
1 

 

 

  

 

 

 

Een verhaal van kolonisatie, 
beeldvorming en dekolonisatie 

 
Secundair Onderwijs ASO, TSO en KSO - 3de graad 

 



 

2 

 

Inhoud 

INLEIDING ............................................................................................................................................... 3 

DOELGROEP........................................................................................................................................... 4 

LESINHOUD ............................................................................................................................................ 4 

ONDERWIJSDOELEN ............................................................................................................................. 5 

LEERSTOF: De geschiedenis van Congo in een notendop ...................................................................... 6 

LESVOORBEREIDINGEN...................................................................................................................... 10 

Nederlands .......................................................................................................................................... 10 

Lesfase 1: introductie lessenreeks................................................................................................... 12 

Lesfase 2: introductie Congo ........................................................................................................... 16 

Lesfase 3: bronnen lezen en analyseren ......................................................................................... 17 

Geschiedenis ...................................................................................................................................... 19 

Lesfase 1: leesseminarie ................................................................................................................. 21 

Lesfase 2: klasgesprek ‘Wat is kolonialisme?’ ................................................................................. 22 

Lesfase 3: beeldvorming over Congo in België ................................................................................ 26 

Humane Wetenschappen/ Geschiedenis/Nederlands/… ..................................................................... 29 

Lesfase 1: presentatie ..................................................................................................................... 31 

Lesfase 2: Sporen van kolonisatie ................................................................................................... 31 

BEGRIPPENLIJST ................................................................................................................................. 34 

LEES- en KIJKLIJST .............................................................................................................................. 36 

BIJLAGE ................................................................................................................................................ 37 

Bijlage 1 – fiche Congo ....................................................................................................................... 37 

Bijlage 2 – fiche Congo ingevuld ......................................................................................................... 47 

Bijlage 3 – tekstfragmenten en bijhorende vragenlijsten ...................................................................... 55 

Tekst 1 ............................................................................................................................................ 55 

Tekst 2 ............................................................................................................................................ 58 

Tekst 3 ............................................................................................................................................ 64 

Bijlage 4 – ingevulde vragenlijsten bij de bronnenreeksen .................................................................. 69 

Bronnenreeks 1: ‘zoo humain’ op expo 58 ....................................................................................... 69 

Bronnenreeks 2: getuigenissen over de onrust in Leopoldstad (januari 1959) ................................. 71 

Bronnenreeks 3: nummer van het tijdschrift Oost & West over Congo (mei 1958) ........................... 92 

 

 

  



 

3 

 

INLEIDING 

Dit educatief pakket werd in 2020 ontwikkeld naar aanleiding van zestig jaar onafhankelijkheid van Congo. Recente 

ontwikkelingen, zoals dekolonisatiebewegingen, de vraag om standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te 

verwijderen en de Black Lives Matter-beweging, tonen aan dat een dergelijk educatief pakket een grote 

actualiteitswaarde heeft en van maatschappelijk belang is. We kijken immers niet enkel naar het koloniale verleden, 

maar trekken de lijn door naar de hedendaagse samenleving. Dit pakket is vakoverschrijdend opgevat, zodat 

leerkrachten over verschillende disciplines heen het onderwerp kunnen belichten. Liberas bewaart een rijke collectie 

foto’s en postkaarten over Congo die doorheen dit educatief pakket worden gebruikt ter illustratie. Verder bieden 

wij ook nog de online expo aan: Propaganda photography in the Belgian Congo, 1950-1960 

https://www.liberasexpo.com/Folders/Belgian-Congo/Congo. 

  

Aankondiging van de onafhankelijkheid, 15/2/1960 (collectie Liberas) 

https://www.liberasexpo.com/Folders/Belgian-Congo/Congo
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DOELGROEP 

Dit educatief pakket werd ontwikkeld voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs ASO, TSO en KSO. 

 

LESINHOUD 

In achtereenvolgens een lesuur Nederlands, een lesuur Geschiedenis en een lesuur Humane Wetenschappen (of een 

bijkomend lesuur Geschiedenis/Nederlands/…) maken de leerlingen aan de hand van bronmateriaal kennis met de 

gedeelde geschiedenis van Congo en België. Ze leren wat kolonialisme inhoudt en welke sporen van de kolonisatie 

nog steeds terug te vinden zijn in onze hedendaagse samenleving. Vervolgens gaan ze dieper in op het aspect 

beeldvorming. De lessenreeks wordt afgesloten met een debat en mogelijkheden om de samenleving te 

dekoloniseren. 
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ONDERWIJSDOELEN 

Nederlands 

- begrijpend lezen (eindtermen 3.13 tot 3.18); 

- begrijpend luisteren (eindtermen 1.1 tot 1.6) 

- bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie interesse in en respect voor de persoon van de 

ander, en voor de eigen en andermans cultuur tonen (eindtermen 6.29); 

- bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik (eindtermen 6.31); 

- op beoordelend niveau aan een onbekend publiek standpunten/meningen of oplossingen voor problemen 

uiteenzetten en motiveren in een gedachtewisseling, discussie, (werk)vergadering (eindtermen 2.9); 

- op beoordelend niveau aan een onbekend publiek gevoelens in een gepast register uitdrukken en 

persoonlijke ervaringen presenteren (eindtermen 2.9). 

 

Geschiedenis 

- de termen kolonisatie, dekolonisatie en beeldvorming in eigen woorden uitleggen en enkele voorbeelden 

geven (eindtermen 2.1.1.7, 2.1.1.9, 2.1.1.11) 

- vragen stellen aan het verleden om actuele spanningsvelden te verhelderen (eindtermen 2.1.1.13); 

- bronnen lezen, interpreteren en in hun context beschouwen (eindtermen 2.2.1, 2.2.2); 

- een redenering opbouwen vanuit de studie van het verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een 

maatschappelijk probleem te verdedigen (eindtermen 2.2.3.20); 

- en zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te 

bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende waarden, normen en mentaliteiten (eindtermen 

2.3.24). 

 

Humane Wetenschappen 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief 

plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden verbinden (eindtermen C.11); 

- de sociale stratificatie en de evolutie ervan beschrijven en gevolgen ervan toelichten in termen van sociale 

mobiliteit, gelijke kansen, breuklijnen in de samenleving, actieve participatie en machtsstructuren 

(eindtermen D.13); 

- vormen van solidariteit en hun effecten vergelijken en vanuit verschillende standpunten toelichten 

(eindtermen D.16); 

- enkele concrete voorbeelden van acties voor dekolonisatie geven (eindtermen D.16); 

- de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten 

(eindtermen G.27). 

 

Vakoverschrijdende eindtermen 

- zelfstandig werken; 

- in groep werken; 

- respectvol naar elkaar luisteren en met elkaar in overleg gaan. 
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LEERSTOF: De geschiedenis van Congo in een notendop 

De regio van het huidige Congo-Kinshasa kent een lange en bewogen geschiedenis. Al rond ongeveer 2.500 voor 

onze tijdsrekening (v.o.t.) is er menselijke aanwezigheid in deze regio. Deze vroege bewoners zijn jager-verzamelaars, 

die over grote afstanden handel drijven. Vanaf ongeveer 2.000 v.o.t. wordt in het huidige Kameroen aan landbouw 

gedaan. Van daar verspreidt de agrarische levensstijl zich over het Afrikaanse continent. Samen met de landbouw 

begint ook de geleidelijke migratie van de Bantoe-volkeren in zuidelijke richting. Rond het jaar 1000 is de hele 

Congolese regio bewoond. Door de landbouw kan de bevolking zich uitbreiden. Zo vormen dorpen netwerken. Vanaf 

de veertiende eeuw worden koninkrijken gevormd, zoals het Eerste Luba-koninkrijk rond 1300 en het Kongo-

koninkrijk. Dit laatste rijk bestaat van de veertiende tot de negentiende eeuw en is in die periode één van de grootste 

staten in zuidelijk Afrika. Van 1470 tot 1506 heerst Nzinga Nkuwu over het rijk. 

 

Europese contacten 

Er zijn ook al heel vroeg contacten met Europese landen. Al in de dertiende eeuw  drijven Congolezen handel met 

Portugezen. Geleidelijk aan vestigen meer Europeanen zich rond de monding van de Congostroom, waar ze 

handelsposten opzetten. Europese producten worden geruild tegen slaven. Vanaf de zestiende eeuw ontstaat de 

systematische slavenhandel, waarbij Congolezen tot slaaf worden gemaakt en naar de kolonies in Amerika 

verscheept worden. 

Rond 1880 komen de eerste Belgische missionarissen aan in de regio. Missionarissen zijn mensen die worden 

uitgezonden door de katholieke kerk om het geloof te verspreiden. Portugese missionarissen waren er toen al heel 

lang actief. De Belgische koning Leopold II zocht in deze periode al jarenlang naar een kolonie, omwille van de 

prestige en de rijkdommen die dit met zich mee zou brengen. Hij stuurt de Engelse journalist en “ontdekkingsreiziger” 

Henry Morton Stanley  op verkenning langs de Congostroom, waar deze, vaak onder militaire druk, verdragen afsluit 

met chefs en handelsposten opricht. 

 

Leopold II en Kongo-Vrijstaat 

In november 1884 en februari 1885 komen vijftien Europese landen met de Verenigde Staten en het Ottomaanse 

Rijk samen om de koloniale verdeling van Afrika te bespreken. Afrikaanse staatshoofden zijn niet uitgenodigd. De 

aanwezige staten geven zichzelf met deze conferentie een goedkeuring om het continent te koloniseren. Op de 

conferentie slaagt de Belgische koning Leopold II erin om zich het gebied rond de Congostroom toe te eigenen. Het 

gebied wordt Kongo-Vrijstaat genoemd. Leopold belooft om een einde te stellen aan de slavenhandel en om van de 

regio een vrijhandelsplaats te maken waarvan alle Westerse landen zouden kunnen profiteren. In plaats daarvan 

maakt hij van Congo zijn privébezit. Belgische 

bedrijven vestigen zich er om de natuurlijke 

rijkdommen van de streek uit te buiten. Eerst 

halen deze bedrijven vooral uit rubber en ivoor 

grote inkomsten. Om de natuurlijke rubber van de 

rubberboom te oogsten, worden de Congolese 

bewoners massaal onder druk gezet en uitgebuit. 

Om de macht te kunnen uitoefenen wordt in 1888 

de Force Publique (Openbare Weermacht / het 

leger) opgericht. Een enorm aantal Congolezen 

wordt verplicht om grote hoeveelheden rubber te 

leveren. Doe ze dit niet, dan wordt de bevolking 

van hele dorpen uitgemoord en worden hun 

huizen afgebrand. Dit leidt tot veel protesten door Een kaart van Congo Vrijstaat, 1904 (collectie Liberas) 
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de bevolking, maar deze opstanden worden bloedig onderdrukt. Miljoenen 

Congolezen worden vermoord of overlijden door uitbuiting, ontbering, 

ziektes of honger. 

Er komt internationaal veel kritiek op deze onmenselijke behandeling. 

Vooral in de Angelsaksische wereld (Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten) protesteren mensen hiertegen. Onder internationale druk wordt 

Kongo-Vrijstaat in 1908 zeer tegen de zin van Leopold II overgedragen aan 

de Belgische Staat. Het gebied krijgt nu de naam Belgisch-Congo. Het 

koloniale systeem onder Belgisch bestuur is gebaseerd op drie pijlers: de 

overheidsadministratie, de kerk en de bedrijven.  

De bedrijven die al actief waren onder Leopold blijven aanwezig en blijven 

de bevolking uitbuiten. Ze verdienen vooral veel geld met de ontginning van 

koper, de productie van palmolie en de katoenteelt. Hoewel er nu iets meer 

aandacht is voor het welzijn van de Congolese bevolking, hebben zij nog 

steeds niets te zeggen. De Congolezen hebben minder rechten dan de witte 

inwoners in het land, krijgen slechts een heel laag loon, mogen geen 

vakbonden oprichten en kunnen niet de baas worden van een bedrijf. Ook 

wat de overheidsadministratie betreft, hebben Belgen het voor het zeggen. 

De Congolezen worden door de Belgen als kinderen beschouwd die niet 

kunnen beslissen over hun eigen leven. Daarom mogen ze niet stemmen of 

in de politiek gaan. Daarnaast moeten Congolezen vooraf toestemming 

vragen om op reis te mogen gaan naar een ander dorp. Ook de katholieke kerk heeft hetzelfde idee over de 

Congolezen. Al sinds de negentiende eeuw zijn missionarissen heel actief in het gebied rond de Congostroom. Zij 

bouwen er schooltjes en kerken. Het leven van de Belgen staat hierbij model: mensen worden verplicht om katholiek 

te worden, er wordt hen opgedrongen welke taal ze moeten spreken, welke kleren ze moeten dragen en welk voedsel 

ze moeten eten. In heel de koloniale periode verzet de Congolese bevolking zich tegen de overheersing en uitbuiting, 

zowel door in opstand te komen als door te vluchten. De opstanden worden steeds bloedig onderdrukt. 

 

Congo en de wereldoorlogen 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 neemt ook Congo, als Belgische kolonie, deel aan het wereldconflict. 

Congolese soldaten behalen een belangrijke overwinning op het leger van Duits-Oost-Afrika tijdens de slag bij Tabora 

(stad in het huidige Tanzania). Maar voor hun aandeel in de strijd krijgen ze nooit erkenning. De Belgische Staat krijgt 

na de oorlog wel het bewind over de Duitse kolonies Rwanda en Burundi. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 

Congo een groot strategisch belang. Door de grondstoffen die geëxporteerd worden uit het land blijft kolonisator 

België toch nog een rol spelen op het wereldtoneel. Met uranium 

ontgonnen uit mijnen in Katanga worden de atoombommen 

gemaakt die door de Verenigde Staten op de steden Hiroshima en 

Nagasaki in Japan worden gedropt en een einde maken aan de 

Tweede Wereldoorlog. 

Vanaf 1945 komt er meer welvaart voor de Congolezen. Toch 

krijgen ze nog steeds niet dezelfde rechten als de Belgen. Ze wonen 

in aparte wijken, kunnen nauwelijks opklimmen op de sociale 

ladder, krijgen geen toegang tot hoger onderwijs en worden steeds 

gediscrimineerd en vernederd. Vanaf 1948 krijgen de hoogst 

opgeleiden een ‘carte civique’, waardoor ze een betere sociale 

positie krijgen dan de meeste Congolezen en iets beter behandeld 

Louis Franck in Belgisch-Congo, ca. 1920 (collectie 
Liberas) 

De eerste verkiezingen voor stads- en gemeenteraden in 
Leopoldstad, 8/12/1957 (collectie Liberas) 
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worden. Vanaf 1952 kunnen ze ook een ‘carte d’immatriculation’ verkrijgen, waarmee ze voor de wet gelijkgesteld 

worden met de Europese bevolking. Die kaarten zijn alleen toegankelijk voor mannen en maar heel weinig 

Congolezen krijgen zo’n kaart. Bovendien gaat dit gepaard met vernederingen: om de kaart te krijgen, moeten de 

Congolezen aantonen dat ze zo Europees en Westers mogelijk zijn. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de tafel 

altijd netjes gedekt is voor het eten, het huis er westers uitziet, de mannen naar de kerk gaan, ze een pak dragen ... 

Er is geen plaats meer voor de eigen cultuur. 

 

Onafhankelijkheid  

In 1954 wordt de universiteit van Lovanium opgericht in Congo. 

Voor het eerst kunnen ook enkele Congolezen gaan studeren. 

Maar goed uitgebouwd middelbaar onderwijs ontbreekt 

waardoor slechts weinigen naar de universiteit kunnen. Onder 

de intellectuele elite van Congo broeit de vraag om erkenning 

en onafhankelijkheid steeds meer. Deze eis is sinds het begin 

van de kolonisatie aanwezig onder de bevolking, maar krijgt nu 

ook meer politiek vorm. Vanaf 1957 zijn er Congolese politieke 

partijen actief die hun stem laten horen, waaronder ABAKO 

met als voorzitter Joseph Kasavubu en MNC onder het 

voorzitterschap van Patrice Lumumba. Dat de Belgische 

overheid lange tijd niet lijkt in te gaan op de vraag om 

onafhankelijkheid leidt regelmatig tot conflicten. In januari 1959 zijn deze onlusten erg hevig. Doordat een meeting 

van ABAKO in Leopoldstad niet mag doorgaan en men onvoldoende tijd heeft om iedereen hiervan op de hoogte te 

brengen, komt er op 4 januari 1959 een grote menigte bij elkaar in de stad. In de massa ontstaan kleine vechtpartijen 

en wordt er in de lucht geschoten. Dit leidt tot paniek en rellen waarbij de bevolking door de politie wordt beschoten 

en waarbij de handelswijk wordt geplunderd en in brand gestoken. De overheidsadministratie is overweldig door de 

gebeurtenissen. Ook met behulp van de Force Publique duurt het nog zes dagen voor de situatie terug enigszins 

kalmeert. 

De druk op België voor de onafhankelijkheid van Congo wordt steeds 

groter. Uiteindelijk wordt er in allerijl besloten dat Congo op 30 juni 1960 

onafhankelijk wordt. Tijdens de voorbereidende onderhandelingen slaagt 

België er in om zichzelf economisch veilig te stellen, waardoor de 

Congolese staat zo al heel wat inkomsten en rechten verliest. Op 30 juni 

1960 wordt de onafhankelijkheid gevierd, met Joseph Kasavubu als 

president en Patrice Lumumba als eerste minister. Maar kort daarna 

breken er rellen uit bij het leger. Europeanen ontvluchten het land 

massaal, terwijl zij – door het koloniale beleid – vaak de enigen zijn met 

de nodige kennis en contacten om de industrie goed te laten werken. 

Bovendien probeert de rijke provincie Katanga zich af te scheuren van het 

nieuwe land. Alles samen leidt dit tot een chaotische situatie waarbij 

premier Lumumba bij verschillende staten, waaronder de toenmalige 

Sovjet-Unie, toenadering zoekt voor hulp. Om hun eigen belangen veilig 

te stellen, steunen onder meer België en de Verenigde Staten de 

tegenstanders van Patrice Lumumba. Ze zijn ook betrokken bij de moord 

op de Lumumba in 1961. 

 

  

Joseph Kasavubu bij zijn verkiezing tot eerste president van Congo, 
25/6/1960 (collectie Liberas) 

Persconferentie van Patrice Lumumba, net 
aangesteld als informateur om een Congolese 
regering te vormen, 14/6/1960 (collectie Liberas) 
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Afrikaanse authenticiteit 

Congo raakt volledig ontwricht. Als minister van defensie slaagt Mobutu er met steun van Westerse landen in om de 

macht te grijpen. Hij streeft een beleid van Afrikaanse authenticiteit en nationalisering van bedrijven na. In 1970 

verandert Mobutu de naam van Congo naar Zaïre. Geleidelijk aan verandert hij steeds meer in een dictator. Dit leidt 

tot protesten, die vooral aangroeien in de jaren 1990. Wanneer de internationale steun door het einde van de Koude 

Oorlog wegvalt en rebellengroepen met steun van buurlanden binnenvallen, verliest Mobutu de macht. In de chaos 

grijpt Laurent-Désiré Kabila de macht. Hij verandert in 1997 de naam van het land naar de Democratische Republiek 

Congo (DRC), ook wel Congo-Kinshasa genoemd. In 2001 volgt zijn zoon Joseph Kabila hem op als president. Onder 

binnen- en buitenlandse druk organiseert hij in 2006 democratische verkiezingen, waarbij hij verkozen wordt. In 2019 

wordt hij opgevolgd door Félix Tshisekedi. De verkiezingen gaan telkens met protesten en geweld gepaard, omdat 

deze vaak in onduidelijke en oneerlijke omstandigheden plaatsvinden. 

 

 

 

Een protestantse school voor Congolese kinderen in het buiten-
gewoonterechtelijke centrum van Leopoldstad-West, ca. 1950 (collectie 
Liberas) 



    

10 

 

LESVOORBEREIDINGEN 

L E S V O O R B E R E I D I N G  

Nederlands 

Lesonderwerp(en): de geschiedenis van Congo en de gemeenschappelijke geschiedenis van België en Congo 

Situering in de eindtermen 

Nederlands 

- begrijpend lezen (eindtermen 3.13 tot 3.18); 

- begrijpend luisteren (eindtermen 1.1 tot 1.6) 

- bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur tonen 

(eindtermen 6.29); 

- bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik (eindtermen 6.31); 

Geschiedenis 

- bronnen lezen, interpreteren en in hun context beschouwen (eindtermen 2.2.1, 2.2.2); 

Humane Wetenschappen 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden 

verbinden (eindtermen C.11); 

Vakoverschrijdende eindtermen 

- zelfstandig werken; 

- respectvol naar elkaar luisteren en met elkaar in overleg gaan. 

Te realiseren lesdoelen 

De leerlingen (kunnen): 

- enkele periodes in de geschiedenis van Congo benoemen; 

- de historische relatie tussen België en Congo duiden; 

- originele bronfragmenten lezen en begrijpen; 

- originele bronnen zelfstandig analyseren en verwerken. 
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Beginsituatie 

Didactische beginsituatie: 

- De leerlingen kunnen hun standpunten respectvol uiten. 

- De leerlingen zijn gewoon om zelfstandig te werken. 

- De leerlingen kunnen informatie opzoeken op het internet. 

- De leerlingen hebben een notie van maatschappelijke discussies die herleidt kunnen worden tot het kolonialisme. 

Leermiddelen nodig voor deze les 

Aanwezige media:  

- krijtbord/smartboard,  

- computers/gsm’s/tablets met internet,  

- beamer en projectiescherm 

Eigen lesmateriaal: 

- per leerling de invulfiche over Congo 

- per leerling bronteksten 1, 2 en 3 + de bijhorende vragen 

- de lespresentatie om te projecteren 

 

Geraadpleegde bronnen 

- David van Reybrouck, Congo, een geschiedenis (Amsterdam 2010). 

- Nadia Nsayi, Dochter van de dekolonisatie (Berchem 2020). 

- Dalilla Hermans, Het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme (Gent 2020). 

 

Voororganisatie van de les JA / NEE 

Elke leerling heeft toegang tot een computer/gsm/tablet met internetverbinding (tenzij de bijhorende taak als huiswerk wordt opgegeven). 
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Lesfase 1: introductie lessenreeks (tijdsduur: 10 min.) 

 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- maatschappelijke conflicten (h)erkennen en benoemen; 

- een concreet voorbeeld geven van een maatschappelijk conflict dat voortvloeit uit het kolonialisme; 

- begrijpend lezen/luisteren/kijken naar een actueel mediafragment; 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden 

verbinden; 

- respectvol in gesprek gaan met elkaar. 
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Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

Dekolonisatiebewegingen 

Dekolonisatiebewegingen streven naar het 

dekoloniseren van de maatschappij. Na de 

onafhankelijkheid van verschillende voormalige 

kolonies, voornamelijk in de jaren 1950-1960, blijken 

er nog heel veel sporen van het kolonialisme 

aanwezig in de samenleving in het algemeen, in de 

machtsstructuren, in de identiteitsvorming en in de 

beeldvorming. Dekolonisatiebewegingen streven er 

naar om deze koloniale patronen zichtbaar te maken 

en te ontmantelen. Enkele voorbeelden zijn de 

discriminatie van zwarte mensen op de arbeidsmarkt 

en de overheersende aanwezigheid van standbeelden 

van (wrede) kolonisators in het (Belgische) 

straatbeeld. 

Computer met 

internetverbinding, 

beamer en 

projectiescherm 

ofwel smartboard 

 

mediafragment 

 

 

Actueel mediafragment bekijken 

De leerkracht toont een fragment over 

dekolonisatiebewegingen, de vraag om standbeelden van 

Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen of de Black 

Lives Matter-beweging. 

Bijvoorbeeld fragment: 

VTM Nieuws: standbeelden Leopold II staan ter discussie 

(gepubliceerd 05/06/2020) 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/4746q42v7v 

 

Andere mogelijke fragmenten: 

o https://radio1.be/zet-al-die-koloniale-beelden-een-

museum 

o https://radio1.be/we-moeten-inzien-dat-onze-rijkdom-

gebaseerd-op-kolonialisme 

o https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/03/premier-

michel-biedt-excuses-aan-voor-behandeling-

metiskinderen/ 

o Terzake: metissen in Congo (gepubliceerd 29/03/2018): 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/bn9x07db8w 

o De wereld vandaag: België moet zich excuseren voor 

kolonialisme (gepubliceerd 11/02/2019): 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/7d2q548q82 

o Terzake: Kuifje in Congo (gepubliceerd 21/10/2011): 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/cj87h1xf2s 

 

Leerlingen volgen mee en 

maken aantekeningen. 

 

 

 

 

De leerlingen nemen actief 

deel aan het klasgesprek en 

luisteren respectvol naar 

elkaar en naar de leerkracht. 

 

 

 

De leerlingen luisteren en 

houden dit doel voor ogen in 

de hele lessenreeks. 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/4746q42v7v
https://radio1.be/zet-al-die-koloniale-beelden-een-museum
https://radio1.be/zet-al-die-koloniale-beelden-een-museum
https://radio1.be/we-moeten-inzien-dat-onze-rijkdom-gebaseerd-op-kolonialisme
https://radio1.be/we-moeten-inzien-dat-onze-rijkdom-gebaseerd-op-kolonialisme
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/03/premier-michel-biedt-excuses-aan-voor-behandeling-metiskinderen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/03/premier-michel-biedt-excuses-aan-voor-behandeling-metiskinderen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/03/premier-michel-biedt-excuses-aan-voor-behandeling-metiskinderen/
https://onderwijs.hetarchief.be/item/bn9x07db8w
https://onderwijs.hetarchief.be/item/7d2q548q82
https://onderwijs.hetarchief.be/item/cj87h1xf2s


    

14 

 

ALTERNATIEF: Indien een gerelateerd aspect op het moment 

van de les in de media komt, kan als alternatief aan de 

leerlingen gevraagd worden om een actueel artikel mee te 

nemen naar de klas. Laat twee leerlingen hun artikel 

voorstellen en bespreek dit met de klas. 

 

Klasgesprek: actueel mediafragment bespreken 

De leerkracht bespreekt het fragment klassikaal: 

- Wat hebben jullie gezien? 

- Wat zijn de feiten? 

- Wat zijn de meningen? 

- Welke standpunten worden ingenomen? 

- Welk probleem wordt geïdentificeerd? 

- Welke oplossingen worden voorgesteld? 

- Waar zou de historische oorsprong van dit 

maatschappelijk conflict liggen? 

 

Introductie tot de lessenreeks 

De leerkracht vertelt dat dergelijke discussies een 

historische achtergrond hebben en geworteld zijn in het 

verleden. In de volgende vakoverschrijdende lessenreeks (in 

de lessen Nederlands, Geschiedenis en Humane 

Wetenschappen/Geschiedenis/Nederlands/…) zullen de 

leerlingen deze achtergrond specifiek voor de Belgisch-

Congolese relaties leren kennen en onderzoeken. Op het 

einde van de lessenreeks zal teruggekoppeld worden naar 

het besproken mediafragment. De leerlingen zullen dan in 

een debat hun standpunten hierover verduidelijken en 

mogelijke oplossingen voor het maatschappelijke conflict 

proberen aanreiken. 
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ALTERNATIEF: de leerlingen verwerken op het einde van de 

lessenreeks hun standpunt creatief tot een filmpje van 1 

minuut of tot een andere kunstvorm. 
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Lesfase 2: introductie Congo (tijdsduur: 15 min.) 
 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- Congo situeren in tijd en ruimte; 

- enkele periodes in de geschiedenis van Congo benoemen en chronologisch ordenen; 

- de relatie tussen België en Congo in de tijd situeren en enkele sleutelmomenten benoemen; 

- zelfstandig informatie op het internet opzoeken en verwerken. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

Zie lege en ingevulde fiche over Congo (bijlage 

1 en 2) 

Per leerling een fiche over 

Congo 

Voor elke leerling toegang tot 

een computer/tablet of gsm 

met internetverbinding 

 

 

 

 

De leerkracht deelt de fiches uit en legt uit 

dat de leerlingen dit zelfstandig dienen in te 

vullen, met behulp van informatie die ze op 

het internet kunnen vinden. De leerlingen 

krijgen hiervoor 10 min. tijd. 

 

De leerkracht vraagt de leerlingen om hun 

naam op de fiche te schrijven en hun blad 

door te geven aan hun rechterbuur. 

 

Klassikale verbetering 

De leerkracht overloopt samen met de 

leerlingen de antwoorden van de fiches. De 

leerkracht laat hierbij de leerlingen aan het 

woord. 

Deze opdracht kan op de pc, via een tablet 

of via de gsm worden uitgevoerd, 

zelfstandig of in groep, of als huiswerk 

worden meegegeven. 

 

Zelfstandig werk 

De leerlingen nemen de invulfiche over 

Congo door. Ze zoeken de nodige 

informatie zelfstandig op, op het internet. 

Ze vullen de fiche in. 

 

De leerlingen geven hun fiches door. 

 

De leerlingen werken actief mee en 

verbeteren elkaars fiches. 

 

Na de klassikale verbetering bezorgen de 

leerlingen de fiches terug aan de persoon 

die de fiche invulde. 
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Lesfase 3: bronnen lezen en analyseren (tijdsduur: 25 min.) 

 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- de historische relatie tussen België en Congo duiden; 

- originele bronfragmenten lezen en begrijpen; 

- originele bronnen zelfstandig analyseren en verwerken; 

- begrijpend lezen; 

- bronnen lezen, interpreteren en in hun context beschouwen; 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele 

wereldbeelden verbinden. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

 Elke leerlingen ontvangt de drie tekstfragmenten 

+ de bijhorende vragenlijsten. (zie bijlage 3) 

 

Tekst 1: Fragment uit een gepubliceerde 

redevoering door de Belgische liberale 

volksvertegenwoordiger Leo Augusteyns, 

uitgesproken in de Kamer in de zitting van 15 juli 

1908. (collectie Liberas) 

 

Tekst 2: Fragment uit de publicatie Congo land en 

volk, geschreven door de liberale politicus Louis 

Franck, voormalig Belgisch minister van Koloniën. 

De publicatie verscheen in 1926 in de reeks 

Cultuur en Wetenschap. (collectie Liberas) 

 

Tekst 3: Getuigenis van meneer Ngalulu, journalist 

bij Présence Congolais, over de onrust in 

De leerkracht deelt de tekstfragmenten en 

de bijhorende vragenlijsten uit. 

 

De leerkracht overloopt de uitgedeelde 

documenten in grote lijnen. 

 

 

Wanneer de leerlingen zelfstandig werken, 

stuurt de leerkracht bij waar nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfstandig werk 

De leerlingen lezen de drie teksten. Ze 

analyseren deze teksten aan de hand van 

vragen. 
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Leopoldstad in januari 1959. Net als vele anderen 

werd hij verhoord als getuige binnen het kader van 

een Belgische parlementaire 

onderzoekscommissie naar de onrust. (collectie 

Liberas) 

Slot: de leerkracht legt uit dat de leerlingen 

verder met deze teksten aan de slag zullen 

gaan in de les geschiedenis. 
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L E S V O O R B E R E I D I N G  

Geschiedenis 

Lesonderwerp(en): Wat is kolonialisme? De kolonisatie van Congo door België en de beeldvorming van Congo in België 

Situering in de eindtermen 

Eindtermen Nederlands 

- begrijpend lezen (eindtermen 3.13 tot 3.18); 

- begrijpend luisteren (eindtermen 1.1 tot 1.6) 

- bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur tonen 

(eindtermen 6.29); 

- bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik (eindtermen 6.31); 

- op beoordelend niveau aan een onbekend publiek standpunten/meningen of oplossingen voor problemen uiteenzetten en motiveren in een gedachtewisseling, 

discussie, (werk)vergadering (eindtermen 2.9). 

Eindtermen Geschiedenis 

- de termen kolonisatie en beeldvorming in eigen woorden uitleggen en enkele voorbeelden geven (eindtermen 2.1.1.7, 2.1.1.9, 2.1.1.11) 

- vragen stellen aan het verleden om actuele spanningsvelden te verhelderen (eindtermen 2.1.1.13); 

- bronnen lezen, interpreteren en in hun context beschouwen (eindtermen 2.2.1, 2.2.2); 

- een redenering opbouwen vanuit de studie van het verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem te verdedigen (eindtermen 

2.2.3.20); 

- en zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende 

waarden, normen en mentaliteiten (eindtermen 2.3.24). 

Eindtermen Humane Wetenschappen 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden 

verbinden (eindtermen C.11); 

Vakoverschrijdende eindtermen 

- zelfstandig werken; 

- in groep werken; 

- respectvol naar elkaar luisteren en met elkaar in overleg gaan. 
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Te realiseren lesdoelen 

De leerlingen (kunnen): 

- de historische relatie tussen België en Congo duiden; 

- originele bronfragmenten lezen en begrijpen; 

- originele bronnen zelfstandig analyseren en verwerken; 

- originele bronnen in tijd en ruimte situeren; 

- de termen kolonisatie en beeldvorming in eigen woorden uitleggen en enkele voorbeelden geven; 

- begrijpen het kolonisatieproces van Congo en de rol van België daarin; 

- begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale periode. 

Beginsituatie 

Didactische beginsituatie: 

- De leerlingen kunnen hun standpunten respectvol uiten. 

- De leerlingen zijn gewoon om zelfstandig te werken. 

- De leerlingen zijn gewoon om in groep te werken. 

- De leerlingen kunnen zelfstandig originele bronnen analyseren aan de hand van vragen. 

- De leerlingen kunnen enkele periodes in de geschiedenis van Congo benoemen. 

Leermiddelen nodig voor deze les 

Aanwezige media: krijtbord/smartboard 

Eigen lesmateriaal: 

- Voor 1/3de van de leerlingen bronnenpakket 1 

- Voor 1/3de van de leerlingen bronnenpakket 2 

- Voor 1/3de van de leerlingen bronnenpakket 3 

 

Geraadpleegde bronnen 

- Ben Timmerman, Zoos humains, meer dan een spektakel? (onuitgegeven 

masterscriptie, UGent, 2017). 

- David van Reybrouck, Congo, een geschiedenis (Amsterdam 2010). 

 

Voororganisatie van de les JA / NEE 

De leerlingen zitten samen aan een tafel in groepjes van drie. 

Op het bord staat de centrale vraagstelling van de les: Wat is kolonialisme? 
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Lesfase 1: leesseminarie (tijdsduur: 15 min.) 

 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- originele bronfragmenten lezen en begrijpen; 

- originele bronnen zelfstandig analyseren en verwerken; 

- originele bronnen in tijd en ruimte situeren; 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden 

verbinden; 

- in groep werken; 

- respectvol in gesprek gaan met elkaar. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

Zie ingevulde vragenlijsten bij de 

teksten (zie bijlage 3) 

De leerlingen hebben de 

tekstfragmenten, bijhorende 

vragenlijsten en hun notities 

mee van tijdens de les 

Nederlands. 

Tijdens het leesseminarie stuurt de 

leerkracht bij waar nodig. 

Onderzoekend leren 

Leesseminarie (in groepjes in de klas of digitaal in groepjes) 

In groepjes van drie worden de documenten die gelezen 

werden in de les Nederlands samen besproken, waarbij 

telkens één persoon verantwoordelijk is voor de begeleiding 

van één tekst. 

De begeleider (leerling) geeft een samenvatting van de tekst 

en overloopt samen met de groep de verschillende 

richtvragen en antwoorden. De groep komt 

gemeenschappelijk per tekst tot een antwoord op de 

vraagjes. 
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Lesfase 2: klasgesprek ‘Wat is kolonialisme?’ (tijdsduur: 15 min.) 

 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- de historische relatie tussen België en Congo duiden; 

- de term kolonisatie in eigen woorden uitleggen en enkele voorbeelden geven; 

- begrijpen het kolonisatieproces van Congo en de rol van België daarin; 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden 

verbinden; 

- respectvol in gesprek gaan met elkaar. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

Kolonialisme is wanneer een land of volk (kolonisator) de baas 

gaat spelen over een ander land (kolonie) of volk 

(gekoloniseerden). De kolonisator heeft er de macht, haalt er 

grondstoffen weg om zelf rijk te worden, buit de 

gekoloniseerden uit en probeert het gedachtegoed van de 

gekoloniseerden te veranderen. Enkele voorbeelden zijn de 

kolonisatie van Congo door Leopold II en later België; de 

kolonisatie van Algerije door Frankrijk; de kolonisatie van India 

door Groot-Brittannië. 

 

 

 

Aspecten van kolonialisme zijn: 

- Politiek/macht 

België (kolonisator) was de baas over Congo (kolonie) 

geen stemrecht voor de gekoloniseerden 

geen inspraak: er wordt niet naar de gekoloniseerde 

bevolking geluisterd 

Kruitbord/smartboard Bordschema 

Centraal op het bord staat al ‘Wat is 

kolonialisme’ geschreven. 

 

De leerkracht legt uit dat de klas 

samen, op basis van de gelezen 

teksten, zal onderzoeken wat 

kolonialisme is aan de hand van de 

aspecten ‘politiek’, ‘economie’ en 

‘cultuur’. 

De leerkracht noteert deze termen in 

het bordschema. 

 

Klasgesprek 

De leerkracht overloopt samen met 

de leerlingen de antwoorden op de 

vragen bij de teksten. Tijdens het 

klasgesprek noteert de leerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen nemen actief deel aan 

het klasgesprek en komen onder 

begeleiding van de leerkracht 

gezamenlijk tot een definitie van 

kolonialisme. 
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geen respect voor mensenrechten: geweld en 

wreedheden, het verdrijven, uitroeien of uitsterven 

van de lokale bevolking, slavenhandel, spot, 

beledigingen en slagen 

 

- Economie 

de kolonie leverde grondstoffen (vb. rubber, 

petroleum, koper, parels, diamanten, goud) en 

landbouwproducten (koffie, cacao, suiker, tabak en 

thee, textiel - katoen en wol …)  aan de kolonisator 

tegen lage prijzen 

rijkdom gaat naar de kolonisator 

hard werken, uitbuiting en armoede, lage lonen 

de kolonie was afzetmarkt voor afgewerkte producten 

uit het overheersende land investeringen in 

infrastructuur: wegen, spoorwegen, havens 

 

- Cultureel 

de lokale cultuur werd gedomineerd door de 

Europese cultuur om deze ‘beter en beschaafder te 

maken’ 

de gekoloniseerden worden vervolgd voor hun 

politieke standpunten of godsdienstige overtuigingen 

organisatie van Europees onderwijs voor een elite 

(basisopleiding voor de lagere klasse) -  te weinig 

scholen en zeker middelbare scholen zodat zwarte 

leerlingen niet naar de universiteit kunnen 

apartheid in dagelijks leven: mooie huizen voor de 

witte mensen en bouwvallige barakken voor de 

zwarte mensen 

specifieke termen i.v.m. kolonialisme 

in het bordschema. 
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racisme en discriminatie, vooroordelen (vb. 

Congolezen zouden dom zijn), spot en beledigingen 
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Bordschema 
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Lesfase 3: beeldvorming over Congo in België (tijdsduur: 25 min.) 

 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- originele bronfragmenten lezen en begrijpen; 

- originele bronnen zelfstandig analyseren en verwerken; 

- begrijpend lezen; 

- bronnen lezen, interpreteren en in hun context beschouwen; 

- originele bronnen in tijd en ruimte situeren; 

- de term beeldvorming in eigen woorden uitleggen en enkele voorbeelden geven; 

- begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale periode; 

- opvattingen over de mens en over gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele 

wereldbeelden verbinden; 

- vragen stellen aan het verleden om actuele spanningsvelden te verhelderen; 

- een redenering opbouwen vanuit de studie van het verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem te verdedigen; 

- zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende 

waarden, normen en mentaliteiten. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

 

Zie ingevulde richtvragen per 

bronnenreeks (zie bijlage 4) 

 

Zoo Humains of human zoo. Deze term 

wordt gebruikt om te verwijzen naar 

tentoonstellingen in de negentiende en 

twintigste eeuw waarbij mensen 

werden tentoongesteld. Meestal waren 

dit gekoloniseerde volkeren die door de 

kolonisator als primitief en wild werden 

 

Voor telkens 1/3de van de klasgroep: 

- bronnenreeks 1: ‘zoo humain’ op expo 58 

 De ‘human zoos’ van Europa: waar zwarte mensen een 

attractie waren, gepubliceerd op 9.6.2017, via 

https://www.youtube.com/watch?v=XnWmuHnMrHU 

 Lucas Vanclooster, ’60 jaar Expo 58: hoe stelden wij 

toen Congo voor?’, in VRTNWS, gepubliceerd op 

17.4.2018, via 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/60-jaar-

expo-58--hoe-stelden-wij-toen-congo-voor---/ 

 

De leerkracht laat de 

leerlingen een bronnenreeks 

kiezen, waarbij elke 

bronnenreeks slechts door 

1/3de van de klasgroep 

gekozen kan worden. 

 

De leerkracht begeleidt het 

zelfstandig werk en het 

De leerlingen krijgen de keuze 

uit drie bronnenreeksen. Elke 

bronnenreeks kan door 1/3de 

van de klas gekozen worden. 

 

Zelfstandig werk 

De leerlingen bekijken de 

bron en analyseren deze aan 

de hand van richtvragen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XnWmuHnMrHU
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/60-jaar-expo-58--hoe-stelden-wij-toen-congo-voor---/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/60-jaar-expo-58--hoe-stelden-wij-toen-congo-voor---/
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voorgesteld. De culturele verschillen 

tussen de Westerse en gekoloniseerde 

bevolkingen werden benadrukt door 

specifieke ensceneringen die als 

‘typisch’ werden beschouwd in de 

Westerse wereld. Op 

wereldtentoonstellingen waren vaak 

dergelijke ‘zoo humains’ aanwezig. Al in 

1897 liet de Belgische koning Leopold II 

267 Congolezen naar België brengen 

voor een presentatie in Tervuren. 

Zeven van hen overleden door 

longontsteking en griep. Deze 

tentoonstelling van mensen werd 

daarna nog verschillende keren 

herhaald. De laatste ‘zoo humains’ was 

de ‘nabootsing’ van een Congolees 

dorp aan het Belgisch paviljoen op Expo 

58. De tentoonstelling werd versneld 

stop gezet, toen de Congolese acteurs 

weigerden om nog langer op te treden 

na diverse vernederingen en 

beledigingen door het overwegend 

Europese publiek. 

 

De onlusten in Leopoldstad in 1959 

vonden plaats tussen 4 januari en 10 

januari van dat jaar. Doordat een 

meeting van ABAKO in Leopoldstad niet 

mocht doorgaan en men onvoldoende 

 Journaal: Congo op Expo 58, gepubliceerd op 

22.4.2008, via Het archief voor het onderwijs, 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/610vq4n89r  

 

- bronnenreeks 2: getuigenissen over de onrust in 

Leopoldstad in januari 1959 – (collectie Liberas) 

 Getuigenis van de heer Kasa-Vubu, burgemeester 

(herroepen) van Dendale (wordt momenteel 

vastgehouden) – 22 januari 1959 (collectie: 

Liberas, Archief Kronacker 6.4.4.3) 

 Getuigenis van de heer Van De Walle, luitenant-

kolonel, hoofd van de beveiligingsdienst – 20 

januari 1959 (collectie: Liberas, Archief Kronacker 

6.4.4.3) 

 Getuigenis van de heer Lafontaine, procureur des 

konings in Leopoldstad – 17 januari 1959 

(collectie: Liberas, Archief Kronacker 6.4.4.3) 

 Getuigenis van de heer Lumumba, voorzitter van 

de partij Mouvement National Congolais – 17 

januari 1959 (collectie: Liberas, Archief Kronacker 

6.4.4.3) 

 

- bronnenreeks 3: een nummer van het tijdschrift Oost & 

West over Congo (mei 1958) – (collectie Liberas) 

 

groepswerk en stuurt bij 

waar nodig. 

Groepswerk 

De leerlingen die dezelfde 

bron kozen, werken samen 

een korte presentatie van 5 

min. uit waarin ze de inhoud 

van de bronnenreeks en de 

verschillende standpunten 

die aan bod komen uit de 

doeken doen. 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/610vq4n89r
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tijd had om iedereen hiervan op de 

hoogte te brengen, kwam er op 4 

januari 1959 een grote menigte bij 

elkaar in de stad. In de massa 

ontstonden kleine vechtpartijen en 

werd er in de lucht geschoten. Dit 

leidde tot paniek en rellen waarbij de 

bevolking door de politie werd 

beschoten en waarbij de handelswijk 

werd geplunderd en in brand gestoken. 

De overheidsadministratie werd door 

de gebeurtenissen overweldigd. Ook 

met behulp van de Force Publique 

duurde het nog zes dagen voor de 

situatie terug enigszins gekalmeerd 

was. Er vielen tientallen dodelijke 

slachtoffers. 
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L E S V O O R B E R E I D I N G  

Humane Wetenschappen/ Geschiedenis/Nederlands/… 

Lesonderwerp(en): Sporen van kolonisatie 

Situering in de eindtermen 

Eindtermen Nederlands 

- bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur tonen 

(eindtermen 6.29); 

- bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik (eindtermen 6.31); 

- op beoordelend niveau aan een onbekend publiek standpunten/meningen of oplossingen voor problemen uiteenzetten en motiveren in een gedachtewisseling, 

discussie, (werk)vergadering (eindtermen 2.9). 

Eindtermen Geschiedenis 

- vragen stellen aan het verleden om actuele spanningsvelden te verhelderen (eindtermen 2.1.1.13); 

- een redenering opbouwen vanuit de studie van het verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem te verdedigen (eindtermen 

2.2.3.20); 

- en zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende 

waarden, normen en mentaliteiten (eindtermen 2.3.24). 

Eindtermen Humane Wetenschappen 

- bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur tonen 

(eindtermen 6.29); 

- bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik (eindtermen 6.31); 

- op beoordelend niveau aan een onbekend publiek standpunten/meningen of oplossingen voor problemen uiteenzetten en motiveren in een gedachtewisseling, 

discussie, (werk)vergadering (eindtermen 2.9); 

- op beoordelend niveau aan een onbekend publiek gevoelens in een gepast register uitdrukken en persoonlijke ervaringen presenteren (eindtermen 2.9). 

Vakoverschrijdende eindtermen 

- in groep werken; 

- respectvol naar elkaar luisteren en met elkaar in overleg gaan. 
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Te realiseren lesdoelen 

De leerlingen (kunnen): 

- begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale periode; 

- reflecteren over een actueel spanningsveld; 

- actuele spanningsvelden kaderen in hun historische achtergrond; 

- een mening onderbouwen en respectvol aanbrengen tijdens een debat; 

- respectvol naar elkaar luisteren tijdens een debat. 

Beginsituatie 

Didactische beginsituatie: 

- De leerlingen kunnen hun standpunten respectvol uiten. 

- De leerlingen kunnen de historische relatie tussen België en Congo duiden. 

- De leerlingen kunnen de termen kolonisatie en beeldvorming in eigen woorden uitleggen en enkele voorbeelden geven. 

- De leerlingen begrijpen het kolonisatieproces van Congo en de rol van België daarin. 

- De leerlingen begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale periode. 

Leermiddelen nodig voor deze les 

Aanwezige media: krijtbord/smartboard, computer met internetverbinding, beamer en 

projectiescherm 

Eigen lesmateriaal: 

- Het actueel mediafragment dat in de les Nederlands besproken werd bij aanvang 

van de lessenreeks. 

- Eventueel gsm’s om filmpjes te maken of ander creatief materiaal. 

 

Geraadpleegde bronnen 

- Idesbald Goddeeris, ‘Dekoloniseer de Vlaamse straten en pleinen’, 

in MO*, 17.1.2018, via https://www.mo.be/opinie/dekolonisering 

- Katrien Vanderschoot, ‘De zwarte woede in “Kinderen van de 

Kolonie”, jong en oud over onze koloniale erfenis’, in vrtnws, 

20.11.2018, via 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/16/kinderen-van-de-

kolonie-is-geen-zwartwitverhaal/ 

 

Voororganisatie van de les JA / NEE 

 

  

https://www.mo.be/opinie/dekolonisering
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/16/kinderen-van-de-kolonie-is-geen-zwartwitverhaal/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/16/kinderen-van-de-kolonie-is-geen-zwartwitverhaal/
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Lesfase 1: presentatie (tijdsduur: 20 min.) 

 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale periode; 

- en zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende 

waarden, normen en mentaliteiten. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

 Presentaties van de leerlingen 

Computer met beamer en 

projectiescherm 

De leerkracht ondersteunt de 

leerlingen bij hun presentaties en 

stelt eventueel bijkomende, 

verdiepende vragen. 

De leerlingen stellen hun presentaties voor, die ze 

voorbereidden in de les geschiedenis, rond een specifieke 

bronnenreeks. 

De leerlingen luisteren aandachtig naar de presentaties van 

de andere groepen. 

 

Lesfase 2: Sporen van kolonisatie (tijdsduur: 30 min.) 

Lesfasedoelstelling(en) 

De leerlingen (kunnen): 

- reflecteren over een actueel spanningsveld; 

- actuele spanningsvelden kaderen in hun historische achtergrond; 

- een mening onderbouwen en respectvol aanbrengen tijdens een debat; 

- respectvol naar elkaar luisteren tijdens een debat. 

Leerinhouden Leermiddelen Activiteiten leraar Activiteiten leerlingen 

Er zijn nog steeds sporen van de kolonisatie in de 

Belgische samenleving aanwezig. Dit gaat zowel 

om vooroordelen, beeldvorming en discriminatie, 

als om materiële objecten en gebouwen in het 

straatbeeld. Er bestaat nog steeds het stereotype 

krijtbord/smartboard, 

computer met 

internetverbinding, beamer 

en projectiescherm 

Mediafragment 

De leerkracht toont het mediafragment 

opnieuw en bespreekt het kort. 

 

 

De leerlingen bekijken het mediafragment 

aandachtig en nemen notities. Ze 

formuleren zelfstandig een standpunt en 

mogelijke oplossing voor het conflict. 
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van zwarte mensen als enerzijds kinderlijk en lui 

en anderzijds als primitief en gevaarlijk. Door 

dergelijke stereotypes worden zwarte mensen 

systematisch gediscrimineerd op school, op de 

arbeidsmarkt, op de huizenmarkt enzovoort. Zo 

worden zwarte mensen vaker aangeraden om 

naar het TSO of BSO te gaan, ondanks goede 

schoolresultaten. Daarnaast worden ze minder 

vaak aangenomen voor werk en vinden ze 

moeilijker een woning. Zwarte mensen zijn ook 

ondervertegenwoordigd in de politiek. In het 

straatbeeld zijn bovendien heel veel sporen van 

het kolonialisme aanwezig, die de kolonisatie 

verheerlijken. Het gaat bijvoorbeeld om 

straatnamen die vernoemd zijn naar kolonialen, 

die soms gruwelijke misdaden hebben begaan, en 

om standbeelden van koning Leopold II en andere 

kolonialen, maar ook om (publieke) gebouwen die 

gefinancierd werden met rijkdommen uit Congo 

en soms versierd werden met grondstoffen uit 

Congo. 

 

Verschillende groepen in de samenleving, zowel 

internationaal als in België, streven naar 

dekolonisatie. Veel mensen vinden dat om de 

samenleving te dekoloniseren het in eerste 

instantie belangrijk is dat de Belgische Staat en de 

Belgische bevolking over de kolonisatie leren en 

het leed van de gekoloniseerden erkennen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om te erkennen 

Eventueel gsm’s om filmpjes 

te maken  

 

Het actueel mediafragment 

dat in de les Nederlands 

besproken werd bij aanvang 

van de lessenreeks. 

 

 

 

 

 

Debat 

De leerkracht begeleidt het debat met de 

leerlingen. 

- Wat zijn de verschillende 

standpunten over dit 

maatschappelijk conflict? 

- Luisteren de verschillende 

partijen naar elkaars 

standpunten? Hebben ze 

empathie voor elkaar? 

- Worden er oplossingen 

aangehaald door de 

verschillende partijen? 

- Hoe sta je hier zelf tegenover? 

Onderbouw je standpunt. 

- Kan je zelf een mogelijke 

oplossing aanreiken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen nemen actief deel aan het 

debat en gaan respectvol met elkaar om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIEF: de leerlingen verwerken 

hun standpunt creatief tot een filmpje van 

1 minuut of een andere kunstvorm 

(toneelstukje/korte dialoog). Ze tonen dit 

aan elkaar en gaan hierover in gesprek. 
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dat er nog steeds sporen van dit kolonialisme 

aanwezig zijn in onze samenleving en dat dit leidt 

tot racisme en discriminatie. Dit is niet altijd 

expliciet, maar vaak wel onderhuids aanwezig. De 

sporen van kolonialisme in het straatbeeld kunnen 

vrij gemakkelijk verwijderd worden en 

bijvoorbeeld in een museum geplaatst worden. 

Standbeelden en straatnamen kunnen dan 

vervangen worden door namen of afbeeldingen 

van personen van Congolese afkomst of door 

meer algemene thematische standbeelden. Deze 

acties helpen echter niet om een einde te stellen 

aan de structurele discriminatie van zwarte 

mensen in de bredere samenleving. Een kritische 

denkoefening over de machtsstructuren die de 

samenleving vorm geven, is cruciaal. Naast die 

denkoefening dienen er ook concrete acties te 

gebeuren. Acties die daartoe voorgesteld worden 

zijn onder meer: de mobilisatie van het 

middenveld en bewuste burgers, een 

gelijkwaardige representatie van de diverse 

samenleving in de media, praktijktesten op de 

arbeidsmarkt en huizenmarkt om het racisme in 

kaart te brengen en aan te pakken, de structurele 

verankering van kennis en expertise uit de 

Afrikaanse diaspora in diverse beleidsdomeinen 

en sectoren, betere onderwijskansen voor zwarte 

kinderen enzovoort. 
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BEGRIPPENLIJST 

Afzetmarkt: een groep mensen of een regio waar producten worden verkocht. 

Continent: een heel groot stuk land, begrensd door een of meer oceanen. Afrika is een continent. Congo is een land 

in dat continent. 

Cultuur: alle gewoonten, gebruiken en regels die een volk of groep heeft. 

Dekolonisatiebewegingen: Dekolonisatiebewegingen streven naar het dekoloniseren van de maatschappij. Na de 

onafhankelijkheid van verschillende voormalige kolonies, voornamelijk in de jaren 1950-1960, blijken er nog heel 

veel sporen van het kolonialisme aanwezig in de samenleving in het algemeen, in de machtsstructuren, in de 

identiteitsvorming en in de beeldvorming. Dekolonisatiebewegingen streven er naar om deze koloniale patronen 

zichtbaar te maken en te ontmantelen. Enkele voorbeelden zijn de discriminatie van zwarte mensen op de 

arbeidsmarkt en de overheersende aanwezigheid van standbeelden van (wrede) kolonisators in het (Belgische) 

straatbeeld. 

Dictator: één persoon die alle macht binnen een samenleving naar zich toe trekt. 

Discriminatie: het ongelijk of oneerlijk behandelen van een persoon of een groep op basis van bepaalde kenmerken. 

Vaak komt dit voort uit vooroordelen en racisme. 

Economie: een verzamelwoord voor werk, geld, handel enz. 

Grondstoffen: materialen die gebruikt kunnen worden om iets anders mee te maken, bijvoorbeeld rubber voor 

autobanden, katoen voor kledij… 

Kolonie: een land dat overheerst wordt door een ander land, bijvoorbeeld Congo was een kolonie van België. 

Kolonisatie/kolonialisme: is wanneer één land of volk (kolonisator) de baas gaat spelen over een ander land (kolonie) 

of volk (gekoloniseerden). De kolonisator heeft er de macht, haalt er grondstoffen weg om zelf rijk te worden, buit 

de gekoloniseerden uit en probeert het gedachtegoed van de gekoloniseerden te veranderen. 

Kolonisator: een land of volk dat een ander land of volk overheerst, bijvoorbeeld België/de Belgen waren kolonisators 

van Congo/de Congolezen. 

Koude Oorlog: een periode van gewapende vrede, na de Tweede Wereldoorlog, tussen de Verenigde Staten en de 

Sovjet-Unie, en hun verschillende bondgenoten. Intussen is de Koude Oorlog voorbij. 

Missionaris: iemand die het katholieke geloof probeert te verspreiden.  

Politiek: hoe een samenleving bestuurd wordt. 

Racisme: betekent dat sommige mensen vinden dat mensen met een andere huidskleur of afkomst minder waard 

zijn, alleen maar omdat ze een andere huidskleur of afkomst hebben. Volgens het racisme zouden er verschillende 

mensenrassen zijn en zou het ene ras belangrijker dan het andere ras zijn. Dit is een verkeerde opvatting, er is maar 

één mensenras. 
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Sovjet-Unie: is een voormalige communistische staat in Europa en Azië, en omvat landen zoals Rusland, Kazachstan, 

Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne… 

Stereotype: een overdreven beeld van een groep mensen dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak 

een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruik als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende 

acties.  

Uitbuiting: misbruik maken van iemand, bijvoorbeeld iemand heel hard doen werken zonder die persoon te betalen 

of terwijl die persoon maar heel weinig betaald wordt. 

Vooroordeel: een mening over een persoon of een groep mensen, die niet gebaseerd is op feiten, op de 

werkelijkheid. 

Zoo Humains of human zoo: Deze term wordt gebruikt om te verwijzen naar tentoonstellingen in de negentiende en 

twintigste eeuw waarbij mensen werden tentoongesteld. Meestal waren dit gekoloniseerde volkeren die door de 

kolonisator als primitief en wild werden voorgesteld. De culturele verschillen tussen de Westerse en gekoloniseerde 

bevolkingen werden benadrukt door specifieke ensceneringen die als ‘typisch’ werden beschouwd in de Westerse 

wereld. Op wereldtentoonstellingen waren vaak dergelijke ‘zoo humains’ aanwezig. Al in 1897 liet de Belgische 

koning Leopold II 267 Congolezen naar België brengen voor een presentatie in Tervuren. Zeven van hen overleden 

door longontsteking en griep. Deze tentoonstelling van mensen werd daarna nog verschillende keren herhaald. De 

laatste ‘zoo humains’ was de ‘nabootsing’ van een Congolees dorp aan het Belgisch paviljoen op Expo 58. De 

tentoonstelling werd versneld stop gezet, toen de Congolese acteurs weigerden om nog langer op te treden na 

diverse vernederingen en beledigingen door het overwegend Europese publiek. 
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BIJLAGE 

Bijlage 1 – fiche Congo 
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Bijlage 2 – fiche Congo ingevuld 
• Waar ligt Congo? 

• In welk continent ligt Congo? Afrika 

• Wat zijn de buurlanden van Congo? Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Zuid-Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville 
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• Wat is de hoofdstad van Congo? …Kinshasa…….......... 

• Hoe groot is Congo? …2.344.858 km²…………….......... 

• Hoe groot is België? …30.528 km²………………………… 

• Vergelijk de grootte van Congo en België: Congo is …bijna 77….. keer groter dan België 

• Hoeveel inwoners telt Congo? …83.301.151 (2017)…… 

• Noem 3 talen die in Congo gesproken worden: 

• ……Frans………………………………. 

• ……Lingala……………………………. 

• ……Swahili……………………………. 

• Welk klimaat is er in Congo? …tropisch savanne-klimaat…………….. 

• Noem 3 natuurlijke grondstoffen in Congo en hun gebruik: 

• grondstof: …rubber……………………… - gebruik: ..autobanden …………… 

• grondstof: …mahoniehout……………… - gebruik: …meubels.……………… 

• grondstof: …kobalt ……………………… - gebruik: ..batterijen (o.a. gsm’s en elektrische auto’s) 
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Bijlage 3 – tekstfragmenten en bijhorende vragenlijsten 

Tekst 1 

 

  

Tekst 1: Fragment uit een gepubliceerde redevoering door de Belgische liberale volksvertegenwoordiger Leo Augusteyns, uitgesproken in de Kamer in de zitting van 
15 juli 1908. (Collectie Liberas, bibliotheek) 
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Vragenlijst bij tekst 1 

• Wie is er aan het woord? 

De Belgische liberale volksvertegenwoordiger Leo Augusteyns. 

 

• Wat is de tekstsoort? 

Een redevoering 

 

• Wat is het onderwerp van de tekst? Wat is de hoofdgedachte? 

Het onderwerp van de tekst zijn de wantoestanden in Kongo-Vrijstaat onder het bewind van de Belgische koning Leopold II. 

 

• Wat is het tekstdoel? 

Het doel van de tekst is om andere Belgische volksvertegenwoordigers te overtuigen van de wantoestanden die er in Kongo-Vrijstaat plaatsvinden en om 

medestanders te vinden die het voorstel steunen om het gebied onder internationaal beheer te plaatsen. 

 

• Begrijp je goed waarover de tekst gaat? Parafraseer de tekst. 

De koning heeft zich op de kap van de Congolezen verrijkt. Onder zijn bewind werden de Congolezen onmenselijk behandeld. Daartegen kwam protest vanuit 

Engeland en andere regio’s. Naast mishandelingen worden zwarten ook veel te weinig betaald. Maar wie in België kritiek heeft op de handelwijze van de koning 

wordt onder druk gezet en scheef bekeken. Een oplossing voor de wantoestanden in Congo is het instellen van een internationaal beheer over de kolonie. Ook 

volksvertegenwoordigers en een senator staan achter dit voorstel. 

 

• Welke functie hebben beeld en opmaak in de tekst? 

Door een citaat in het groot en vet uit te lichten, komt hier meer nadruk op. Er staan geen beelden in de tekst. 

 

• Welke feiten worden aangehaald? 

o Kongo-Vrijstaat staat onder bewind van de Belgische koning 

o In Kongo-Vrijstaat worden de Congolezen mishandeld en uitgebuit 

o Hier is internationale kritiek op 

 

• Welke meningen worden aangehaald? 

o De uitbuiting en mishandeling van de Congolezen zijn wantoestanden 
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o De koning houdt zich enkel bezig met zichzelf verrijken; hierover is er groeiend verzet en verontwaardiging bij de Belgische bevolking 

o Vooral in het Antwerpse zijn er mensen die de koning steunen 

o Wie kritiek heeft op het beleid van de koning wordt door beledigingen overstelpt en als verrader beschouwd 

o Er is geen andere keuze meer dan een oplossing zoeken voor de problematiek van de koning 

o De enige oplossing bestaat er in om de kolonie onder internationaal beheer te plaatsen 

 

• Zijn de argumenten goed onderbouwd? Waarom wel/niet? 

De redevoering is vooral een emotionele oproep tot actie. De argumenten zijn onderbouwd met voorbeelden, maar deze worden sterk subjectief geformuleerd. 

Bovendien worden een aantal drogredenen gebruikt: 

o op de man spelen in plaats van op de bal (vb. ‘als een Lodewijk XV koopt hij kastelen en eigendommen voor zijne bijzitten en zijne bastaarden’) 

o vals dilemma: wie niet voor een oplossing is, steunt de koning 

o willekeurige correlatie: de koning is een verkwister en neemt het niet nauw met de zeden, dus behandelt hij de Congolezen onmenselijk 

o autoriteitsargument: ook de heren Henri en Royer, senator Hanrez en Henri Lambert onderschrijven het voorstel tot internationalisatie van Congo, dus 

moet het wel een uitstekend idee zijn 

o beroep op angst: we staan met het mes op de keel door de internationale kritiek 

De argumenten zijn dus niet zo sterk onderbouwd. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de kern van het betoog niet klopt: er waren zeker en vast grote 

wantoestanden in Kongo-Vrijstaat en hier kwam inderdaad zware internationale kritiek op. 

 

• In welke periode van de geschiedenis van Congo past de tekst? Duidt aan op de tijdlijn. 

Deze tekst werd opgesteld in 1908. Op dat moment was er nog sprake van Kongo-Vrijstaat onder bewind van koning Leopold II. Nog datzelfde jaar werd de kolonie 

onder internationale druk van de koning overgedragen aan de Belgische Staat, waarna er sprake is van Belgisch-Congo. 

 

• Vergelijk de verschillende documenten. 
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Tekst 2 

 

Tekst 2: Fragment uit de publicatie Congo land en volk, geschreven door de liberale politicus Louis Franck, voormalig Belgisch minister van Koloniën. De publicatie verscheen in 1926 in de 
reeks Cultuur en Wetenschap. (collectie Liberas, bibliotheek) 
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Vragenlijst bij tekst 2 

 

• Wie is er aan het woord? 

De liberale politicus Louis Franck, voormalig Belgisch minister van Koloniën 

 

• Wat is de tekstsoort? 

Een essay 

 

• Wat is het onderwerp van de tekst? Wat is de hoofdgedachte? 

Het onderwerp van de tekst is de kolonisatie, en meer precies de kolonisatie van Congo. De hoofdgedachte is dat er dan wel wreedheden zijn gebeurd, maar dat 

dit nu niet meer het geval is. Bovendien hebben Europese landen vanuit hun superioriteit het recht en de plicht om andere landen te koloniseren en hun 

grondstoffen te exploiteren. Dit komt immers de Europese economie en levensstandaard ten goede, en bovendien doen de Europeanen aan beschavingswerk. 

 

• Wat is het tekstdoel? 

Het doel is om de lezer te overtuigen dat kolonisatie een goede zaak is en om kolonisatie te verantwoorden. 

 

• Begrijp je goed waarover de tekst gaat? Parafraseer de tekst. 

Grote regio’s, in feite de hele wereld buiten Europa, zouden zonder Europese invloed, beschaving en/of kolonisatie wild en onbeschaafd zijn. Het ‘blanke ras’, met 

name de Europese volkeren, is superieur aan andere volkeren. Het zijn ook de meest ontwikkelde volkeren binnen Europa die gebieden koloniseren. 

Door de kolonisatie is ook de levenskwaliteit van de kolonisator erop vooruitgegaan, door grondstoffen te exploiteren uit de kolonies. Deze grondstoffen worden 

tegen lage prijzen aan de kolonisator geleverd. Zonder de producten uit de kolonies zou het leven van de kolonisator maar schraal zijn. Bovendien hebben de import 

en export van goederen voor economische groei en voor een hogere levensstandaard gezorgd. 

De Europese kolonisatoren hebben het recht op deze goederen omdat zij superieur zijn en veel arbeid verrichten, terwijl de gekoloniseerden/de zwarte mensen 

nooit het belang en de waarde van de grondstoffen in hun gebied konden begrijpen en hier geen gebruik van maakten. Door hard te werken hebben de Europeanen 

deze grondstoffen kunnen exploiteren. 

Dit alles leidde tot een grootse beschaving. 

Er zijn mensen die kritiek hebben en wijzen op al het lijden, de wreedheden en het misbruik dat met de kolonisatie gepaard ging. Maar dat is iets uit het verleden. 

Nu zorgt de kolonisator voor het welzijn van de gekoloniseerden. Maar dat is lastig werk, want zij zijn als kinderen (‘verduldig gemoed, goedjeugdige vroolijkheid’) 

en lui. Toch is het belangrijk, want door het Europees bewind is er een einde gekomen aan de oorlogen, vetes, verdrukking en wreedheden die er tussen de 

bevolkingsgroepen heersten. Door de economische groei kan er bevolkingsgroei zijn en voor het eerst worden zwakken en armen beschermd. Door het aanleggen 

van spoorwegen verdwijnen zware fysieke arbeid, slavernij en kannibalisme. 
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Zonder kolonisatie zou er geen beschaving zijn. Kolonisatie zorgt dus voor een verbetering van het mensdom en vormt een verrijking voor de aarde. 

 

• Welke functie hebben beeld en opmaak in de tekst? 

De opmaak is strak en droog om een zekere autoriteit uit te stralen. 

 

• Welke feiten worden aangehaald? 

o In de jaren 1920 zijn er talrijke faciliteiten zoals spoorwegen en stoombootlijnen aangelegd over de hele wereld. 

o Europa heeft in die periode een belangrijke impact over de hele wereld. 

o Heel wat grondstoffen en producten die geïmporteerd worden in Europa komen in deze periode uit de kolonies. 

o Er is een grote ontwikkeling geweest in de scheepvaart en spoorwegen 

 

• Welke meningen worden aangehaald? 

De hele tekst is een aaneenschakeling van stereotypes en een mythisch beeld van een superieur ‘blank ras’ dat zwarte mensen beschaving bijbrengt en daarbij een 

graantje meepikt door grondstoffen te exploiteren. De hele tekst is een mythologisering en gebaseerd op (foutieve) meningen eerder dan op feiten. 

 

• Zijn de argumenten goed onderbouwd? Waarom wel/niet? 

De argumentatie is over het algemeen vrij rommelig opgebouwd. Er komen ontzettend veel stereotypen aan bod en nauwelijks feiten. 

o Er wordt op emotie gespeeld: vb. ‘stel je voor hoe slecht het in Europa zou zijn indien we niet zouden koloniseren, en we doen nog goed werk ook in de 

kolonies’ 

o bepaalde zaken worden verkeerd voorgesteld en zijn zelfs bijna ronduit leugens: 

 ‘door de spoorwegen is er een einde gekomen aan de slavernij en uitbuiting’. Nochtans bestond dit nog steeds. Bovendien was er juist sprake van 

slavernij en uitbuiting om de spoorwegen aan te leggen. 

 ‘Wederkeerig, heeft Europa moeten betalen voor de oogsten die ginder zijn gerijpt, voor de delfstoffen die uit den bodem worden gedolven, voor 

al die nieuwe schatten daar geschapen.’ De Europese kolonisators investeerden enkel in faciliteiten (vb. spoorwegen) die hen zelf ten goede 

kwamen om de grondstoffen te exploiteren en naar Europa te brengen, maar betaalden nauwelijks of niet voor de grondstoffen zelf en voor de 

arbeid om deze te ontginnen. 

 De auteur stelt het voor alsof de Europeanen zelf alle fysieke arbeid hebben gedaan om de grondstoffen te ontginnen. Dit is nochtans volledig 

verkeerd: enkel de zwarte bevolking deed fysieke arbeid. 

o minimalisering: vb. ‘die wreedheden staan niet in verhouding tot al het beschavingswerk’ 
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o overdrijving: ‘Heden, wordt overal toegegeven dat de inlandsche bevolking haar welzijn, hare ontwikkeling, de eerste bekommernis van elke gezonde 

kolonisatie moet zijn, en, in werkelijkheid, is zij het meer en meer.’ Er was iets meer aandacht voor menswaardigheid in Belgisch-Congo na alle 

internationale kritiek op de wantoestanden in Kongo-Vrijstaat, maar de bevolking werd nog steeds vernederd en neerbuigend bekeken. Er was enkel voor 

een deel van de bevolking lager onderwijs. Middelbaar en hoger onderwijs vond men niet nodig. Heel veel mensen bleven analfabeet. Er was geen respect 

voor de eigen cultuur van de Congolezen en ze hadden helemaal geen inspraak in wat als hun welzijn werd beschouwd. 

o valse tegenstelling: ‘de levensstandaard in de landen van de kolonisator kan enkel door kolonisatie behouden blijven’ 

o tegenstrijdigheden: enerzijds worden zwarte mensen als kinderlijk vrolijk en lui voorgesteld, anderzijds als wrede barbaren die elkaar naar het leven staan 

o valse vergelijking met Nederlands- en Brits-Indië en Egypte. Zeker in Brits-Indië was een deel van de (lokale) macht nog in handen van de bevolking zelf. 

o ‘cherry-picking’: slechts enkele voorbeelden die het betoog ondersteunen, worden aangehaald. Wat met alle andere gebieden die gekoloniseerd werden? 

Was het daar allemaal peis en vree? 

o Stereotypering: er wordt een heel beperkt beeld gegeven van de kolonisatie. Enkel het initiatief van de witte mensen wordt belicht, terwijl zwarte mensen 

worden voorgesteld als passieve mensen die alles maar ondergaan. Er staat zelfs letterlijk: ‘Een volk, dat sedert eeuwen sliep, ontwaakt.’ Nochtans hadden 

de gekoloniseerde regio’s ook al een geschiedenis voor witte mensen er de macht opeisten. Bovendien bleven zwarte mensen hun agency (eigen 

handelen) behouden, bijvoorbeeld door in opstand te komen, te onderhandelen of te vluchten. 

 

De hele tekst is dus slecht onderbouwd en gebaseerd op ideeën die niet op de realiteit berusten. 

 

• In welke periode van de geschiedenis van Congo past de tekst? Duidt aan op de tijdlijn. 

Deze tekst dateert uit 1926, de periode van Belgisch-Congo. 

 

• Vergelijk de verschillende documenten. 



   

64 

 

Tekst 3 

Tekst 3: Getuigenis van meneer Ngalulu, journalist bij Présence Congolais, over de rellen in Leopoldstad in januari 1959. Net als vele anderen 
werd hij verhoord als getuige binnen het kader van een Belgische parlementaire onderzoekscommissie naar de rellen (collectie Liberas, Archief 
Kronacker, 6.4.4.3)  
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Vertaling van tekst 3 

 

Bijlage VI.  Verhoor van M. NGALULA, Journalist van “Présence Congolaise” (Léo). 

(23 januari 1959). 

Verklaring van M. Ngalula 

De werking van ABAKO is een van de oorzaken van de gebeurtenissen en de jonge werklozen van de Cité hebben 

bijgedragen tot de uitbreiding van de verwoestingen en plunderingen. Sommige jongeren die scholen verwoestten, 

hebben aan de getuige gezegd dat ze dit deden omdat men hen aan de deur had gezet. 

Mogelijke remedies: de jongerenwerking uitbreiden, scholen oprichten, beroepsopleiding op voorwaarde dat daar 

een werkgelegenheidsplan aan gekoppeld is. 

Directe oorzaken van de onlusten: de meeting van ABAKO, de verwarring rond de toelating van die meeting en het 

incident waarbij een commissaris schoten afgevuurd heeft. 

Een geest van wantrouwen heeft zich ingeplant in de zwarte massa; ze meent dat men haar onvoldoende 

respecteert, dat men haar niet op een menselijke manier behandelt. Ze koestert zelf geen rassenhaat, maar ze 

reageert tegen een Europees racisme dat haar vernedert. 

De inlanders luisteren veel naar radio Brazzaville, waarvan de programma’s uitstekend zijn en de nieuwsberichten 

volledig (deze zender was de enige die verslag uitbracht over de gebeurtenissen); daarnaast is er ook de 

verwantschap die de Congolezen van Léo [= Léopoldville/Leopoldstad] en Brazza [=Brazzaville] verbindt. Naargelang 

de omstandigheden luisteren de inlanders ook graag naar radio Caïro en soms, maar minder gemakkelijk, naar radio 

Moskou. Geen enkel land is nog afgescheiden van wat er leeft in de wereld. 

De koninklijke verklaring heeft de harten veel meer geraakt dan de regeringsverklaring en het prestige van koning 

Boudewijn is groot sinds zijn toespraak over de menselijke relaties. Het is onvermijdelijk dat deze relaties slecht 

blijven als twee cités [wijken], de witte en de zwarte, ondoordringbaar zijn ten opzichte van elkaar [strikt gescheiden 

zijn]. Het eenheidsstatuut is niet voldoende, aangezien het slechts een twaalftal Congolezen ten goede komt; er 

zouden meer spectaculaire maatregelen nodig zijn. 

De emotie blijft groot in de cité. De zwarte bevolking verwacht gunstige gevolgen van het werk van de parlementaire 

commissie. Ze is ongerust over de situatie van de gearresteerde burgemeesters die, in haar ogen, politieke 

gevangenen en nationale helden zijn. 

De getuige schat het aantal doden op 150. 

Men verwijt de ordediensten onmiddellijk met wapens tussengekomen te zijn, in plaats van traangasgranaten of 

andere onschadelijke middelen te gebruiken. Er is geschoten vanaf de eerste incidenten van de YMCA [locatie waar 

de ABAKO-meeting oorspronkelijk zou doorgaan] en een schrijnwerker is gewond geraakt op zijn terrein. Hij werd 

gefotografeerd door Clément MABIALA, maar een commissaris verwijderde de film. De getuige haalt verschillende 

gevallen aan die hij “overmatige repressie” noemt en levert hierover nota’s af. 

De getuige bevestigt dat M. Kasa-Vubu zich dinsdag 6 [januari] bij M. Pinzi bevond.  

Belgisch Congo heeft nieuwe mensen nodig die in staat zouden zijn een “Congo du coeur” [= een Congo van het hart] 

te maken, zowel in de Administratie als daarbuiten. 
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Vragenlijst bij tekst 3 

 

• Wie is er aan het woord? 

De heer Ngalula, journalist bij Présence Congolais, hoewel iemand anders de tekst neergeschreven heeft. 

 

• Wat is de tekstsoort? 

Een neerschrift van een mondelinge getuigenis voor een parlementair onderzoek, als bijlage bij 

parlementaire stukken. 

 

• Wat is het onderwerp van de tekst? Wat is de hoofdgedachte? 

Het onderwerp van de tekst zijn de onlusten in Leopoldstad (Congo) in januari 1959. 

De hoofdgedachte is dat er met overmatig geweld gereageerd is op de onlusten, waardoor er veel 

slachtoffers gevallen zijn. Ngalula legt de oorzaak van de gebeurtenissen enerzijds bij de activiteiten van 

ABAKO en anderzijds, meer diepgaand, bij de werkloosheid, het structureel racisme en de feitelijke apartheid 

in Congo. 

 

• Wat is het tekstdoel? 

Het doel van de tekst is om het parlement te informeren over de onlusten in Leopoldstad in januari 1959 

vanuit verschillende standpunten en zienswijzen. 

 

• Begrijp je goed waarover de tekst gaat? Parafraseer de tekst. 

Er vonden onlusten plaats in Leopoldstad, waarbij jonge werklozen deelnamen aan vernielingen en 

plunderingen. De directe aanleiding hiervoor is de meeting van de partij ABAKO. Diepgaander heerst er 

echter onrust omwille van de hoge werkloosheid en schooluitval, en wantrouwen ten opzichte van de 

overheid omwille van het racisme en de feitelijke apartheid (vb. gescheiden wijken voor de witte en zwarte 

bevolking) in Congo. Er werd onmiddellijk repressief en gewelddadig opgetreden tegen de protesterende 

massa. Er is een nieuw élan nodig voor Congo en de overheid. 

 

• Welke functie hebben beeld en opmaak in de tekst? 

De tekst is droog en strak genoteerd, zonder specifieke opmaak en zonder beelden. Wellicht om de 

geloofwaardigheid en waarde als getuigenis binnen een parlementair onderzoek te onderstrepen. 

 

• Welke feiten worden aangehaald? 

o De mensen in Congo luisteren veel naar radio Brazzaville, daarnaast wordt ook naar radio Caïro en 

radio Moscou geluisterd. 

o Er was een koninklijke verklaring van koning Boudewijn. 

o Er zijn tientallen doden gevallen bij de onlusten. 

 

• Welke meningen worden aangehaald? 

o De oorzaken van de onlusten zijn de werkloosheid, het structureel racisme en de feitelijke 

apartheid. 

o De toespraak van koning Boudewijn werd beter onthaald door de Congolese bevolking dan de 

regeringsverklaring. Velen staan positief tegenover de koning. 

o De emotie blijft hoog in de cité. 

o … 
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• Zijn de argumenten goed onderbouwd? Waarom wel/niet? 

De tekst is geen onderbouwd betoog, maar een getuigenis over de gebeurtenissen met reflecties over de 

oorzaken en mogelijke oplossingen voor het conflict. De spreker baseert zich hierbij op wat hij in zijn 

omgeving ziet en hoort. De argumenten worden dus onderbouwd door interpretaties van waarnemingen. 

 

• In welke periode van de geschiedenis van Congo past de tekst? Duidt aan op de tijdlijn. 

Deze getuigenis dateert van 23 januari 1959. Dit is tijdens de periode van Belgisch-Congo. Op 30 juni 1960, 

ongeveer anderhalf jaar later, werd Congo onafhankelijk. 

 

• Vergelijk de verschillende documenten. 

De drie bronnen zijn van oorsprong Belgisch en gekoppeld aan het Belgische parlement: een redevoering 

van een Belgische parlementariër, een boek van een voormalige Belgische minister en een getuigenis tijdens 

een Belgisch parlementair onderzoek. Alle bronnen houden bovendien verband met de periode van Belgisch-

Congo, waarbij België het bewind voerde over de regio Congo. Ze beslaan echter allen een andere periode: 

de eerste tekst aan het begin (net voor) dit bewind, de tweede tekst midden in de periode van Belgisch 

Congo en de derde tekst naar het einde van de voornoemde periode. 

Zowel de eerste als de tweede tekst zijn vanuit Westers, wit en mannelijk perspectief van machthebbers en 

kolonisatoren. De derde tekst is vanuit het perspectief van een minder machtige (journalist, geen 

parlementariër), zwarte man uit Congo zelf. 

Hoewel de drie teksten telkens een andere doelstelling hebben, zijn het drie activistische teksten met 

bedoeling om te overtuigen en iets te bewerkstelligen: de eerste om Kongo-Vrijstaat over te dragen aan een 

internationaal beheer en niet door België te laten overnemen, de tweede om kolonisatie in het algemeen en 

het beleid in Belgisch-Congo meer specifiek goed te praten en te steunen, en de derde om betere 

voorwaarden voor de Congolezen/de zwarte bevolking in Congo te verkrijgen. 

Vooral de tweede tekst staat bol van vooroordelen en stereotypes. De eerste tekst is paternalistisch van 

insteek, maar mythologiseert de kolonisatie niet. De derde tekst kent de scherpste analyse en staat het 

dichtst bij de realiteit. 
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Bijlage 4 – ingevulde vragenlijsten bij de bronnenreeksen 
 

Bronnenreeks 1: ‘zoo humain’ op expo 58 

 

 De ‘human zoos’ van Europa: waar zwarte mensen een attractie waren, gepubliceerd op 9.6.2017, via 

https://www.youtube.com/watch?v=XnWmuHnMrHU 

 Lucas Vanclooster, ’60 jaar Expo 58: hoe stelden wij toen Congo voor?’, in VRTNWS, gepubliceerd op 

17.4.2018, via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/60-jaar-expo-58--hoe-stelden-wij-toen-congo-

voor---/ 

 Journaal: Congo op Expo 58, gepubliceerd op 22.4.2008, via Het archief voor het onderwijs, 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/610vq4n89r  

 

 

 

• Situeer de bronnen op de tijdlijn van Congo. 

Alle bronnen zijn gepubliceerd aan het begin van de twintigste eeuw, dus tijdens de periode van DR Congo 

onder Laurent-Désiré en Joseph Kabila. De periode waarover de bronnen handelen gaan echter over expo 

58 die plaatsvond in 1958, dus in de periode van Belgisch-Congo, twee jaar voor de onafhankelijkheid. 

 

• Waarover gaan de bronnen? 

De bronnen behandelen allemaal de voorstelling en het tentoonstellen van Congolezen door België op de 

wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. 

 

• Wat wordt bedoeld met ‘zoo humain’? 

Deze term wordt gebruikt om te verwijzen naar expo’s in de negentiende een twintigste eeuw waarbij 

mensen werden tentoongesteld. Meestal waren dit gekoloniseerde volkeren die door de kolonisator als 

primitief en wild werden voorgesteld. De culturele verschillen tussen de Westerse en gekoloniseerde 

bevolkingen werden benadrukt door specifieke ensceneringen die als ‘typisch’ werden beschouwd in de 

Westerse wereld. Op wereldtentoonstellingen waren vaak dergelijke ‘zoo humains’ aanwezig. Al in 1897 liet 

de Belgische koning Leopold II 267 Congolezen naar België brengen voor een presentatie in Tervuren. Zeven 

van hen overleden door longontsteking en griep. Deze tentoonstelling van mensen werd daarna nog 

verschillende keren herhaald. De laatste ‘zoo humains’ was de ‘nabootsing’ van een Congolees dorp aan het 

Belgisch paviljoen op Expo 58. De tentoonstelling werd versneld stop gezet, toen de Congolese acteurs 

weigerden om nog langer op te treden na diverse vernederingen en beledigingen door het overwegend 

Europese publiek. 

 

• Hoe werden de Congoleze op de wereldtentoonstelling van 1958 voorgesteld? 

De Congolezen werden voorgesteld als primitief en wild. Ze toonden vooraf ingestudeerde dansjes en 

ambachtelijk werk. Ze verbleven in hutjes en droegen traditionele klederdracht. 

Tegenover dit beeld werd ook een beeld getoond van de ‘beschaving’ die België bracht, door een mooi 

opgekleed kinderkoor te laten optreden. 

 

• Was dit een realistisch beeld? 

Nee, het was volledig ingestudeerd en geënsceneerd en kan beter vergeleken worden met bijvoorbeeld 

Bokrijk, met dien verstande dat Bokrijk inhoudelijk vanuit de eigen bevolking wordt ingevuld, terwijl dit voor 

‘het Congolese dorp’ volledig door de kolonisator gebeurde. De Congolese bevolking had dus zelf geen 

https://www.youtube.com/watch?v=XnWmuHnMrHU
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/60-jaar-expo-58--hoe-stelden-wij-toen-congo-voor---/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/60-jaar-expo-58--hoe-stelden-wij-toen-congo-voor---/
https://onderwijs.hetarchief.be/item/610vq4n89r
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inspraak bij hoe hun 'traditionele' samenleving werd voorgesteld. Bovendien wilde de Belgische kolonisator 

aantonen dat zij beschaving hadden gebracht in een anders 'onbeschaafd' land. De opstelling was dus niet 

realistisch. Hoewel elementen uit de realiteit waren gehaald, was het geheel geënsceneerd en niet 'echt'. 

 

• Hoe reageerden de bezoekers op deze voorstelling? 

Er was veel belangstelling van het publiek om ‘het Congolese dorp’ te bekijken. Daarbij werden vaak 

racistische en denigrerende opmerkingen gemaakt, en er werd met nootjes en bananen gegooid naar de 

Congolese acteurs. 

 

• Hoe reageerden de Congolezen op de acties van het publiek? 

Zij kregen er uiteindelijk genoeg van en besloten dat ze niet langer wensten op te treden. De tentoonstelling 

van ‘het Congolese dorp’ werd dan ook vroegtijdig stop gezet. 

 

• Hoe wordt nu naar deze representatie terug gekeken? 

Dit wordt nu gezien als een uitwas van het verleden, waarbij er vanuit een sterk koloniale, eenzijdige en 

stereotype visie een beeld werd neergezet van Congo en de Congolezen dat niet strookte met de 

werkelijkheid. Bovendien wordt beseft dat het vernederend is om mensen tentoon te stellen. 
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Bronnenreeks 2: getuigenissen over de onrust in Leopoldstad (januari 1959) 

 

 Getuigenis van de heer Kasa-Vubu, burgemeester (herroepen) van Dendale (wordt momenteel 

vastgehouden) – 22 januari 1959 (collectie: Liberas, Archief Kronacker 6.4.4.3) 

 Getuigenis van de heer Van De Walle, luitenant-kolonel, hoofd van de beveiligingsdienst – 20 januari 1959 

(collectie: Liberas, Archief Kronacker 6.4.4.3) 

 Getuigenis van de heer Lafontaine, procureur des konings in Leopoldstad – 17 januari 1959 (collectie: Liberas, 

Archief Kronacker 6.4.4.3) 

 Getuigenis van de heer Lumumba, voorzitter van de partij Mouvement National Congolais – 17 januari 1959 

(collectie: Liberas, Archief Kronacker 6.4.4.3) 

 

 

• Situeer de bronnen op de tijdlijn van Congo. 

De bronnen zijn allemaal uit januari 1959 en handelen ook over deze periode. Dit kan gesitueerd worden in 

de periode van Belgisch-Congo, ongeveer 1 jaar voor de onafhankelijkheid. 

 

• Waarover gaan de bronnen? 

De bronnen gaan over de onlusten in Leopoldstad in januari 1959. Ze bespreken de onlusten zelf en 

analyseren mogelijke oorzaken (direct en in langetermijnperspectief) en mogelijke oplossingen. 

 

• Vanuit welk perspectief zijn de getuigenissen? 

Twee getuigenissen zijn van Belgische koloniale overheidsfunctionarissen in Congo. De twee andere 

getuigenissen zijn van voorzitters van Congolese partijen. 

 

• Welke feiten komen aan bod? 

De toelating voor een meeting van ABAKO op 4 januari 1959 werd geweigerd. Veel mensen waren daar niet 

van op de hoogte en waren toch aanwezig op de afgesproken plaats, aan het YMCA-gebouw. Partijvoorzitter 

Kasavubu sprak de menigte toe om hen te informeren dat de meeting uitgesteld werd. Er ontstond onrust 

in de menigte die vervolgens een mars hield doorheen de stad. De menigte wenste de onafhankelijkheid van 

Congo. De gemoederen raakten verder verhit, waarna er handelszaken en auto’s werden geplunderd, 

vernield en in brand gestoken. De politie ageerde en schoot op de massa. Omdat de politie de massa niet de 

baas kon, werd het leger ingeschakeld. 

 

• Welke meningen komen aan bod? 

Er komen diverse meningen en ideeën aan bod over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor het conflict 

(zie verder). Verder zijn er ook verschillende meningen over de legitimiteit van de eisen van de volksmassa. 

Bijvoorbeeld Lafontaine is de mening toegedaan dat de bevolking nauwelijks of niet weet wat 

onafhankelijkheid precies inhoudt. Hij zet de onlusten weg als massahysterie. Volgens hem raken de 

gemoederen van de Congolese bevolking in het algemeen snel verhit. 

 

• Welke oorzaken en oplossingen worden aangehaald? 

Oorzaken 

o De meeting van ABAKO die niet werd toegestaan. 

o Het laattijding afgelasten van de meeting 

o De opruiende taal van ABAKO 

o Werkloosheid 
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o Te lage lonen en een vertraging in het gelijk stellen in het eenheidsstatuut van werknemers 

o Het tekort aan scholen en zeker aan middelbare scholen 

o Studenten van de universiteit Lovanium die gebuisd werden 

o Er wordt niet ingegaan op de eis van de zwarte bevolking om door de Belgen gehoord te worden 

o Algehele stijging van de onrust in de stad gedurende enige tijd 

o Buitenlandse invloed, vooral van communisten – o.a. via Expo 58, en via andere (voormalige) 

gekoloniseerde gebieden 

o Algemeen wantrouwen van de zwarte bevolking tegenover de witte bevolking (bv. het gerucht “les 

blancs tuent les noirs”). 

o Algemeen een probleem om de openbare orde te bewaken 

o Een algemene malaise onder de bevolking doordat er geen toekomstgericht en aansprekend 

overheidsbeleid en -communicatie is 

o Een malaise onder de witte bevolking die vreest om vervangen te worden door zwarte mensen 

o Economische recessie 

o Grote armoede 

o Een slecht kiessysteem op het lokale niveau waardoor er geen evenredige vertegenwoordiging is 

o Politiecommissarissen die zwarte mensen mishandelen 

o Een algemeen gevoel van ontevredenheid bij de zwarte bevolking omdat zij geen rechten krijgen 

 

Oplossingen 

o Een gelijkwaardige relatie tussen Congo en België 

o Onafhankelijkheid van Congo 

o Beter naar de veiligheidsdiensten luisteren 

o Verbieden van ABAKO 

 

 

• Verschillen de getuigenissen over de feiten, meningen, oorzaken en oplossingen? Zo ja, op welke manier? 

De basisfeiten liggen vrij dicht bij elkaar: een meeting van ABAKO werd niet toegestaan, toch daagde een 

menigte op. Toen de meeting niet doorging, ontstond er onrust onder de menigte. Er werden schoten gelost 

(door de menigte of door de politie) waardoor er nog meer onrust ontstond. Dit leidde tot gevechten, rellen 

en plunderingen. De politie kon de situatie met haar beperkte bezetting niet de baas. Het leger werd 

ingeschakeld en er vielen tientallen tot zelfs een honderdvijftigtal dodelijke slachtoffers onder de zwarte 

bevolking. 

 

Over de oorzaken en oplossingen verschillen de getuigenissen meer, hoewel hier ook enkele 

gemeenschappelijke punten gevonden kunnen worden. Zo worden werkloosheid en armoede door de 

meeste getuigen aangehaald als oorzaak. 

 

Kasavubu en Lumumba zijn het erover eens dat er algemeen een sterk gevoel van ontevredenheid heerst 

onder de zwarte bevolking over hun situatie en het institutioneel racisme. Er heerst frustratie dat er niet 

geluisterd wordt naar hun klachten en eisen. Lumumba zet zich toch enigszins af tegen ABAKO en tegen de 

plunderaars. Hij veroordeelt de opruiende taal van ABAKO en zet de protesterende massa weg als 

relschoppers en criminelen. Hiermee sluit hij nauwer dan Kasavubu aan bij het Belgische beeld van de 

onlusten. 
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Het is opmerkelijk dat de heer Van De Walle de oorzaak van de onlusten vooral bij buitenlandse invloed, met 

name van communisten legt, en niet naar oorzaken bij de bevolking kijkt. De oorzaken worden zo bijna 

volledig geëxternaliseerd. Hij ziet dan ook als enige oplossing dat de overheid naar de veiligheidsdiensten 

dient te luisteren, die al een verhoogde sfeer van onrust had waargenomen. 

 

Lafontaine erkent wel interne problemen, zoals de werkloosheid, armoede en een gebrek aan een overheid 

die de bevolking kan enthousiasmeren. Hij spreekt echter vooral vanuit een wit, koloniaal perspectief en kijkt 

neer op de eisen van de Congolese bevolking. 
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Vertaling 

 

Bijlage I.  Verhoor van M. KASA-VUBU, (ontzette) burgemeester van Dendale (momenteel in gevangenschap.) 

(22 januari 1959) 

Verklaring van M. Kasa-Vubu. 

De bijeenkomsten van de Abako, die een hele tijd vrij georganiseerd konden worden, werden na verloop van tijd 

onderworpen aan een voorafgaande toestemming; deze werd echter altijd toegekend. De eerste uitzondering werd 

gemaakt voor de bijeenkomst van 4 januari. De voorzitter van de sectie stelde voor om de bijeenkomst uit te stellen, 

maar de assistenten die al bij de YMCA aanwezig waren weigerden om weg te gaan. ‘Dan is men mij komen halen 

om het woord te nemen. Ik heb een eenvoudige speech gehouden om te zeggen dat de bijeenkomst uitgesteld was, 

dat we zouden weggaan en de ministeriële verklaring van 13 januari zouden afwachten. Ik ben dan naar huis gegaan, 

en daarna ben ik met de wagen naar de brousse vertrokken zoals ik elke zondag doe om uit te rusten. Ik ben voorbij 

Lemba gegaan, op de weg naar Matadi. Daar heb ik maandagmorgen de gebeurtenissen van Léo vernomen.’ De 

getuige zegt dinsdag en woensdag vergeefs een voertuig gezocht te hebben om naar de stad terug te keren; het is 

pas donderdag [donderdag 8 januari, cfr. Verklaring van kolonel Gheysen] rond 15u dat hij erin slaagde er een te 

vinden en terug te keren naar Léo, waar hij gearresteerd werd. 

De Abako wordt onterecht verantwoordelijk gesteld voor de rellen. Aan de oorsprong ervan liggen loonkwesties (de 

vertraging in de toekenning van het eenheidsstatuut), de werkloosheid (die men had moeten bannen met grote 

openbare werken), het schooltekort (en dan vooral het tekort aan middelbare scholen, wat een hiaat veroorzaakte 

tussen de lagere school en de universiteit); ook het incident waarbij een groep leerlingen van Lovanium ‘gebuisd’ 

werden; en tenslotte het verlangen van de zwarte leiders om gehoord te worden door de Belgen. Er moeten aan de 

zwarten garanties gegeven worden zodat ze het gevoel zouden hebben dat men niet enkel iets voor hen wil doen, 

maar ook met hen. 

M. Kasa-Vubu beschrijft de klachten van de zwarte burgemeesters die sinds hun verkiezing vergeefs gevraagd 

hebben om over een gemeentelijke politie te beschikken. 

Indien men op deze vraag was ingegaan, dan hadden de rellen niet plaatsgevonden. Zonder politie konden de 

burgemeesters niets doen. In dergelijke omstandigheden zouden de burgemeesters met enkel hun morele invloed, 

en zelfs zijn persoonlijk krediet van [Kasa-Vubu], geen impact gehad hebben, omdat er in de menigte ook andere 

personen aanwezig waren die geen Abako-leden waren. 

M. Kasa-Vubu ontkent andere burgemeesters gezien te hebben tussen 4 en 8 januari. Hij verklaart niet 

verantwoordelijk te zijn voor de pamfletten die voor de gebeurtenissen gepubliceerd werden en die niet door de 

Abako ondertekend waren. De Abako wijdde zich oorspronkelijk aan de studie aan van de dialecten van de Bakongo, 

maar al snel kwam daar spontaan de verdediging van de politieke belangen bij, aangezien de verdediging van de 

taal uiteraard ook de verdediging inhoudt van het volk die deze taal spreekt. 

Geen enkele druk werd uitgeoefend op M. Pinzi om aan te sluiten bij de Abako. 

M. Kasa-Vubu verzekert dat hij geen Kimbangist is, maar wel degelijk 100 % katholiek. Hij gelooft dat de administratie 

een obsessie lijkt te hebben ten opzichte van het Kimbangisme. Hij is verbaasd over deze achterdocht. De Abako 

heeft niets te maken met de verwoestende razernij van de betogers. De oorsprong van de ontevredenheid is te 

situeren voor de oprichting van de Abako. De Congolezen willen de Belgen niet aan de deur zetten; ze hebben ze 

altijd met open armen ontvangen, maar ze zouden graag genieten van de onafhankelijkheid. Het probleem van de 

Belgisch-Congolese relaties is te vaag gesteld. Men moet twee afzonderlijke entiteiten zien: Congo en België. De 

relaties tussen die twee zijn een kwestie van verstandhouding. Verenigingen die zich inzetten voor een verbetering 

van de menselijke relaties geven de Congolezen geen enkele garantie. In bepaalde domeinen heeft het Belgisch 

democratisch regime bijgedragen tot het welzijn van de Congolezen. Maar de politieke ontwikkeling had gelijk moeten 

lopen met de economische ontwikkeling. 

Over de toespraken die hij sinds 1952 uitgesproken heeft, laat M. Kasa-Vubu opmerken dat de expressiemiddelen 

die ambtshalve door de Belgische overheid ter beschikking van de Congolezen gesteld werden (gemeenteraden, 

provincieraden), onvoldoende waren. In verband met zijn gehechtheid aan de Belgisch-Congolese gemeenschap zal 
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alles afhangen van de basisprincipes. ‘Tot wat zal alles wat jullie ons voorstellen leiden? Laten we het eerst eens 

worden over de principes, maar niet op de unilaterale manier zoals jullie in het verleden gedaan hebben.’ De leden 

van de Commissie hebben gelijk gehad om de situatie zelf te komen ervaren. ‘Men informeert jullie slecht; alstublieft, 

kom rechtstreeks naar ons luisteren.’ 

M. Kasa-Vubu beweert dat zijn beweging (Abako) gesaboteerd werd door de Administratie, maar hij weigert personen 

bij naam te beschuldigen. 

M. Kasa-Vubu zal de regeringsverklaring bestuderen en zal hierover zijn persoonlijke mening geven. 
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Vertaling 

Bijlage VI. Verhoor van M. VAN DE WALLE, Luitenant-Colonel, ‘Administrateur en chef de la Sûreté’ (20 januari 
1959). 

Verklaring van Colonel VANDEWALLE 

‘Naar mijn mening zijn de rellen toevallig uitgebroken en hadden ze ook op een andere dag kunnen plaatsvinden, 

met andere directe oorzaken. Maar ze zijn het gevolg van een temperatuurstijging die we al enkele weken hadden 

opgetekend. We hadden de overheid er trouwens van op de hoogte gebracht’. 

‘De GG had op 5 januari een vergadering voorzien waarop deze problemen besproken moesten worden. Maar ik 

denk niet dat die er iets aan had kunnen veranderen. De gebeurtenissen zijn toevallig uitgebroken, en elke 

bijeenkomst, elk incident, kon ze veroorzaken’. 

‘Het is onbetwistbaar dat er een buitenlandse invloed is op de aanvoerders, op de leiders. Deze invloed heeft zich 

echter niet uitgeoefend op de massa, tenzij via de Abako, een beweging die naar mijn mening een subversief 

karakter had’. ‘We weten dat men aan de Congolezen die in Accra geweest zijn het mechanisme van een opstand 

uitgelegd heeft. Er zijn contacten geweest met de communisten en met buitenlandse delegaties die in staat waren 

om hun gemoedstoestand te wijzigen. Er is ook de Tentoonstelling van Brussel geweest, die voor Congolezen 

contacten met de communisten mogelijk maakte, hoewel ik niet geloof dat de Congolezen op deze contacten 

aanstuurden, maar eerder de communisten.’ ‘Er waren ook pamfletten. Een pamflet van de MNC (pamflet van 11 

november 1958), dat ons in Léo bereikt heeft via Dar Es Salam, bewijst de contacten met de Britse gebieden’. ‘Er 

is ook de invloed van Brazza; priester Youlou is een vriend van Pinzi. Maar deze invloed moet niet overdreven 

worden’. ‘M. Glinne, van “La Gauche”, heeft rechtstreekse en onrechtstreekse contacten gehad via Rhodesië’. 

‘De burgemeesters hebben hun nationalistische houding niet verborgen vóór de gebeurtenissen, maar ze hebben 

zich niet speciaal laten horen naar aanleiding van deze’. 

‘Ik geloof dat men resultaten zal kunnen bereiken aan de hand van het plan dat we uitgetekend hebben. De 

houding van mijn zwarte medewerkers, die een waardevol signaal is, stelt mij gerust. Tot nu toe is geen enkele van 

mijn informateurs verdwenen, wat wel het geval zou zijn als ze meenden dat de toestand voor ons kritiek wordt’. 

De overheid werd op de hoogte gesteld van de ‘temperatuurstijging’. Na Accra besliste de GG om de toelating om 

publieke meetings te houden te weigeren. En het was de vraag of men ook privé-meetings moest verbieden. 

‘Ik ben om 15u.30 dicht bij de YMCA geweest. Er was geen enkele paniek. De zwarten hebben mij uitgemaakt voor 

Vlaming en de onafhankelijkheid opgeëist’. 

Elk trimester wordt een samenvatting van de verzamelde informatie aan de overheid bezorgd. Er bestaat ook een 

wekelijks verslag, en in het geval van bijzondere gebeurtenissen wordt een speciaal verslag opgesteld. 
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Vertaling 

 

Bijlage I.- Verhoor van M. LAFONTAINE, Procureur des Konings in Leopoldstad. 

(17 januari 1959) 

Verklaring van M. LAFONTAINE 

Rond 15u.15 ben ik naar de YMCA gegaan, waar zich moeilijkheden voordeden. Congolezen zeiden me: ‘De politie 

heeft slachtoffers gemaakt.’ Ik heb er tevergeefs een twintigtal ondervraagd, maar niemand kon me verduidelijkingen 

geven. Op onze uitnodiging is M. PINZI rond 15u.45 op een bestelwagen gestapt. ‘Ga naar huis, heeft hij gezegd, er 

zijn geen slachtoffers; laat de mensen gerust.’ Blijkbaar is de menigte op dat moment rustiger geworden. M. PINZI 

stelde dan voor dat de politie afstand zou nemen. We hebben met M. CALLIER besloten dat de politie afstand zou 

nemen, zonder echter de plaats van de gebeurtenissen te verlaten, omdat de menigte nog niet helemaal tot rust 

gekomen was. Een beetje later zijn de mensen zich beginnen verplaatsen op een manier die meer op een wandeling 

leek dan op een betoging. 

In deze laan (Prins Boudewijn) riep een menigte van 600 personen ‘er moet geschoten worden’, terwijl ze 

commissaris ROTY, gewond aan het aangezicht, letterlijk voor zich uitduwde. De enen riepen ‘dood hem’; anderen 

hadden mij herkend: ‘De Procureur is daar, dood hem niet’. Ik liet hem naar het ziekenhuis overbrengen in een jeep. 

Ik ging naar het lokaal van de YMCA rond 16u.15. Daar was ik een beetje geschrokken, aangezien de betogers die 

daar waren niet wisten wat er gebeurd was en in mij enkel nog een witte zagen. Ik wilde terug vertrekken. Ze hebben 

zich voor mijn wagen gezet, terwijl ze zeiden dat ik maar zou kunnen vertrekken na het ondertekenen van een belofte 

hen de onafhankelijkheid toe te kennen. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat ik die macht niet had en uiteindelijk, 

dankzij enkele mensen die ik kende, ben ik erin geslaagd enkele meters af te leggen met de wagen. 

Maar al gauw stonden twee politiewagens in brand en werd de menigte gek. Deze brand, die misschien slechts het 

werk was van twee heethoofden, heeft de geesten helemaal opgewonden. De bevolking is naar Foncobel gegaan 

en heeft er ruiten vernield. De eerste schoten zouden, naar het schijnt, afgevuurd zijn door Portugese handelaars. 

[Deze laatste vier zinnen werden door M. LAFONTAINE uitgesproken op het moment waarop hij de vragen van een 

lid van de Commissie beantwoordde.] 

Jammer genoeg had het nieuws zich in de cité verspreid dat de politie twee doden veroorzaakt had aan de YMCA; 

men zei er ‘de witten doden de zwarten’ en, zoals bij alle menigtes ter wereld veroorzaakte dit onware nieuws een 

aanzienlijke onrust. Ik ben naar de gevangenis gegaan (oproer van 800 gevangenen) en ben teruggekeerd naar het 

centraal commissariaat. (Tegen 20u.45) zei de commissaris over de radio aan zijn manschappen: ‘Probeer de 

betogers te laten begrijpen dat ze niet voorbij (de Zoo) mogen gaan, en dat jullie anders zullen moeten schieten’. Het 

commissariaat van Kalamu liet weten dat Foncobel in brand stond en dat men er schoten afvuurde. Maar er waren 

geen politiemensen meer beschikbaar om er naartoe te gaan. 

Er is dus om 20u.50 op de Boudewijnlaan geschoten. Daarna zijn dezelfde instructies gegeven aan de manschappen 

op de Joséphine-Charlottelaan en op de avenue du Plateau. Ik ging naar deze laatste plek. Het gedrag van de 

menigte trof mij. Ze leek wel gek … Het leek op een echte crisis van collectieve hysterie. 

Wat de vrijlating van een dertigtal personen betreft (op bevel van M. CALLIER), denk ik niet dat deze maatregel de 

menigte aangezet zou hebben om te betogen, aangezien de menigte die zich daar bevond noch de eerste incidenten 

noch de arrestaties gezien had. 

We zijn dwangmatig bezig met incidenten die, door niets gerechtvaardigd, slecht kunnen uitdraaien. Een ongeval op 

de weg veroorzaakt bijvoorbeeld binnen de 3 of 4 minuten een enorme samenscholing. Deze menigte leeft in een 

staat van permanente zenuwachtigheid. Bij om het even welke aanleiding gooit ze met stenen. Belgisch Congo is 

een van de weinige landen ter wereld waar er wetgeving bestaat over samenscholingen bij ongevallen. Een 

voetbalmatch volstaat hier om de vurigheid die bij het volk leeft dramatische vormen te laten aannemen. 

Wat de oorzaken van de gebeurtenissen betreft, deze zijn talrijk. Algemene oorzaken, geldig voor heel Congo. Er 

was inderdaad overal onbehagen.  Dit onbehagen was veroorzaakt door een gebrek aan richtlijnen op het vlak van 

de algemene politiek. Men wachtte hier op de aankondiging van een nieuwe politiek. Die is niet gekomen. Op het 
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niveau van het uitvoerend personeel zorgde de afwezigheid van richtlijnen voor heel wat moeilijkheden. Want het 

volstaat niet om belastingen te innen en wetgeving toe te passen, er is een welbepaald beleid nodig, een 

enthousiasme, een geloof, een symbool. Ik geloof dat dit ontbrak. Daarnaast was er ook een heel andere zaak: het 

onbehagen van de witten, de moeilijkheden van de kolonialen op de rand van het faillissement, de moeilijkheden van 

het personeel van de grote bedrijven, die het risico liepen vervangen te worden door zwarten, en ook de economische 

recessie. De bouwindustrie, de belangrijkste in Léo naast de brouwerijsector, was ongeveer stilgelegd. 

Een andere factor bestond uit de miserie van de landbouwersklasse, heel goede mensen, die voor grote 

moeilijkheden staan, met zeer weinig bestaansmiddelen. Daarnaast zijn er de oorzaken die eigen zijn aan Léo. We 

hebben hier 25.000 geregistreerde werklozen, 5.000 onregelmatigen, en dan vergeten we nog de 5.000 werklozen 

die al teruggekeerd zijn naar hun dorp. 

Het is een probleem dat moeilijk op te lossen is; als de werkloosheidsuitkering te laag is, zal ze geen voldoening 

geven. Als ze volstaat, zal de zwarte liever werkloos blijven. Dat zit in zijn mentaliteit. Daar moet men ook nog 

bepaalde propaganda aan toevoegen die gevaarlijk is omdat die zich tegen een samenwerking met ons keert en 

maar één slogan kent: ‘de onafhankelijkheid’. 

Ik heb 50 Congolezen ondervraagd die deze slogan schreeuwden, en heb hen gevraagd wat ze verstonden onder 

onafhankelijkheid. Dat betekent, hebben ze mij geantwoord, dat we alles zullen hebben wat jullie nu hebben, jullie 

auto’s, jullie huizen. Ik heb geprobeerd hen te laten begrijpen dat het dat niet was, maar ik heb het opgegeven toen 

ze me zeiden dat in ieder geval: ‘de onafhankelijkheid, dat is gratis reizen met de TCL-bus [Transport en Commun 

de Léopoldville - Openbaar vervoer van Leopoldstad]’. 

Bij de andere oorzaken moet ook het lokaal verkiezingssysteem vermeld worden. Een uninominale lijst is een 

gevaarlijk systeem. Het heeft hier de meerderheid gegeven aan de minderheid. Met 39,5% van de stemmen hebben 

de Bakongo meer dan 80% van de zetels gehaald. Men heeft in hun midden de burgemeesters gekozen. In de ogen 

van de zwarten was dit hen een teveel aan macht geven. Ik denk dat de Congolees de kwalijke neiging heeft om 

misbruik te maken van macht wanneer hij er in handen krijgt. 

Ik geloof dat bepaalde maatregelen vroeger hadden kunnen genomen worden, om bepaalde excessieve personages 

die de draak staken met het gezag, waaronder Kasavubu, terug tot kalmte te brengen. Hij heeft zelf verklaard dat hij 

de eed slechts afgelegd heeft om benoemd te worden.  

Ik heb daarnet op het speciale karakter van de samenscholingen in Léo gewezen. Ik geloof niet dat er 

voorbedachtheid was, maar het is wel mogelijk dat er richtlijnen de ronde gedaan hebben. Het lijkt erop dat de 

betoging van de zondag (4 januari) niet voorbereid was. Op maandag was het anders; georganiseerde groepen zijn 

toen vertrokken om te plunderen. 

Wat betreft de menigte van betogers: men vond er van alles, maar zeer weinig vrouwen. In het begin bij de YMCA 

was een grote helft van de actievoerders van bovengemiddelde sociale stand, omdat het om mensen ging die 

geïnteresseerd zijn in politiek. Later is de ‘standing’ van de menigte, als ik het zo durf te zeggen, achteruitgegaan, 

en ’s avonds ging het om het uitschot waaronder veel jongeren, en zelfs kinderen. 

(Wat meer specifiek de plunderingen betreft), heeft de menigte zich niet beperkt tot het herhaaldelijk laten blijken 

van haar afkeuring; we hebben ook verklikkingen. Het onderzoek loopt verder. 

Tussen de 243 gevangenen die op heterdaad betrapt werden, waren er ongeveer 40 % werklozen en 27 

minderjarigen, tussen 14 en 18 jaar. Natuurlijk zijn er bij de anderen veel armoedzaaiers. Het inkomen per hoofd is 

laag. 

Ik geloof niet dat het Kimbangisme aan de basis zou liggen van de rellen. Maar leden van deze sekte hebben ze, 

eens ze erin betrokken raakten, verergerd door hun invloed op de menigte. Er zijn Kimbangisten bekend bij de 

gewonden. 

Ik heb geen inlichtingen over een eventuele invloed van het communisme op deze gebeurtenissen. 

M. LAFONTAINE geeft ook aan dat twee Congolezen, auteurs van anonieme pamfletten die doodsbedreigingen 

bevatten aan het adres van een tiental andere Congolezen, een tijd geleden veroordeeld waren tot twee jaar 
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gevangenis. De Abako heeft in haar bijeenkomsten lof gesproken over deze mensen en haar samenwerking met 

hen afgekondigd. Ze heeft er haar twee eerste martelaars van gemaakt. 
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Vertaling 

 

Bijlage III.  Verhoor van M. Lumumba, Voorzitter van de Mouvement National Congolais. 

(17 januari 1959). 

Verklaring van M. Lumumba 

De toespraak van KASAVUBU bij de YMCA is gepubliceerd in de krant ‘Actualités Africaines’ op 10 en 11 januari 

1959. Samengevat zei KASAVUBU: ‘Wij willen onafhankelijkheid. Laat ons allemaal verenigd zijn. Sluit allemaal aan 

bij de Abako’. 

M. KASAVUBU ging snel weg. De menigte bleef echter ter plaatse. Na enkele ogenblikken hoorden we enkele 

geweerschoten: 2 of 3 politiecommissarissen schoten in de lucht. Er waren discussies geweest tussen de politie en 

de mensen die ter plaatse waren gebleven en ‘Onafhankelijkheid’ scandeerden. Ik denk dat de politiecommissaris 

door zijn gedrag de zwarten geïrriteerd heeft en dat dezen onbezonnen gereageerd hebben. Het nieuws van deze 

gebeurtenissen heeft zich als een lopend vuurtje verspreid, in het stadion en elders. Het gerucht deed de ronde dat 

men de zwarten ging doden. En men geloofde het omdat men hoorde schieten en men soldaten met geweren zag. 

Buiten de gespannen reactie van de politie waren er ook andere oorzaken: de ontevredenheid van de Abako over 

het verbod om haar verjaardag te vieren; het feit dat de massa geen politiecommissarissen wil die zwarten 

mishandelen; de aanwezigheid van werklozen en delinquenten uit de cité. Maar er was vooral een grote 

ontevredenheid die voortkomt uit het feit dat de bevolking reeds lang haar rechten opeist en nooit iets ziet gebeuren. 

Ze wordt ongeduldig. Er is een onophoudelijke ontevredenheid. 

Ik heb niet vastgesteld dat de menigte weigerde om weg te gaan na het vertrek van M. KASAVUBU. Wat mogelijk 

heeft doen geloven dat ze daar bleef, is dat, zoals elke zondag, de vaste klanten van de YMCA aan de bar 

consumeerden. 

M. LUMUMBA verklaart niet te kunnen uitleggen waarom de onrust hervatte, ondanks de vrijlating van de 

gearresteerde personen. 

Wat de plunderingen betreft, die werden voornamelijk uitgevoerd door onregelmatigen, werklozen en landbouwers. 

Zelfs mijn familie heeft zich tegen hen moeten beschermen. Ze hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te 

plunderen en te stelen. 

Deze onregelmatigen zeiden dat alle Europeanen gedood moesten worden. Zelfs de zwarte die samenwerkt met 

een witte moest dat lot ondergaan. Enkel diegene die zijn eigen zaak uitbaatte zou eraan ontsnappen. 

Er zijn ook wettelijk gevestigde personen die deelgenomen hebben aan de mishandelingen (van Europeanen) en die 

gestolen hebben. 

Ze hebben alles vernietigd wat we altijd gevraagd en uiteindelijk gekregen hadden: scholen, ontmoetingscentra. Al 

deze mensen hebben de zwarten grote schade berokkend. Als de leiders die de bijeenkomst georganiseerd hadden 

dan nog waren tussenkomen om de gemoederen te bedaren! Maar nee. Men heeft ze nergens gezien. 

Ik ben in Accra geweest. Ik heb gezien hoe men daar leeft; de levenskwaliteit is er veel lager dan wat we in Congo 

kennen. Maar onze klachten gaan over de achterstand op het vlak van politieke emancipatie. 

De Abako is een raciale, gesloten groepering. De MNC staat open voor alle Congolezen en meent dat als we de 

onafhankelijkheid willen, we ze in samenwerking met België moeten willen. 

De Abako, die als doel de verbetering van de Bakongotaal had, is afgeweken van dit doel. Maar wanneer een 

vereniging haar statuten wijzigt, moet ze daar toestemming voor vragen. Ik vraag me af waarom de Administratie 

deze vereniging, die een overtreding begaan had, niet ontbonden heeft. 
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Bronnenreeks 3: nummer van het tijdschrift Oost & West over Congo (mei 1958) 

(zie doc. hierna – collectie Liberas, archief Willy De Schutter, 19.15) 

 

• Situeer de bron op de tijdlijn van Congo. 

Dit tijdschrift werd gepubliceerd in mei 1958, in de periode van Belgisch-Congo, ongeveer twee jaar voor 

de onafhankelijkheid. 

 

• Waarover gaat de bron? 

Het tijdschrift belicht de economie van Congo, technologische innovaties in de regio, het onderwijs, de 

landbouw, grootschalige infrastructuurwerken, kunst … allen vanuit een uitsluitend Westers perspectief, met 

reisverhalen enz. Daarnaast bevat het tijdschrift ook reclame van bedrijven verbonden aan de kolonisatie.  

 

• Vanuit welk perspectief werd het tijdschrift geschreven? 

Het tijdschrift werd uitgegeven door de Nederlandse, Koninklijke Vereniging Oost & West. De vereniging had 

tot doel om belangstelling te wekken voor en informatie te geven over gebieden buiten Europa, met name 

over kolonies onder Nederlands bewind en over kolonies van andere Westerse landen. Het werd uitgegeven 

vanuit een Nederlandse, Westerse, koloniale visie. 

 

• Hoe wordt over Congo en de Congolezen geschreven? 

Het land en de mensen worden voorgesteld als erg exotisch, waarbij men vooral de verschillen met Europa 

benadrukt. Bovendien worden de Congolezen beschouwd als kinderlijk, dom en lui, die de Belgen moesten 

‘beschaven’ en kennis bijbrengen. Verder wordt de geschiedenis van het gebied als onbestaande beschouwd 

tot een Europeaan erbij betrokken raakte (in casu de Portugezen in de 15de eeuw). 

 

• Hoe worden de Congolezen op de afbeeldingen in het tijdschrift weergegeven? 

Ze worden redelijk divers in beeld gebracht, zowel op de schoolbanken, aan het werk in een bedrijf, op de 

markt of op het veld, in ‘moderne’ klederdracht en in ‘traditionele’ klederdracht. De Congolezen worden 

echter nooit voorgesteld in een leidinggevende positie. Bij meer complexe taken (vb. aan machines) is er 

steeds een blanke man aanwezig die de leiding lijkt te hebben. 

 

• Was dit een realistisch beeld? 

Enerzijds zijn de afbeeldingen wel realistisch, aangezien Congolezen inderdaad geen leidinggevende posities 

mochten innemen en dat zij in diverse sectoren actief waren. Anderzijds zijn de beelden van mensen in 

traditionele kledij, de muziekinstrumenten en kunst heel selectief en koloniaal gekleurd. Ze geven slechts 

een deel van de realiteit weer en plaatsen het geheel onvoldoende in hun context (alsof je bv. enkel foto’s 

van Belgische volksdansers en mannen met accordeons zou tonen en dit zou beschouwen als de volledige 

realiteit). 

De tekst is sterk exotiserend, racistisch en denigrerend. Dit is geen realistisch beeld van Congo en de 

Congolezen, maar stereotiep en uitsluitend vanuit een Westers, koloniaal perspectief. Het staat bovendien 

erg positief tegenover het kolonialisme, terwijl de Congolezen ondervonden dat dit leidde tot uitsluiting, 

onderdrukking en racisme. 

 

• Komen de Congolezen zelf aan het woord? 

Nee, ze hebben totaal geen inbreng in hun portrettering in het tijdschrift. 
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• Hoe zouden de Congolezen zich gevoeld hebben indien ze dit tijdschrift lazen? 

Ze zouden zichzelf en hun land wellicht niet of moeilijk kunnen herkennen in het tijdschrift. Waarschijnlijk 

zouden ze zich ook gekwetst, beledigd en kwaad voelen omwille van de manier waarop over hen geschreven 

werd. 
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