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Bedankt! 

Namens het maatschappelijk middenveld van de 
Afrikaanse diaspora willen we onze gastheer, de voor-
zitter van het Brusselse parlement, de heer Rachid 
Madrane, bedanken. We danken ook one.brussels-sp.a 
en mevrouw Hilde Sabbe voor de hulp bij de organisatie 
van dit evenement. 

We willen graag de experts bedanken die door de 
commissie zijn aangesteld, de plaatsvervangers en 
andere Belgische politieke spelers van alle partijen die 
op onze uitnodiging hebben gereageerd. Ook bedankt, 
gasten van het maatschappelijk middenveld en de media 
die hun rol spelen in het overbrengen van onze bood-
schap naar de bevolking, een grote dank aan de vele 
mensen die ons volgen op sociale netwerken ondanks 
het feit dat we hen liever hadden uitgenodigd in de 
vergaderzaal van Parlement, als de reglementen rond 
COVID dat niet verhinderd hadden.  

Persoonlijk wilde ik alle mensen die sinds eind juni op 
vrijwillige basis hebben gewerkt opdat het middenveld 
van de Afrikaanse diaspora gehoord zouden worden en 
betrokken worden bij de discussie over hun verleden en 
toekomst , van harte bedanken.    

Namens het collectief willen we de heer Wouter De 
Vriendt, voorzitter van de commissie, en de heer Pascal 
Smet bedanken voor hun aandacht en luisterbereid-
heid. We willen van jullie allemaal onze oprechte en 
trouwe bondgenoten maken om onze eisen aan de hele 
Belgische politieke klasse kenbaar te maken, ook opdat 
België als voorbeeld zou fungeren en onze boodschap 
zou overbrengen naar andere Europese landen met 
een koloniaal verleden zodat die op hun beurt de strijd 
kunnen leveren voor waarheid van verzoening. 

Als we vandaag voor België spreken over Congo, 
Burundi en Rwanda, mogen we niet vergeten dat we niet 
de enigen zijn die geleden hebben onder wreedheden en 
gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid, praktijken  
die deel uitmaken van de kolonisatie.

We moeten er ons ook van bewust zijn dat wij, de 
Afrikaanse diaspora, ongeacht onze afkomst waar oo ter 
wereld, in Eurpa, België, wij evenzeer lijden onder racisme 
en discriminatie, omdat onze enige ‘misdaad’ er in bestaat 
om een cultuur en vooral een huidskleur te hebben die ons 
onderscheidt. Ondanks dit alles is het onze wens om mee 
te werken aan het schrijven van een nieuwe pagina in de 
geschiedenis van mensen die in harmonie, gerechtigheid 
en wederzijds respect voor de vrijheden van elk leven.        

Het hoofdstuk van de nieuwe relaties tussen mensen zal 
worden geschreven door de nieuwe generaties.  

Vandaag, 24 september 2020, hebben we een punt 
bereikt waarop we niet langer tevreden kunnen zijn met 
de simpele spijtbetuiging van de Koning der Belgen 
of van de Eerste Minister. We vragen hen plechtig om 
een oprechte en diepe verontschuldiging tegenover de 
bevolkingsgroepen die het slachto�er zijn van hun terri-
toriale en vooral mentale kolonisatie. We vragen hen ook 
om vanaf vandaag deze commissie een nieuwe naam te 
geven door het woord REPAIR HERSTEL op te nemen, 
want zeggen we niet dat een erkende fout half vergeven 
is???

België is zijn verplichtingen niet nagekomen. In 1948 
wordt in het eerste artikel van de eerste universele 
verklaring van de Verenigde Naties gezegd dat «alle 
mensen vrij en gelijk worden geboren wat waardigheid 
en rechten betreft».

Waar zijn we vandaag?

In 2001, op de VN- conferentie in Durban, ,beloofde 
België om een nationaal actieplan tegen racisme op 
te stellen. Er werd gewezen op de noodzaak om drie 
thema’s aan te pakken om het niveau van erkenning, 
rechtvaardigheid en ontwikkeling van de Afrikaanse 
diaspora te verhogen.  

Waar staan we vandaag?

In december 2014 riep de Algemene Vergadering van de 
VN in Resolutie 68/237 het Internationaal Decennium 
voor mensen van Afrikaanse afkomst uit. Sindsdien zijn 
er zes jaar verstreken. 

Waar staan we vandaag? 

We hebben nog iets minder dan vier jaar om dit 
beroemde decennium van mensen van Afrikaanse  
afkomst te promoten en we kunnen de situatie nog 
steeds “VERANDEREN”.  

Vanwege al deze tekortkomingen raden wij u aan een 
toezichtcomité op te richten dat ervoor moet zorgen 
dat de beslissingen binnen de gestelde tijd worden 
uitgevoerd.  

Dames en heren, vandaag kunt u rekenen op een solide 
basis van verenigingen en activisten die zijn samenge-
komen om deze strijd te blijven leiden. Het Collectief 
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dat we vertegenwoordigen zal samenwerken met andere 
bestaande bewegingen in België, zoals het Platform 
van Vrouwen van de Congolese Diaspora van België, 
de Bamko-vereniging, het collectief Mémoire colonial 
en vele anderen waarmee we contact zullen opnemen. 
Maar we zijn al benaderd door internationale burger-
rechtenbewegingen waarmee we ook zullen samen-
werken. Nogmaals, we wachten op u om onze partners 
te worden.

We leven in een wereld waar jonge mensen toegang 
hebben tot alle informatie (echt of onwaar) dankzij 
internet en sociale netwerken. Op de netwerken wordt 
een hoeveelheid informatie uitgewisseld om de hiaten in 
bepaalde vakken van de Belgische schoolcurricula op te 
vullen. 

Diezelfde jongere is zich ervan bewust dat het systeem 
raciale ongelijkheden oplegt om zijn beschamende 
verleden te verbergen.

Jongeren zijn nu bewust en actief, op 7 juni 2020 
(Black Lives Matter bijeenkomst) zagen en ervaarden 
we de betrokkenheid van een eclectische jeugd zonder 
taalbarrières die erin slaagde een multigenerationele 
bijeenkomst van 20.000 mensen uit alle culturen te 
organiseren. .

De context van het verlies van burgerlijke vrijheid 
opgelegd door de Covid drijft ons tot meer solidariteit 
en multiculturalisme. De strijd, en ik verzeker je dat het 
een strijd is, is niet, zoals men je gemakshalve wil doen 
geloven, een strijd van zwarten tegen de blanken, de 
voormalige kolonisten tegen de voormalige gekoloni-
seerde Nee, de strijd wordt gevoerd tegen de onder-
drukkers, dictators, egocentrische en gewelddadige 
roofdieren, tegen mensen die andere waarden koes-
teren, andere realiteiten dan activisten voor gelijkheid, 
waardigheid en rechtvaardigheid voor iedereen. 
De kleuren worden zowel in het ene kamp 
als in het andere gemengd.    

Dames en heren, kies uw kant.  

Voor mij, voor ons, gaat de strijd verder.   

DIDO LAKAMA
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Het collectief van het Afrikaanse middenveld ter voorbereiding van de 

Waarheidscommissie in het Federale Parlement 2020:

• Afropean Project

• Air de Sud asbl

• Bakushinta

• Belgik Mojaïk

• Cercle d’Echanges et des relations culturelles (CERC)

• Change asbl

• Carrefour des jeunes africains

• Collectif des Femmes Congolaises pour la Paix et la Justice

• Espoir et futur asbl

• Etoile d’Afrique

• European Network of People of African Descend (ENPAD)

• Fédération des Congolais de Bruxelles

• Ginkgo Biloba asbl

• Ibirezi vy uburundi asbl

• Intal Congo

• Ishaka asbl 

• Jeunesse Ubuntu asbl

• La jeunesse congolaise bruxelloise

• La zaïroise et ses sœurs

• L’Ombala Lobunda

• Make It 4 you

• MFFPS Belgique

• Mozayïka asbl

• Mwinda Kitoko vzw

• Ô Possibles

• PAD Business Network Foundation

• Plateforme des Femmes de la Diaspora Congolaise de Belgique

• ProActiv Congo

• Rumbacom

• Rythme et Art du Congo

• Tek de Ma’mdi

• Télématique asbl

• Tudikwatese asbl

• Twibukire Hamwe

• Ujima asbl

• United Color of Belgium (UCOBEL)

Met de ondersteuning van:

• Addy NTAMBALA

• Alain NIMI

• Alan KABANGU

• Albertine LIBERT

• Aline BOSUMA W’OKUNGU BAKILI

• Annie GINAGA

• Béatrice NGETUTALA

• Billy KALONJI

• Brenda ODIMBA

• Caroline MATONDO

• Charles KAYEMBA

• Cyprien WETCHI

• Dieudonné LAKAMA

• Désiré MAGBUNDUKU

• Desti KAWUKA

• Euphrasie KUTAMUKA

• Flore MAVINGA

• François MAKANGA

• Georges MBOA

• Georgine DIBUA

• Gisèle MANDAILA

• Gladys MUSONGELA

• Henry BUKASA

• Hugues MASIKINI LAUSBERG 

• Homban PULUSU

• John’s MBULULA

• KACHAMA MUDIMI

• Klay MAWUNGU

• Laure NZAMA

• Magali SILVESTRE

• Marcelline LUKALA

• Monique MBEKA PHOBA

• Ngandu-Muela KABENGI BABU

• Nicole EMANY

• Ornella MUSONGELA

• Pat PATOMA

• Remy BONDJUTU

• Stella MANDAILA

• Valentin KAYILA

• Virginie BROENS

Eindredactie one.brussels-sp.a:

• Primrose NTUMBA

• Sil DE BOECK
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Thema 1.1:
Voorstel van methodologieën die door

 de Waarheidscommissie moeten worden toegepast
Door Billy Kalonji, Addy Ntambala en Pat Patoma

We kozen voor deze plek omdat hier de stemmen van de 
mensen worden gehoord. 
Deze plek heeft ons ook in staat gesteld om zeer serieuze 
vooruitgang te boeken.
We hopen en zullen er alles aan doen dat deze datum van 
24 september 2020 in een in alle opzichten heel bijzonder 
jaar ook het begin markeert van een nieuwe manier van 
burgerparticipatie (civil society) in dit belangrijke proces.

Wij zijn hier omdat u altijd bij ons bent,
We zijn hier omdat je naar huis bent teruggekeerd,
Wij zijn hier omdat u uit onze regio komt,
We zijn hier omdat we wereldburgers zijn zoals jij!
We zijn nu hier zodat er geen jij en wij zijn maar een 
Ubuntu! 
Je bestaat omdat ik besta!

Hier willen we het centrale punt ondersteunen waarop 
onze aanpak is gebouwd: racisme, rassendiscriminatie, 
als belangrijkste gevolg van de kolonisatie van Congo 
(sinds 1885) en vervolgens van Rwanda en Burundi, voor 
alle generaties Congolese vrouwen. en Congolezen, 
Rwandezen en Rwandezen, Burundezen en Burundezen. 

En dit racisme waar wij, Belgen en mensen van 
Afrikaanse oorsprong  dagelijks mee te maken hebben, 
wordt alleen maar verergerd door de aanwezigheid in de 
openbare ruimte van vele overblijfselen van het kolo-
niale verleden van ons land, restanten die gepresenteerd 
worden als glorieus en ons lijken te beschimpen. Het 
racism is des te �agranter omdat, althans voor degenen 
van ons die hier hebben gestudeerd, tijdens onze 
schoolcarrière, de versie die ons werd aangeleerd zo ver 
verwijderd is van de realiteit van dit koloniale verleden. 

België, ons land, moet zichzelf dekoloniseren, de open-
bare ruimte dekoloniseren; dekoloniseer haar leer om 
gezonde en vreedzame relaties op te bouwen tussen 
Belgen van verschillende afkomst. 

Ter herinnering: Leopold II verkocht vanaf de 
Wereldtentoonstelling van 1885 in Antwerpen zijn 
koloniale project en wilde het publiek laten zien dat 
het nodig was om deze volkeren aan het einde van de 
wereld te “beschaven” . Hij haalde Afrikanen binnen, 
installeerde op de tentoonstelling een nep Congolees 
dorp (al seen soort kijkwoning) dat een groot succes 
was bij het publiek. Deze koloniale propaganda werd 
uitgebreid in de universele tentoonstellingen van 1894, 
1897 en 1958. In 1897 bracht de Belgische regering voor 
het koloniale gedeelte van de tentoonstelling in Tervuren 
267 Congolezen binnen, opnieuw om er een ‘Congolese 
dorp’ tentoon te stellen, met de bedoeling om de 

producten van kolonisatie onder de aandacht te brengen 
en investeerders en de publieke opinie te overtuigen van 
de verdiensten van het koloniale project van Leopold 
II. Zeven van deze Congolese Afrikanen zullen sterven 
aan epidemieën van griep, longontsteking en mishande-
ling. Ze heetten Sambo, Mpemba, Ngemba, Ekia, Nzau, 
Kitukwa en Mibange.    

In 1919 richtte Panda Farnana, landbouwingenieur en 
Congolese nationalist, de Union Congolaise op, de 
oudste door Congolezen opgerichte vzw op Belgische 
bodem. Sindsdien zijn er veel antikoloniale verenigingen 
opgericht om de rechten van gekoloniseerde volkeren te 
verdedigen en hen te transformeren van “onderdanen” 
tot volwaardige burgers. Vandaag de dag bestaan in 
België deze vormen van discriminatie, die in werkelijk-
heid gebaseerd zijn op het racisme dat door kolonisatie 
wordt overgebracht, nog steeds.    

Het is door de strijd van deze verenigingen, erfgenamen 
van de Congolese Unie van Panda Farnana, dat het besef 
van dit racisme leidde tot de oprichting van deze dekolo-
nisatiecommissie. Het is dus verre van een initiatief van 
het Tervurenmuseum, een vlaggenschip-symbool van 
het koloniale epos dat, hoewel het 60 jaar na de onaf-
hankelijkheid bewust werd van het anachronisme ervan,  
niet slaagde in zijn poging tot vernieuwing ; het museum 
miste zijn dekolonisatie.    

Als bewijs heeft het museum sinds 2017 zijn samenwer-
king met de COMRAF (het Museum’s Overlegcomité 
met Afrikaanse Verenigingen) opgeschort, dat het niet-
temin ondersteunde in zijn poging tot reconversie. Dus 
hoe kon het museum hopen het werk van deze dekoloni-
satiecommissie te steunen? 

Wij verwerpen deze keuze van het museum. We 
verwerpen ook de keuze van 10 experts die niet de 
actoren, vaak jonge belanghebbenden uit de Afrikaanse 
gemeenschappen omvatten. Deze selectie gebeurde 
weinig transparant, zonder bekende criteria of oproep 
tot het indienen van aanvragen. Onze verenigingen, 
onze jonge actoren van verandering, verdienen allemaal 
hun plaats om deel te nemen aan de de�nitie van deze 
verschuiving die ze hebben veroorzaakt.   

We verwerpen ook de zeer korte duur van hun missie, 
omdat de “experts” slechts drie maanden de tijd zullen 
hebben om een methodologie te de�niëren, en in deze 
periode niet in staat zullen zijn om de gemeenschappen 
te raadplegen of samen te werken 
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We verwerpen de huidige consultatieprocedure.

We hechten veel belang aan het overlegproces en de 
overlegstructuren, die naar onze mening heel duide-
lijk moeten zijn. Dit consultatieproces is minstens zo 
belangrijk als het resultaat. We herinneren eraan dat het 
noodzakelijk is om rekening te houden met de regio-
nale evenwichten en realiteiten van ons land, en met de 
status van deze mensen (EU of niet EU) om een betere 
deelname van dit maatschappelijk middenveld mogelijk 
te maken. De plaats van het maatschappelijk midden-
veld, van actoren in het veld, moet worden versterkt.   

We eisen dat er een permanente dialoog tot stand komt 
met de belanghebbenden, vooral met het maatschap-
pelijk middenveld. Het Tervuren Museum kan pas echt 
“AfricaMuseum” genoemd worden als de diaspora’s er 
structureel geïnstalleerd zijn, zoals destijds voorgesteld 
door de Afrikaanse verenigingen van COMRAF. 

Naast het Tervurenmuseum krijgen twee andere fede-
rale culturele structuren een budget van het Belgische 
Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking: BOZAR, 
waar diversiteit nog steeds een fata morgana blijkt,  en 
Africalia, waar diversiteit zich nog niet volledig heeft 
kunnen uiten. Het is belangrijk om de grondslagen 
waarop ons land zijn ontwikkelingssamenwerking 
baseert te herzien, want meer dan toespraken spreken 
acties voor zich. 

Verzoening is een van de belangrijkste doelen die 
moeten worden bereikt. Het bereiken van deze verzoe-
ning is een proces van lange adem. Gezien de vele 
gebieden die door deze commissie moeten worden 
aangepakt, dient hieraan de nodige tijd te worden 
besteed. Deze verzoening begint met echte culturele 
dekolonisatie. Maar het heeft ook psychologische, 
economische, sociale, familiale en religieuze aspecten 
(waar mijn vrienden op terug zullen komen).    

Bepaalde zogenaamd wetenschappelijke beleidslijnen en 
benaderingen, verankerd in vooroordelen en een diep, 
onuitsprekelijk racisme, en bedacht en geïmplementeerd 
zonder het maatschappelijk middenveld, zonder onze 
deelname, hebben geleid tot de huidige impasse die 
gevoelens van frustratie heeft Onze jongeren moeten 
heel snel weer vertrouwen krijgen in hun land, België, 
waar ze zijn geboren. Ze moeten worden geïntegreerd in 
het zoeken naar oplossingen.    

Laten we voor de toekomst samenwerken. We moeten 
samenkomen. 

We willen graag onze dank betuigen aan de overgrote 
meerderheid van de bevolking die nooit haar inspan-
ningen heeft gespaard om eerst de kolonisatie aan de 
kaak te stellen en vervolgens de ongelijke en discrimi-
nerende behandeling die voorbehouden is aan Afro-
afstammelingen in het algemeen en Congolezen in het 
bijzonder. Diezelfde bevolking heeft ons gesteund bij 
onze verschillende acties rond kwesties zoals de regu-
larisatie van migranten zonder papieren, naturalisatie, 
en het is bemoedigend om ook te zien dat de jongeren 
de antikoloniale zaak oppakken, zoals tijdens de recente 
demonstraties tegen racisme op 6 en 7 juni. . 

We groeten ook de nieuwe politieke klasse, weten-
schappers en het maatschappelijk middenveld, inclusief 
zelfs de hoofden van instituten die, zonder remmingen 
en duidelijk afstand nemend van de macabere periode 
van het kolonialisme die samen een beter leven willen 
opbouwen. Mogen die hier allemaal de uitdrukking van 
onze dankbaarheid en onze steun vinden. 

In goed vertrouwen vragen we de regering om de 
terugkeer van illegaal verblijvende mensen uit deze drie 
landen op te schorten tot het einde van het werk van 
deze Commissie. We zullen zeer waakzame actoren 
blijven met betrekking tot het werk van deze Commissie 
en het zal niet gebeuren zonder ons.
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Thema 1.2: 
Voorstel van methodologieën die door

 de Waarheidscommissie moeten worden toegepast
Door Juliette Nijimbere, Jasmin Ingabire en Laeticia Ingabire

Vandaag zijn wij, leden van de diaspora uit de drie landen 
van de Grote Meren, in dit halfrond bijeengekomen om 
ons uit te spreken voor de huidige vergadering en voor de 
vergadering die ons online en live op Facebook volgt.

Naar aanleiding van het rapport van de Werkgroep van 
experten inzake mensen van Afrikaanse afkomst van 
de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op 14 
augustus 2019, en naar aanleiding van het evenement ‘Black 
Lives Matter’ dat op 7 juni 2020 in Brussel werd georgani-
seerd (en waaraan minstens 20.000 mensen deelnamen), 
heeft België zich aangesloten bij de re�ectie over het 
thema racisme en discriminatie bij mensen van Afrikaanse 
afkomst. Deze context heeft met name geleid tot de 
oprichting van een “Decolonisatie”-commissie die belast is 
met de analyse van het Belgische koloniale verleden en de 
gevolgen daarvan voor het samenleven met de Congolese, 
Rwandese en Burundese gemeenschappen die in België 
aanwezig zijn.

Wat zijn de gevolgen van het Belgische koloniale verleden 
voor deze drie gemeenschappen? Welke plaats hebben 
wetenschap en religie in dit deel van de geschiedenis 
ingenomen? 

De wetenschap zal zich laten inspireren door de 
Eurocentrische antropologie, getint met meerdere morele 
en religieuze vooroordelen. 

Vanuit de religie zal JOMO KENYATTA zeggen: “Toen de 
missionarissen naar Afrika kwamen, hadden wij het land en 
zij de Bijbel. Ze leerden ons bidden met gesloten ogen: toen 
we ze openden, hadden de witten het land en hadden we 
de Bijbel. »

In tegenstelling tot de retoriek van het koloniale tijd-
perk was het niet de taak van België om de Congolese, 
Rwandese en Burundese bevolking te ontwikkelen, maar 
om te pro�teren van de rijkdom van deze drie landen en er 
gebruik van te maken.

Door middel van religie, de koloniale administratie en de 
koloniale opvoeding stelden missionarissen theorieën op 
die spiritualiteit, intelligentie, cultuur, knowhow, tradities, 
enz. verwaarloosden om zo te beweren dat ze een bescha-
ving tot stand aan het brengen waren.

Daarnaast is het ‘verdeel en heers’-mechanisme in alle drie 
landen op grote schaal toegepast, met name in Rwanda 
en Burundi, waar burgers op basis van raciale criteria 
werden ingedeeld in drie etnische groepen: Hutu’s, Tutsi’s 
en Twa’s. Deze etnische verdeling was uitsluitend geba-
seerd op fysieke en morfologische criteria van de persoon, 

zoals lengte van de neus, lengte en omtrek van de schedel 
op basis van racistische criteria, criteria die geen verband 
hielden met de sociale realiteit. Dit onderscheid gene-
reerde posities van superioriteit voor sommigen, die door 
de kolonist werden beschouwd als intelligent en in staat 
om te regeren. Aan de andere kant, posities van inferioriteit 
omdat ze werden beschouwd als de dienaren van de vorige.

De gevolgen van deze etnische scheidingen waren en zijn 
nog steeds intracommunautair racisme, tussen etnische 
groepen. Sinds hun onafhankelijkheid hebben de daarop-
volgende autoriteiten deze koloniale erfenis gebruikt om 
hun regeringen beter te vestigen. De uitsluiting en ontmen-
selijking van bepaalde etnische groepen heeft geleid tot 
onuitsprekelijke slachtpartijen.

Nog ernstiger is dat deze etnische scheidingen tot nu toe 
naar België zijn geëxporteerd. We bese�en dat sommige 
diaspora-organisaties gebaseerd zijn op etnische discrimi-
natie. Ze maken soms racistische opmerkingen ten aanzien 
van mensen die niet tot hun etnische groep behoren.  Deze 
etnische verdeeldheid is hier terug te vinden in de sfeer van 
politieke partijen.

Uitgaande van een andere koloniale erfenis is het paterna-
lisme van de voormalige koloniale macht in haar agenda 
en methodologie terug te vinden in het proces van de 
dekolonisatiecommissie.

In het proces van de dekolonisatiecommissie is het paterna-
lisme van de voormalige koloniale macht met name terug te 
vinden in de aanbevelingen van de Kolonisator in de agenda 
en de methodologie van de missionarissen die als verken-
ners naar Congo, Rwanda en Burundi zijn gestuurd.

Doet u dingen voor ons zonder ons? 

Daarom vragen we de Waarheidscommissie:

• De diaspora van de drie landen van de Grote Meren te 
beschouwen als partners en actoren in het dekolonisa-
tieproces, omdat zij het zijn die de kennis op het terrein 
hebben en die ook licht kunnen werpen op de keuze van 
bekwame en niet-verdelende experten.

• De agenda opnieuw te evalueren om de gemeen-
schappen voldoende tijd te geven om hun deelname te 
organiseren.

• De criteria voor de keuze van deskundigen te verduide-
lijken om te voorkomen dat bepaalde groepen van dit 
proces worden uitgesloten.
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Thema 2 : 
Voorstel voor de dekolonisatie van de openbare ruimte  

Door Georgine Dibua Athapol en Hugues Lausberg Masikini   

Dit document gaat niet in detail in op de reikwijdte van 
het onderwerp over de dekolonisatie van de openbare 
ruimte, maar neemt een aantal punten in beslag en ons 
collectief werkt eraan om zoveel mogelijk elementen 
samen te brengen met behulp van verenigingen, onder-
zoekers, historici, economen, advocaten. , kunstenaars 
die deze kwestie bestuderen.

Velen van ons herinneren zich nog de beledigende 
uitlatingen van Théo Francken in 2011 die zich de meer-
waarde van onder meer de Congolese diaspora niet kon 
voorstellen, en de kolonisatie en plundering van Congo 
omschreef als “een winstgevende onderneming”. We 
weten inderdaad dat Congo een mooie uitlaatklep bood 
aan België en dat wat “arm klein België” werd genoemd 
zich internationaal zal opdringen dankzij het gewicht van 
Congo! Historicus Stengers heeft het goed geschreven1 , 
Ford Walter geeft de details2.

Désiré Donuit gaf als title aan één van zijn boeken “ 
Congo, kampioen van België in oorlog “  

In 2014, toen Francken werd aangesteld als staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie, werd een demonstratie 
georganiseerd voor hetzelfde plein waar de demon-
stratie “Black Lives Matters” plaatsvond. De reacties van 
de Belgische regering liepen op zich wachten, en van de 
parlementaire kant bleef het oorverdovend stil.3

In een België dat zijn internationale plaats grotendeels 
te danken heeft aan de onmetelijke bijdrage van Congo, 
word nergens vermeld welke plaats gereserveerd is 
voor dit land, en hoe de geschiedenis ervan wordt 
beschreven.4

Het rapport van de deskundigen van de Verenigde 
Naties die verenigingen en mensen uit de Congolese 
diaspora hebben ontmoet en gesproken, zal een 
gemengde reactie van de Belgische regering uitlokken, 
waarmee voldoende wordt aangetoond dat België een 
ernstig probleem heeft met zijn koloniale verleden!5

1 Jean Stengers (onder leiding van), Belgisch Congo tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, Koninklijke Academie voor Overzeese 

Wetenschappen, Brussel, 1983, “In het algemeen was het gewicht 

van België in de oorlog grotendeels het gewicht van de Congo “

2 Totale oorlog in Congo, Walter Ford, België. Belgisch Informatie- 

en Documentatiebureau, Londen

3 https://bruxelles-panthere.thefreecat.org/?p=2317

4 Beulens F., Congo 1885-1960. Een �nancieel-economische geschie-

denis, EPO, Antwerpen, 2007 

P. Joye en R. Lewin, Les trusts au Congo, Brussel, 1961

5 lalibre.be/belgique/politique-belge/la-belgique-doit-elle-s-excu-

Erkend moet worden dat in België de openbare ruimte 
sterk wordt gekenmerkt door de sporen van dit koloniale 
verleden6: straten, monumenten, stedelijke ruimten, 
gebouwen en zelfs bedrijven enz. dragen vaak de naam 
of het merkteken van misdrijven7, onderdrukking, kolo-
niale propaganda.  De beeldkracht hiervan blijft diep 
geworteld in de herinnering van veel van onze mede-
burgers8. Dit alles heeft een desastreus e�ect op 
sociaal en psychologisch niveau, tot bij de kinderen van 
immigranten9.

De dekolonisatie van de openbare ruimte is een nood-
zaak. Het gaat niet om een keuze tussen het ontmas-
keren van monumenten en contextualisering, maar 
om iedereen te voorzien van informatie en kennis, die 
nu vaak in academische kringen blijft hangen in plaats 
van zowel de betrokken Belg als de van oorsprong 
Afrikaanse burger te bereiken die daar bij voorrang 
hadden  moeten kunnen van pro�teren. We hebben 
bijvoorbeeld de verklaringen van Belgische politici, 
hun geschriften die kunnen worden gevonden in de 
archieven van parlementaire debatten die spreken over 
“de simple geest”, het “natuurlijke” van “onze toewijding 
om hen naar de beschaving te leiden”!    

Het dekoloniseren van de openbare ruimte is een proces 
dat mentale dekolonisatie, dekolonisatie van geesten, 
culturele dekolonisatie omvat om de waarheid van de 
verhalen te kennen, de boodschappen te deconstrueren 
en uiteindelijk alles weer op te bouwen en ruimte te 
maken voor alles. 

Dekoloniseren is het doorbreken van mythen, het laten 
verdwijnen van het imaginaire in alle delen van de samen-
leving, het laten verdwijnen van materie indien nodig ! om 
opnieuw te beginnen met een hernieuwde geschiedenis, 
een geschiedenis die elke Belg met een gerust hart beleeft.  

ser-pour-son-passe-colonial-charles-michel-reagit-au-rapport-du-

groupe-d-experts -un-5c62b27a9978e2710e4d661a

6 Wandelen-naar-kongo, Langs koloniaal erfgoed in Brussel en 

België, Lucas Catherine, EPO

7 https://parismatch.be/actualites/351212/musee-royal-de-lafrique-

centrale-les-non-dits-de-la-collection-rom

Gouverneur-generaal Théophile Wahis hekelde Leon Rom in een 

brief in 1896 waarin hij verwees naar EIC-agenten die “massa’s 

mensen hadden gedood om nutteloze redenen”: “Er wordt gezegd 

dat de heer Rom een bloembed had bij de watervallen, volledig 

omgeven door een grens. gemaakt van menselijke schedels “/ Doc”

8 https://www.calliege.be/salut-fraternite/94

quand-la-belgique-montrait-les-sauvages/

9 Traumavoorbeeld: http://africultures.com/

le-trauma-colonial-la-liberation-ne-su�t-pas-a-faire-liberte/
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De dekolonisatie van de openbare ruimte is dus een 
proces waarbij ook waarheid en rechtvaardigheid 
betrokken zijn. Gerechtigheid eist herstelbetalingen. 

Heldenverheerlijking was een keuze van de gemeenten, 
koloniale verenigingen en  beleid om het beeld van het 
Belgische koloniale rijk in stand te houden. Historicus 
Matthew Stanard heeft 440 evocaties van het koloniale 
verleden in de openbare ruimte geteld.10

Wat te doen in onze multiculturele samenleving met al 
deze evocaties? Houden we ons nog steeds bezig met 
folklore, verhalen, grappen ?   

Het is niet een kwestie van oorlog voeren zoals de kolo-
nisator in zijn tijd deed door onverklaarbare misdaden 
te begaan, nee ! Bovendien zijn er oorlogen die in 
Congo voortduren ten voordele van bepaalde landen en 
multinationals. Maar de verzoening van geesten die tot 
verzoening leidt, vereist een inspanning van sommigen 
van ons.

Dekolonisatie is een benadering die België in staat stelt 
om zijn koloniale verleden van alle kanten onder ogen 
te zien. Het moet deel uitmaken van parlementaire 
debatten, op federaal en regionaal niveau, , op scholen 
en universiteiten; We weten dat er een tijd was dat 
koloniale studies een integraal onderdeel waren van 
universitaire opleidingen11, in instellingen en bedrijven 
waar opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden over 
diversiteit moeten worden opgezet, in de kunsten, de 
media.

De dekolonisatie van de openbare ruimte is een veel-
zijdig ontmantelingsproces dat zich niet mag beperken 
tot het ontmantelen, slopen, vervangen of plaatsen 
van verklarende panelen. Het is een kwestie van echte 
langetermijnoplossingen bieden, herstelbetalingen voor 
de vele problemen die voortvloeien uit de geschiedenis 
van het Belgische kolonialisme en een einde maken aan 
de continuïteiten na de onafhankelijkheid in België en 
Congo. 

10 “The Leopard, the Lion, and the Cock” Colonial Memories and 

Monuments in Belgium , Matthew Stanard

11 Geleerd in de tropen, Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960 

Ruben Mantels, de uitbouww van de Leuvense kolonial beweging 

p105. De Hogere Koloniale School, https://www.bestor.be/wiki/

index.php/Institut_universitaire_des_Territoires_d’Outre-Mer

Ook om deel te nemen aan de missies van de Bijzondere 
Commissie in haar punten 3.3) en 4.1)

• Opsporen van de oorsprong van het fortuin van 
bepaalde Belgische en Europese bedrijven, banken 
en families die verbonden zijn met Congo; de repu-
tatie van verschillende Belgische instellingen            

• Noem de oorsprong van het fortuin van al deze 
bedrijven, banken en families           

• Hoe zit het met de koninklijke familie en de konink-
lijke schenking           

• Toegankelijk maken van alle archieven die waar-
schijnlijk waardevolle informatie bevatten            

• Net als bij het teruggeven van artefacten, is het 
noodzakelijk om een inventaris op te maken van alle 
herkomstgebieden van de voorwerpen en om de 
misdaden en misstanden die daar worden gepleegd 
te kennen.           

• Inventarisatie van de delen van Congo waar dwangar-
beid, misdaden en bloedbaden werden gepleegd met 
het oog op herstel. Erken exploitatiemisdrijven en 
zorg voor schadeloosstelling  
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Leverhouse / HE2B - ESI-hoofdkantoor Solvay regionaal domein

Lever producten
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Monument voor generaal Storms waarvan bekend is 
dat het Lusinga lwa Ng’ombe, de leider van de Tabwa, 
heeft onthoofd en zijn schedel terug heeft gebracht 
naar België   

Op een van de gevels van het Etterbeek Centrum 
Middelbaar Onderwijs Ernest Richard

Achterkant standbeeld Troon
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Thema 3 : 
Analyse en lessen die kunnen worden getrokken uit eerdere 

ervaringen met pariteitsonderhandelingen in de pre- en post-
koloniale relatie tussen Belgen en Afrikanen die vroeger door 
België gekoloniseerd waren, gisteren en Belgische burgers met 

Afrikaanse roots, vandaag.
Door Monique Mbeka Phoba 

Rechtvaardiging voor thema:  
Aan de vooravond van de opening van de Waarheids- 
en Verzoeningscommissie in het Belgische Federale 
Parlement, leek het ons nodig om enkele voorbeelden 
te herbekijken van gelijkaardige onderhandelingen 
om nuttige lessen te trekken en gunstige resultaten te 
verzekeren.

Deze lijst van “gezamenlijke onderhandelingen” is niet 
volledig maar dit zijn gebeurtenissen die tot de verbeel-
ding spreken en belangrijke referenties blijven in dit 
soort onderhandelingen.

Telkens blijkt dat 6 punten bepalend zijn voor het wel of 
niet gunstig verloop voor de partij van de burgers van 
Afriakanse oorsprong

1 Het triggerpunt ;  

2 De timing;

3 Het aanbod aan deskundigheid en de kwaliteit van de 
vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschap, 
hun gezamenlijke en gecoördineerde actie     

4 De samenstelling van de agenda ; 

5 Oplossingen ontwikkelen / verkondigen ; 

6 Het toezicht comité .   

We zullen deze 6 punten toepassen op 4 relevante en 
gelijkaardige ervaringen van soms paritaire comités, 
soms niet, die de Belgen van Afrikaanse herkomst in 
pre- of postkoloniale omstandigheden bezighielden:

1 La Table Ronde Politique, de janvier/février 1960 :

2 La Commission Lumumba, de 2000/2001 :

3 L’Afrika Museum et le procesus de sa rénovation, 
entre 2001 et 2018 ;
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1 De politieke ronde tafel (en deels de economische 
ronde tafel) :

Datum en plaats: in Brussel, tussen 20 januari en 20 
februari 1960
Trigger: de rellen van 4 januari 1959, die het imago van 
een modelkolonie waar België graag over opschepte , 
verbrijzelden.
Doelstelling: Congo helpen om van een voogdijregime 
naar onafhankelijkheid over te gaan.
Richting: 20 januari opende de Ronde Tafel confe-
rentie, wat leidt tot de realisatie van de wensen van de 
Congolezen: onmiddellijke onafhankelijkheid, in plaats 
van een min of meer uitgebreide vorm van interne auto-
nomie,  volgens de wensen van de Belgische regering 
van Gaston Eyskens.   

 Vijf van de zes punten werden gerespecteerd:   

• Het triggerpoint, de rellen van januari 1959, een 
signaal vanwege de Congolese bevolking dat ze 
genoeg hadden van hun institutionele situatie.

• Timing: dit triggerpunt heeft de timing geactiveerd. 
Tussen de rellen van januari 1959 en de afkondiging 
van de onafhankelijkheid gingen slechts 1,5 jaar 
voorbij.

• Het aanbod van expertise en de kwaliteit van deze 
expertise: de kwaliteiten van intergenerationaliteit, 
gemeenschappelijk en gecoördineerd optreden 
waren duidelijk. De Congolese leiders werden 
gesteund door hun goodwill-adviseurs, de Congolese 
studenten, die zich meer bewust waren van de 
Belgisch-Belgische realiteit dan wat de leiders hen 
aan advies konden geven. Laten we niet vergeten dat 
deze studenten op een ongekende manier hebben 
bijgedragen aan de berichtgeving in de media over 
het evenement. Ze gaven Joseph Kabasele’s African 
Jazz de opdracht voor 2 nummers die de soundtrack 
van de Afrikaanse onafhankelijkheid zouden worden: 
Independence Chacha en Table Ronde en lanceerden 
het succesvolle genre van nieuwe muziek: rumba.

• De samenstelling van de agenda: Congolese afge-
vaardigden legden onmiddellijk onafhankelijkheid op, 
toen de regering van Gaston Eyskens overwoog om 
vormen van interne autonomie, tussenpersonen, in te 
voeren om de onafhankelijkheid in een hypothetische 
toekomst te degraderen. Gemeenschappelijk front .                     

• De uitwerking / verkondiging van oplossingen: het 
kwam overeen met de Congolese desiterata            

• De begeleidingscommissie: De economische ronde-
tafel, die werd gehouden van 26 april tot 16 mei 1960, 
maakte er deel van uit en werd gedomineerd door 
de Belgische zijde en helemaal niet beheerd door de 
Congolese leiders, te zelfverzekerd na hun overwin-
ning in januari 1960 en die aan boord gingen. op een 
verkiezingscampagne voor machtsposities in mei 
1960. Vervolgens delegeerden ze hun prerogatieven 
aan Congolese studenten, wier tactische zwakheden 
een weg boden voor hun meer ervaren en sluwe 
Belgische gesprekspartners. Het nieuwe land werd 
wakker na de onafhankelijkheid met een lege schat-
kist en zijn verloren erfgoed. Het met een slechte 
timing aanvaarden van de economische rondetafel 
was een fatale fout en het begin van het Belgisch-
Congolese geschil, dat tot op de dag van vandaag 
onopgelost blijft.
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2 De Lumumba-commissie:

Datum en plaats: in Brussel, van 23 maart 2000 tot 31 
oktober 2001
Trigger: de publicatie van het boek “The assassination of 
Patrick Lumumba”, door Ludo de Witte, in 2000
Doelstelling: weten of België verantwoordelijk was voor 
de moord op Lumumba, zoals het boek van Ludo de 
Witte het formuleerde.      

De 6 punten werden niet gerespecteerd:

• Het triggerpoint, het boek van Ludo de Witte, is 
niet geschreven door Congolezen of burgers met 
Afrikaanse roots.

• De timing: werd volledig beslist door de Belgische 
politieke klasse, waardoor het onderwerp van intern 
debat werd, toen de liberalen weer aan de macht 
kwamen in de regenboogcoalitie en Louis Michel, als 
minister van Buitenlandse Zaken, een impact heeft 
op de �nale verloop van politieke gebeurtenissen die 
volgden op de dood van Laurent Kabila door de zoon 
van Joseph Kabila om de macht over te nemen.

• Het aanbod van expertise en de kwaliteit van deze 
expertise: de Onderzoekscommissie was een debat 
tussen historici en Belgische afgevaardigden. In het 
bijzonder waren 2 voorstanders van tegengestelde 
stellingen tegenover de dood van Lumumba: Ludo de 
Witte en Jacques Brassine. Een Congolese historicus, 
Jean Omasambo, was in staat om een presentatie te 
houden, maar zonder toegang te hebben tot dezelfde 
documentatiebronnen als zijn Belgische collega’s.

O�cieel zijn dus noch de regering en de Congolese 
experts, noch de middelen van de expertise van 
Afro-afstammelingen in België of elders in de wereld 
uitgenodigd om op gelijke wijze met hun Belgische 
tegenhangers deel te nemen aan deze Commissie. Er 
was echter overwogen om meer Congolese historici 
te bellen, maar dit spoor werd al snel verlaten. 

• De samenstelling van de agenda: de parlementaire 
onderzoekscommissie was vastbesloten om het 
HOE van de dood van Lumumba te onderzoeken, 
maar verwierp zorgvuldig de vraag WAAROM, waar 
een expertise van een Afro-afstammeling ongetwij-
feld om zou hebben gevraagd. Er moet ook worden 
opgemerkt dat sommige parlementariërs destijds 
voorstelden om het debat uit te breiden tot de 
dekoloniale kwestie, die op dat moment niet aan de 
orde was maar werd gevoerd door de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie.                        

• De uitwerking/verkondiging van oplossingen: het 
beantwoordde aan het Belgische momentum van het 
moment. Louis Michel verklaarde plechtig tegenover 
François Lumumba België’s spijt en verontschuldi-
gingen en bevestigde dat België een morele verant-
woordelijkheid had voor de dood van Lumumba, wat 
een veilige nederlaag was en het netelige probleem 
van herstelbetalingen vermeed . Een Lumumba 
Foundation is voorgesteld als een vorm van herstel, 
die uiteindelijk van weinig belang is .

De begeleidingscommissie: er is geen begeleidings-
commissie opgericht, de Lumumba Foundation heeft 
bijna geen gehoor gegeven. In termen van zijn presta-
ties, als zijn media-impact. 
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3 Het proces van renovatie en dekolonisatie van het 
Museum van Tervueren: 

Datum: Van 2003 tot 2018
Triggerend incident: de komst van een nieuwe direc-
teur in het Museum van Tervueren Guido Gryseels en 
de reparatie van het voormalig Koloniaal Paleis, zwaar 
beschadigd door de tijd.
Doelstelling: ontsnappen aan de beruchte naam van ‘het 
laatste koloniale museum van Europa’.   

• De trigger: de nieuwe directeur van het 
Tervurenmuseum, Guido Gryseels, aangesteld in 
2001, kwam uit de agronomische sector en zat niet 
in dezelfde pasvorm als de vorige directeuren. Hij 
merkte al snel dat het beeld van een versteend 
museum in de koloniale tijd problematisch was. Hij 
pro�teerde van de noodzaak om het afbrokkelende 
gebouw te repareren.   

• De timing: in 2003 startte hij met de staf van het 
museum een re�ectie over de noodzaak om de 
permanente tentoonstelling te veranderen en de 
meest karikaturale koloniale stigmata uit te sluiten, 
bij voorkeur in samenwerking met de vertegen-
woordigers van de Afrikaanse diaspora in België. 
Deze diaspora was, lang voor de komst van Guido 
Gryseels, een fusie aangegaan met het museum 
Tervueen om het recht op inzage in de collecties 
van het museum te claimen. Guido Gryseels zag het 
belang van deze dynamiek en op 17 november 2004 
werd de 17-koppige MRAC-African Associations 
Consultative Council opgericht, in acroniem, 
COMRAF, waarmee 3 meerjarige partnerschaps-
overeenkomsten werden ondertekend, 2004-2008, 
2008- 2012 en de laatste 2012-2016. Na verschillende 
Jaren uitstel is het nieuwe museum op 9 december 
2018 heropend. Tussen 2013 en 2018 was het 5 jaar 
lang gesloten .        

• Het aanbod van expertise van Afro-afstammelingen 
en de kwaliteit van deze expertise: toen het museum 
werd gesloten, gaf de COMRAF er de voorkeur aan 
om zijn prerogatieven van co-creatie van de nieuwe 
permanente tentoonstelling te delegeren aan een 
kleine groep experts, geïdenti�ceerd als de groep 
van 6 en bestaande uit Afro-afstammelingen, die 
ervaring konden claimen in kunstgeschiedenis, 
curating, sociologie en / of cultureel management: 
Billy Kalonji, Toma Luntumbue Muteba, Anne Wetsi 
Mpoma, Ayoko Mensah, Emeline Uwizeyimana en 
Gratia Pungu. Deze groep van zes moesten daarom 
de woordvoerders worden van de gemeenschap van 
Afro-afstammelingen, zodat de nieuwe tentoonstel-

lingen een gedekoloniseerde visie op Afrika zouden 
bieden. Deze deskundigen waren niet alleen  van 
oorsprong Congolees , maar ook Rwandees en 
Burundees maar het had geen invloed op de agenda.         

• De samenstelling van de agenda: Hun impact op de 
nieuwe presentatie van de permanente tentoonstel-
ling werd als zeer gering beoordeeld. Hun grootste 
bijdrage komt neer op een nieuwe kamer genaamd 
“de diasporakamer”, een van hun zeldzame aanbe-
velingen met een e�ect. Waarom zo’n lage impact? 
1- Omdat de re�ectie al was gestart door de experts 
van het museum sinds 2003 en de experts pas 10 jaar 
later hun klacht konden indienen. De integratie van 
hun suggesties werd daarom vanaf het begin sterk 
in twijfel getrokken; 2- Het budget van het museum 
voor de renovatie was 66 miljoen, 65 miljoen was 
nodig voor de renovatie van het gebouw en 1 miljoen 
voor de nieuwe permanente tentoonstelling en 
andere veranderingen. Van meet af aan werden de 
voorstellen van de experts allemaal als onuitvoer-
baar beschouwd , maar dit komt omdat het museum 
zichzelf niet de middelen had gegeven om zijn claim 
te dekoloniseren; 3- Het statuut van de Groep van 
6 in relatie tot het Museum: De experts waren in 
hun activiteiten verbonden met COMRAF, niet met 
het Museum van Tervuren door een nauwkeurig 
contract over hun taken en hun rechten en plichten. 
Als gevolg hiervan hoefde het museum zijn relaties 
met de Groep van 6 niet langer voort te zetten ,zodra 
COMRAF het laatste contract met het museum in 
2016 niet verlengde.

Gevolgtrekking

Aan deze 3 voorbeelden zouden we de epische 
zoektocht naar een Lumumba-plein in Brussel, de 
Parlementaire Commissie over het onrecht dat de 
Metis is aangedaan toevoegen, of de Conferentie van 
Berlijn van 1885, en we passen op hen hetzelfde analy-
sekader van de 6 criteria toe.
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Thema 4: 
Het koloniale verleden, de activering ervan in het heden 

en de acties voor de toekomst op de volgende gebieden: 
Onderwijs - Werkgelegenheid - Huisvesting - Representativiteit 

in openbare instellingen - Gezondheidszorg 
Door Aline Bosuma, Homban Pulusu et Gilles Bazambanza 

Congolezen, Burundezen en Rwandezen, mensen van 
Afrikaanse origine, worstelen met de normale uitda-
gingen van het leven, maar nog meer tegen het onrecht 
en de discriminatie en agressie waaraan ze regelmatig 
worden blootgesteld. Ze worstelen om het hoofd te 
bieden aan de anti-progressiemechanismen die anderen, 
al dan niet bewust, hebben ingevoerd en die hen verhin-
deren hun potentieel volledig in te zetten en te leven 
waar, met wie en hoe ze het goed vinden. 

Deze discriminaties en onrechtvaarheden vinden elke 
dag plaats. Hoewel sommige van seksistische aard, of 
leeftijdsgebonden zijn, zijn de meest voorkomende van 
racistische aard en, meer speci�ek nog, van negrofobe 
of afrofobe aard. 

Ik zou een paar feiten willen noemen, die vandaag door 
steeds meer studies worden bevestigd, maar die lange 
tijd door mensen van Afrikaanse afkomst of door hun 
bondgenoten aan de kaak zijn gesteld, of ze nu gewone 
burgers zijn of zelfs actoren in het veld, militanten of 
activisten. 

Het werkveld

Ik verwijs hier naar een studie in opdracht van de 
Koning Boudewijnstichting, gepubliceerd in 201712, om 
u enkele cijfers te geven. Wist je dat van alle groepen 
met of zonder immigratieachtergrond die in België 
aanwezig zijn, de burgers met een Afrikaanse achter-
grond het meest opgeleid zijn ? 60% van de Afrikaanse 
diaspora heeft een kwali�catie voor het hoger onderwijs. 
Paradoxaal genoeg is het werkloosheidspercentage van 
de Afrikaanse diaspora met  gelijke vaardigheden vier 
keer zo hoog als dat van andere groepen.

De studie vertelt ons ook,  ik citeer, dat “van de burgers 
van Afrikaanse origine die een baan hebben, 56% in een 
situatie van downgrading verkeert, bedoelt daarmee 
dat hun kwali�catie hoger is dan wat hun baan vereist”. 
Einde citaat.

12 DEMART, S., SCHOUMAKER, B., GODIN, M., ADAM, I., (2017), 

Citizens with African roots: a portrait of Belgo-Congolezen, Belgo- 

Rwandans en Belgo-Burundais , King Foundation Baudouin

Het gebied van huisvesting

De cijfers uit een studie uit 2017, uitgevoerd door de 
VUB en de Universiteit Gent13, bevestigt wat wij, het 
Afrikaanse middenveld en bondgenoten, lange tijd aan 
de kaak hebben gesteld. 

Namelijk dat :

• Er is een zeer sterke discriminatie van huurders, wier 
naam Noord-Afrikaans of Sub-Saharaans klinkt. 

• Voor mensen wiens naam klinkt als Afrikaans ten 
zuiden van de Sahara, is het discriminatiepercentage 
21% of 23%, afhankelijk van of we mannen of vrouwen 
beschouwen.

• Anderzijds reageert ongeveer een derde van de 
vastgoedmakelaars in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gunstig op de vraag van bepaalde eigenaars 
om etnische minderheden en mensen met een sociaal 
inkomen te discrimineren (werkloosheid en ander 
vervangingsinkomen). 

• Wanneer huurwoningen duur zijn en in gemeenten 
met een lage etnische diversiteit, hebben makelaars 
een grotere kans om te discrimineren.

• Bovendien is de bron van inkomsten ook een element 
van discriminatie voor vastgoedmakelaars, aangezien 
die bij een gelijk loon in 1/3 van de gevallen de kandi-
daat met een salaris bevoordeelt in plaats van degene 
die een vervangingsinkomen heeft.

We kunnen hier dus zien hoe de combinatie van verschil-
lende discriminaties de cartogra�e van ons land en de 
verdeling van etnisch verschillende bevolkingsgroepen 
in het hart van onze steden tekent. Durf ik te spreken 
van segregatie?

13 VERHAEGHE, P.P., COENEN, A., DEMART, S., VAND DER 

BRACHT, K., VAN DE PUTTE, B., (2017) Discrimibrux, Discriminatie 

door vastgoedmakelaars op de private huurwoningmarkt van 

het BrussesHoofdstedelijk Gewest, Gent : vakgroep Sociologie, 

Universiteit Gent 
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Wat het onderwijs betreft, bevelen wij een recent 
gepubliceerde studie aan die getuigt van wat mensen 
van Afrikaanse origine als discriminatie ervaren op dit 
gebied: bijvoorbeeld het feit dat jonge mensen uit de 
Afrikaanse diaspora zich meer dan anderen gemakke-
lijk oriënteren op de minst gewaardeerde sectoren, die 
soms niet overeenkomen met hun capaciteiten, noch 
met hun vaardigheden, noch met hun oriëntatiekeuzes. 

Over de vraag van de representativiteit van de burgers 
van Afrikaanse origine in openbare instellingen, de 
media en andere plaatsen van macht en expressie, vat 
de titel van een artikel dat Le Vif, L’Express, afgelopen 3 
september online heeft gezet, de situatie goed samen: 
“Politiek, bedrijven, het leger, de cultuur, magistratuur... 
De burgers van Afrikaanse origine zijn bijna onzichtbaar 
in machts- en invloedsposities in ons land. Ze zijn echter 
hoger opgeleid dan het Belgische gemiddelde. Is België 
minder open dan men wil geloven ? ». 

De vraag wordt gesteld... 

We eindigen het opstellen van de tabel met de aanvallen 
op de Afrikaanse diaspora, terwijl ik betreur, wat Djia 
Mambu benadrukt in haar uitstekende boek ‘Peaux 
Noires, médias blancs’14, namelijk dat Afrika en zwarten 
over het algemeen op een simplistische, karikaturale en 
stereotiepe manier worden weergegeven.

Het is ook te betreuren dat de aanwezigheid van racisti-
sche mensen op het front van het podium altijd om een 
“goede reden” is: om te getuigen over onderwerpen die 
zwarten aangaan, in plaats van hun expertise te delen 
of gewoon, zoals niet-racistische mensen, over allerlei 
onderwerpen te praten, zonder censuur,

WAT HEEFT DIT TE MAKEN MET HET BELGISCHE 
KOLONIALE VERLEDEN en dus met de Commissie van 
Waarheid, Verzoening en Herstel?

Eens kijken! 15

14 MAMBU Djia, Peaux noires, médias blancs. Stigmatisations 

des Noirs et de l’Afrique dans la presse belge et française, éd. 

Kwandika, 2018, 198p.

15 Zie aanvullende informatie in punt 1 van de bijlage : “Historische 

ontwikkeling”.

Als we terugblikken op de Belgische koloniale periode 
en de Leopoldiaanse jaren die eraan voorafgingen, 
kunnen we bijvoorbeeld zien dat de “Rassenleer”16, die 
stelt dat veronderstelde rassen niet gelijk zijn17, daar 
wijdverspreid en ingezet werd tijdens deze periode. Het 
kan ook worden opgemerkt dat hetzelfde geldt voor het 
idee dat de Afrikanen moeten worden aangemoedigd 
om van wreedheid naar beschaving te gaan. Beschaving 
die ze zouden kunnen verwerven door contact met de 
Belgen, die ermee zouden worden begiftigd. 

We kunnen ons de koloniale propagandamachine herin-
neren, die is opgezet om deze ideeën en theorieën te 
verspreiden onder iedereen, Belgen, Congolezen, dan 
Rwandezen en Burundezen, om ervoor te zorgen dat 
iedereen uiteindelijk deze ideologie omarmt en deze 
visie van de Afrikanen en wat de relatie tussen Belgen 
en Afrikanen zou moeten zijn, als waarheidsgetrouw en 
geldig op te vatten. 

Deze propaganda is de basis die het mogelijk heeft 
gemaakt te denken dat de Ander beschaafd moest 
worden en dat alle middelen goed waren om dit te 
bereiken, om hem te onderwerpen, hem tot slaaf te 
maken en al zijn pogingen tot rebellie neer te slaan. 

Dus voor een goede zaak en met respect voor dit raam-
werk, werd het als moreel en rechtvaardig beschouwd 
om enerzijds met de zweep te slaan, geweld te plegen, 
te verkrachten, te moorden, te plunderen, te stelen, af 
te zonderen en uit te buiten, terwijl men aan de andere 
kant onderwees, zorgde en evangeliseerde. 

Vandaag de dag kunnen we ons afvragen of alle ideeën 
en praktijken van die tijd zijn verdwenen.

Als we de oude liederen moeten geloven die door de 
jongeren op Pukkelpop onlangs werden overgenomen, 
of de discriminerende beledigingen en het geweld, 
zowel verbaal als fysiek, dat velen van ons nog te vaak 
te verduren krijgen van burgers of agenten van de 
Belgische staat, dan kan daaraan getwijfeld worden.

16 Zie de rassentheorie van Josiah CLARCK NOTT

17 DE GOBINEAU Arthur : Essai sur l’inégalité des races humaines, 

Paris, Firmin-Didot frères, 1853-1855, 4 vol., (1853)



20

Zo heeft het heden dus nog te maken met het koloniale 
verleden. 

Er is een continuüm, een overleving van deze ideeën en 
praktijken. Een continuüm dat zijn naam niet zegt, maar 
wel de kern vormt van elk van de situaties in het heden 
die sinds het begin van deze toespraak zijn genoemd. 
Het is op wat overblijft van deze ideologieën en prak-
tijken dat we vandaag de dag met kracht en vastbera-
denheid moeten werken.

En om, waar het ook is in de Belgische samenleving, het 
geringste vermoeden van racisme weg te nemen, zodat 
deze Waarheids-, HERSTEL- en Verzoeningscommissie 
niet zomaar een verband is op een gapende wond, kondig 
ik u aan, geachte dames en heren. jullie parlementariërs, 
beste experts, dat jullie ons nodig zullen hebben.

U zult het MET ons moeten doen.

We laten je het niet ZONDER ons doen !

Hier zijn enkele manieren van werken en oplossingen 
die naar onze mening moeten worden ingevoerd om 
het werk van het dekoloniseren van de samenleving en 
mentaliteit te beginnen.

OPMERKING: Opgemerkt moet worden dat, voor het in 
de praktijk brengen en in de praktijk brengen van elk van 
deze sporen, de actieve en werkelijke deelname, gelijk 
aan gelijk en dus betaald van mensen van Afrikaanse 
afkomst met de nuttige vaardigheden, essentieel is 
en dit op alle niveaus van besluitvorming, macht en 
uitvoering.

Opzetten en produceren van educatieve en juridische 
hulpmiddelen en bronnen

Opleiding

• Geschiedenislessen over verkenningen (ontdekkingen 
genoemd door Europeanen), slavernij, kolonisatie, 
rassentheorie, kolonialisme, neo-kolonisme en hun 
wandaden tegen zwarte mensen en wat het doet (r) 
naar Europa gebracht (een soort balans).

• Didactische en educatieve instrumenten produceren 
en verspreiden over deze vragen en over stereotypen, 
vooroordelen en discriminatie : leerboeken, boeken, 
�lms, tentoonstellingen, artistieke werken.

• Organiseer workshops, conferenties, debatten over 
deze vragen.

• Creëer een museum (musea) en monumenten van de 
geschiedenis van de slavernij, de geschiedenis van 
de kolonisatie, Congo Museum, Rwanda Museum, 
Burundi Museum.

• Een onderzoekscentrum oprichten over de kwesties 
van de ontmoeting van volkeren van elders met die 
van Afrika (positieve en negatieve interacties).

• Diversi�eer alle categorieën onderwijzend 
personeel, op alle kleuter-, lager-, secundair, 
hoger en universitair niveau.

Wetgeving over de volgende zaken: racisme,

• Creëren en / of versterken van het juridische arse- 
naal om racistische en discriminerende hande- 
lingen te bestra�en en te voorkomen, en zorgen 
voor de middelen om dit sterke juridische kader te 
handhaven.

• Maatregelen nemen, zoals het vaststellen van quota, 
bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van zwarten 
te vergroten (op de arbeidsmarkt, in de media, in 
verantwoordelijke functies, in de wetenschap, acade-
misch en cultureel, ...)

Ondernemerschap

• Het ondernemerschap van Afro-nakomelingen aanmoe-
digen en ondersteunen om modellen en referenties 
(rolmodellen) binnen de gemeenschap te stimuleren;

Geestelijke gezondheid en welzijn

• Dat de door ons aangestelde niet-blanke psychiater 
(en), psycholoog (s) en / of psychogenoloog (s) in de 
Waarheidscommissie worden opgenomen.

• Een fonds oprichten om de mentale gezondheid 
en het welzijn van Afro-afstammelingen te onder- 
steunen, zodat de zorg voor trauma’s en psycholo-
gische problemen die verband houden met raciale 
lasten en negrofobie collectief worden ondersteund 
door de Belgen, we zijn allemaal.

Enzovoort.

Andere mogelijkheden zullen verder worden belicht 
tijdens het werk dat de Congolese, Burundese en 
Rwandese burgermaatschappijen parallel met de 
Waarheidscommissie zullen uitvoeren.
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