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België worstelt met zijn koloniaal verleden. De laatste maanden werden een aantal belangrijke 

stappen gezet en lijkt de ruimte voor debat groter te worden. De reeks op Canvas over “De kinderen 

van de kolonie” ging diep. Het Afrika-museum in Tervuren, ooit gebouwd als een soort glorificatie 

van het kolonialisme, werd helemaal herdacht en herbouwd, en ging na jaren opnieuw open.  Ook al 

is het maar een eerste stap in een dekolonisatieproces van het museum en de maatschappij, het is 

toch een belangrijke stap. Maar er vallen evengoed nog steeds incidenten te melden. 

De weg is nog lang: één van de dingen over België die ik in het buitenland niet uitgelegd krijg, is het 

feit dat, ergens in het justitiepaleis in Brussel, in een doos, een tand van Lumumba bewaard wordt. 

Een Belgische officier, Gerard Soete, die aanwezig was op Lumumba’s executie en de stoffelijke 

overschotten van de eerste premier van Congo en twee van zijn kompanen eerst in stukken hakte en 

daarna oploste in zwavelzuur, heeft die tand en een kogel achtergehouden als luguber souvenir. 

Zowel hijzelf als zijn dochter na zijn dood hebben die in het verleden publiek getoond, en uiteindelijk 

werden ze aangeslagen door het gerecht. Dit is grotesk en gruwelijk. Lumumba’s familie en heel 

Congo eisen die tand natuurlijk op. 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we met dit verleden in het reine moeten komen als we klaar 

willen zijn voor de toekomst. We gaan er nooit in slagen Congolese en andere niet-witte Belgen en bij 

uitbreiding iedereen met een migratieachtergrond of andere culturele uitgangspunten een 

volwaardige plaats te geven in onze samenleving, tenzij we  radicaal op een heel andere manier naar 

onze geschiedenis leren kijken. En dat minstens op vier vlakken: 

• De kolonisatie is een onherstelbaar onrecht: in de gekoloniseerde maatschappijen lokale 

historische processen van natievorming en maatschappijopbouw afgebroken, om die 

maatschappijen in een ondergeschikte rol te integreren in onze geschiedenis, op basis van 

een cultureel en moreel superioriteitsgevoel,  met economische en politieke drijfveren, vaak 

met humanitaire motieven als schaamlapje. We moeten het structureel, collectief en 

individueel lijden, de uitbuiting en de onderdrukking onder ogen durven zien, benoemen en 

erkennen. Wat die onderdrukking en dat lijden in de praktijk betekenden, werd nooit beter 

verwoord dan in de historische en geïmproviseerde toespraak die Patrice Lumumba hield 

tijdens de onafhankelijkheidsceremonie op 30 juni 1960. Het feit dat de kolonisatie ook 

positieve zaken met zich heeft meegebracht (scholen, gezondheidszorg, wegen..) verandert 

fundamenteel niets aan de onrechtvaardigheid ervan. Overigens moeten die positieve zaken 

gerelativeerd worden: ze hebben slechts bestaan in de mate dat de koloniale logica ze nodig 

had. 

• We moeten erkennen wat de bijdrage van dat lijden is geweest tot wat België uiteindelijk 

geworden is, in termen van economische groei, welvaartstaat en aura. De kleine natie werd 

een koloniale mogendheid en de Congolese grondstoffen leverden de economische actoren 



in het moederland erg belangrijke winsten op. Het koloniale leger droeg in beide 

wereldoorlogen bij tot de overwinning, en in ’40-’45 betaalde de kolonie de facturen van de 

Belgische regering in ballingschap.  

• We moeten erkennen wat de kolonisatie heeft teweeggebracht in de gekoloniseerde 

samenleving en op welke manier het bijgedragen heeft tot falende post-koloniale staten. 

Congo is daar helaas een dramatisch voorbeeld van. Het koloniaal model dat België neerzette 

was meer dan andere betuttelend en had geen enkele visie op wat erna zou komen. België 

ging prat op het onderwijs in Congo, maar dat was alleen in de breedte uitgebouwd: velen 

volgden lager onderwijs, de besten lager middelbaar onderwijs en erg weinigen raakten 

verder dan dat. De rol die Belgisch Congo voorzag voor Congolezen beperkte zich in het beste 

geval tot die van uitvoerende bedienden. In 1960 werd Congo souverein verklaard met 

slechts een handvol universitairen. Congo werd onafhankelijk zonder dat iemand ooit 

economische of politieke macht had uitgeoefend. Het infantiliserend koloniaal model weegt 

overigens nog steeds door in hoe we hier naar Congolezen en Afrikanen kijken. Ook in de 

buurlanden is er racisme, maar ik weet niet of Afrikanen elders in dezelfde mate als kinderen 

beschouwd en behandeld worden. Na de onafhankelijkheid werd Congo onmiddellijk op een 

neokoloniaal spoor gezet met Mobutu als centrale figuur. Hij had twee bestaansredenen: 

enerzijds als bastion tegen het toenemend aantal nieuwe staten die zich beriepen op een 

vorm van Afrikaans socialisme, anderzijds om een voor het westen zo gunstig mogelijk 

investeringsklimaat te scheppen. Het mondde allemaal uit in zowat de worst governance die 

we ons kunnen indenken en uiteindelijk in de implosie van het land. Mobutu’s regime werd 

weggespoeld in een golf van geweld die we de Eerste Afrikaanse Wereldoorlog zijn gaan 

noemen. Het regime dat twintig jaar geleden aan de macht kwam, deed een poging het land 

te dekoloniseren maar slaagde er niet in het kleptocrate DNA van Mobutu’s Zaïre uit het 

nieuwe Congo te halen (eerlijk gezegd heeft het dat ook niet echt geprobeerd). De 

kolonisatie heeft Congo en Afrika afgesneden van haar eigen historische dynamieken, en de 

gevolgen daarvan lopen door tot vandaag. Het is erg belangrijk dat we ons daar bewust van 

zijn, maar we mogen de hele problematiek niet daartoe herleiden. Er ligt natuurlijk een 

bijzonder zware verantwoordelijk op de schouders van de Afrikaanse leiders, en ook daar 

mogen we niet blind voor zijn. 

 

•  Ik wil staan voor een samenleving waar de anti-valeurs (zoals men dat in Congo zo mooi 

zegt) van de kolonisatie worden uitgehaald. Een inclusieve, warme, solidaire, tolerante en 

rechtvaardige maatschappij in plaats vande structurele onderdrukking en de afhankelijkheid, 

de uitsluiting en de vernedering. En dit gaat enkel lukken als we ons verleden onder de loep 

nemen. 

Kolonisatie is een misdaad. Kolonisatie was een voorwaarde voor onze welvaartsstaat. Ik zie elke dag 

in mijn werk hoe moeilijk het is om iets op te bouwen op het gruis dat de kolonisatie en Mobutu’s 

neokoloniale rijk achterliet. En ik besef ten volle dat we als samenleving eerst in het reine moeten 

komen met ons koloniaal verleden, de dingen moeten benoemen en een plaats geven, als we echt 

stappen vooruit willen zetten in de strijd tegen racisme en onderdrukking. 

 

 


