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Zuidpark, Gent, 30 juni 2020. Exact zestig jaar
na de onafhankelijkheid van Belgisch-Congo
hijst een kraan onder ruime persbelangstelling
het rood bekladde borstbeeld van Leopold II uit
1955 de lucht in. Hang the king! Bestemming:
een depot van het stadsmuseum. Achter de jour-
nalisten en fotografen ligt een ander koloniaal
monument, dat voor overleden ‘Congopioniers’
uit 1936, er onaangeroerd bij. Meer dan over
Congo vertellen deze monumenten veel over Bel-
gië en Gent. Samenlevingen hebben nood aan ri-
tuelen om de toekomst te verbeelden. Zowel
pro-koloniale verenigingen in de twintigste eeuw
als dekoloniale activisten vandaag voeren een
symbolenstrijd. Welke waarden willen zij in de
publieke ruimte weerspiegeld zien? En hoe ge-
bruikt Gent Congo om aan zijn stadsidentiteit
te bouwen? 

APPENDIX CONGO?   

Het grasveldje met de twee koloniale monumenten
lijkt een aanhangsel, afgesneden van het Koning Al-
bertpark; een appendix die treffend de verhouding
van België tot zijn kolonie symboliseert. Het kolo-
niale project is immers nooit erg populair geweest
bij de Belgische bevolking. Congo lag ver weg, let-
terlijk en figuurlijk. Desondanks vervulde de kolo-

nie wel een belangrijke rol in de Belgische nationale
verbeelding. Zelfs toen Kongo Vrijstaat (1885-
1908) nog privébezit was van koning Leopold II,
werd de koloniale onderneming al aangewend als
een bron van nationale trots en eenheid.

Ook ten tijde van Belgisch-Congo (1908-1960)
haalde België prestige uit de economische en cul-
turele kolonisering. Na de overdracht van Kongo
Vrijstaat aan de Belgische staat in 1908, was België
plots een imperiale macht. De white man’s burden
om te ‘beschaven’, voedde een nieuwe Belgische
lotsbestemming. Toch was het slechts een klein
kransje van politici, adel, militairen, clerici en grote
bedrijven dat het project droeg. Congo moest ko-
lonialen werven. Een propaganda-offensief moest
het enthousiasme bij de modale Belg aanwakkeren. 

KOLONIALE DAGEN

Zo ontstond in 1911 een Gentse afdeling van de
Ligue coloniale belge du Katanga, een vereniging
die potentiële kolonialen wilde informeren en over-
halen en waarvan Archief Gent het archief bewaart.
In 1912 zag Journées coloniales het licht. Dit ini-
tiatief wilde jaarlijks een lezingencongres organise-
ren om zieltjes te winnen. Tijdens de eerste editie
in Brussel benadrukte de allereerste minister van
Koloniën, Jules Renkin, dat Congo de plicht van
elke Belg was: “Trop peu de personnes en Belgique
s’occupent avec compétence des questions coloni-
ales. Il faut répandre dans la masse la notion de
notre devoir national.” Deze Koloniale dagen stre-
ken het jaar nadien neer in het gloednieuwe Feest-
paleis in het Gentse Citadelpark, tijdens de
wereldtentoonstelling van 1913. Maar deze lezin-
gen trokken slechts een beperkt publiek.

Na de Eerste Wereldoorlog schakelde de overheid
een versnelling hoger. De Koloniale dagen van België
groeiden vanaf 1921 uit tot een heus nationaal eve-
nement, waarbij gemeenten en steden over heel het
land de stichting van Kongo Vrijstaat op 1 juli 1885
vierden. Ook in Gent vond dat jaar een Congo-le-
zing plaats in de Minardschouwburg, trok een op-
tocht door het stadscentrum en wapperde de
blauwe Congovlag met de gele ster op de Kouter. 

Koloniale dagen en monumenten in Gent: de Congo -
ster voor gesneuvelde ‘Congopioniers’ (1936) en de
buste van koning Leopold II (1955) in het Zuidpark

Op 30 juni 2020 verdwijnt het memoriaal met de buste van Leopold II na
bijna 65 jaar uit het Gentse Zuidpark. De grote persbelangstelling bewijst
het symbolische belang van het evenement waar ook vertegenwoordigers
uit de Afrikaanse diaspora het woord nemen. Het ritueel is het spiegelbeeld
van de inhuldiging in 1955. Toen werd Leopold II nog geprezen als lichtend
voorbeeld voor de Gentenaar. (Foto  Wannes Nimmegeers)
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1936: CONGOSTER MET GENTSE ‘CONGOPIONIERS’ 

Samen met de koloniale beweging groeide in de
jaren 1920 ook het aantal koloniale monumenten
in het straatbeeld. De echte boom van beelden, bus-
tes, plakkaten, halfreliëfs en straatnamen kwam er
vanaf de jaren 1930. Koloniale kringen en oud-ko-
lonialen bundelden de krachten met de oprichting
van de Bond van het Congoleesch Aandenken in
1929. Deze vzw had als doel om zowel in België als
Congo “de vrome herinnering aan de baanbrekers
van het Afrikaansch werk te ontwikkelen”. Eer, op-
offering en trouw aan koning en vaderland waren
de ordewoorden. 

De vereniging bracht in 1931/32 het huldeboek Aan
onze koloniale helden die stierven voor de beschaving,
1876-1908 uit met daarin een 1500-tal Belgen. In
1930 schreef ze ook al honderden burgemeesters
aan om de in Leopolds Congo omgekomen Belgen
uit hun gemeente of stad een herdenkingsteken te
geven. Gent gaf gevolg aan deze oproep. Op de
Gentse Koloniale Dag van 28 juni 1936 onthulde
het stadsbestuur in het Zuidpark een stervormig
memoriaal met de namen van meer dan zestig Gen-
tenaars die tussen 1881 en 1908 in Congo stierven.
Hun profiel? Overwegend ongetrouwde mannelijke
twintigers, opvallend vaak wees. Het gros militair
in de Force Publique of staatsambtenaar. Meestal be-
zweken aan tropische ziektes.

In kranten herbeleven we de plechtige inhuldiging
van de Congoster. Vanuit de Pacificatiezaal in het
stadhuis trok een stoet met onder anderen burge-

meester Alfred Vander Stegen, minister van Kolo-
niën Edmond Rubbens, politieke en militaire hoog-
geplaatsten, koloniale en oud-strijdersverenigingen
en muziekensembles richting Zuidpark. Daar zon-
gen schoolkinderen het Congolese ‘volkslied’ Naar
Wijd en Zijd. Na een groet aan de Belgische en Con-
golese vlag loofden de sprekers in hun toespraken
Leopold II. De Brabançonne en een bloemenhulde
sloten de inhuldiging af, na de afroeping van alle
namen op het monument.

De benaming “Congoleesch aandenken” is mislei-
dend, want de Congolezen waren in heel het gebeu-
ren slechts een voetnoot. Deze ceremonie, door-
spekt met een racistisch superioriteitsgevoel, stond
in functie van België. Een mythische heldencultus
plaatste de Gentse ‘Congopioniers’ als martelaren
in een koloniaal pantheon. De toespraak van bur-
gemeester Vander Stegen, bewaard in een dossier
over de inauguratie in Archief Gent, eerde de
“roemrijke daden” van de pioniers als een “bewon-
derenswaardig voorbeeld van standvastigheid, vol-
harding en toewijding” voor de eigen jeugd. De
katholieke krant De Gentenaar vatte het narcisme
van het evenement ongewild goed samen: “Moge
de betooging van heden bijdragen tot aanwerving
van nieuwe krachten om onze kolonie tot meerdere
bloei te brengen ten voordeele van ons geliefd België.”

1955: BORSTBEELD LEOPOLD II 

Bijna twintig jaar later, in 1955, herhaalde de ge-
schiedenis zich, zij het ietwat anders. Het naoor-
logse economische en culturele optimisme in België
sloeg over op de kolonie. In de fiftieswaaide er voor
het eerst voorzichtig een ‘koloniale geest’ in België.
Congo leek dichterbij dan voorheen. Zo volgden
vele Belgen in 1955, via de uitgebreide verslagge-
ving in kranten, tijdschriften en op televisie, de pro-
pagandareis van koning Boudewijn door Congo.

Ook in Gent stak een koloniale wind op. Zo orga-
niseerde de Gentse Internationale Jaarbeurs van
Vlaanderen (IJV), ontstaan in 1946, vanaf 1951 ook
Internationale Afrikaanse Studiedagen, gaf ze een
Koloniaal Jaarboek uit en voorzag ze een koloniale
sectie op de beurs. De vitrine voor de toekomst was
opnieuw het Feestpaleis in het Citadelpark. Trekker
was Lode De Wilde, landbouwkundige aan de
Gentse Rijkslandbouwhogeschool en spilfiguur van
de koloniale beweging aan de Universiteit Gent. 

Voor haar tienjarig jubileum schonk de IJV een
borstbeeld van Leopold II aan de stad. De inhuldi-
ging op 24 september 1955 in het Zuidpark, in aan-

Op 29 juni 1936 vindt de plechtige inhuldiging plaats van het stervor-
mig memoriaal voor Gentse kolonialen gestorven in Congo voor 1908.
Het provinciale comité van de Koloniale Dagen van België luistert de
ceremonie op met een militaire stoet, harmonieconcert en schoolkoren.
In hun speeches benadrukken burgemeester Vander Stegen en minister
van Koloniën Rubbens de patriottische opoffering van de ‘Congopio-
niers’ als voorbeeld voor de Gentenaar. (foto uit Het Laatste Nieuws
29.06.1936, Universiteitsbibliotheek Gent, BIB.J.000350)
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wezigheid van de provinciale voorzitter van de Ko-
loniale Da gen van België, was alweer een ode aan
België. Minister van Koloniën Auguste Buisseret
loofde opnieuw de ‘Congopioniers’ als patriottische
martelaren en er werd reclame gemaakt voor een
Congocarrière. Ook toen eindigde de plechtigheid
op de tonen van Naar Wijd en Zijd. 

Deze hagiografie van Leopold II blijft opmerkelijk.
Ondanks de internationale contestatie van de wan-
toestanden in zijn Vrijstaat en de roemloze over-
dracht aan België in 1908, recupereerden Belgi-
cisten zijn figuur nog steeds kritiekloos. Ook IJV-
voorzitter Clément Morraye pochte dat zijn jaar-
beurs, net als de “geniale vorst waaraan België zijn
Afrikaans rijk te danken heeft”, enkel “onbaatzuch-
tig” België en Congo wilde dienen. De jaarbeurs

presenteerde zichzelf en Gent als een centrum van
economische innovatie en menselijke ‘vooruitgang’.
De mythe van Leopold II bleef een spiegel waarin
Belgen én Gentenaren tot aan de vooravond van de
dekolonisatie hun toekomst zagen.

2020: (ZONDER) ZELFREFLECTIE

Congo was onverwacht snel kolonie af in 1960. Ko-
loniale memorialen verloren hun rekruteringsfunc-
tie. De twee monumenten in het Gentse Zuidpark
werden een vreemd restant uit het verleden. Maar
net als een appendix, kan zo’n koloniale erfenis
plots ontsteken.

Een meer kritische omgang met het koloniaal ver-
leden wint rond de eeuwwisseling terrein in België.
In 2009 spant de vzw Internationaal Recht Zonder
Grenzen een rechtszaak aan tegen de stad Gent en
eist de verwijdering van beide koloniale monumen-
ten in het Zuidpark. Burgemeester Daniël Termont
weigert. Ook een duidingsbordje onderschat vol-
gens hem het kritisch vermogen van de Gentenaar.
Na vele contestatieacties plaatst de stad in 2016 dan
toch een tekstpaneel waarop het de Congolese
Vrijstaatslachtoffers betreurt. Vier jaar later mondt
een dekoloniseringstraject uiteindelijk uit in het
weghalen van Leopolds buste. De wereldwijde
Black Lives Matter-protesten tegen racisme, onge-
lijkheid en imperiale monumenten na de dood van
George Floyd in de VS creëren het momentum. 

De internationale beeldenstorm, gecombineerd met
zestig jaar Congolese onafhankelijkheid, biedt de
stad Gent een uitgelezen moment om zich te profi-
leren. De ceremonie is een rituele koloniale ampu-
tatie, in vele opzichten een betekenisvol spiegel-
beeld van de twintigste eeuw. Leopold II is nog al-
tijd een instrument, een helder symbool, maar de
zelfreflectie verschilt. Burgemeester Mathias De
Clercq speecht niet zelf, maar laat het woord aan
vertegenwoordigers uit de diaspora. De koloniale
kringen worden vervangen door verenigingen voor
Gentenaars met Afrikaanse roots, de Congohymnes
door verzen van slam poets. De Koloniale Dagen lij-
ken veraf. In het publiek staat nog slechts één per-
soon met de Belgische driekleur. De koning moest
verdwijnen om België samen te houden.  

Davy Verbeke is historicus aan de vakgroep
Geschiedenis en het Ghent Centre for Digital Hu-

manities aan de UGent. Zijn masterscriptie schreef
hij over Belgisch gecontesteerd koloniaal erfgoed
en hij werkte voor het AfricaMuseum. Hij bestu-
deert het koloniaal collectief geheugen, zowel in

België als Congo.

Affiche van de
Koloniale Dag
van 19 juni
1955 te Gent,
met onder meer
een bloemen-
hulde aan het
memoriaal voor
de Gentse ‘Con-
gopioniers’ in
het Zuidpark.
Naast dit monu-
ment zal drie
maanden later
de buste van Le-
opold II worden
ingehuldigd,
een geschenk
van de Interna-
tionale Jaar-
beurs van
Vlaanderen aan
de stad Gent.
De Koloniale
Dagen van Bel-
gië herdenken
sinds 1921 over
heel het land de
stichting van
Kongo Vrijstaat
in 1885. De fes-
tiviteiten moe-
ten Belgen
warm maken
voor een car-
rière in Congo. 
(Archief Gent,
MA_ROM_XVI
_AF_00770 )
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