 x CONGO – een eeuw Congolese kunst in 
Antwerpen. De presentaties op sociale media zijn startnota’s op zich en een link 
naar Nadia NSAYI. 
Algemene benadering: Sarah VAN BEURDEN, Authentically African, over al dan 
niet en hoe ‘restitueren’:tijdschrift Volkskunde. Wie een nostalgie naar oude 
tijdscrift heeft: Artes Africanae heeft/geeft een schat aan informatie over 
Congolese kust zoals het in de jaren 30 werd ‘ontdekt’ en ‘bewaard.’

= Kunst in Ruime zin

= Kunst kijken en presenteren
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TENSLOTTE: 

Filosoof Herman LODEWYCKX over een Limburgse missionaris Placide 
TEMPELS die zijn bekeringswerk omzette naar vraaggesprekken, waaruit hij 
probeerde te begrijpen wat de zingeving bij de Congolees was. En waar de 
gelijkenis met zijn christelijk uitgangspunt zat. 
Een dynamisch overzicht met rijke bibliografie vind je bij Herman 
LODEWYCKX, ‘Afrikaanse filosofie? Afrikaanse denkers.’ Hij legt dus sterke 
nadruk bij leven en werk van de Placide TEMPELS, ‘Bantoe Filosofie.’ Een 
van zijn suggesties is ‘Penser l’Afrique’ van Bourahima OUATTARA.

= dekolonisatie van de geest

= Filosofie & filosoferen & dialogen
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DAARBIJ

- Alle suggesties zijn voor jongeren en ouderen met kinderen en ouders,  gesplitst 
of in specifieke groepen.

Een bezoek aan het AfrikaMuseum staat centraal. 

- De confrontatie m.e. architecturaal pareltje (oud en nieuw) t.o.v.  rubberwinsten.

- Hoe werd de oude collectie aangepakt? Is er, naast het koloniaal wetenschappe-
lijk verhaal, voldoende plaats voor realiteit en gevolgen? 

- Mijn voorstel: een wandeling met een wetenschapper over de pijnpunten. 
Daarna (na een lunch) zijn er individuele mogelijkheden met eventuele 
opdrachten. Er is (ook letterlijk) ruimte om in dialoog te gaan vòòr het afscheid.

- Misschien met een educatieve invalshoek werken via een deelnemer of een lid 
van Groen.
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DAARBIJ

- Is Afrika een brandhaard? Een onoplosbaar probleem? Wreed als in de strips 
of gevarieerd als in alle natuurdocumentaires. = de actualiteit
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DAARBIJ

- De koloniale iconografie: een andere plaats of een begeleidende tekst. Zijn die in 
de eigen streek, stad, gemeente, en wat willen de deelnemers er mee omgaan? 
Centraal staan zowel de impulsieve houding als de suggestie die aangeboden 
worden in de brochure. Hoe gaan we hierin te werk en kan dat in een workshop 
uitgewerkt worden? 

- Zeer recent is het Rapport met aanbevelingen - Dekoloniseer mijn stad van Stad 
Gent.
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DAARBIJ

- Waarom niet het meest banale. Ergens staat dat we kebab, pizza en sushi kennen, 
maar wat is Congolees! Een kookgroep is nodig. Kan dat in die omgeving en, 
belangrijk, wat zal het tafelgesprek zijn. 

- Niet vergeten: de Afrikaanse fuif is voor alle leeftijden.
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WERKVOORBEELD:

1. Wie heeft wat gelezen, wie heeft specifieke interesse, zijn er banden met Congo, kortom een 
kerngroep met voldoende kennis om te kunnen starten. Welke schrijvers zijn sprekers en wie kan 
tegenover of naast wie geplaatst worden. En waar?

2. Hoeveel effectieve uitvoeringstijd voorzie je in jouw groep. Wat is haalbaar. Als het bezoek aan 
het AfrikaMuseum meegenomen wordt, is een voorbereiding en een nabespreking aangewezen.

3.Niet vergeten voor alle leeftijden te voorzien. Iedere groep kan voor zichzelf uitmaken waar de 
nadruk op gelegd wordt, en zeker zien waar de raakpunten zijn. Niet vergeten: voor de kinderen!

4. Kunst en cultuur. Het aanbrengen daarvan is niet evident en afhankelijk van de locatie. Een film 
spreek boekdelen. Omdat zowel de lens, zijn filosofie en zijn plastische uitingen erin vermeld 
worden. Is er een filmografie van Congolese films en films over Congo die relevant zijn voor een 
filmavond? Liefst een mix van een langspeelfilm en aandacht voor kortfilms.

5. Acties = spreken, wandelen, bezoeken, eten en dansen, maken, … FILOSOFEREN niet vergeten!!!
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• 02+03/21 Aanpassen van de tekst met de politieke accenten van GROEN

Inkorten en leesbaar houden

• 03/21 Zoveel mogelijk praktische toepassingen verbinden aan de inhoud,

kort uitschrijven, eventueel met contactadressen

• 04/21 Afwerken

• 02 - 04/21 Eigen programma uitschrijven

• 04/21 Verspreiden met uitvoering vanaf 09/21

• 09/21 Afgewerkt en uitvoeren



Dat was deel 2

ONDERTUSSEN


