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Appeals to the past are among the commonest of strategies in interpretations of the present. What animates such 
appeals is not only disagreement about what happened in the past and what the past was, but uncertainty about 
whether the past really is past, over and concluded, or whether it continues, albeit in different forms, perhaps. 
This problem animates all sorts of discussions – about influence, about blame and judgement, about present 
actualities and future priorities.  

Edward W. Said  

Culture & Imperialism 

 



1 INLEIDING  

 

 

“Twee groepen touwtrekken om de sculptuur van de luipaardman, die tot 2013 in het museum stond 
en die het beeld bevestigde van de angstaanjagende, moordlustige Congolees. Terwijl Congolezen de 
sculptuur weg willen, proberen museummedewerkers ze juist binnen te houden. ‘We kunnen niet 
aanvaarden dat dit werk weggaat,’ protesteren de medewerkers in het Lingala. ‘het heeft ons gemaakt 
tot wat we zijn.’ Het antwoord van de directeur: ‘Het is waar dat het jammer is, maar eigenlijk moet 
het museum volledig gereorganiseerd worden1.’” 

 

 

 

 

                                                      
1 Zaaltekst “Chéri Samba. Réorganisation. Kinshasa. RD Congo. 2002.”  

Chéri Samba, Réorganisation, 2002, Collectie KMMA, Tervuren.  



Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren sloot in 2013 gedurende vijf jaar de deuren 
voor een grondige renovatie. Het opzet? Het museum transformeren van een stoffig monument van het 
kolonialisme tot een moderne en gedekoloniseerde instelling 2 . Het bovenstaande schilderij van de 
Congolese kunstenaar Chéri Samba brengt het waarom en het hoe van het renovatieproces op een sublieme 
wijze in beeld. Waarom moest het museum zo nodig gerenoveerd worden? En hoe is dat proces verlopen?  

Voor een antwoord op de eerste vraag moet een blik geworpen worden op de lange geschiedenis van het 
KMMA. Ontsproten aan de imperiale dromen van de Belgische vorst Leopold II, moest het museum 
initieel de annexatie van de Kongo Vrijstaat legitimeren voor het Belgische volk. En ook tussen 1908 en 
1960 werd het museum gebruikt als een propaganda-instrument, meer bepaald door de Belgische staat om 
zijn koloniale politiek in Centraal-Afrika te ondersteunen. Na de Congolese onafhankelijkheid bleef het 
echter stil in Tervuren. Het KMMA zou decennialang onveranderd blijven en verwerd langzaam “een 
museum van een museum”3. Een plek waar de tijd bevroren leek, en waar men zich kon verwonderen of 
verontwaardigen over het Belgische koloniale verleden. De propagandistische uitstraling van het gebouw 
en de manier waarop Afrika en zijn inwoners in de tentoonstelling geënsceneerd werden, deden sommigen 
twijfelen of Congo misschien nog steeds een Belgische kolonie was4. 

Het museum mocht dan wel versteend zijn de tijd, de samenleving was allerminst onveranderd gebleven. 
De koloniale mens- en wereldbeelden die in de permanente tentoonstelling werden getoond, lagen sterk 
onder vuur5. Onder meer Afro-descendenten stelden dat er voor een dergelijk beeldvorming geen plaats 
meer kon zijn in de multiculturele samenleving die België geworden was 6. De kwestie was urgent, want 
het museum ontving elk jaar tienduizenden kinderen7. Zij kregen binnen de marmeren muren van het 
KMMA hun eerste indrukken over het Afrikaanse continent ingeprent. Indrukken doorspekt van 
racistische stereotypen en achterhaalde realiteiten. Ook bij vele medewerkers van het museum rijpten 
langzaam de geesten dat de tentoonstelling grondig gerenoveerd diende te worden. De noodzaak werd 
steeds dwingender, doordat het maatschappelijke debat rond het gedeelde koloniale verleden van België 
en Centraal-Afrika geleidelijk van toon veranderde. Stilte en nostalgie hadden decennialang de bredere 
omgang met dit verleden bepaald. Zij werden stilaan verdrongen door een bredere aandacht voor én 
kritiek op dit verleden. Een verleden dat volgens velen bovendien op talrijke manieren openlijk én 
heimelijk aanwezig bleef in het heden.  

Over de noodzaak van de renovatie bestond bij velen binnen en buiten het museum dus geen twijfel meer. 
Maar talrijke belangrijke vragen bleven onbeantwoord. Als het KMMA geen koloniaal museum meer kon 
zijn, wat moest het dan wel zijn? Van wie was het museum – en voor wie? Welk museaal verhaal moest er 
verteld worden? Moest men focussen op het heden of op het verleden? Op het Europese of op het 
Afrikaanse continent? Of op alles een beetje? Op welke manier moest het kolonialisme daarin een plaats 
krijgen? Dekoloniseren, wat houdt dat eigenlijk in? Moesten beelden zoals “de luipaardman” nog wel 

                                                      
2 Guido Gryseels, “Towards the Renewal and Renovation of the Royal Museum for Central Africa,” Africa – Atlanta 
Conference: Africa beyond Africa. The future of cultural, social, and scientific research, 2014, p. 2. 
3 Guido Gryseels, Gabrielle Landry en Koeki Claessens, “Integrating the Past: Transformation and Renovation of 
the Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium,” European Review 13, no. 4 (2005) p.646. 
4 Jean Muteba Rahier, “The Ghost of Leopold II: The Belgian Royal Museum of Central Africa and Its Dusty 
Colonialist Exhibition,” Research in African Literatures, 34,1 (2003), p. 62. 
5 Jasmijn Post en Vera Tylzanowski, “Billy Kalonji: 'Ik voel me nergens méér thuis dan in het museum',” in: Bruzz, 
5.12.2018.  
6 Deze term duidt op mensen die afkomstig zijn uit Congo, Rwanda of Burundi. Zij vestigden zich steeds vaker 
duurzaam in België. Sarah Demart, Bruno Schoumaker, Marie Godin en Ilke Adam, “Burgers met Afrikaanse roots: 
een portret van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen,” Koning Boudewijnstichting, 2017, p. 10. 
7 Ter illustratie: in 2010, het eeuwfeest van het KMMA, ontving het museum zo’n 200.000 bezoekers. Zie: Guido 
Gryseels, “Jaarverslag KMMA,” Tervuren: KMMA, 2010, p. 6. 



getoond worden, ondanks hun sterk racistische uitstraling? En zo ja, hoe dienden ze dan te worden 
geënsceneerd en van context voorzien in de tentoonstelling? Wie moest er allemaal betrokken worden bij 
de renovatie? Enkel de eigen wetenschappers en het museumpersoneel? Ook Afrikaanse diaspora in 
België? Congolezen, Rwandezen of Burundezen in Afrika? Externe academici – Belgische en/of 
Congolese? De vragen waren legio en prangend, de antwoorden ver zoek. De meningen waren op tal van 
vlakken scherp verdeeld. De renovatie werd dan ook een moeizaam proces van lange adem, met vallen en 
opstaan. En met veel touwgetrek tussen alle stakeholders die erbij betrokken waren. Toen het KMMA op 
8 december 2018 onder massale belangstelling uiteindelijk de deuren opnieuw opende, werd duidelijk dat 
het museum er niet ten volle in geslaagd was om de enorme uitdagingen tot een goed einde te brengen. 
Men moest erkennen dat de dekolonisering van het museum nog lang niet afgelopen was. De heropening 
was geen eindpunt, maar het begin van een proces.  

Dit thesisonderzoek wil een bijdrage leveren aan deze complexe dekolonisering van het KMMA. In een 
notendop: ik vertrek van de premisse dat het vernieuwde museum in Tervuren nog niet gedekoloniseerd 
is. Deze premisse wordt hard gemaakt door een analyse te maken van verschillende zalen van de 
vernieuwde permanente tentoonstelling. Ik gebruik daarvoor het conceptueel kader van “koloniale afasie”. 
Het onvermogen om op een gedegen manier om te gaan met het koloniale verleden wordt geduid door 
een schets te maken van 1) de bredere maatschappelijke debatten rond het koloniale verleden van België 
en zijn erfenissen en 2) de complexiteit van de instelling in Tervuren, zijn geschiedenis en het moeizame 
renovatieproces. Tot slot worden pistes voor de verdere dekolonisering van het museum verkend.  

De hoofdstukken 2 en 3 zijn inleidend. Ze schetsen de noodzakelijke context om de dekolonisering van 
het KMMA ten gronde te begrijpen. Tegelijkertijd werpen ze een licht op het complexe geheel aan factoren 
die verklaren waarom de dekolonisering zo moeizaam verloopt. In hoofdstuk 2 worden de talrijke 
maatschappelijke debatten die zich op een of andere manier enten op dit koloniale verleden in kaart 
gebracht. Ik heb daarbij voornamelijk getracht om de lezer een inzicht te verschaffen in de complexiteit 
en de veelzijdigheid van de omgang met dit verleden. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingezoomd op het 
KMMA zelf. Kunnen we het museum in Tervuren begrijpen als het archetype van een koloniaal museum? 
Welke rol kunnen (voormalige koloniale) musea spelen in een 21e -eeuwse geglobaliseerde wereld? Tot slot 
wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op het complexe renovatieproces van het KMMA. In hoofdstuk 
4 wordt het theoretische kader van koloniale afasie gedetailleerd uit de doeken gedaan. In hoofdstuk 5 
wordt een analyse gemaakt van de tentoonstelling door de theoretische lens van afasie. Ik zal 
beargumenteren dat het koloniale verleden versplinterd aanwezig is in het vernieuwde museum: soms heel 
erg luid en duidelijk, soms oorverdovend stil. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde analyse van 
de zalen “een museum in beweging” ; “rituelen en ceremonies” ; “koloniaal verleden en 
onafhankelijkheid” en van de manier waarop hedendaagse Congolese kunst in interactie treedt met de 
kolonialistische elementen in het gebouw. In hoofdstuk 6 ten slotte ga ik actief en creatief op zoek naar 
manieren waarop koloniale afasie in het museum in Tervuren overwonnen zou kunnen worden. Ik 
beargumenteer dat het museum een forum voor debat zou moeten worden, waar de maatschappelijke 
vraagstukken rond dekolonisering besproken kunnen worden. Ik beargumenteer eveneens dat het KMMA 
meer zou moeten inzetten op zijn educatieve opdracht, en meer specifiek de vaardigheden van historisch-
kritisch denken zou kunnen bijbrengen aan het publiek.  

Dit onderzoek is opgebouwd vertrekkende van de volgende twee probleemstellingen:  

1) In welke mate lijdt de vernieuwde permanente tentoonstelling in het KMMA aan “koloniale afasie”?  

2) Op welke manier zou koloniale afasie in het KMMA overwonnen kunnen worden? 



Koloniale afasie is een concept dat geponeerd werd door de Amerikaanse antropologe Ann Laura Stoler. 
Het moet worden gesitueerd in een radicaal postkoloniaal denken, waarbij zeer sterk uitgegaan wordt van 
het idee dat het kolonialisme als structuur of ideologie niet afgesloten ligt in een ver verleden, maar 
daarentegen onze hedendaagse samenleving ingrijpend blijft bepalen8. Dit denkkader vertrekt van de 
overtuiging dat erfenissen van het kolonialisme (al dan niet heimelijk) aanwezig blijven in onze publieke 
ruimte, in alledaags taalgebruik, dominante mens- en wereldbeelden, mondiale machts- en 
productieverhoudingen, of vormen van sociale ongelijkheid die langs etnische lijnen lopen. Stoler 
ontleent het begrip afasie aan de geneeskunde. In een medische context wijst het op een taalstoornis, 
verworven ten gevolge van een hersenletsel, waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en 
geschreven taal verstoord wordt9. Het gaat gepaard met een gedeeltelijk verlies aan kennis of met de 
moeilijkheid om structurele verbanden te begrijpen. Stoler hanteert afasie in een postkoloniaal denkkader 
als het onvermogen om een gedeelde taal te vinden over het kolonialisme. Het koloniale verleden (en zijn 
erfenissen) worden soms erkend, blootgelegd en bekritiseerd – en in andere context miskend, verzwegen 
of verbloemd10. Koloniale afasie stelt ons dus de vraag: hoe blijft het kolonialisme de hedendaagse realiteit 
bepalen, hoe kunnen we hierover spreken en hoe kunnen we deze structuren vervolgens ontmantelen?  

De notie dekoloniseren sluit hierbij aan. Barend Blom heeft onderzoek verricht naar koloniale afasie in 
Nederlandse musea. Hij maakt in zijn in zijn scriptie het onderscheid tussen “colonisation” en 
“coloniality”. Hoewel colonisation als een bestuurlijke/politiek systeem sinds de tweede helft van de 20e 
eeuw grotendeels tot het verleden behoort, blijven bepaalde koloniale hiërarchieën bestaan in het heden: 
deze worden aangeduid met de term coloniality11. Bijvoorbeeld het gebruik van de notie ras om een 
onderscheid te maken tussen verschillende groepen mensen. Of ook bepaalde epistemologische (wat is 
waarachtige kennis?) of esthetische (wat is mooi of waardevol?) opvattingen. Dekoloniseren slaat dan op 
het bloot leggen en ontmantelen van deze aanwezig blijvende koloniale hiërarchieën. Dekoloniseren wijst 
op het proces waarbij instituties, denkbeelden, maatschappelijke machtsverhoudingen, … “vrijgemaakt 
worden van koloniale afhankelijkheid” – en dit in de breedste zin van het woord. De redactie van het 
tijdschrift Rekto:Verso spreekt in het themanummer rond dekolonisering over een “ dagelijks ervaren vorm 
van geweld en racisme, een structureel ingebakken ongelijkheid in macht, middelen, stem, erkenning, zichtbaarheid, 
beeldvorming12.” Het gaat over “een veel langere geschiedenis van overheersing: een bewuste of onbewuste doorzetting 
van koloniale patronen waarin de meester alleen zichzelf als norm beschouwt.” Dekoloniseren betekent dan onder 
meer het radicaal “delen van macht” in instituties, eurocentrische narratieven uitdagen, de “Westerse bril” 
afzetten en bewust op zoek gaan naar andere (zwarte) perspectieven en stemmen, de gevestigde canon van 
kunst en cultuur uitdagen, stilstaan bij vormen van (onrechtmatige?) culturele toe-eigening of de 
structurele maatschappelijke voordelen die witte mensen genieten t.o.v. niet-witte mensen erkennen en 
counteren13.  

Daarnaast moeten nog enkele andere definities meegegeven worden en afbakeningen worden gemaakt. 
Ten eerste over het onderzoeksobject. Het KMMA is een van de 10 federaal-wetenschappelijke 
instellingen in België. Het is zowel een onderzoeksinstituut als een museum. Het heeft daarnaast ook een 
belangrijke educatieve werking en organiseert tal van evenementen en expo’s, die zich onder meer richten 

                                                      
8 Ann Laura Stoler, Duress. Imperial durabilities in our times, (Durham: Duke University Press, 2016), p. 4-6. 
9 “Wat is afasie?” Vereniging Afasie VZW, geraadpleegd 26.01.2019, https://www.afasie.be/wat-is-afasie.html.  
10 Ann Laura Stoler, “Colonial Aphasia : Race and Disabled Histories in France,” Public Culture, 23 (2011), p. 122. 
11 Zie Blom, p. 82. Hij baseert zich voor dit onderscheid op het werk van de Peruviaanse socioloog Aníbal Quijano 
en de Argentijnse dekoloniale denker Walter Mignolo.  
12 Redactie Rekto:Verso, “Redactioneel: een oefening in perspectief,” in: Rekto:Verso – Dekoloniseer, 23.03.2018. 
Geraadpleegd 14.05.2019. 
13 Ik heb me voor dit overzicht gebaseerd op de bijdragen van uiteenlopende auteurs in het nummer Rekto:Verso – 
Dekoloniseer. Dit themanummer vormt een goede inleiding op de huidige debatten rond dekolonisering vanuit een 
activistisch perspectief.  



op de Afrikaanse gemeenschappen in België. In dit onderzoek wordt afwisselend gesproken van “het 
KMMA”, “het museum” , “de instelling” of “het instituut”. Daarmee wordt, tenzij anders vermeld, 
verwezen naar de museale werking, en niet zozeer naar het wetenschappelijk onderzoek dat in de instelling 
wordt verricht. Het is echter belangrijk om steeds in het achterhoofd te houden dat alle onderdelen van 
het KMMA sterk in onderlinge interactie staan met elkaar. Zo moet de permanente tentoonstelling in 
belangrijke mate de onderzoeksresultaten van het instituut presenteren aan een groot publiek. In 
hoofdstuk 3 wordt hier nog dieper op ingegaan.  

In dit onderzoek zal ik een terminologisch onderscheid maken tussen het verleden (het proces – wat 
voorheen gebeurd is), geschiedenis (het geheel van narratieven die spreken over wat gebeurd is) en 
geschiedschrijving (het specifiek academische, historisch-wetenschappelijke narratief dat spreekt over wat 
gebeurd is)14. Daar valt nog een categorie aan toe te voegen: de wetenschappelijke narratieven die spreken 
over de andere narratieven. Dit heet dan het brede interdisciplinaire veld van de memory studies. 
Belangrijk hierbij is de fundamentele verwevenheid tussen verleden en geschiedenis – tussen vroeger en 
nu. Het verleden kan niet an sich beoordeeld of beschreven worden. Het zijn daarentegen mensen die 
vanuit het heden belang en betekenis toeschrijven aan bepaalde gebeurtenissen of fenomenen in het 
verleden. Daarom is geschiedenis steeds een constant “opnieuw interpreteren” van het verleden, vanuit 
het heden – en dus vanuit hedendaagse denkkaders, vraagstukken of bezorgdheden. Dit inzicht roept 
vervolgens ook de vraag op waarover niet gesproken wordt. Voor alles wat vermeld wordt blijft immers 
zoveel meer onvermeld. Geschiedenis is dus de synthese van een dialectische interactie tussen vermelden 
en verzwijgen15 . Het is met andere woorden het resultaat van een complex spel van benoemen en 
herinneren versus vergeten & verborgen blijven. Zeker in de context van de dekolonisering van het 
museum zal dit een belangrijk inzicht blijken: welke perspectieven blijven on(der)belicht in het museale 
verhaal dat wordt geënsceneerd?  

Ik wil in deze inleiding nog twee belangrijke vragen aansnijden: het waarom (relevantie) en het hoe 
(methodologie) van dit onderzoek. Ik hoop dat mijn inzichten een bijdrage kunnen leveren aan het 
urgente proces van de dekolonisering van het museum en de bredere samenleving. Zoals ik in hoofdstuk 
6 zal beargumenteren, ben ik er sterk van overtuigd dat de dekolonisering van het KMMA geen uitdaging 
is die het museum alleen kan of mag volbrengen. Het vraagstuk rond de toekomstige transformatie van 
deze instelling is geen interne, louter institutionele kwestie, maar een urgente maatschappelijke 
aangelegenheid. Het is dan ook de ambitie van mijn thesisonderzoek om een bijdrage te leveren aan het 
complexe en veelzijdige maatschappelijke debat rond het koloniale verleden, en dus niet alleen aan het 
historisch - wetenschappelijke debat. Ik richt me hier dus niet uitsluitend tot een academisch doelpubliek 
dat over een bredere voorkennis beschikt, maar eveneens tot een (leken)publiek met een beperktere 
historische of conceptuele bagage. Immers, als we willen dat deze debatten breed maatschappelijk gevoerd 
kunnen worden, en niet uitsluitend en petit comité door academici, museummedewerkers of activisten, dan 
is er nood aan toegankelijke en onderbouwde teksten die dit brede publiek kunnen helpen om de 
complexiteit van deze uitdaging te doorgronden, zodat ze op een degelijke manier kunnen participeren in 
deze debatten. Dit is een van de voornaamste redenen waarom ik zo’n uitgebreide aandacht heb besteed 
aan het schetsen van de bredere context waarin de vernieuwde tentoonstelling tot stand is gekomen. 

Historici kijken meestal met enige temporele afstand naar de historische fenomenen die ze trachten te 
doorgronden. Deze afstand in de tijd zou volgens sommigen helpen om “meer onbevangen” of “neutraler” 
tot inzichten te komen over datgene wat men onderzoekt. De temporele afstand in dit onderzoek is echter 

                                                      
14 Ik baseer me hiervoor op het scherpe denkwerk van de Haïtiaans-Amerikaanse antropoloog & publiekshistoricus 
Michel-Rolph Trouillot (1949-2012). Zie: Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past : power and the production of history, 
(Boston: Beacon Press, 2015), p. 2 – 3. 
15 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past, p. 48. 



quasi nihil: de maatschappelijke debatten rond het koloniale verleden en zijn erfenissen die ik heb 
trachten te “grijpen” waren in een constante ontwikkeling. En ook de renovatie van het KMMA was 
allesbehalve voltooid bij het ter perse gaan van deze scriptie. Dit heeft enkele belangrijke consequenties 
voor mijn gehanteerde methodologie. Ten eerste moest ik er me volledig van bewust zijn dat ik fully 
historical ben: ik ben zowel onderdeel van het proces van het verleden, als invloedrijk in de constructie van 
het narratief over ditzelfde verleden16. Ik sta met andere woorden midden in het brede maatschappelijke 
debat, dat ik vanuit mijn eigen begrensde perspectief en aan de hand van de bovenstaande 
probleemstellingen tracht te doorgronden. Daarnaast ben ik ook onvermijdelijk én intentioneel een actor 
die deze debatten in een bepaalde richting stuurt. Men kan hedendaagse debatten immers niet beschrijven 
zonder er (in meer of mindere mate) zelf aan deel te nemen.  

Deze constatering is des te meer aan de orde gezien de beladen thematiek van dit onderzoek. Een 
belangrijk vraagstuk in de debatten rond dekolonisering luidt immers wie de autoriteit bezit om uitspraken 
te doen over het koloniale verleden en zijn erfenissen in het heden. Academisch geschoolde historici die 
werkzaam zijn aan universiteiten komen dan logischerwijs in beeld. Ze stellen immers tot betrouwbare 
inzichten te kunnen komen op basis van een specifieke, historisch-wetenschappelijke methode – een 
methode die bovendien een groot maatschappelijk aanzien geniet. Het is in deze inleiding belangrijk om 
op te merken dat deze autoriteit vanuit een bepaalde hoek zeer sterk in vraag wordt gesteld. Zoals ook 
verder in hoofdstuk 2 zal worden getoond, formuleren sommige dekoloniale denkers en activisten scherpe 
kritieken op de universiteit als een dominant wit en paternalistisch instituut17. Ze stellen immers dat de 
universiteit medeplichtig is aan het in stand houden van de koloniale hiërarchieën die hierboven werden 
vermeld. Daaruit volgt volgens hen dat de universiteit (en dus ook de academicus/a die er deel vanuit 
maakt) zichzelf geen autoriteit in deze debatten kan toedichten, zolang het haar of zijn eigen wortels in 
koloniale denkbeelden niet erkent én actief ontmantelt18. De dekolonisering van de universiteit is volgens 
deze denkers een belangrijke en noodzakelijke stap in het grotere proces van de dekolonisering van de 
samenleving.  

Ik kan als witte, mannelijke student aan de universiteit van Gent deze kritiek niet eenvoudigweg naast me 
neerleggen. Ze stelt immers heel de ambitie van deze scriptie radicaal in vraag: het idee dat de voltooiing 
van dit onderzoek een waardevolle bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke debat omtrent de 
omgang met het gedeelde koloniale verleden van België en Congo, Rwanda en Burundi. Het idee dat ik 
als kersverse historicus waardevolle competenties verworven heb, die me in staat stellen om daadwerkelijk 
een vorm van autoriteit te claimen in deze debatten. Het idee – en dit raakt aan de kern van wat 
wetenschappelijk onderzoek pretendeert te zijn – dat het net deze competenties zijn die mij autoriteit 
verlenen. En dat deze autoriteit dus niet voortkomt uit mijn wit-zijn of man-zijn (en bij uitbreiding 
bijvoorbeeld ook mijn toebehoren aan een bepaalde maatschappelijke klasse) maar uit een vaardig-zijn. Ik 
zal bekennen dat ik tot op heden gewrongen zit met de kritiek van deze stemmen en wat deze voor mij 
mijn onderzoek betekent. Een terugblik op mijn eigen universitaire carrière volstaat om in te zien dat de 
professoren die mijn denken gevormd hebben homogeen wit en overwegend mannelijk waren. Dat de 
leerlingen die mij tijdens de hoorcolleges omringden quasi homogeen wit waren. Dat de geschiedenis die 
mij gepresenteerd werd – op enkele uitzonderingen na – een sterk eurocentrisch karakter had. Ik hoef dan 
ook niet te worden overtuigd van het feit dat dit alles mijn denken onherroepelijk heeft bepaald – of 
eerder beperkt.  

                                                      
16 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past, p. 24. 
17 Voor een leesbare introductie op deze kritiek, zie: Olave Nduwanje, “Dubbel vastberaden. Gloria Wekker 
ontmoet Rachida Aziz,” in: Rekto:Verso – Dekoloniseer, 79, 1 (2018), p. 8 – 13.  
18 Voor een interessante reeks aan bijdragen over o.a. het dekoloniseren van universitaire curricula, het 
diversiteitsvraagstuk & de universiteit als “wit” instituut, zie: Gurminder K. Bhambra, Kerem Nisancioglu en Dalia 
Gebrial, Decolonising the University, Londen, Pluto Press, 2018, 272 p.  



Is het project van maatschappelijke dekolonisering dan gedoemd om onherroepelijk te leiden tot een vorm 
van identiteitspolitiek, waarbij enkel diegenen die deze thematiek kunnen “belichten vanuit een 
persoonlijk doorleefde expertise en reflectie” autoriteit en geloofwaardigheid kunnen claimen19? Wordt 
individuele ervaring met andere woorden de nieuwe standaard – en dit ten koste van competentie of 
vaardig-zijn? Is bijvoorbeeld een Congolees perspectief op deze problematieken per definitie waardevol 
omdat het om een Congolees gaat? Of moeten we toch nieuwe manieren blijven zoeken, opdat onze 
maatstaaf van wat waardevolle kennis is, meer zou zijn dan een louter gestoeld zijn op huidskleur of een 
origine zonder meer? Bestaat een belangrijke eerste stap erin om te erkennen dat er ingrijpende vormen 
van structurele ongelijkheid bestaan in onze samenleving, die zich op allerlei verschillende domeinen 
manifesteren – en dat daar ook “etnische” lijnen in te ontwaren zijn? (= het controversiële begrip white 
privilege) En dat deze structurele ongelijkheid bepaalde groepen systematisch kansen ontneemt om zichzelf 
te vormen tot, of erkend te worden als, competente en vaardige personen?  

Al het bovenstaande leidt ons ultiem naar de vraag of de specifieke competenties van de academisch 
geschoolde historica/us – haar of zijn vaardig-zijn – de dekoloniale toets zouden kunnen doorstaan. Zou 
het historisch denken zoals ik dat aan de universiteit ontwikkeld heb in de afgelopen jaren – en dat met het 
schrijven van deze scriptie zijn sluitstuk kent – in staat kunnen zijn deze kritieken te counteren? Of sterker 
nog: op welke manier zou dit historisch denken een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het 
ingrijpende project van dekolonisering van onze samenleving? Kan een historische attitude helpen om 
denkbeelden, die geworteld zijn in het koloniale verleden, bloot te leggen en actief te ontmantelen? Dit is 
trouwens een vraag die de sfeer van de universiteit overstijgt: historisch denken ontwikkelen bij leerlingen 
is immers ook hét absolute einddoel van zes jaar geschiedenisonderricht in het Vlaamse secundaire 
onderwijs.  

De bovenstaande kritieken dwingen me dus om aan te tonen waarom dit historisch onderzoek waardevol 
is. Deze vraag heeft me in de afgelopen maanden, tijdens het schrijven van deze thesis, sterk bezig 
gehouden. Tijdens mijn opleiding tot historicus erodeerde mijn geloof in onbevangen en absolute 
wetenschappelijke kennis immers volledig. Wetenschap kon niet vanzelfsprekend gewoon “waar” of “juist” 
zijn. In de plaats daarvan kwam een veel complexer beeld van waarheid. Ik besefte dat wetenschap 
onherroepelijk mensenwerk is, en dus fundamenteel gekleurd wordt door de mens- en wereldbeelden of 
de belangen en ambities van de onderzoeker. Ik realiseerde me dat kennis steeds tijdelijk is, onherroepelijk 
te kort schiet en geen eeuwige of universele geldigheid kan claimen. Ik leerde dat waarheid fundamenteel 
te maken heeft met het vinden van een breed gedragen consensus, en dus vooral voortkomt uit de 
constante uitwisseling van ideeën en argumenten, die vaak gebaseerd zijn op empirische analyse. Ik vroeg 
me af hoe verschillende perspectieven zich kunnen onderscheiden van elkaar – en op basis van welke 
criteria we het ene perspectief waardevoller kunnen achten dan het andere. Ik ontdekte eveneens dat er 
binnen de (sociale) wetenschappen een enorme waaier aan opvattingen bestaat over al de bovenstaande 
bedenkingen. Opvattingen die bovendien vaak haaks staan op elkaar. Daarnaast schrijf ik dit onderzoek 
in een tijdgeest waarin “wetenschap” ; “objectiviteit” of “rationeel-wetenschappelijke kennis” sterk onder 
druk staan20. Wetenschap die zich zelfzeker profileert als “de enige wezenlijke manier om tot kennis te komen 
van onze (historische) werkelijkheid” is blind voor de crisis waar feitelijkheid en rationeel-wetenschappelijke 
kennis zich in bevinden. Een belangrijke (achterliggende) ambitie van dit onderzoek is dan ook een 
zoektocht naar de hedendaagse relevantie van de (historisch-)kritische wetenschappelijke methode.  

                                                      
19 Verwijzing naar het redactioneel van het themanummer van Recto:Verso over dekolonisering, waarin de keuze 
voor bijdragen van auteurs die deze over deze “doorleefde expertise en reflectie” beschikken wordt verdedigd. 
20 De verkiezing van post-truth tot het Oxford Dictionaries Word of the Year 2016 is exemplarisch voor deze vaststelling. 
Post-truth wordt daarbij gedefineerd als “relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in 
shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.” Zie: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-
year/word-of-the-year-2016 [Geraadpleegd 1 05 2019]. 



Het bronnenmateriaal waarop ik me in dit onderzoek baseer is erg uiteenlopend. Het hedendaagse 
maatschappelijke debat rond het koloniale verleden en de dekolonisering van het museum wordt immers 
niet alleen gevoerd binnen de steriele muren van de universiteit, maar eveneens op allerhande 
(internet)fora, opiniepagina’s, in museale tentoonstellingen, tijdens lezingen, workshops of debatten. Ik 
heb dan ook getracht om deze grote diversiteit aan narratieven naar waarde te schatten en waar mogelijk 
te gebruiken om mijn betoog mee vorm te geven. De onderstaande tabel geeft een onvolledig overzicht 
van het parcours dat ik afgelegd heb tijdens het schrijven van dit thesisonderzoek. Ik beschouw alle 
onderstaande evenementen als belangrijke inspiratiebronnen van mijn onderzoek. Ze hebben namelijk 
mijn denken over deze problematiek zeer sterk gestuurd, en dus logischerwijs eveneens mijn analyse van 
de vernieuwde permanente tentoonstelling in het KMMA beïnvloed. Ook de denkpistes voor een verdere 
dekolonisering van het museum die ik in hoofdstuk 7 poneer, zijn sterk schatplichtig aan de inzichten die 
ik overhield aan deze evenementen. Ik zal in de volgende hoofdstukken dan ook verschillende keren 
verwijzen naar meningen, uitspraken of inzichten die hier te rapen vielen.  

 

  



 Wat?  Wanneer?  Waar?  

1 Stage: publieksgeschiedenis in het KMMA Herfst 2016 Tervuren  

2 Tentoonstelling: Tropenmuseum (Permanente tentoonstelling)  30/03/2017 Amsterdam 

3 Tentoonstelling: Rijksmuseum (Permanente tentoonstelling)  31/03/2017 Amsterdam 

4 Tentoonstelling: Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600.  31/03/2017 
Rijksmuseum,  
Amsterdam 

5 Tentoonstelling: Musée Africain de Namur  04/05/2017 Namen  

6 
Stage: Lerarenopleiding Geschiedenis – verschillende lessen gegeven over 
(Belgisch) kolonialisme en dekolonisatie.  

2017 - 2018 / 

7 
Debat: Congo en de erfenis van het kolonialisme. Met Ludo De Witte & Alain 
Mandiki (Actief Linkse Studenten Gent)21 

18/10/2018 
Blandijnberg, 

Gent 

8 
Lezing: Rolando Vazquez: What does it mean to decolonize today? Introducing the 
decolonial option22. 

28/11/2018 UFO, Gent 

9 
Tentoonstelling: Heden van het Slavernijverleden - Maak kennis met actuele 
erfenissen van slavernij en kolonialisme in Nederland23 

29/11/2018 
Tropenmuseum, 

Amsterdam 
10 Seminarie: Keywords for a future practice24 30/11/2018 RCMC, Leiden 

11 Film: Lobi Kuna (Matthias De Groof)25  4/12/2018 
Paddenhoek, 

Gent 

12 Theater: Action Zoo Huma/in: De Waarheidscommissie26 7/12/2018 
Belgische 

Senaat, Brussel  
13 Tentoonstelling: Heropening Africamuseum (individueel bezoek) 9/12/2018 Tervuren 

14 
Film: Palimpsest of the Africa Museum 
 (Matthias De Groof) 27 

9/12/2018 Bozar, Brussel 

15 Debat: Kinderen van de Kolonie - hoe dekoloniseren we onze geesten?28  10/12/2018 Bozar, Brussel 

16 Tentoonstelling: Africamuseum (rondleiding CMSI UGent) 12/12/2018 Tervuren 

17 Debat: Postcolonial Memory and the Decolonization of the mind.  12/12/2018 KULeuven  

18 Debat: Door een witte bril29 14/12/2018 Vooruit, Gent  

19 Debat: Dringend: Dekolonisatie30 14/12/2018 Vooruit, Gent 

20 
Lezing: Françoise Vergès en Laura Nsengiyumva: Decolonizing artistic 
interventions in Belgium (TAPAS)  

18/01/2019 UFO, Gent 

21 Tentoonstelling: Africamuseum (rondleiding TAPAS UGent)  24/01/2019 Tervuren  

22 Theater: BLACK – The Sorrows of Belgium I: Congo 27/03/2019 NT Gent  

23 Tentoonstelling: Africamuseum (individueel bezoek) 09/04/2019 Tervuren  
 

 

                                                      
21 Voor meer info, zie: https://www.facebook.com/events/301800820649579/.  
22 Zie: http://www.tapas.ugent.be/activities/decolonizingpracticesanddiscoursesbelgium. 
23 Zie: https://www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/heden-van-het-slavernijverleden. 
24 Zie: https://www.materialculture.nl/en/events/keywords-future-practice. 
25 Zie: https://www.africaplatform.ugent.be/news/lobi-kuna-film-screening-and-director-qa. 
26 Zie: https://www.dewaarheidscommissie.com/schoolvoorstelling. 
27 Zie: https://www.bozar.be/nl/activities/148714-palimpsest-of-the-africa-museum---matthias-de-groof-mona-
mpembele. 
28 Zie: https://www.bozar.be/nl/activities/148586-kinderen-van-de-kolonie  
29 Zie: https://www.festivalgelijkheid.be/programma/door-een-witte-bril. 
30 Zie: https://www.festivalgelijkheid.be/programma/dringend-dekolonisatie 



 

  

Een koloniale geschiedenis beschrijven is in onze tijd bij voorbaat een delicate aangelegenheid. 
Het publieke debat, 50 jaar nadat de grote dekolonisatiegolf van overwegend Afrikaanse 
landen zich voltrok, draait inmiddels niet zozeer rond de eigenlijke gebeurtenissen, als wel om 
de appreciatie van het koloniale verleden en de omgang met de gevolgen. Dit betekent dat elke 
geschiedschrijving in de politieke schijnwerper komt te staan, met name rond de vraag wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Dit is in België het geval evenals in naburige landen.  

 

Arnold De Boer 

Boekrecensie van Kongo. Een voorgeschiedenis van Lucas Catherine in MO*  

 



2 HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT OVER HET BELGISCH 
KOLONIALISME EN ZIJN ERFENISSEN IN VOGELVLUCHT 

 

“En waarover gaat je thesis?” Die vraag kreeg ik wel eens, in de afgelopen maanden. 

“De hedendaagse maatschappelijke omgang met het koloniale verleden” antwoordde ik dan.  

“Ah! Leopold II, en zijn standbeelden!”  

Wie als buitenstaander de debatten rond het koloniale verleden op een eerder passieve manier volgt, zou 
inderdaad de indruk kunnen krijgen dat deze zich beperken tot vorstelijke standbeelden in de publieke 
ruimte of de vraag wat we aan moeten vangen met de Sinterklaastraditie en de figuur van Zwarte Piet. 
Toen ik zelf in 2017 aan dit onderzoek begon, was mijn beeld over de maatschappelijke omgang met het 
kolonialisme eveneens beperkt. Naarmate ik me verder verdiepte in deze thematiek, werd het me echter 
duidelijk dat de debatten rond dekolonisatie veel gelaagder en meer divers zijn dan ik initieel vermoedde. 
Tal van vraagstukken, bezorgdheden of kritieken komen er op een complexe manier samen. Heden en 
verleden lopen daarbij vaak dwars door elkaar. En heel wat verschillende actoren nemen deel aan deze 
debatten.  

In dit hoofdstuk zal ik dit complexe kluwen in kaart trachten te brengen, zodat we het KMMA kunnen 
begrijpen als een intersectie waarin vele elementen van het bredere maatschappelijke debat samenkomen. 
Ik vertrek daarbij van de volgende vraag: Hoe past de dekolonisatie van het museum in een brede waaier aan 
maatschappelijke debatten rond de omgang met het (Belgische) koloniale verleden en zijn erfenissen? Als we spreken 
over “de erfenissen van het koloniale verleden erkennen” of over “de noodzaak tot dekoloniseren”, wat 
speelt er dan eigenlijk allemaal mee? Het is mijn voornaamste doelstelling om de lezer bewust te maken 
van de complexiteit en de grootteorde van deze debatten, zonder daarbij elk deeldebat integraal en gedegen 
in kaart te brengen. Achter elk van deze – door mijzelf ontwaarde en benoemde – debatten zit immers een 
hele wereld aan vraagstukken, (wetenschappelijke-) literatuur, actoren en perspectieven verscholen. Ik 
claim dan ook niet dat ik alle finesses van deze debatten beheers. 

Dit hoofdstuk kent dan ook enkele belangrijke begrenzingen. Ten eerste moeten de inzichten die ik 
hieronder zal schetsen gezien worden als bijvangst. Door actief bezig te zijn met de dekolonisering van het 
museum, kwam het bredere maatschappelijke debat onvermijdelijk op mijn pad. Ik realiseerde me dat het 
cruciaal is om de casus van het KMMA in deze bredere context te begrijpen. Toch bleven mijn 
onderzoeksvragen primair gericht op het museum. Ten tweede maak ik geen analyse van de draagwijdte 
of de impact van elk van deze debatten. Sommige worden immers erg breed gevoerd, waardoor een groot 
aantal mensen er aan deelneemt of bereikt wordt. Andere worden daarentegen gevoerd in een niche en 
krijgen onvermijdelijk veel minder ruchtbaarheid. Ik zal de debatten dan ook schetsen zonder per se stil 
te staan bij de vraag wat hun specifieke draagwijdte is. Daarbij aansluitend zal ik ook niet dieper ingaan 
op de vraag wie de actoren zijn die deze debatten voeren. Wat is hun achtergrond? Wat zijn hun (politieke) 
belangen? Waarom positioneren ze zich op een bepaalde manier in deze debatten? Deze vragen blijven 
grotendeels onderbelicht. Ten derde maak ik een momentopname van deze debatten zoals ik die tijdens 
mijn thesistraject in de periode 2017 – 2018 – 2019 heb waargenomen. Er wordt daarbij zelden een 
historische reconstructie gemaakt van hoe deze debatten doorheen de tijd geëvolueerd zijn. Ten vierde ligt 
de focus voornamelijk bij het Belgische koloniale verleden – behalve in die debatten waarbij de nationale 
grenzen overstegen worden. Tot slot: in dit hoofdstuk, en verderop in dit onderzoek, wordt om de 
leesbaarheid te bevorderen in enkelvoudsvorm gesproken over het maatschappelijk debat of de 
hedendaagse omgang met het koloniale verleden. Hiermee wordt echter steeds het complexe amalgaam 
aan debatten bedoeld dat hieronder zal worden geschetst.  



2.1 EEN DEBAT IN CONSTANTE EVOLUTIE  
 

Verandering lijkt een eerste belangrijke notie te zijn om de maatschappelijke debatten rond kolonialisme 
beter de begrijpen. Verschillende commentatoren stellen dat deze debatten in een stroomversnelling zitten 
en dat een vroegere consensus over de beoordeling van dit verleden actief uitgedaagd wordt door nieuwe 
narratieven. Die vroegere consensus valt volgens Idesbald Goddeeris grosso modo samen met het narratief 
dat we lezen in het werk Congo: een geschiedenis van David Van Reybrouck31. Het werk verscheen in 2010 
– het jubileumjaar van een halve eeuw Congolese onafhankelijkheid – en was een enorm succes32 . 
Goddeeris stelt dat het discours dat Van Reybrouck met zijn boek mainstream heeft gemaakt er een is dat 
kolonialisme samenvat in termen als “paternalisme en idealisme, en dus niet met racisme, machtsdrift en 
winstbejag33.” Bambi Ceuppens, een antropologe verbonden aan het KMMA, omschreef dit dominante 
narratief op haar beurt als volgt34: [Parafrase] “We zijn kritisch voor het verleden van de Kongo Vrijstaat en de 
figuur van Leopold II, maar niet voor Belgisch-Congo. De beelden van koloniale propaganda blijven het dominante 
discours kleuren: “Er was niets voor de aankomst van de Europeanen, Leopold II is over de schreef gegaan, maar na 
de overdracht werd alles beter: we hebben ziekenhuizen en wegen gebouwd en onderwijs verschaft. Na de dekolonisatie 
draaide alles in de soep.” Dit narratief lijkt echter steeds meer barsten te vertonen. Volgens historicus Gert 
Huskens vormde 2018 immers een scharnierpunt voor de maatschappelijke omgang met het Belgische 
koloniale verleden35. Hij verwijst daarbij naar de heropening van het KMMA en het verschijnen van de 
zesdelige serie Kinderen van de kolonie (KVK) op Canvas. Om enkele krachtlijnen van deze nieuwe teneur 
te proberen vatten, zal ik kort inzoomen op deze laatstgenoemde serie. 

Een belangrijke verdienste van KVK is dat een Congolees perspectief op dit verleden gepresenteerd werd 
aan een breder publiek. Zoals Bambi Ceuppens opmerkt: “Het debat over de koloniale tijd is een debat dat 
Belgen (of Vlamingen met andere Nederlandstaligen) vooral onder zichzelf voeren36. Voorheen kwam de Congolese 
stem daarin weinig of niet aan bod. In KVK werden zij wel gehoord. Zo vertelden Congolezen over hun 
ervaringen als “zwarten” in een Belgisch koloniaal systeem en werd aan jonge Belgen met Afrikaanse roots 
een forum gegeven waar ze konden getuigen over hun ervaringen met hedendaags racisme en 
discriminatie. Ook de expertise van Congolese historici werd gevaloriseerd37. Dit alles resulteerde in 
interessante historische narratieven. Zo vernam de kijker bijvoorbeeld dat de klassieke eurocentrische 
opsplitsing tussen een Leopoldiaanse periode voor 1908 en een Belgische periode na 1908 vanuit een 
Congolees oogpunt weinig steek houdt, omdat men nog steeds in een repressief en gewelddadig koloniaal 
systeem werd geduwd. Daarnaast was er uitgebreide aandacht voor Congolees verzet en agency (o.a. de 
opstand van de Pende in 1931). Kortom, de kijker kreeg mee dat Afrikanen de kolonisatie niet lijdzaam 
ondergingen. Ondanks deze brede aandacht voor een Congolees perspectief werden nog andere 
perspectieven getoond: ook de nostalgische narratieven van oud-kolonialen passeerden de revue. De 
expertise van historici diende daarbij als aanvulling en contextualisering van de (soms sterk tegenstrijdige) 
narratieven van de verschillende getuigen. Vervolgens werd ook consequent de link gelegd met het heden: 

                                                      
31  Goddeeris is professor (post-)koloniale geschiedenis aan de K.U. Leuven. Idesbald Goddeeris, “Postcolonial 
Belgium”, in: Interventions - International Journal of Postcolonial Studies, 17, 3 (2015), p. 437 ev. 
32 David Van Reybrouck, Congo : een geschiedenis, (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010), 680 p. 
33 Idesbald Goddeeris, “Congo door een gekleurde bril”, De Standaard, 8.1.2019. 
34 Bambi Ceuppens, “We zijn kritisch voor Leopold II, niet voor de koloniale periode van ons land,” Radio 1, 
25.07.2018. 
35  Gert Huskens, “Postkolonialisme is een attitude, geen thema,” Over de muur, 14 december 2018. Via 
https://overdemuur.org/postkolonialisme-is-een-attitude-geen-thema/ 
36 Fiep Van Bodegom,“Conserveren om te veranderen. Vincent van Velsen, Imara Limon en Bambi Ceuppens 
over de dekolonisatie van het museum,” De Witte Raaf 195, 33 (2018), p. 11. 
37 We zullen hieronder nog zien dat ook in een academische context een Congolees perspectief zeer lang onderbelicht 
is gebleven.  
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de erfenissen van het kolonialisme liepen als een rode draad doorheen de zes afleveringen. Vooral de 
laatste twee afleveringen, de koloniale erfenis & beeldvorming en mythes, focusten op de blijvende aanwezigheid 
van koloniale stereotyperingen, denkbeelden en machtsverhoudingen in onze samenleving. De serie zette 
aan tot reflectie over de vraag hoe deze bestreden en ontmanteld zouden kunnen worden.  

De meest opmerkelijke breuk met het vroegere narratief van pakweg Van Reybrouck was echter de scherpe 
manier waarop gesproken werd over Belgisch Congo (1908 – 1960). Het klassieke beeld van een relatief 
rustige modelkolonie werd radicaal aan flarden gescheurd. Cardioloog Pierre Wakujoja Mbuyamba 
noemde de Belgische kolonie een vorm van “apartheid” – daarmee verwijzend naar het racistische 
politieke systeem in Zuid-Afrika. Historicus Bas de Roo verklaarde: “Geweld, dwang en racisme waren 
structureel eigen aan het koloniale systeem38 .” En professor Guy Vanthemsche omschreef kolonisatie in 
primetime als “de verkrachting van een samenleving door een andere samenleving. Als we dan zeggen ‘kolonisatie 
heeft ook positieve elementen gehad’ dan zeggen we eigenlijk, wel dat kind dat uit die verkrachting is voortgekomen, 
dat kind heeft ook enkele mooie gelaatstrekken39.” De expliciete manier waarop kolonialisme als systeem en als 
ideologie werd bekritiseerd vormde een zeer duidelijke breuk met het relativerende, soms zelf nostalgische, 
narratief dat tot voor kort dominant was.  

2.2 EEN DEBAT MET VELE ACTOREN  
 

Zonet werd aangetoond dat de actuele debatten over het koloniale verleden van België een sterk 
veranderlijke dynamiek kennen. Het werd ook al duidelijk dat heel wat verschillende actoren hun stem 
laten weerklinken en trachten om deze debatten in een bepaalde richting te sturen. Idesbald Goddeeris 
merkte daarbij op dat het debat over de herinnering van ons koloniaal verleden “sterk gepolitiseerd raakt”, 
waardoor “een serene discussie” onmogelijk wordt 40 . Daarnaast worden deze debatten op erg 
uiteenlopende plaatsen gevoerd, gaande van academische instellingen over talkshows en tentoonstellingen 
tot internetfora en politieke manifestaties. Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de stem 
van de academische wereld. Ik zal hieronder kort focussen op één belangrijke groep die erg aanwezig lijkt 
te zijn in deze debatten, namelijk leden van de Afrikaanse diaspora.  

Met Afrikaanse diaspora of Afro-descendenten worden hier Congolezen, Rwandezen en Burundezen 
bedoeld die zich tijdelijk of permanent in België hebben gevestigd41. Ze zijn met zo’n 250.000, en wonen 
voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ongeveer de helft van hen bezit de Belgische 
nationaliteit. Het werkloosheidscijfer bij deze groepen is – ondanks hun zeer hoog gemiddeld 
opleidingsniveau – vier maal groter dan het Belgische gemiddelde. Een erg groot deel van hen geeft aan 
zeer sterk getroffen te worden door discriminatie en (zowel dagelijks als institutioneel) racisme. Een 
overgrote meerderheid vindt dat de koloniale geschiedenis onderwezen moet worden op school. Een 
meerderheid denkt dat de koloniale kwestie te weinig maatschappelijke aandacht krijgt. Vanuit deze hoek 
worden dan ook scherpe kritieken geformuleerd op het koloniale verleden en diens maatschappelijke 
erfenissen. Zo zei Kalvin Soiresse Njall, oprichter van het Collectif Mémoire Coloniale, het volgende: “Jongeren 
met Afrikaanse roots zijn vandaag hard op zoek naar hun identiteit. Ze eisen respect voor hun waardigheid en voor 
hun burgerschap. Hun ouders en grootouders hadden een heel andere mentaliteit. Zij bogen het hoofd [… ]Bovendien 

                                                      
38 Aflevering VI: “Beeldvorming & Mythes”, Kinderen van de kolonie, Canvas, 1.01.2019. 
39Aflevering VI: “Beeldvorming & Mythes.” 
40 Nelis Jespers en Vinsent Nollet, “KVHV-Voorzitter : ‘Congo Was Beter Af Als Kolonie ’ - Maxime Goris wil een 
debat over de voordelen van kolonisatie,” Veto, 2018. 
41 Alle informatie uit deze paragraaf komt uit de volgende studie: Sarah Demart, Bruno Schoumaker, Marie Godin 
en Ilke Adam, “Burgers met Afrikaanse roots: een portret van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen,” Koning 
Boudewijnstichting, 2017, p. 10. 



is men erin geslaagd hun generatie te laten geloven dat de westerse beschaving superieur is aan de Afrikaanse. Wit is 
mooi, zwart lelijk. Koloniale vervreemding, heet dat. Het is een ziekte. De huidige generatie accepteert die 
hiërarchisering tussen beschavingen niet meer […]42” 

De Afrikaanse diaspora spreekt natuurlijk niet met één stem – het is een heterogene groep, waarbinnen 
een diverse omgang met dit verleden lijkt te bestaan. De houdingen gaan van onverschilligheid en 
onwetendheid tot een zeer sterk en mondig activisme. Zo zijn sommige Afrobelgen trouwens verbijsterd 
dat er zoveel aandacht gaat naar het aantal slachtoffers tijdens de koloniale periode, terwijl de 
internationale gemeenschap volledig onverschillig lijkt te zijn voor de miljoenen Congolezen die het leven 
laten in de huidige conflicten in het gebied43. De dekoloniale activisten maken actief gebruik van diverse 
sociale mediakanalen om hun boodschap wereldkundig te maken. Of ze gieten hun aanklachten tegen 
raciale stereotyperingen, racisme en discriminatie in scherpe hip-hop nummers44. Daarnaast lijken ze ook 
steeds vaker hun weg te vinden naar de meer gevestigde of traditionele mediakanalen45.  

In dit beknopte overzicht blijven tal van actoren on(der)belicht. Er zijn bijvoorbeeld heel wat 
middenveldorganisaties, politieke partijen, academici of individuen die zich mengen in de debatten rond 
(de erfenissen van) het koloniale verleden. Zo lanceerde vzw Hand in Hand tegen racisme de campagne 
“Dekoloniseer de lokale samenleving46”, neemt Groen een verklaring over de omgang met het koloniale 
verleden op in zijn verkiezingsprogramma47 en lanceerde voormalig KVHV-voorzitter Maxime Goris in 
eigen naam een oproep om een debat te voeren over “de voordelen van kolonisatie48.” Daarnaast oefenen 
ook bepaalde groeperingen van oud-kolonialen een actieve druk uit zodat hun stem gehoord zou worden49. 
En ook in de kunstensector wordt geregeld op het (de)koloniale aambeeld gehamerd. Action Zoo Humain, 
de groep rond theatermaker en onderzoeker Chokri Ben Chikha, onderzoekt aan de hand van 
verschillende Waarheidscommissies het historische fenomeen van de menselijk zoo en de manier waarop 
“de zwarte Andere” in het verleden en in het heden gestereotypeerd voorgesteld werd en wordt50.  

Tot slot overstijgen deze debatten onvermijdelijk de nationale grenzen. De erfenissen van kolonialisme en 
imperialisme staan wereldwijd ter discussie, en door de globale verbondenheid van mensen, narratieven 
en ideeën raken deze debatten op een erg complexe manier met elkaar verweven. Op die manier wordt 
het (de)koloniale debat in België ook drastisch beïnvloed door gebeurtenissen elders ter wereld. De 
voorbeelden hiervan zijn legio: het van oorsprong Amerikaanse initiatief Black History Month wordt 

                                                      
42 Kalvin Soiresse Njall, “Collectif Mémoire Colonial : ‘wij buigen het hoofd niet meer’ ” in: Bruzz, 21 december 
2018. 
43 Bambi Ceuppens, “From Colonial Subjects/Objects to Citizens: The Royal Museum for Central Africa as Contact-
Zone,” Advancing Museum Practices, Francesca Lanz en Elena Montanari, eds. (Turijn: Allemandi & C., 2014), p. 94. 
44 Zie: Jamina Mertens, Wouter Goedertier, Idesbald Goddeeris en Dominique De Brabanter, “A New Floor for the 
Silenced? Congolese Hip-Hop in Belgium,” in: Journal of Social Transformation, 1 (2013), pp. 87 – 113. 
45 Zo heeft schrijfster Dalilla Hermans, een belangrijke stem in de brede debatten rond dekolonisering, een vaste 
column in De Standaard. En Sabrine Ingabire, een 23-jarige studente rechten aan de VUB die eveneens geregeld haar 
licht laat schijnen op deze thematiek, publiceert voor progressieve mediakanalen als MO* magazine of De Morgen. 
46 Zie: https://www.dekoloniseer.be/ [geraadpleegd 4.05.2019] 
47 Zie: https://www.groen.be/diverse_samenleving [geraadpleegd 4.05.2019] 
48 Jespers Nellis en Nollet Vinsent. “KVHV-Voorzitter : ‘Congo Was Beter Af Als Kolonie ’ - Maxime Goris wil een 
debat over de voordelen van kolonisatie.” Veto, 2018. 
49 Zie bijvoorbeeld de brieven die verstuurd werden door de Koninklijke Belgische Unie voor de Overzeese Landen 
(KBUOL/ UROME) naar Bruno Verbergt (Directeur publieksgerichte diensten van het KMMA) en Alexander De 
Croo (Minister van Ontwikkelingssamenwerking) tijdens het renovatieproces: “Belgische werken in Midden-Afrika. 
Laster en waarheid”, via: http://www.urome.be/controller/controller.php?page=belgischewerken.pdf&langue=NL. 
[Geraadpleegd 5.05.2019] 
50 Christel Stalpaert en Evelien Jonckheere, “The Truth Commission according to Chokri Ben Chikha – Performing 
diferential futures from a traumatic colonial past,” in: Getuigen tussen geschiedenis en herinnering, 121, 2015, p. 108. 



opgepikt door de VRT51, het Nederlandse debat over Zwarte Piet en het slavernijverleden zindert na in 
België52 en de restitutiepolitiek van de regering Macron zet een beweging in gang die het KMMA er toe 
dwingt om publiekelijk standpunten in te nemen over de teruggave van Afrikaans cultureel erfgoed aan 
Congo, Rwanda en Burundi53.  

2.3 VAN LEOPOLD II TOT ROOFKAPITALISME – ENKELE SYMBOOLDOSSIERS 
 

Hierboven toonde ik aan dat diverse actoren een stem hebben in de (de)koloniale debatten, waardoor 
deze een sterk veranderlijke dynamiek kennen. We hebben ook reeds gezien dat deze debatten zowel gaan 
over de beoordeling van een koloniaal verleden an sich, als over de beoordeling van de actuele erfenissen 
van dit verleden. In wat volgt zal ik kort focussen op enkele belangrijke symbooldossiers, die erg zichtbaar 
lijken te zijn in deze debatten. Vervolgens zoom ik in op het discours van de zogenaamde dekolonisering 
van de geest. Tot slot wordt een blik geworpen op de academische wereld en enkele specificiteiten van de 
Belgische context in deze debatten.  

Leopold II (1865 – 1909) is een eerste belangrijk personage in de debatten rond het koloniale verleden. 
De vraag hoe de tweede Belgische vorst collectief herinnerd zou moeten worden – als een vaderlandse held 
of de koning – genocidair – leidt tot hevige discussies. Volgens sommigen moet hij herdacht worden als een 
groot man, met een nog grotere liefde voor zijn land, die zichzelf op een geslepen diplomatieke wijze een 
groot stuk van de “Afrikaanse taart” wist toe te eigenen. Anderen noemen hem in één adem met een 
schrikbewind in Kongo-Vrijstaat dat duizenden of zelfs miljoenen doden op zijn geweten zou hebben54. 
Het op excessieve winst beluste rubberregime zou zich daarbij schuldig gemaakt hebben aan dwangarbeid, 
verminking, verkrachting en moord. Congolezen met afgehakte handen zijn een belangrijk visueel 
symbool geworden voor dergelijke narratieven. Een belangrijk deel van de debatten draait daarnaast rond 
de vraag hoe groot het dodentol nu precies geweest is55. Leopold II lijkt dus zowel de verpersoonlijking van 
een patriottische monarch als een symbool voor een gewelddadig en uitbuitend kolonialisme te zijn. In de 
geruchtmakende debatten rond zijn figuur wordt vaak geschermd met morele termen als goed en kwaad, 
en blijft een meer genuanceerde, historisch – kritische invalshoek die zich baseert op feiten al te vaak 
achterwege56. Door zo sterk te focussen op deze figuur dreigen immers de structuren, wereldbeelden en 
erfenissen van kolonialisme en imperialisme grotendeels onbesproken te blijven. Leopold II was een 
(belangrijke) schakel in een groter, erg complex netwerk van actoren die dit imperiale project stuurden. 
En daarnaast wordt zo ook de aandacht afgeleid van de periode na 1908 – wanneer Kongo Vrijstaat 
Belgisch Congo werd.  

                                                      
51 Leslie Hodge, “Black History Month: een maand lang zwarte rolmodellen in de kijker,” VRT NWS, 10.02.2019. 
52 Eline Mestdagh, “Over Zwarte Piet, erkenning en historisch onrecht in ‘postkoloniaal’ Nederland,” in: Brood & 
Rozen, 4 (2018), 5 – 25. 
53 Daniel Boffey, “Belgium's revamped Africa Museum triggers request by DRC,” The Guardian, 8.12.2018. 
54 De publicatie van het sensationele boek van Adam Hochschild zou hierbij als het symbolische kantelpunt gezien 
kunnen worden. Al is ook de eer  dere kritische studie van de Belg Daniel Vangroenweghe erg belangrijk 
geweest. Zie: Adam Hochschild, King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa Rood rubber, 
(Boston: Houghton Mifflin), 1998, 366 p. & Daniel Vangroenweghe, Rood rubber: Leopold II en zijn Kongo, (Brussel: 
Elsevier), 1985, 351 p.  
55 Voor een genuanceerde inleiding op de debatten rond het geweld in de Kongo Vrijstaat, de dodentol en een aanzet 
naar een multicausale, historiografische verklaring voor het geweldsregime, zie: Aldwin Roes, “Towards a History of 
Mass Violence in the Etat Indépendant Du Congo 1885-1895,” South African Historical Journal 62, 4 (2010), pp. 634–
70. 
56 Dit wordt ook beargumenteerd door: Guy Vanthemsche, “De feiten moeten kloppen, ook over Congo,” in: De 
Standaard, 23.02.2019. 



Leopold II duikt ook steevast op in het maatschappelijke debat rond de dekolonisering van onze publieke 
ruimte. Is er in onze straten en op onze pleinen nog wel plaats voor de talrijke ruiterstandbeelden en 
bustes van de vorst – en bij uitbreiding al het andere onroerend erfgoed met een koloniaal DNA57? Velen 
vinden een dergelijke publieke verering van koloniale figuren intussen problematisch, anderen verdedigen 
vurig dat dit erfgoed onaangeroerd moet blijven. Ook iconen van het Vlaamse of Belgische culturele 
erfgoed komen trouwens onder vuur te liggen. Moeten we bijvoorbeeld Kuifje van z’n voetstuk halen 
vanwege de erg stereotiepe beelden die in sommige strips vervat zitten58? En ook immaterieel cultureel 
erfgoed en tradities zoals het Sinterklaasfeest staan ter discussie: is het een onschuldig kinderfeest of is de 
figuur van Zwarte Piet een kwetsende vorm van raciale stereotypering? Daarnaast is er vaak stevig debat 
rond de vraag of objecten die tijdens de koloniale periode in Europese musea beland zijn daar eigenlijk 
nog wel thuishoren59. Velen stellen dat Afrikaans erfgoed (en menselijke stoffelijke resten) teruggegeven 
moet worden aan de landen en gemeenschappen van herkomst, om op die manier een groot historisch 
onrecht (gedeeltelijk) recht te zetten. Anderen verzetten zich tegen restitutie door te claimen dat deze 
objecten deel uitmaken van het universele erfgoed van de mensheid, en dat Westerse musea het best 
geplaatst zijn om deze objecten te conserveren, bestuderen en (digitaal) te ontsluiten voor een breed 
internationaal publiek. En ook ons taalgebruik ontsnapt niet aan kritiek. Vele denkers en activisten 
menen dat ongelijke koloniale machtsverhoudingen sterk doorleven wanneer we woorden als “blank” , 
“neger” ; “mulat” of “stam” ondoordacht blijven gebruiken. Volgens Wayne Modest is dit een strijd om 
“representatie, herkenning en respect”: hoe we taal gebruiken beïnvloed immers hoe groepen zich 
verbonden voelen met de samenleving60. 

Sommige denkers gaan nog verder door te stellen dat dit taalgebruik slechts een symptoom is van een veel 
dieper geworteld koloniaal mens – en wereldbeeld. Ze stellen dat de manier waarop we de wereld en de 
mensen rondom ons heen benaderen, bekijken, begrijpen of indelen fundamenteel gekleurd wordt door 
(onbewust) doorlevende koloniale denkkaders, beelden en narratieven61. Hierin ziet de “witte Europese 
man” zichzelf als het toppunt van vooruitgang en vernuft, en wordt “zwart of van kleur” geassocieerd met 
onbeholpenheid, achterlijkheid of inferioriteit. Dit wordt verder gelinkt aan de overtuiging dat witte 
mensen structureel bevooroordeeld zijn in onze hedendaagse samenleving en daardoor rechten genieten 
waar anderen van gedepriveerd blijven – dit is het concept white privilege62. Deze denkers stellen dat deze 
privileges ten eerste erkend moeten worden en dat vervolgens macht gedeeld moet worden, bijvoorbeeld 
door mensen van kleur actief te integreren in gevestigde maatschappelijke instituties63 . Zolang deze 
koloniale mens – en wereldbeelden intact blijven kunnen uiteenlopende vormen van structureel racisme 
en discriminatie in onze samenleving niet werkelijk opgelost worden.  

                                                      
57 Voor een inleiding, zie: Davy Verbeke, “Gecontesteerd Koloniaal Erfgoed,” Stageverslag KMMA, 2010-2011, via: 
http://users.telenet.be/brechtt/stage/index.html.  
58 Roel Daenen, “Kuifje blijft koloniaal,” in: De Standaard, 14.01.2019. 
59 Voor een inleiding, zie: Jos Van Beurden, “Decolonisation and Colonial Collections, an unresolved conflict,” in: 
BMGN – Low Countries Historical Review, 133, 2 (2018), pp. 66-78. 
60 Zie daarvoor de erg inspirerende gids: Wayne Modest en Robin Lelijveld (eds.), “Woorden doen er toe: een 
incomplete gids voor woordkeuze binnen de culturele sector,” Amsterdam: Tropenmuseum; Berg en Dal: Afrika 
Museum; Leiden: Museum Volkenkunde; Rotterdam: Wereldmuseum, 2018, 150 p.  
61 Voor een leesbare introductie op deze kritiek, zie: Olave Nduwanje, “Dubbel vastberaden. Gloria Wekker ontmoet 
Rachida Aziz,” in: Rekto:Verso – Dekoloniseer, 79, 1 (2018), p. 8 – 13. 
62 Cambridge Dictionary omschrijft white privilege als volgt: “the fact of people with white skin having advantages in 
society that other people do not have. The concept of white privilege explains why white people have greater access to society's 
legal and political institutions.”  
Via <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/white-privilege>> geraadpleegd op 16/01/2019. 
63 Sabrine Ingabire, “AfricaMuseum: matige poging tot dekolonisatie,” in: De Morgen, 12.12.2018. 



Sommige dekoloniale denkers formuleren daarbij ook scherpe kritieken op het Westerse, rationeel-
wetenschappelijke denken of epistèmè64. Ze stellen onder meer dat het systeem van (neo)kolonialisme 
verantwoordelijk was/is voor epistemicide of de vernietiging van (inheemse) kennissystemen65. Deze denkers 
verwerpen de premisse dat het Westerse epistèmè op een neutrale en objectieve manier tot universele en 
onvergankelijke kennis zou kunnen komen66. De Westerse, witte, mannelijke wetenschapper is daarbij de 
actor die het privilege – en het monopolie – zou genieten om onbevangen tot deze universele kennis te 
komen. Dit privilege wordt in vraag gesteld: men gaat actief op zoek naar niet-Westerse en/of vrouwelijke 
perspectieven. Daarnaast hekelen deze denkers eveneens de huidige, wereldwijde dominantie van het 
Westerse rationeel-wetenschappelijk epistèmè67. Een epistèmè dat overigens blind blijft voor zijn diepe 
wortels in koloniale tijden en denksystemen. Olivia Rutazibwa verwoordt het als volgt: “De grote denkers in 
de sociale wetenschappen zijn witte mannen uit 5 landen. Zij hebben de denkkaders voor de eigen én alle andere 
samenlevingen gecreëerd 68 .” Finaal ijveren deze denkers er voor om de wereldwijde diversiteit aan 
kennissystemen niet langer te verdrukken, maar te erkennen en naar waarde te schatten69.  

Tot slot moet vermeld worden dat dekolonisatie door sommigen ook gelinkt wordt aan een kritiek op het 
kapitalisme, dat gezien wordt als een systeem dat voornamelijk gericht is op winstmaximalisatie – en dit 
ten koste van mens en natuur70. Volgens deze visie zijn kolonialisme en (roof)kapitalisme innig verbonden 
met elkaar. Sterker nog: deze koloniale exploitatielogica behoort volgens deze denkers allerminst tot het 
verleden. Ze is springlevend en blijft nog steeds ingrijpend de spelregels van ons globale economische 
systeem bepalen. Ik laat opnieuw Olivia Rutazibwa aan het woord: “Het echt wezenlijke gesprek over 
dekolonisering gaat erover dat de racistische ideologie kapitalisme mogelijk moest maken. Dekolonisatie is dan de 
radicale verwerping van een systeem dat meerwaarde creëert voor een minderheid – en dit tot op de dag van vandaag71.” 
Vanuit dit perspectief kan een quasi directe link gelegd worden tussen de exploitatie in Kongo Vrijstaat 
en de huidige grondstoffenroof in de DRC.  

De bovenstaande kritieken aangaande het wetenschappelijke epistèmè lijken misschien op het eerste 
gezicht misschien vergezocht in het kader van dit thesisonderzoek. Ik heb ze toch rudimentair proberen te 
schetsen, omdat in de volgende hoofdstukken zal blijken dat het KMMA zich net zeer sterk beroept op, 
en autoriteit put uit, zijn identiteit als “wetenschappelijke instelling.” Om deze inleiding op de 
maatschappelijke debatten rond (de erfenissen van) het Belgisch kolonialisme af te ronden, wil ik nog kort 
stilstaan bij het historisch-wetenschappelijk onderzoek naar dit verleden en bij de manier waarop de 
debatten rond het koloniale verleden specifiek gekleurd worden door de communautaire realiteit van 
België.  

                                                      
64 Het begrip epistèmè is gelinkt aan het denken van Michel Foucault: “Ensemble des connaissances réglées (conception 
du monde, sciences, philosophies...) propres à un groupe social, à une époque.” (Definitie : Le Petit Robert)  
65 Olivia Rutazibwa, panelgesprek “Dringend: Dekolonisatie” in het kader van het Festival van de Gelijkheid, Gent, 
eigen notities, 14.12.2018. 
66 Deze rudimentaire schets is bewust karikaturaal. Uiteraard zijn er ook van binnenin dit zogeheten “Westers 
epistème” fundamentele epistemologische kritieken geformuleerd.  
67 Rolando Vazquez, lezing “What does it mean to decolonize today? Introducing the decolonial option,” Gent, 
TAPAS, 28.11.2018.  
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In België was het academisch onderzoek naar het koloniale verleden in de eerste decennia na de 
Congolese onafhankelijkheid quasi onbestaande, mede door een gebrek aan institutionele en financiële 
ondersteuning, en een lastige toegang tot relevant archiefmateriaal72. Onderzoekers als Jean Stengers, Jean-
Luc Vellut, Jan Vansina, Jules Marchal, Ludo De Witte en Daniël Vangroenweghe zouden hier met 
mondjesmaat verandering in brengen. Vanaf de eeuwwisseling ontstond er steeds meer interesse naar 
diverse aspecten van het koloniale verleden, zowel professioneel als bij het grote publiek73. De polemische 
debatten rond het gewelddadige systeem in Kongo Vrijstaat en de moord op Patrice Lumumba – en de 
vraag wat het Belgische aandeel daarin is geweest – kregen daarbij het meeste aandacht. Idesbald 
Goddeeris en Sindani Kiangu merkten in 2011 op dat een nieuwe generatie onderzoekers deze 
polemieken tracht te overstijgen, door zich te focussen op mentaliteiten van, de beeldvorming over, 
erfenissen van en de publieke herinnering aan het kolonialisme74. Sommige historici nemen daarbij actief 
deel aan het bredere publieke debat. Daarnaast is het opvallend dat veel bijdragen aan de studie van het 
Belgische koloniale verleden vanuit een Angelsaksische hoek komen75. De Congolese stem blijft echter 
zeer vaak ongehoord in de academische (en publieke) debatten in België – te meer in Vlaanderen wegens 
de taalbarrière76.  

De debatten over het Belgische koloniale verleden draaien in een belangrijke mate ook rond vraagstukken 
over (morele) verantwoordelijkheid. Wie of wat kan aansprakelijk gesteld worden voor misdaden die 
gepleegd werden in de koloniale periode – denk aan de moord op Patrice Lumumba? En wat met de vraag 
of latere uitbarstingen van geweld hun oorsprong kennen in het Belgisch kolonialisme – bijvoorbeeld de 
Rwandese genocide? Is de Belgische staat primair verantwoordelijk? Of toch voornamelijk de Belgische 
monarchie? Wat is het aandeel van de constituerende gemeenschappen en gewesten? Dragen deze actoren 
enige verantwoordelijkheid voor contemporain geweld in Congo, Rwanda en Burundi? Moeten er excuses 
of herstelbetalingen komen? Zo ja – van wie, en aan wie77? Deze vragen wijzen er eveneens op dat er een 
specifieke moeilijkheid bestaat om over (de erfenissen van) het koloniale verleden te praten in een intern 
verdeeld België. Want wat gebeurt er immers met de herinnering aan een nationaal, koloniaal verleden in 
een land dat niet meer zeker weet of het wel een natie wil blijven78? Kritiek op het koloniale verleden zet 
daarbij de reeds troebele nationale identiteit verder onder druk79. En dit zet de deur op een kier voor een 
politiek discours waarbij elke vorm van (morele) verantwoordelijkheid van de hand gedaan kan worden 
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omdat alle historische schuld eenvoudigweg op de schouders van de “miskleun België” kan worden 
geheven80.  

Tot slot de observatie dat er heel vaak naar het onderwijs lijkt te worden gekeken als de plek bij uitstek 
om het koloniale verleden bespreekbaar te maken. Dit lijkt te vertrekken vanuit de opvatting dat Belgen 
in het algemeen erg weinig kennis bezitten over dit verleden – laat staan dat ze er erg kritische opvattingen 
op na houden81. Daarbij benadrukken leden van de diaspora overigens dat het cruciaal is om het spreken 
over Afrika niet te beperken tot de geschiedenis van de kolonisatie, maar dat er evengoed een bredere 
aandacht moet worden besteed aan de rijke verhalen en geschiedenis van het Afrikaanse continent voor, 
tijdens, na – of ondanks – het kolonialisme82.  
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3 DE COMPLEXE CONTEXT VAN HET KMMA ONTRAFELD  

 

In het vorige hoofdstuk heb ik getracht om een breed overzicht te geven van de uiteenlopende debatten 
en vraagstukken die gelinkt zijn aan de hedendaagse omgang met het gedeelde koloniale verleden van 
België en Congo, Rwanda en Burundi. Het KMMA in Tervuren is door zijn geschiedenis als koloniaal 
propaganda-instrument, zijn huidige rol als wetenschappelijke instelling en door zijn pogingen om zichzelf 
te dekoloniseren de plek bij uitstek waar een groot deel van deze debatten samenkomt. Om een degelijke 
analyse te kunnen maken van de vernieuwde permanente tentoonstelling, moet de instelling in Tervuren 
in al zijn complexiteit in kaart gebracht worden. Ten eerste wordt daarom een historische schets gemaakt 
van het KMMA aan de hand van het archetype van een koloniaal museum. Vervolgens wordt gefocust op 
de vraag wat de rol kan zijn van (voormalig koloniale) musea in een 21ste-eeuwse wereld. Tot slot wordt 
ingezoomd op het inhoudelijke renovatieproces van het KMMA: hoe heeft het zichzelf trachten te 
transformeren van een stoffig en versteend museum tot een moderne en toonaangevende instelling?  

3.1 TERVUREN ALS HET ARCHETYPE VAN EEN KOLONIAAL MUSEUM  
 

We zouden de geschiedenis van het museum in Tervuren kunnen laten aanvangen in 1897, het jaar waarin 
een Wereldtentoonstelling werd georganiseerd in Brussel. Koning Leopold II maakte van deze gelegenheid 
gebruik om gelijktijdig een koloniale tentoonstelling in te richten op een koninklijk domein net buiten 
de hoofdstad. Daarmee hoopte de vorst zijn prille project in Kongo Vrijstaat, waarover hij sinds 1885 
soeverein heerser was, te propageren: bezoekers dienden overtuigd te worden van de koloniale zaak én 
investeerders dienden warm gemaakt voor het economische potentieel van de Vrijstaat83. Men kon er zich 
vergapen aan de Congolese natuurlijke rijkdommen, de fauna en flora van Centraal – Afrika en de 
“etnografische diversiteit” van de kolonie. In de tuinen werden “authentieke” dorpen nagebouwd die 
bevolkt werden door 267 Congolezen die voor de gelegenheid overgebracht waren richting België. Twee 
van hen overleefden de boottocht niet. Nog eens zeven anderen – Ekia, Gemba, Kitoukwa, M’Peia, Sambo, 
Zao en Mibange – zouden hun gedwongen verblijf in deze menselijke zoo met de dood bekopen84. Op de 
tentoonstelling stond eveneens een vierde, zogenaamd ‘beschaafd’, dorp waar het nobele opvoedingswerk 
van de Europese missionarissen gepresenteerd moest worden aan de bezoekers. Door deze ‘onbeschaafde’ 
en ‘beschaafde’ dorpen expliciet naast elkaar te positioneren moest de noodzaak van een beschavingsmissie 
in Kongo Vrijstaat in één oogopslag duidelijk worden.  

Deze tijdelijke koloniale tentoonstelling was zodanig succesvol dat ze vanaf 1898 permanent open zou 
blijven voor het publiek. Aangezien de capaciteit van het gebouw algauw te klein werd om de constante 
toestroom van objecten te herbergen, werd besloten om een groter complex uit de grond te stampen85. 
Het huidige museumgebouw werd vanaf 1905 opgetrokken met de fenomenale winsten die Leopold II 
vergaard had uit de brutale exploitatie van het Kroondomein, zijn eigen privaat bezit in de Kongo 
Vrijstaat86. Het Museum van Belgisch Congo zou de deuren openen in 1910, twee jaar nadat Kongo Vrijstaat 
overgedragen was aan de Belgische staat. In deze periode begon de instelling zich eveneens toe te leggen 
op wetenschappelijk onderzoek. Ook dit nieuwe museum was in de eerste plaats een propaganda-
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instrument dat de Belgische aanwezigheid in Afrika in een goed daglicht diende te stellen87. In de komende 
decennia zouden de collecties van het museum stelselmatig aangroeien met allerhande objecten die in 
Belgisch Congo, en na WOI ook in Rwanda en Burundi, werden verzameld/geroofd. De volgende cijfers 
geven een inzicht in de huidige omvang van de collectie: 125 000 etnografische objecten ; 75 000 
archeologische artefacten ; 8000 muziekinstrumenten ; 2500 historische kaarten ; 900 000 historische 
foto’s. En daarnaast ook enorme biologische collecties waaronder 6 000 000 insecten ; 1 000 000 vissen ; 
500 000 vlinders ; 120 000 zoogdieren en 67 000 houtstalen88. 

In 1958 werd de permanente tentoonstelling een laatste keer grondig herwerkt, ter gelegenheid van de 
Brussels Expo. Na de onafhankelijkheid van Congo twee jaar later moest het museum in allerijl op zoek 
naar een nieuwe raison d’être. De instelling droeg voortaan de naam Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
en zou zich hoofdzakelijk focussen op haar wetenschappelijke missie89. In de decennia die volgden zou de 
permanente tentoonstelling quasi onveranderd blijven. Ondanks zijn stoffige museologie en overduidelijk 
kolonialistisch karakter bleef het museum een populaire bestemming voor school- en familie-uitstapjes. 
Vanaf de eeuwwisseling ervoer het KMMA zowel intern als extern een steeds hoger druk om grondig te 
transformeren. Het werd verweten een “versteend woud van imperialistisch triomfalisme” te zijn, en zowel 
“een symptoom van, als een steun voor racisme90.” Met het aantreden van Guido Gryseels als nieuwe 
directeur, werd de inhoudelijke transformatie van de permanente tentoonstelling hoog op de agenda 
geplaatst. Door het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen experimenteerde het museum met de 
vraag hoe een kritischer verhaal gebracht zou kunnen worden over het Belgische kolonialisme én hoe de 
eigen institutionele geschiedenis, collecties en identiteit kritisch bevraagd konden worden. In 2013 sloot 
de instelling gedurende vijf jaar de deuren om de uitdagende transformatie van de permanente 
tentoonstelling vorm te geven. 

Hierboven werd een mogelijke bondige geschiedenis van het museum in Tervuren geschetst. In wat volgt 
wil ik beargumenteren waarom het KMMA een archetypisch voorbeeld van een 19e -eeuws koloniaal 
museum kan worden genoemd. Hoe kunnen we het ontstaan en de werking van deze musea begrijpen als 
instituten die gelinkt zijn aan nationalisme, imperialisme en (semi-)wetenschappelijk onderzoek?  

Het ontstaan van het publieke museum kan worden gesitueerd in de context van het 19e -eeuws Europees 
nationalisme. Het museum wordt vaak gezien als een instrument dat gebruikt werd door de staat om een 
gedeelde, nationale identiteit te creëren bij zijn burgers91. Het was de plek bij uitstek waar men zich 
verbonden diende te voelen met de eigen natie en diens rijke verleden. Binnen de muren van het museum 
in Tervuren kon een Belgische nationale identiteit “verbeeld” worden. Die diende de interne cohesie te 
versterken van een pril Belgisch volk dat gekenmerkt werd door sterke taalkundige, culturele en 
klassenverschillen. Koloniale musea waren daarnaast ook innig verbonden met het imperialisme van 
Europese grootmachten. Het waren de instituten bij uitstek waar de koloniale propagandamachine op 
volle toeren draaide92. Enerzijds moesten ze de verdiensten van het eigen koloniale project tonen aan een 
breed publiek. Een publiek dat bovendien om allerlei redenen vaak erg sceptisch stond tegenover deze 
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ondernemingen, bijvoorbeeld omdat het zonen en dochters zag vertrekken maar niet meer terugkeren. 
Daarom werden in rijkelijke versierde tentoonstellingsruimten de enorme weldaden en rijkdommen van 
de kolonies uitgestald. Anderzijds werd de bezoeker warm gemaakt om een steentje bij te dragen aan de 
verdere uitbouw van de kolonie als koloniaal ambtenaar, missionaris of ondernemer. Dit lijkt te kloppen 
voor de casus van het KMMA: Leopold II had initieel flink wat moeite om zijn landgenoten te overtuigen 
van zijn koloniale ambities93. Het inrichten van een koloniale expositie in Tervuren, gelijktijdig aan de 
Wereldtentoonstelling, was een manier om het maatschappelijk en politiek draagvlak voor zijn Kongo 
Vrijstaat te vergroten.  

Wereldtentoonstellingen en koloniale musea kenden trouwens belangrijke overeenkomsten. Ze moesten 
beiden de moderniteit van de eigen natie aantonen door deze te contrasteren met de primitiviteit van de 
rest van de wereld. Het technologisch vernuft en het ontwikkelingsniveau van het eigen land werden 
daarbij breed geëtaleerd. Er werd een verhaal verteld over de evolutie van de mensheid, van primitiviteit 
tot beschaving94. De blanke, mannelijke burger creëerde een beeld van zichzelf als absolute koploper in de 
lineaire vooruitgangsrace. Dit beeld van het Zelf kon alleen maar tot stand komen door de gelijktijdige 
creatie van het beeld van een niet-Westerse Ander. Die moest in alle opzichten tegengesteld zijn aan deze 
zelfverklaarde beschaving. Blank werd zo synoniem voor ontwikkeling en superioriteit ; zwart kreeg een 
connotatie van primitiviteit en inferioriteit. Het opwerpen van deze sterke dichotomie tussen blank en 
zwart diende volgens sommigen opnieuw een nationalistisch doel: mannen van alle rang en stand werden 
met elkaar verbonden door een gedeelde, homogeen blanke, nationale identiteit95. Op die manier konden 
de regerende politieke elites voorkomen dat de arbeidersklasse zich zou gaan identificeren met hun 
uitgebuite lotgenoten in de kolonies. Tegelijkertijd onderschreef dit opgeworpen onderscheid tussen 
ontwikkelend en primitief de noodzaak van een beschavingsmissie elders in de wereld. Deze boodschap 
werd actief gepropageerd op Wereldtentoonstellingen en in koloniale musea. Diorama’s toonden de 
ongerepte Afrikaanse natuur, ongeschonden door menselijke bemoeienissen. De Afrikaanse mens werd 
daarbij getoond als een exotisch, verwilderd en mystiek specimen dat eveneens deel uitmaakte van deze 
natuur. Koloniale en etnografische musea zijn in de eerste plaats een tool geweest voor de constructie van 
een Europees zelfbeeld. Ze zeggen dan ook weinig tot niets over de niet-Westerse Ander die geënsceneerd 
werd.  

Koloniale instituten bestonden vaak uit zowel een museum als een wetenschappelijke instelling, zoals ook 
in het KMMA het geval is. In de geest van de Verlichting en de Moderniteit werden wetenschappers 
uitgezonden naar de kolonies om daar de menselijke en natuurlijke wereld zo gedetailleerd mogelijk te 
bestuderen, te classificeren en te beschrijven96. Deze onderzoeksobjecten werden uit hun originele context 
gerukt en naar Europa verscheept, waar ze verder bestudeerd konden worden én bewaard zouden blijven 
voor de eeuwigheid. Dit project stoelde op een positivistisch-wetenschappelijke opvatting, die uitging van 
het idee dat de onderzoeker door middel van empirische waarnemingen op een onbevangen manier tot 
waarheidsgetrouwe en langdurig geldende kennis kon komen. Connaître pour dominer was daarbij het 
leitmotiv. De wetenschap stond actief in dienst van de koloniale overheden. De semi-wetenschappelijke 
inzichten die geconstrueerd werden in deze onderzoeksinstituten, werden vervolgens in de koloniale 
musea gepresenteerd aan het publiek. De van oorsprong Afrikaanse objecten werden daarbij in dit semi-
wetenschappelijke denkkader gedwongen, waardoor hun oorspronkelijke doel, betekenis of intrinsieke 
zeggingskracht volledig verdrongen werd. Het werden sprakeloze artefacten. De bezoeker kreeg in het 
museum een narratief voorgeschoteld dat de indruk opwierp een onbevangen en waarheidsgetrouwe 
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spiegel van het Afrikaanse continent te zijn. De Afrikaanse mens werd daarbij in een “tijdloos heden” 
geplaatst, compleet buiten de dynamiek van de geschiedenis97. In het klassieke koloniale museum was 
overigens geen ruimte voor “conflict of contradictie” 98. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het 
KMMA met geen woord gerept werd over de erg gewelddadige en uitbuitende aard van het koloniale 
systeem – tenzij om de “gevallen helden” van de eigen natie te herdenken. 

3.2 WAT IS DE ROL VAN HET (KOLONIALE) MUSEUM IN DE 21E EEUW?  
 

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog eisten de gekoloniseerde gebieden massaal hun 
onafhankelijkheid op. Daarmee verviel de directe bestaansreden van koloniale musea, en moesten ze op 
zoek gaan naar een nieuwe identiteit. Robert Aldrich schrijft dat deze musea en hun bijhorende 

onderzoeksinstituten actief probeerden te breken met de oude sciences coloniales en hun kolonialistische 
ideologie99. Vele instellingen zouden trachten om hun koloniale oorsprong en missie zoveel mogelijk te 
verhullen – zo niet uit te wissen. Dit terwijl het kolonialisme nog steeds alomtegenwoordig bleef in hun 
DNA, bijvoorbeeld in de aard van de collecties of in de overweldigende museale architectuur. Aldrich 
schetst enkele toekomstpistes die open lagen voor deze instellingen. Sommige brachten een museaal 
verhaal over ontwikkelingshulp, internationale samenwerking of het dagelijkse leven in zogenaamde 
Derdewereldlanden. Soms weerklonk daarin kritiek op vormen van neokolonialisme. Andere instellingen 
vormden zichzelf om tot kunst- en etnografische musea, waarbij de niet-Westerse culturen vanuit een meer 
gelijkwaardig perspectief werden benaderd. De voormalige koloniale focus op primitivisme en exotisme 
maakte plaats voor “een verkenning van de waarden en verwezenlijkingen van deze inheemse culturen en 
de uitdagingen waar ze voor stonden100.”  

Ondanks deze verwoede pogingen om een nieuwe raison d’être te vinden, bevonden etnografische en 
cultuurhistorische musea zich naar het eind van het millennium toe steeds vaker in een “diepgaande 

legitimiteitscrisis”. Schuljin schrijft daarover het volgende: Afnemende bezoekers aantallen en de afwezigheid 
van minderheden onder de bezoekers, toenemende uitgaven en afnemende financiële steun, concurrentie van andere 
mediakanalen,… dwongen musea enkele vragen te stellen. Niet alleen: wat is een museum? Maar ook: wat is nu net 
de maatschappelijke rol van een museum? Voor wie bestaat het museum? Met andere woorden werd de autoriteit van 
het museum als maatschappelijke instelling in vraag gesteld101.” Welke rol kunnen musea (met koloniale wortels) 
spelen in een 21e -eeuwse wereld? Een wereld waarin het echelon van de (natie)staat onder sterke druk 
komt te staan door ingrijpende globaliseringsprocessen. Een wereld die zodanig snel veranderd, dat het 
idee van een statische en langdurige waarheid op losse schroeven komt te staan. Een wereld bovendien 
waarin de Ander, waarvan decennialang een koloniaal en racistisch beeld werd geconstrueerd, niet langer 
zwijgt maar zijn of haar stem opeist en gehoord wilt worden.  

Het museum in Tervuren heeft lang gewacht om pogingen te ondernemen om zich te ontdoen van het 
juk van zijn koloniale verleden. Vanaf de jaren 2000 werden verschillende tijdelijke tentoonstellingen 
georganiseerd die de koloniale wortels van de instelling kritisch bekeken. In de context van de 
aanhoudende renovatie van de permanente tentoonstelling moet het KMMA blijven zoeken naar 
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antwoorden op de bovenstaande pertinente vragen. Het feit dat het KMMA zo’n trage leerling is gebleken 
zou echter ook één belangrijk voordeel kunnen hebben. De instelling heeft de kans om actief lessen te 
trekken uit de ervaringen van andere voormalig koloniale instellingen die zichzelf moesten heruitvinden. 
Het kan daarnaast inspiratie putten uit een erg omvangrijke literatuur rond museologische vernieuwing 
die in de afgelopen decennia internationaal gepubliceerd werd. In wat volgt zal ik enkele krachtlijnen uit 
deze literatuur schetsen, die ons in staat kunnen stellen om het contemporaine gedekoloniseerde museum 
bedenkbaar te maken. Deze inzichten zullen deels gebruikt worden in hoofdstuk 6 om een analyse te 
maken van de vernieuwde permanente tentoonstelling in het KMMA én in hoofdstuk 7 bij het formuleren 
van de alternatieve denkpistes voor diezelfde tentoonstelling. 

In de loop van de jaren ’90 waaide er een nieuwe wind doorheen de internationale museumwereld die tot 
op de dag vandaag weerklank vindt. Er ontstond een brede waaier aan “debatten, disciplines en 
paradigma’s” die samengebracht kunnen worden onder de noemer New Museology102. Hoewel dit een 
containerbegrip is waaronder erg heterogene inzichten vallen, is een kernaspect van de New Museology dat 
het zich afzet tegen de zogenaamde old museology, die het museum primair zag als een instrument van de 
(natie)staat, het kolonialisme of positivische wetenschap 103 . Sterk beïnvloed door de ideeën van het 
postmodernisme, het postkolonialisme en de critical theory van denkers als Foucault, Habermas of 
Bourdieu, verliet de New Museology radicaal de opvatting dat in het museum een eenduidige en universele 
waarheid gepresenteerd kon worden104. Het apolitieke en neutrale karakter van musea wordt doorprikt: 
men argumenteerde dat deze instituten daarentegen plaatsen zijn waar een constante wisselwerking tussen 
kennis en macht plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat ze de autoriteit bezitten om te definiëren wat “schoon” 
of “waar” kan zijn in een samenleving105. Dit inzicht dwong curatoren om na te denken over manieren 
waarop verschillende perspectieven, stemmen en vormen van betekenis een plaats konden krijgen in het 
museum106. Daarnaast werd ook de vraag gesteld wie de autoriteit bezit om betekenis toe te kennen aan 
objecten en narratieven. Het constructiewerk van de voorheen verborgen curator werd geproblematiseerd 
en blootgelegd. Daarbij werden ook de eigen ideologische opvattingen in vraag gesteld. Men erkende de 
noodzaak om zelf-reflexief te zijn over het gehanteerde perspectief én om hier vervolgens open over te zijn 
naar het publiek toe.  
 
Daarnaast begon men in het licht van de New Museology kritisch te analyseren hoe de tandem van 
wetenschap en musea decennialang het Europese imperialisme en kolonialisme had ondersteund. Er 
werden kritieken geformuleerd op de 19e -eeuwse antropologie en andere wetenschappelijke disciplines 
die het (rassen)onderscheid tussen mensen hadden verabsoluteerd en daarbij de niet-Westerse mens 
hadden geclassificeerd als cultureel, historisch en raciaal inferieur107. Daarbij werd ook kritisch gekeken 
naar de koloniale logica die museale collecties had gevormd en ingrijpend bleef bepalen108. Men ging op 
zoek naar verhalen die lange tijd onzichtbaar of verzwegen waren gebleven. New Museology spoorde dan 
ook aan om niet langer te spreken over maar wel met de Ander. Er kwam een sterke focus te liggen op het 
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betrekken van de voormalig gekoloniseerde groepen in de museale werking. Deze werden benaderd als 
source communities of “gemeenschappen waaruit de door musea tentoongestelde objecten of 
geschiedenissen voortkomen109.” Cruciaal daarbij is dat deze gemeenschappen (verregaande) autoriteit en 
controle werd toegekend bij het ensceneren van objecten in het museum110. Soms betekende dit dat 
bepaalde museumcollecties teruggestuurd werden naar de oorspronkelijke gemeenschappen in kwestie. Er 
werd immers erkend dat deze museale narratieven belangrijk zijn in de identiteitsvorming van deze 
groepen111. Door deze focus op participatie werd de constructie van kennis en betekenis veel meer een 
bottom-up in plaats van een top-down proces. Musea werden op die manier zogenaamde contact zones of 
“[…] social spaces where cultures meet, clash, and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical 
relations of power, such as colonialism, slavery, or their aftermaths as they are lived out in many parts of the world 
today112.” Zo kunnen musea “op een democratische manier bruggen bouwen tussen lokale, nationale en 
internationale gemeenschappen van mensen113.” In een meer diverse en globale wereld zouden musea op 
die manier samen met hun publiek nieuwe vormen van sociale cohesie en (inter)nationaal burgerschap 
kunnen verkennen114.  
 
Het is echter belangrijk om op te merken dat de theoretische uitgangspunten van de New Museology – hoe 
inspirerend die op het eerste zicht ook mogen lijken – niet altijd even vlekkeloos in de praktijk kunnen 
worden gebracht. Dit is zeker het geval wanneer musea een beladen koloniaal verleden trachten te 
presenteren. Schuljin merkt terecht op dat musea onder invloed van de New Museology “slagvelden worden 
van historische interpretaties en uiteenlopende collectieve herinneringen omtrent het koloniale verleden van een natie115.  
Daarbij begeven curatoren zich op erg glad ijs: hoeveel controle houden ze zelf in handen? Kan in een 
museum zomaar elk narratief gepresenteerd worden – ook wanneer het openlijk racistisch, negationistisch 
of historisch – wetenschappelijke ronduit “fout” is? Moeten curatoren meegaan in – of zich net verzetten 
tegen – het gebruik van het koloniale verleden voor hedendaagse (politieke) doeleinden? Is men zeker dat 
een dergelijke reflexieve en open enscenering gegarandeerd verbindend werkt – of bestaat integendeel de 
kans dat reële conflicten verder versterkt worden? In welke mate kunnen curatoren zich beroepen op een 
zekere wetenschappelijke autoriteit – en hoe verhoudt deze autoriteit zich tot andere perspectieven op het 
verleden? Daarbij komt nog dat curatoren weinig of geen controle hebben over de manier waarop 
bezoekers een bepaalde museale opstelling concreet interpreteren. Dit is temeer een heikel punt wanneer 
beelden en verhalen worden gepresenteerd die confronterend zijn of die niet overeenstemmen met het 
(historisch) referentiekader van het publiek. Dan bestaat immers het gevaar dat bezoekers deze 
boodschappen niet begrijpen – of weigeren te accepteren116. Een curator die bijvoorbeeld de intentie heeft 
om racistische, koloniale propaganda te bekritiseren riskeert zo dat deze koloniale beeldtaal daarentegen 
gereproduceerd wordt. 
 
Hierboven werd een korte geschiedenis van het KMMA geschetst en werden enkele theoretische inzichten 
over koloniale musea gepresenteerd. Vervolgens werd ingezoomd op de theoretische inzichten van de New 
Museology met de vraag wat de rol kan zijn van voormalige koloniale musea in een 21e -eeuwse wereld. 
Hieronder zal ik het renovatieproces dat het KMMA in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt kernachtig 
schetsen.  
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3.3 SCHETS VAN EEN MOEIZAAM RENOVATIEPROCES 
 

“Curators face many considerations, in addition to problems of space, funding and the limitations of collections. They 
need to satisfy a varied and demanding public ranging from scholars to casual visitors, those with vested interests in 
the objects on display and other museum-goers. They must obey their political masters, who have always seen museums 
as a medium for advancing national causes and particular interests. How should the colonial past be represented? And 
how should the artefacts of colonialism be displayed? How can objects be contextualised to show adequately the 
extraordinarily complex histories involved - colonialism and decolonisation, the metamorphosis of ‘traditional’ to 
‘modernist’ societies (both in Europe and in the colonised world), the ways in which particular objects were used and 
viewed at home and abroad? How much should be said in self-reflection about collecting and exhibiting? Should objects 
be repatriated and under what conditions? What groups - academics, ex-colonials, descendants of the colonised - ought 
to have a say in museum policy? How can museum directors address all these questions without blowing out budgets 
and presenting displays so dauntingly wordy and scholastic that they will bore visitors senseless? Such questions […] 
carry an especially heavy weight in the case of ex-colonial museums, whose collections and whose very buildings evoke, 
for various visitors, pride or pain, nostalgia or anger, great achievements or heinous crimes, and do so in the midst of 
societies struggling with contemporary issues of migration, cultural pluralism, the vagaries of international politics and 
often raw sensibilities117.” 

In het bovenstaande citaat somt de Australische historicus Robert Aldrich zowat alle uitdagingen op waar 
het KMMA in de afgelopen jaren mee te maken heeft gekregen. Ik zal in dit onderdeel duidelijk maken 
dat het complexe samenspel van al deze factoren het renovatieproces erom bemoeilijkt heeft én daarnaast 
in grote mate het eindresultaat heeft gekleurd. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat ik geen 
gedetailleerde, allesomvattende reconstructie kan maken van dit proces. Dit valt buiten de scope van dit 
thesisonderzoek. Het KMMA heeft immers reeds een lange en complexe evolutie afgelegd in een poging 
zich te transformeren van een koloniale instelling tot een museum dat met beide voeten in de huidige 
samenleving staat. Om dit proces op een correcte en volledige manier in kaart te brengen is een toegang 
tot extra bronnenmateriaal, zoals interne documenten of interviews met stakeholders, cruciaal118. Ik heb 
gekozen om specifiek die elementen van de renovatie te belichten die ons kunnen helpen om te begrijpen 
hoe de nieuwe permanente tentoonstelling geworden is wat ze is. Daartoe wordt eerst gekeken alle 
mogelijke pistes die open lagen voor het vroegere museum. Vervolgens wordt gekeken naar de rol die 
tijdelijke tentoonstellingen gespeeld hebben in het renovatieproces. Daarna nemen we de retoriek van het 
museum onder loep: welke ambities werden op papier geformuleerd? Vervolgens worden talrijke factoren 
besproken die de kloof tussen retoriek en realiteit sterk uitgediept hebben.  

De vorige permanente tentoonstelling van het KMMA was gedurende meer dan een halve eeuw niet meer 
grondig veranderd. Daardoor had het de twijfelachtige eer om het ‘laatste koloniale museum ter wereld’ 
of het ‘Walhalla van Belgische koloniale propaganda’ genoemd te worden119. De benoeming van Guido 
Gryseels als de nieuwe algemeen directeur in 2002 kan als het symbolische startpunt van de renovatie 
gezien worden, hoewel de geesten van talrijke medewerkers van het museum reeds langer aan het rijpen 
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waren120. In de komende jaren zou men zich buigen over de vraag welk verhaal het nieuwe museum zou 
moeten brengen. De grootste uitdaging was dus niet de fysieke renovatie van het oude museumgebouw, 
maar de inhoudelijke transformatie van de permanente tentoonstelling. Dit bleek een erg complexe 
kwestie, te meer gezien het feit dat het KMMA een instelling is met vele gezichten. Letterlijk, omdat meer 
dan 200 medewerkers verbonden zijn aan de instelling, elk met hun eigen achtergrond, expertise en 
verwachtingen van de renovatie. Figuurlijk ook, omdat het KMMA in de eerste plaats een 
onderzoeksinstituut is, maar daarnaast ook een museale en educatieve missie heeft én talrijke 
evenementen organiseert die zich richten op onder andere de Afrikaanse diaspora’s in België. En het 
museum is natuurlijk geen eiland dat losstaat van de bredere samenleving: ook vanuit de publieke opinie, 
de politiek en de academische wereld probeerde men permanent te wegen op de renovatie. De meningen 
over wat er dan precies met het KMMA diende te gebeuren liepen dan ook sterk uiteen. En het debat 
daarover zou gedurende het hele renovatietraject – en zelfs tot na de heropening – blijven voortduren. Ik 
zet hieronder enkele mogelijke pistes op een rijtje121.  

Sommigen stelden dat het museum best gesloten kon worden, vanuit de overtuiging dat er in de huidige 
samenleving geen plaats meer kon zijn voor een gebouw met zo’n uitgesproken koloniale symboliek122. Dit 
voorstel kreeg de kritiek dat de publieke herinnering aan het koloniale verleden op die manier ontmanteld 
zou worden en dreigde te verdwijnen123. Om dit te voorkomen opperden anderen dat de permanente 
tentoonstelling onveranderd bewaard zou moeten blijven, als een soort “museum van een museum”, 
waarin de alledaagse realiteit van het kolonialisme en zijn mythologie, vooroordelen en clichés over de 
Ander expliciet getoond zouden worden aan de bezoeker124. Dit voorstel kreeg op zijn beurt de repliek dat 
het KMMA geen museum diende te worden over de koloniale geschiedenis van België, maar moest 
vasthouden aan zijn missieverklaring om in de eerste plaats een verhaal te vertellen over hedendaags Afrika 
– zonder daarbij het koloniale verleden te verdonkeremanen125. Deze piste werd onderbouwd door te 
beargumenteren dat het brede publiek een erg beperkte kennis heeft over de diverse culturen en de 
geschiedenis van het Afrikaanse continent, en dat het KMMA deze lacune zou kunnen opvullen. Er lagen 
tot slot ook verschillende hybride vormen op tafel, waarbij het museum zowel elementen van een 
historische lieu de mémoire als een hedendaagse lieu de rencontre in zich zou dragen 126 . Verderop zal 
ingezoomd worden op de keuze die uiteindelijk gemaakt werd. Het is daarbij belangrijk om te beseffen 
dat de plannen voor de inhoudelijke renovatie sterk veranderlijk waren, zelfs tot in de laatste fases van het 
proces.  

Bijna twee decennia lang is het KMMA moeizaam op zoek gegaan naar een nieuwe institutionele 
identiteit127. Dit was een dynamisch proces, waarbij ook vóór de sluiting in 2013 al belangrijke stappen 
gezet werden. Zo organiseerde het museum in de jaren 2000 tal van tijdelijke tentoonstellingen waaronder 
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ExitCongoMuseum (2000-2001), Chéri Samba en Afrika: zelfportret (2003), Het Geheugen van Congo : de 
Koloniale Tijd (2005) of Fetish Modernity (2011). Deze tentoonstellingen fungeerden als museale laboratoria, 
waarbinnen het museumpersoneel kon experimenteren met andere perspectieven op het koloniale 
verleden en op de eigen koloniale wortels en collecties. Men probeerde met mondjesmaat andere actoren, 
zoals leden van de Afrikaanse diaspora’s, te betrekken. En er werden Congolese kunstenaars uitgenodigd 
om in interactie te treden met de collectie of de architectuur van het museum, of om als mede-curator op 
te treden. Vanaf 2002 werden er in de grote rotonde bordjes met contextinformatie geplaatst bij de 
standbeelden van Matton, om weerwerk te bieden aan hun paternalistische en racistische aura128. En in 
2006 werd, in samenwerking met vertegenwoordigers van de Congolese diaspora, de geschiedeniszaal 
herwerkt zodat die een kritischer verhaal vertelde over het koloniale verleden129. Telkens gingen de 
museummedewerkers actief aan de slag met de kritieken die zowel intern als extern – door pers, publiek, 
academici of stakeholders – werden geformuleerd130. Al deze initiatieven hebben de weg geplaveid voor de 
nieuwe permanente tentoonstelling.  

In 2014 verkondigde Guido Gryseels op een conferentie in Atlanta aan dat het KMMA zichzelf zal 
transformeren van “een koloniaal museum tot een modern en dynamisch museum over hedendaags 
Afrika131.” Het is interessant om stil te staan bij deze visietekst, omdat deze ons een inkijk biedt in de 
ambities van de renovatie, zoals die na een jarenlang proces door het KMMA werden geformuleerd. Dit 
zal ons in hoofdstuk 5 beter in staat stellen om het uiteindelijke eindresultaat kritisch te analyseren – het 
zal immers duidelijk worden dat retoriek en realiteit lang niet altijd samenvallen. En in hoofdstuk 6 wordt 
verder teruggekoppeld naar onderdelen van deze visie om alternatieve denkpistes te suggereren.  

 

TOWARDS THE RENEWAL AND THE RENOVATION OF THE ROYAL MUSEUM FOR 
CENTRAL AFRICA 

[…] The RMCA has a triple function as a museum, as a research institute, and as a centre for the 
dissemination of information and for raising public awareness about Africa. It was the clear intention to 
maintain and reemphasize its unique combination of disciplines, expertise, collections, partnerships in its 
vision for the future, so as to give the RMCA the potential to become the reference institute for past and 
present societies and cultures and natural environments in Africa, and Central Africa in particular132. […] 
In a post-‐colonial museum the heritage and collections in its care are considered as shared with their 
countries of origin. This implies the involvement of Africans in museum activities through partnerships. 
The renovation process implies a redefinition of the role of the museum in a multicultural society. It is 
defined in the following terms133:  

‐ The RMCA remains the most important lieu de mémoire of the Belgian colonial past 

‐ The RMCA must become a window opening on to contemporary Africa and its history  

‐ The RMCA must become a meeting place for Belgians and members of the ‘source communities’ 
whose heritage is held in the RMCA  
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One of the RMCA’s aims is to encourage the general public to take a greater interest in Africa and in the 
diversity of its people, societies, cultures and environments. In doing so, the Museum plays a unique role 
in combating racism and cultural intolerance. The Museum is also a meeting place where people can share 
experiences, where intercultural dialogue is promoted, where children of various cultural origins can find 
the tools to construct their particular identity and where people in general are stimulated to come to terms 
with the past and become responsible civilians in a globalized world. In order to fully take on the 
responsibilities of the museum in relation to society and become a forum for dialogue, a place of contact 
between peoples and cultures and especially for African communities to voice themselves, several 
initiatives have been undertaken. […] In this same spirit of dialogue, educational programmes are 
continuously developed in close collaboration with partners from Belgium’s African communities.  

In developing a new exhibition that considers African heritage as a heritage shared with the source 
communities, the RMCA considers the following elements as drivers of change134:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

For the new permanent exhibition in the renovated museum the following guidelines have been 
developed:  

- People are at the center  

- The permanent exhibition concentrates on Central-Africa, with extension to other regions of 
Africa, where relevant  

- The permanent exhibition is based on the museum’s own collections and expertise  

- The permanent exhibition starts with the present and goes back in time 

- Interdisciplinary approaches are deployed where these constitute added value 

- The continuous participation of the African community  
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Colonial museum Post-Colonial museum 

a. Contrast between European 
‘civilization’ and African ‘primitiveness’ 

a. A principled insistence on African 
cultures and an age-long history of cultural 
influence. 

b. Juxtaposition of timeless nature and 
culture b. Africa has a long, dynamic history 

c. Emphasis on specimens and objects 
c. (African) men and women are to be 
placed at the centre 

d. Colonial societies presented as if 
colonization never took place 

d. The inclusion of ‘popular’ cultures 
created as a result of colonization 

e. Organization of ethnographic objects on 
the basis of material and esthetic criteria 

e. Ethnographic objects tell the story of 
their history, origin, use and meaning 

f. Africans represented by Europeans f. Africans represent themselves 



The new permanent exhibit will have 4 major themes: The Society of Central Africa, Landscapes and 
Biodiversity, Resources, finally Arts, Expressions and Representations. The new permanent exhibition will be 
developed from a contemporary and thematic perspective and with a focus on Central Africa135. 

In de bovenstaande passages van de visietekst vallen enkele zaken op. Ten eerste doet deze sterk denken 
aan enkele kernaspecten van de New Museology zoals die hierboven werden uiteengezet. De ambitie van 
het museum om stakeholders, source communities en geïnteresseerden samen te brengen en een context te 
creëren waarin reflectie en debat over het Afrikaanse continent en het gedeelde Belgisch-Afrikaanse 
verleden mogelijk wordt, doet immers denken aan wat we omschreven hebben als een contact zone of lieu 
de rencontre. Daarbij valt op dat het museum expliciet vermeldt dat het zijn doel is om “racisme en culturele 
intolerantie” te bestrijden en “in het reine te komen met het verleden.” Tegelijkertijd formuleert het 
KMMA de ambitie om een lieu de memoire te zijn. Dit concept vindt zijn oorsprong bij de Franse historicus 
Pierre Nora. Het wijst in essentie op een plaats (in de brede zin) waarin (een deel van) het collectieve 
geheugen van een sociale groep verankerd ligt136. Raf Schuljin wijst er in zijn onderzoek op dat het 
opmerkelijk is dat het KMMA net dit concept hanteert. Hij merkt op dat “een lieu de mémoire volgens Nora 
in stand gehouden wordt om het volledige contact met de opgeroepen herinnering niet te verliezen door de verdrukking 
van de tijd137.” Bij een lieu de mémoire probeert men dus net (de herinnering aan) een verleden dat dreigt te 
verdwijnen in stand te houden – of zelfs te koesteren. Schuljin stelt dan ook: “Het museum als een lieu de 
mémoire loopt het risico de bezoekers in dit geval te besmetten met de koloniale mythologie die het huist. Voor de oudere 
generaties wordt het risico gelopen, dat de koloniale mythes die zij van kinds af aan mee kregen, versterkt worden of 
nostalgie opwekken138.” Daarbij leren de inzichten van de New Museology ons dat in (de gebouwen van) het 
KMMA een heel kluwen aan – al dan niet incongruente – herinneringen samenkomt. Het KMMA lijkt 
de “diepgang van zijn omgeving als lieu de mémoire niet aan te voelen of te miskennen139.” Schuljin stelt zich dan 
ook de vraag: “ […] kan een instelling die als lieu de mémoire zoveel historische bagage meezeult en van zichzelf zulke 
geladen boodschappen uitdraagt, ooit een succesvolle lieu de rencontre zijn?140.” Zit er met andere woorden een 
fundamentele spanning op de verschillende ambities die het KMMA aan zichzelf stelt?  

Daar komt nog bij dat het KMMA zich eveneens de ambitie stelt om een wetenschappelijk venster te 
werpen op hedendaags Centraal-Afrika. Dit valt te rijmen met de huidige missie-verklaring van de instelling, 
die in 2001 geformuleerd werd:  

 “Het museum moet een wereldcentrum zijn voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het 
verleden en heden van samenlevingen en natuurlijke milieus in Afrika, met de nadruk op Midden-
Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de 
wetenschappelijke wereld, en om, door middel van samenwerkingsverbanden, wezenlijk bij te dragen 
tot de duurzame ontwikkeling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling 
bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis, en het presenteren 
aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties141.” 
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Een verwijzing naar de koloniale wortels van de instelling, de beladenheid van zijn architectuur of de 
koloniale logica van het grootste deel van zijn collecties is niet aanwezig in de missie-verklaring. Hieruit 
zou men kunnen afleiden dat het KMMA de omgang met het (of zijn eigen) koloniale verleden dus niet 
lijkt te beschouwen als een kernaspect van zijn missie, noch als een bepalend deel van zijn institutionele 
identiteit. Het koloniale verleden is daarentegen wél aanwezig in de visietekst. Daar wordt immers naar 
voren geschoven dat men een lieu de mémoire wenst te zijn én een plek waar uiteenlopende groepen van 
mensen in het reine kunnen komen met het verleden. Echter, bij de richtlijnen (“guidelines”) voor de 
nieuwe expositie wordt geen expliciete vermelding meer gemaakt van het kolonialisme. En het koloniale 
verleden wordt ook niet vermeldt als een van de belangrijkste thema’s (“major themes”) van de 
tentoonstelling. 

Dit maakt voor een eerste maal duidelijk dat het KMMA in zijn renovatie een erg ambigue en weifelende 
houding aanneemt ten opzichte van dit koloniale verleden en zijn erfenissen. Het kolonialisme wordt wel 
genoemd, maar er lijkt een onvermogen te bestaan om het resoluut op de voorgrond te plaatsen en in zijn 
volle reikwijdte te confronteren. In hoofdstuk 4 zal dit fenomeen geconceptualiseerd worden als 
“koloniale afasie”. In hoofdstuk 5 zal duidelijk worden dat dit onvermogen als een rode draad doorheen 
de gehele vernieuwde tentoonstelling loopt. Alvorens ik hier dieper op in kan gaan moeten echter nog 
enkele factoren vermeld worden die het renovatieproces sterk hebben beïnvloed. Sommige van deze zaken 
werden hierboven al kort aangestipt, maar hebben nog een verdere uitwerking nodig willen we hun impact 
op de vernieuwde tentoonstelling ten gronde kunnen begrijpen.  

Het museumgebouw, delen van het interieur én het omliggende park van het KMMA zijn sinds 1983 
beschermd als onroerend erfgoed142. Het laat zich raden dat dit verregaande consequenties heeft gehad 
voor de renovatie: hoe richt je immers een moderne, museale tentoonstelling in – met alle hedendaagse 
richtlijnen aangaande toegankelijkheid of brandveiligheid – in een architectuur die meer dan een eeuw 
oud is? Hoe kan men een prikkelende, interactieve scenografie ontwerpen indien men verplicht is om de 
oude vitrinekasten – die in museologische termen sterk gedateerd zijn – te hergebruiken? Hoe kan men 
kritisch staan tegenover het kolonialisme op een site die net ontworpen is ter verheerlijking van deze 
ideologie? De beschermde status van het gebouw heeft de bewegingsvrijheid van het museumpersoneel 
dan ook sterk beknot143.  

Daarnaast heeft de woelige Belgische politiek ook vaak een sterke invloed op de werking van het museum. 
Het KMMA valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid 
(BELSPO). Communautaire strubbelingen kunnen stevig resoneren binnen de marmeren muren van de 
instelling. Dit manifesteert zich op verschillende manieren. Ten eerste bezit de directie of het personeel 
weinig autonomie om een eigen institutionele koers te varen144. Dit maakt het moeilijk om in te spelen 
op maatschappelijke veranderingen – bijvoorbeeld het publieke debat rond dekolonisering. Zo merkte 
Gryseels op dat de complexe staatsstructuur van België de teruggave van Afrikaans erfgoed zeer sterk 
bemoeilijkt. Ondanks het feit dat het morele eigenaarschap van deze objecten aldus Gryseels in Centraal-
Afrika ligt, zijn de collecties van het KMMA voor het overgrote deel Belgisch staatseigendom. Restitutie 
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van objecten zou zowel door het Federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse als Duitstalige parlement 
goedgekeurd moeten worden145.  

Ten tweede moet het KMMA het stellen met beperkte financiële middelen. Gryseels verklaarde daarover 
in 2003 het volgende: “We zijn een federale instelling in een land waar cultuur, wetenschapsbeleid [en] universiteit 
[…] geregionaliseerd zijn. De federale regering heeft die thema's niet echt meer in haar mentale beeld. Omgekeerd 
kunnen de gemeenschappen structureel niet investeren omdat de instellingen federaal zijn 146 .” En ook in de 
afgelopen jaren werd sterk bespaard op het personeelsbudget en de algemene werkingsmiddelen van het 
museum147. De renovatie zelf heeft zo’n 75 miljoen euro gekost, waarvan het overgrote deel ging naar de 
bouw- en restauratiewerken (66,5 miljoen euro)148. Deze budgettaire krapte dwingt het KMMA om op 
zoek te gaan naar alternatieve vormen van financiering, door samenwerkingen op poten te zetten met 
zowel de publieke als de private sector149. Sommige partnerschappen zijn overigens niet onomstreden: 
Ludo De Witte merkte op dat een deel van de private sponsoring komt van Umicore – het vroegere Union 
Minière – dat volgens hem “al 112 jaar […] Congo’s bodemrijkdommen accapareert150.” 

Tot slot beïnvloedt de communautaire realiteit van België de renovatie nog op tal van andere vlakken. Zo 
is het museum wettelijk verplicht om alle zaalteksten in de 3 officiële landstalen op te stellen. Daarnaast 
moeten ze eveneens in het Engels te lezen zijn, gezien het doelpubliek sterk internationaal is. Hierdoor 
wordt de beschikbare ruimte in de scenografie sterk ingeperkt. En ook tijdens de vele vergaderingen en 
bijeenkomsten rond de renovatie bleef deze taalbarrière natuurlijk overeind, met alle gevolgen van dien. 
Ook voor het aanwerven van nieuwe personeelsleden gelden strikte taal- en nationaliteitsvereisten151. 
Kandidaten moeten een EU-nationaliteit hebben en de balans tussen Nederlandstaligen en Franstaligen 
moet in evenwicht gehouden worden. Dit bemoeilijkt sterk de langdurige aanwerving van personen van 
Afrikaanse of Congolese origine. Dit is een van de redenen waarom het personeelsbestand van het KMMA 
een gebrekkige culturele diversiteit kent152. Precies door al deze communautair complexiteit wordt het 
KMMA vaak verweten een ‘logge, onhandelbare mastodont te zijn waarin je niets voor elkaar kan 
krijgen153.’ 

Dit logge karakter wordt ook duidelijk wanneer we een blik werpen op het organigram van de instelling. 
Zoals reeds werd opgemerkt, bestaat “het” KMMA helemaal niet. Dit instituut is immers geen 
monolithische entiteit, maar een complex geheel van diensten, raden, commissies, stuurgroepen, directies 
én individuele personeelsleden. Het feit dat de vroegere permanente tentoonstelling zo lang onveranderd 
is gebleven, valt trouwens ook in een belangrijke mate te verklaren vanuit deze logge 
organisatiestructuur154 . De verantwoordelijkheid over de inhoud van de tentoonstelling was zodanig 
versnipperd dat niemand de eindverantwoordelijkheid droeg voor de tentoonstelling in zijn geheel155. De 
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verschillende wetenschappelijke departementen veranderden los van elkaar en naar eigen goeddunken 
hun respectievelijke onderdeel van de expositie. Daarom werd de permanente tentoonstelling wel eens 
metaforisch vergeleken met een palimpsest, omdat zoveel verschillende actoren er doorheen de tijd hun 
stempel op hadden gedrukt – met een onoverzichtelijk én fundamenteel onveranderd geheel tot gevolg156.  

 

Bij de huidige renovatie speelt deze problematiek nog steeds. Voor de totstandkoming van de nieuwe 
permanente tentoonstelling moesten tal van mens – en natuurwetenschappers, museologen, educatieve 
medewerkers en directieleden samen zien te werken. Daarnaast werden ook externe academici, 
scenografen, architecten en vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschappen betrokken. Deze 
onderlinge samenwerking was om uiteenlopende redenen complex, en verliep soms erg moeizaam157. 
Hierboven werd reeds beschreven hoe sterk de meningen uiteenliepen over de vraag welke richting het 
KMMA uit zou moeten gaan. Doordat de verschillende stakeholders erg diverse achtergronden en 
expertises hadden, was het vaak uitdagend om perspectieven op elkaar af te stemmen en een gedeelde taal 
te vinden. Zo was het bijvoorbeeld om te beginnen al erg moeilijk om tot een consensus te komen over 
wat “Centraal-Afrika” nu precies inhoudt – net omdat deze afbakening vanuit een geologische of een 
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culturele invalshoek sterk verschilt158. Tijdens mijn eigen stageperiode in het KMMA heb ik de impact van 
deze interne spanningen zelf ervaren. In mijn stageverslag schreef ik daarover het volgende: “[…] in het 
renovatieproject lijkt het vaak onduidelijk welke partij de autoriteit bezit om belangrijke knopen door te hakken, die 
vervolgens door de andere partijen gerespecteerd worden. De overkoepelende projectleider van de renovatie lijkt er amper 
in te slagen om de uiteenlopende verlangens van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen. […] Er waren zware 
spanningsvelden tussen wetenschappers en museologen enerzijds en museologen en scenografen anderzijds159.”  

Daarnaast moest een erg divers doelpubliek tevreden gesteld worden. De groep mensen die het KMMA 
bezoekt is immers erg heterogeen, en het is een moeilijke evenwichtsoefening gebleken om aan al deze 
verschillende noden en verwachtingen tegemoet te komen. Johan Lagae, een academicus die meewerkte 
aan de tijdelijke tentoonstelling Het Geheugen van Congo in 2005, beschrijft deze uitdaging sprekend als 
volgt: “The […] exhibition was to address both former “colonizers” and Africans, including those of the diaspora. It 
had to be meaningful for an informed community of scholars, as well as remain attractive to a lay audience of Belgian 
citizens and secondary school students. And it had to respond to the expectations of an international and often highly 
critical milieu of journalists160. 

Een erg belangrijke groep van stakeholders in het renovatieproces zijn inderdaad de afgevaardigden van 
de Afrikaanse diaspora’s. De relatie tussen het KMMA en Afrikaanse gemeenschappen is erg complex. 
Ceuppens merkt op dat velen onder hen het gevoel hebben dat de instelling vooral de visie van oud-
kolonialen uitdraagt. Ze beschuldigen het museum dan ook van de roof en het onrechtmatig bewaren van 
Congolees cultureel erfgoed161. Desondanks lazen we in de visietekst van Gryseels dat het “voortdurend 
betrekken van de Afrikaanse gemeenschap” een belangrijke prioriteit was voor het museum. Daartoe werd 
in 2004 het adviesorgaan COMRAF in het leven geroepen 162 . COMRAF is de verzamelnaam voor 
COMRAF I (2004 – 2007) , COMRAF II (2007 – 2014) en COMRAF III (ook “Les Six” genoemd, naar 
het aantal vertegenwoordigers ; 2014 – 2017). In deze comités zetelden telkens afgevaardigden van 
verschillende Afro-Belgische middenveldorganisaties. Hoewel ze geen beslissingsrecht hadden, konden de 
leden adviezen formuleren over zowat alle activiteiten van het KMMA163. Doorheen de jaren zou de 
slagkracht van deze organen stelselmatig toenemen: zo werd COMRAF II een overlegorgaan, waardoor 
geformuleerde adviezen niet zomaar genegeerd konden worden. En Les Six kwamen op een regelmatigere 
basis samen waardoor ze meer gewicht in de schaal konden leggen tijdens het renovatieproces164.  

Het is duidelijk dat er in het KMMA wel degelijk inspanningen geleverd zijn om mensen van Afrikaanse 
origine te betrekken bij het renovatieproces. Het is echter moeilijk om in te schatten hoe succesvol die 
samenwerking in de praktijk verlopen is. Want het officiële discours van het museum staat immers vaak 
haaks op wat leden van COMRAF zelf verkondigen. Er verschenen in de aanloop naar de heropening 
kritische stemmen in de media – die op hun beurt door de museumdirectie van antwoord werden 
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gediend165. Zo werd het KMMA ervan beschuldigd het COMRAF eerder te gebruiken als een uithangbord 
in plaats van een volwaardige partner, of de expertise van zijn leden van de hand te doen als zijnde “niet-
wetenschappelijk” of “activistisch”166. Leden van Les Six vrezen ook dat het museum kansen laat liggen om 
grenzen te verleggen en uiteindelijk zal kiezen voor een piste die zo weinig mogelijk mensen voor het hoofd 
stoot167. Bovendien blijven deze source communities, zoals Bambi Ceuppens opmerkt, eerder “gasten dan 
insiders” in het KMMA. Ze beschikken immers niet over eenzelfde toegang tot, of expertise over, de 
collecties in vergelijking met het betaalde personeel168. Dit vertaalt zich in minder slagkracht om te kunnen 
wegen op de uiteindelijke scenografie.  

De samenwerking tussen het KMMA en vertegenwoordigers van de Afrikaanse diaspora verliep dus 
moeizaam. De diaspora lijkt de samenwerking ervaren te hebben als too little, too late. Het KMMA 
daarentegen, onderstreept dat het cruciaal is dat “Afrikanen […] het woord kunnen nemen over het 
museum, zijn werking en activiteiten169.” De instelling erkent bij monde van Bruno Verbergt dat het hele 
proces er een is “met vallen en opstaan” en dat er naast de renovatie van het gebouw ook “een renovatie 
van de geest nodig is.” Maar het onderstreept daarbij dat het steeds met een “uitgestoken hand naar de 
diaspora” getracht heeft om dit doel te bereiken.  

Hierboven werd het renovatieproces van de permanente tentoonstelling in Tervuren onder de loep 
genomen. De logge mastodont die het KMMA is wordt van alle kanten bestookt door – interne én externe 
– stakeholders, die verlangen dat hun stem gehoord wordt. De instelling ligt op verschillende vlakken aan 
een communautaire ketting en moet zeer creatief omspringen met schaarse financiële middelen. Toch 
heeft het een ambitieuze visie uitgewerkt om zichzelf te transformeren tot een modern en toonaangevend 
museum. Het koloniale verleden speelde in deze visie echter een nogal ambigue rol. We hebben ons 
daarnaast afgevraagd of de ambitie om zowel een lieu de mémoire als een lieu de rencontre te zijn niet in een 
onderlinge spanning staat met elkaar. Tot slot werd duidelijk gemaakt dat het in de praktijk brengen van 
de ambitie om source communities actief en verregaand te betrekken helemaal geen sinecure is gebleken. 
Het renovatieproces werd dan ook gekenmerkt door sterke onderlinge spanningen op verschillende 
niveaus.  

Ondanks deze moeilijkheden – en ondanks het feit dat de scenografie nog helemaal niet finaal afgewerkt 
was – opende het museum op 8 december 2018 opnieuw zijn deuren. De belangstelling was groot: 
binnenlandse én buitenlandse pers was massaal aanwezig om verslag uit te brengen over de manier waarop 
het KMMA had besloten om zijn eigen verleden in de ogen te kijken. Dat de focus voornamelijk op de 
omgang met het koloniale verleden lag, was niet verwonderlijk. Het (de)koloniale debat was immers in de 
maanden voorafgaand aan de heropening opnieuw sterk opgelaaid. Het KMMA lag daarnaast volop in de 
mediale belangstelling doordat de Belgische koning Filip verstek zou geven op de officiële 
heropeningsplechtigheid. En ongeveer gelijktijdig formuleerde Joseph Kabila de vraag om Congolees 
erfgoed terug te sturen, waardoor het debat rond restitutie opnieuw hoog op de publieke en politieke 
agenda kwam te staan170. Er was tevens protest tegen de heropening, georganiseerd door dekoloniale 
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actiegroepen – en dit zowel ter plekke als via sociale media, bijvoorbeeld met het gebruik van hashtags als 
#Notmyafricamuseum171.  

Snuisteren in de (online) berichtgeving over de heropening doet vermoeden dat het museum zowel 
positieve, afwachtende als negatieve reacties heeft gekregen. The New York Times loofde dat in het museum 
“de nadruk wordt gelegd op de problemen van kolonialisme en dat Congolezen en Rwandezen kunnen spreken met 
hun eigen stem172.” Sabrine Ingabire stelde in De Morgen: Dit museum is representatief voor hoe de Belgische 
maatschappij omgaat met haar koloniaal verleden: een beetje moeite doen om het te erkennen en een beetje op te 
lossen, daar heel trots op zijn en verwachten dat mensen daar blij mee zijn - en uiteindelijk beledigd zijn als iemand 
klaagt, omdat "verandering tijd neemt" en "wij ons best hebben gedaan" […] Zo'n museum dekoloniseren is inderdaad 
niet evident. En misschien ligt daar de fout: in het überhaupt willen dekoloniseren van een gebouw dat intrinsiek 
koloniaal is. Dit museum was misschien beter een meta-museum geworden over wat kapitalisme en hebzucht met een 
mens kunnen doen. Want deze middelmatige poging tot dekolonisatie schiet tekort.173.” Op de blog Africaisacountry 
valt te lezen: “In many instances throughout the museum, “decolonization,” if at all present, is a mere afterthought, 
an aside for those who might be interested174.” En Lieven De Cauter schreef in De Standaard dat “hoewel het 
museum zich ideologisch met enig succes gedistantieerd heeft van zijn eigen koloniale geschiedenis, het vooral vanuit 
esthetisch en museologisch, of misschien beter nog vanuit scenografisch oogpunt, een gemiste kans is175.” 

Opvallend is dat het KMMA in deze periode een publiek discours begon te hanteren waarin de heropening 
naar voren geschoven werd als “het begin van een proces”. Zo verklaarde Bambi Ceuppens in een 
interview: “Het museum zal intussen blijven evolueren, want het is niet de bedoeling dat de permanente tentoonstelling 
eeuwig dezelfde zal blijven, zoals vroeger wel het geval was. Ik zie de heropening als het begin van de dekolonisering, 
niet als een eindresultaat176.” Tijdens een gegidste rondleiding doorheen het museum werd dit discours 
herhaald: Ceuppens verklaarde dat het de ambitie is van het KMMA om de nieuwe tentoonstelling 
maximum 10 jaar in de huidige vorm te presenteren, en dat er bovendien “interventies” gemaakt zullen 
worden in de huidige scenografie, die zullen inspelen op de feedback en kritieken die het museum krijgt177. 
Dat is dan ook de ambitie van dit thesisonderzoek: gedetailleerde, constructieve en creatieve feedback 
formuleren over de vernieuwde tentoonstelling, die inspirerend kan zijn om het voortdurende proces van 
dekolonisering in het KMMA te ondersteunen. In het volgende hoofdstuk wordt daartoe koloniale afasie 
als interessant theoretisch kader gepresenteerd.  

  

                                                      
171 Collectif No Name, “Performance ARTiviste,” Facebookevenement, 8.12.2018.  
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4 KOLONIALE AFASIE ALS THEORETISCH KADER  

 

Theorie stelt ons in staat om de (historische) werkelijkheid rondom ons bedenkbaar te maken. Het is als 
het ware de abstracte taal die we kunnen gebruiken om over complexe maatschappelijke fenomenen na te 
denken. De keuze voor een bepaald theoretische lens heeft vanzelfsprekend verregaande gevolgen voor de 
analyse. Ik zal in dit hoofdstuk beargumenteren waarom koloniale afasie een waardvol theoretische kader 
is om de vernieuwde permanente tentoonstelling in het KMMA mee te analyseren. In deel I zoem ik in 
op het concept koloniale afasie zoals dat door Ann Stoler geïntroduceerd werd. In deel II ga ik na in welke 
andere contexten afasie gebruikt werd om te spreken over een gecontesteerd koloniaal verleden. In deel 
III ten slotte, schets ik hoe ik koloniale afasie benaderd heb in mijn eigen onderzoek.  

4.1 KOLONIALE AFASIE BIJ ANN STOLER – TUSSEN MISKENNEN EN ERKENNEN  
 
Ann Laura Stoler (°1949) is professor in Anthropology and Historical Studies aan de New School for Social 
Research in New York178. Stoler voert al drie decennia lang onderzoek naar “the politics of knowledge, 
colonial governance, racial epistemologies, the sexual politics of empire, and ethnography of the 
archives179. Stoler lijkt sterk beïnvloed te zijn door het denken van de Franse filosoof en historicus Michel 
Foucault (1926-1984). Een belangrijk deel van het werk van Foucault richtte zich op het formuleren van 
een kritiek op de instituten en structuren die een samenleving op een bepaalde manier vorm geven en 
zichzelf in stand houden door het uitoefenen van macht180. In een ander deel van zijn werk formuleert 
Foucault een kritiek op de universaliteitsclaim van de moderne menswetenschappen181. Hij gelooft niet 
dat wetenschappelijke kennis bestaat uit algemeen geldende, objectieve uitspraken over de aard van de 
mens. Volgens Foucault is kennis steeds geworteld in de specifieke ethische, sociale en politieke 
overtuigingen van een bepaalde samenleving. Deze beide delen komen samen in Foucaults bekende 
concept van een ‘regime of truth’182. Dit concept gaat uit van het idee dat er een fundamentele wisselwerking 
bestaat tussen de productie van ‘ware kennis’ en de gegeven machtsverhoudingen in een bepaalde 
samenleving. Waarheid en macht kunnen hierin niet los gekoppeld worden van elkaar. Het conceptueel 
kader van Ann Stoler dat hieronder uiteengezet zal worden, is sterk beïnvloed door de Foucauldiaanse 
notie van een regime of truth183.  

In 2011 publiceerde Stoler een artikel waarin ze een analyse maakt van de hedendaagse maatschappelijke 
omgang met het Franse koloniale verleden184. Ze stelt dat het kolonialisme onlosmakelijk verbonden is 
met het DNA en de geschiedenis van de Franse staat. Koloniale structuren blijven de huidige Franse 
samenleving ingrijpend bepalen. Stoler argumenteert dat grote groepen binnen deze samenleving 
bovendien een erg ambivalente houding innemen ten opzichte van dit koloniale verleden en zijn 
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fundamentele invloed op het heden. Deze invloed wordt tegelijkertijd erkend en miskend185. Volgens 
Stoler was het koloniale bestuurssysteem structureel gewelddadig van aard, waarbij de sporen van geweld 
en de ongelijke verdeling van macht sterk langs raciale lijnen liepen. Ze ziet ras en etniciteit dan ook als 
belangrijke breuklijnen in het huidige Frankrijk. Maar het blijven verborgen breuklijnen. De Franse 
Republiek is officieel kleurenblind: er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen burgers op 
basis van etniciteit of huidskleur186.  

Stoler merkt op dat deze omgang met het Franse koloniale verleden door uiteenlopende auteurs 
omschreven werd als een vorm van koloniale, collectieve of historische amnesie187. De Franse samenleving zou 
aan een vorm van geheugenverlies lijden, waardoor het haar koloniale verleden simpelweg vergeten is. 
Stoler vindt amnesie echter een gebrekkig concept om de ambigue omgang met dit verleden ten volle te 
kunnen begrijpen. Ze stelt dat het misleidend is om te spreken van amnesie aangezien dit zou impliceren 
dat de Franse samenleving onbewust overweldigd zou worden door dit “collectief vergeten”. Amnesie lijkt 
daarnaast ook in zekere onomkeerbaarheid te impliceren: hoe zou een dergelijk “vergeten verleden” 
immers kunnen terugkeren?  

Daarom schuift ze koloniale afasie als alternatief naar voren. We zagen reeds dat afasie in zijn 
oorspronkelijke medische betekenis verwijst naar een taalstoornis, waarbij het begrijpen en het uiten van 
gesproken en geschreven taal verstoord wordt. De stoornis wordt gekenmerkt door een gedeeltelijk verlies 
aan kennis of de moeilijkheid om structurele verbanden te begrijpen188. Daarin ligt aldus Stoler het grote 
verschil tussen amnesie en afasie: het gaat niet over een doodzwijgen van dit verleden ten gevolge van 
collectief geheugenverlies, maar om een onvermogen om er voluit over te spreken. Afasie legt bloot hoe het 
koloniale verleden tegelijkertijd zowel aanwezig als afwezig kan zijn. Hoe bepaalde structurele, historische 
linken onderbelicht blijven, bijvoorbeeld in kwesties rond racisme, discriminatie en stedelijke segregatie189. 
Afasie gaat over de “opgestopte” grijze zone tussen hardnekkige onwetendheid en een scherp, helder 
inzicht190. Het wijst dus niet zozeer op een gebrek aan kennis maar op een miskenning van bepaalde 
kennis. Het wijst op het onvermogen om dingen in de wereld te herkennen en ze gepaste woorden toe te 
kennen191. Net dit onvermogen om het koloniale verleden bespreekbaar te maken zal erg duidelijk worden 
wanneer verderop een analyse wordt gemaakt van het vernieuwde museum in Tervuren.  

Hiermee heb ik de noodzakelijke context en de belangrijkste uitgangspunten van het concept koloniale 
afasie geschetst. Verderop worden de mogelijke valkuilen van het concept nog onder de loep genomen. 
Een belangrijke vraag bleef echter nog onbeantwoord: hoe invloedrijk zijn de bijdragen van Ann Stoler 
geweest in de (Franse) postkoloniale debatten? Vallen haar opvattingen mainstream te noemen, of 
bevinden ze zich eerder in de marge? Het staat vast dat vele debatten die vandaag gevoerd worden in de 
Franse universitaire en publiek sfeer direct of indirect gelinkt zijn aan postkoloniale vraagstukken192. Stoler 
lijkt deel uit te maken van een relatief kleine groep denkers die zich erg kritisch opstelt tegenover het 
Franse kolonialisme, en die zeer sterke linken legt tussen dit verleden en het contemporaine Frankrijk. 
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Het lijkt er niet op dat koloniale afasie als concept een brede weerklank gevonden heeft in het Franse 
academische debat193. In Nederland daarentegen heeft afasie wél stevig voet aan de grond gekregen. 

4.2 VERDERE VERSPREIDING IN ANDERE CONTEXTEN  
 

“We zijn allen kinderen van de kolonie. Sommigen zijn aangenomen, de meesten zijn bastaards. 
Maar we zijn allen erfgenamen. Een gezellige familie is het niet, want de erfenis is zwaar omstreden. 
Denk maar aan de debatten over uiteenlopende dingen als alledaags en minder alledaags racisme, 
onderzoek naar dekolonisatiegeweld, pamfletten over Tempo Doeloe van witte journalisten, koloniale 
heldenverering, de herkomst van museale collecties, Librisliteratuurprijswinnaars, enzovoorts. Of, 
minder grijpbaar, de doorwerking van hiërarchische wereldbeelden die aan het kolonialisme zijn 
ontsproten. Ook zijn er steeds meer nieuwe Nederlanders die een geschiedenis van kolonialisme met 
zich meedragen. Onze samenleving is doordrenkt met het koloniale verleden194.” 

Remco Raben 

Het bovenstaande citaat laat uitschijnen dat ook in Nederland het postkoloniale debat op scherp wordt 
gevoerd. Opvallend hierbij is dat het conceptuele kader van Ann Stoler in deze debatten veelvuldig de 
revue passeert. Verschillende recente publicaties gebruiken de notie afasie wanneer ze spreken over de 
maatschappelijke omgang met het Nederlandse koloniale verleden.  

In 2011 behaalde Paulus Bijl een doctoraat aan de Universiteit van Utrecht, waarin hij een analyse maakte 
van de maatschappelijke respons op historische foto’s van koloniaal geweld195. Bijl hanteerde het concept 
culturele afasie om een verklaring te geven voor het voortdurende onvermogen om dit Nederlandse 
verleden in zijn volledigheid onder woorden te brengen. Het concept werd ook gehanteerd door cultureel 
antropoloog John Helsloot, die zich in zijn onderzoek toelegt op de manieren waarop sociale groepen zich 
tradities toe-eigenen om daarmee specifieke aspecten van hun identiteit tot uiting te brengen. Dit bracht 
hem er toe om het verhitte maatschappelijke debat dat in de afgelopen jaren in Nederland is ontstaan 
rond de Sinterklaastraditie – en meer bepaald de figuur van Zwarte Piet – te analyseren als zijnde een vorm 
van culturele afasie196. Ook Remco Raben maakt gebruik van culturele afasie om de maatschappelijke 
omgang met de geschiedenis van Nederlands-Indië te analyseren. Die is volgens hem op een paradoxale 
manier tegelijkertijd aan- en afwezig – “als een weerlicht dat flikkert in de verte 197 ”. Kat Rogers, 
masterstudente Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht op welke manier 
koloniale standbeelden in de publieke ruimte bijdragen aan het in stand houden van “koloniale en 
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racistische” geschiedenissen198. In haar analyse gaat ze aan de slag met de conceptuele kaders die door 
Stoler werden aangereikt. Dewi Vrenegoor, masterstudente Cultural Analysis aan diezelfde universiteit, 
onderzocht het Nederlandse cultuurbeleid in de 20e en 21e eeuw door de lens van koloniale afasie199. Zij 
stelt zich de vraag wat het discours in overheidsdocumenten over cultuurbeleid ons leert over de 

onderlinge relatie tussen kennis en macht. En ook: welke dominante beelden over “de Ander” komen in 
dit discours boven drijven? Verder is het opmerkelijk dat het conceptueel kader van Stoler, via een omweg 
over Nederland, toch in Frankrijk beland is. Meike de Goede, een Afrikaniste verbonden aan de 
Universiteit van Leiden, gebruikte in een recent artikel de notie aphasie coloniale om een geschiedenis te 
vertellen van de zgn. “Matsouanisten”, een religieus-politieke verzetsbeweging die actief was in de Franse 
kolonie Congo-Brazaville200.  

Ook Barend Blom, een masterstudent museumstudies aan de universiteit van Amsterdam, vertrekt van 
de vaststelling dat Nederland sterk worstelt met de vraag hoe men het massale en structurele geweld dat 
onderdeel was van het Nederlands kolonialisme een plaats moet geven in het nationale culturele 
geheugen201. Hij benadert deze problematiek vanuit een museale invalshoek, door zich de vraag te stellen 
hoe het Rijksmuseum, het Tropenmuseum en het Bronbeekmuseum omgaan met deze “lastige 
geschiedenis”. Dit zijn namelijk stuk voor stuk instituties die grote collecties uit het voormalige 
Nederlands-Indië bezitten of gedurende decennia een belangrijke rol speelden in de koloniale 
beeldvorming voor het Nederlandse publiek202. Blom argumenteert dat er in deze tentoonstellingen niet 

zozeer sprake is van collectieve amnesie (“we zijn dit verleden vergeten”) maar eerder afasie: (“er heerst een 
onvermogen om over dit verleden te spreken”) 203. Deze afasie manifesteert zich op verschillende vlakken, 
concludeert hij:  

The state of colonial aphasia is reflected because there is a ‘difficult speaking’ of this past. This ‘difficulty 
speaking’ in the exhibits on the Dutch East Indies is the presentation of the colonial past as history, in the sense 
that it is past with no repercussions in the present . […] In the exhibitions colonial history is treated as something 
separate from Dutch national history. […] The result is that the colonial past presented seems not only distant 

in space, but also in time204.  

Afasie manifesteert zich dus ook door het koloniale verleden voor te stellen als een voltooid verleden tijd 
die buiten de geijkte, nationale geschiedenis valt en dus – als gevolg daarvan – weinig tot niet relevant is 
voor de hedendaagse Nederlandse maatschappij. Tot slot hanteerde Jenny Folsom, een studente sociologie 
aan de Universiteit van Massachusetts, koloniale afasie om een matige analyse te maken van de vroegere 
permanente tentoonstelling van het museum in Tervuren205.  
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4.3 HOE WORDT KOLONIALE AFASIE IN DIT ONDERZOEK THEORETISCH BENADERD? 
 

Hierboven heb ik de ontstaanscontext, de belangrijkste theoretische uitgangspunten en de verdere 
verspreiding van het concept koloniale afasie geschetst. In het laatste onderdeel van dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de vraag hoe dit theoretische kader in mijn eigen onderzoek gehanteerd wordt om de nieuwe 
permanente tentoonstelling in het Africamuseum te analyseren. Afasie is een complex en gelaagd concept, 
dat bovendien pas relatief recent zijn intrede heeft gedaan in de brede literatuur rond de studie van 
collectieve herinneringen en het koloniale verleden. Daarom is het cruciaal dat ik uitwerk wat mijn eigen 
interpretatie is van dit theoretische kader, zoals dit oorspronkelijk door Stoler werd geponeerd en door 
andere onderzoekers werd overgenomen.  

Eerst een kleine theoretische uitweiding. Ik zal hieronder een onderscheid maken tussen koloniale afasie 

als een waargenomen fenomeen enerzijds, en het achterliggende denkkader dat dit fenomeen net als een 
fenomeen waarneemt anderzijds. Ik maak met andere woorden begripsmatig een onderscheid tussen 1) 
koloniale afasie als het beweerde onvermogen om op een gedegen manier met het koloniale verleden om 
te gaan en 2) het radicale postkoloniale denkkader van waaruit deze beweringen primair vertrekken. Ik zal 
hieronder dan ook spreken over koloniale afasie en het denkkader van waaruit afasie vertrekt206. Immers, 
afasie kan slechts waargenomen worden vertrekkende vanuit dit denkkader. Wie er van overtuigd is dat 
kolonialisme volledig afgesloten in het verleden ligt (id est een ander mogelijk denkkader), kan koloniale 
afasie immers onmogelijk waarnemen in het heden. In zekere zin verhouden afasie en denkkader zich op 
een negatieve manier tot elkaar: het fenomeen ontbreekt of negeert immers net datgene wat het denkkader 
als grondslagen aanvaardt. Aan het eind van dit onderdeel zal ik nog een specifieke kritiek formuleren op 
dit specifieke achterliggende denkkader. 

1) Het denkkader van afasie legt een duidelijk verband tussen het heden en het verleden 
 
Koloniale afasie als conceptueel kader vertrekt van de stelling dat er diverse koloniale erfenissen bestaan 
die aanwezig blijven in onze samenleving – zowel duidelijk zichtbaar als heimelijk verborgen. Het 
denkkader van afasie stelt dat deze erfenissen een reële invloed uitoefenen op structuren, instituties en de 
levens van vele mensen. Deze invloed is divers: hij manifesteert zich op heel wat verschillende domeinen, 
gaande van de publieke ruimte tot dominante denkbeelden en mentaliteiten. Volgens dit denkkader is 
deze blijvende invloed bovendien allerminst onschuldig of irrelevant. Het kolonialisme wordt er benaderd 
als een systeem, primair gericht op een ongebreidelde economische exploitatie, dat in stand gehouden 
wordt door 1) een met excessief geweld afgedwongen ongelijkheid in macht en 2) een racistische ideologie 
die uitgaat van de superioriteit van de eigen groep. Hieruit volgt dat het grootste deel van de erfenissen van 
het kolonialisme ook negatief wordt benaderd: ze zijn voor het merendeel schadelijk en onwenselijk. 
Bovendien stelt het denkkader dat deze blijvende invloed van het kolonialisme haaks staat op bepaalde 
waarden die belangrijk worden geacht in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het idee dat alle 
mensen onderling gelijkwaardig zijn en dat discriminatie op basis van afkomst of etniciteit verwerpelijk is 
en moet worden bestraft. 

2) Afasie gaat over het leggen van selectieve linken 

Het denkkader van afasie tracht dus de verbanden tussen een koloniaal toen en een maatschappelijk nu bloot 
te leggen. Het verwerpt het idee dat de samenleving zou lijden aan een vorm van collectief geheugenverlies 
(amnesie) over dit verleden. Het denkkader claimt evenmin dat alles in het heden een koloniale oorsprong 
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zou hebben. Het wil daarentegen aanduiden wanneer en hoe de verbanden tussen vroeger en nu aan de 
orde zijn – en evengoed wanneer ze er niet (meer) toe doen. Koloniale afasie duidt dus op een onvermogen 
om voluit te erkennen dat het koloniale verleden een belangrijke invloed blijft uitoefenen op bepaalde 
delen van onze hedendaagse maatschappij. Het denkkader van afasie stelt hierbij dat er selectieve linken 
gelegd worden: in sommige gevallen wordt de koloniale invloed erkend en benoemd, terwijl die in andere 
gevallen verborgen blijft of niet in zijn volle consequentie wordt belicht. Het koloniaal verleden is dus 
tegelijkertijd zowel aanwezig als afwezig. Het wordt terzelfdertijd zowel erkend als miskend. 

3) Het denkkader van afasie gaat ervan uit dat er voldoende betrouwbare historische kennis bestaat 
over het koloniale verleden 

Om dit leggen van selectieve linken beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk om op te merken dat het 
denkkader van afasie uitgaat van de premisse dat er wel degelijk voldoende gedegen academische kennis 
beschikbaar is over uiteenlopende – moeilijke – aspecten van het koloniale verleden. Deze kennis is 
doorheen de jaren geproduceerd, onder meer door professionele historici in binnen- en buitenland. Ze zit 
verankerd in talloze boeken, tijdschriftartikelen, verslagen van parlementaire onderzoekscommissies of 
historische documentaires. Bovendien is het kennis die in relatief brede kringen in de samenleving 
circuleert of op z’n minst gedeeltelijk gekend is. Afasie wijst dan op het proces waarbij gebeurtenissen, 
structuren of narratieven over dit koloniale verleden – die dus per definitie kenbaar zijn – losgekoppeld 
worden van andere (hedendaagse) gebeurtenissen, structuren of narratieven. Elementen die eigenlijk 
fundamenteel met elkaar verbonden zijn worden uit elkaar getrokken. Koloniale gebeurtenissen, 
structuren of narratieven worden bijvoorbeeld losgekoppeld van het heden – door ze in een voltooid 
verleden tijd te plaatsen. Of deze gebeurtenissen, structuren en narratieven worden buiten de eigen, 
collectieve (nationale) geschiedenis geplaatst. En door ze buiten de geschiedenis van de eigen groep te 
zetten, vervalt eveneens de verantwoordelijkheid om deze gebeurtenissen, structuren of narratieven te 
erkennen, te herinneren of de erfenissen te bevragen.  

4) Afasie is een actief proces  

Verder gaat denkkader van afasie ervan uit dat dit loskoppelen – het simultaan herinneren en vergeten – 
een actief proces is. Ook hier onderscheidt afasie zich van amnesie. Amnesie of collectief geheugenverlies 
kan worden gezien als een passief proces, waarbij een sociale groep zich niet echt bewust is van het feit dat 
bepaalde gebeurtenissen, structuren of narratieven ontbreken in zijn referentiekader van collectieve 
herinneringen. Als we de maatschappelijk omgang met het koloniaal verleden inderdaad zouden begrijpen 
als een vorm van collectief geheugenverlies, dan wordt het erg moeilijk om te bedenken wie of wat 
verantwoordelijkheid (of zelfs schuld) zou dragen voor het ontbreken van bepaalde elementen in een 
gegeven kader van collectieve herinneringen. Net zoals men een amnesielijder onmogelijk kan verwijten 
dat hij zich bepaalde zaken niet meer herinnerd, is het moeilijk om een sociale groep af te rekenen op een 
gebrek aan historische kennis. Het denkkader van afasie daarentegen verwerpt het idee dat dit loskoppelen 
een proces is dat zich onbewust voltrekt en waar men dus geen vat op heeft. Het denkkader benadert dit 
de-connecteren als een actief proces: het is een bewust wegkijken van een pijnlijke (historische) realiteit – 
goed wetende dat die realiteit wel degelijk een realiteit is. Het denkkader van afasie dwingt ons dus om na 
te denken over de rol van human agency in de maatschappelijke omgang met het Belgische koloniale 
verleden207.  

 

 

                                                      
207 Jeroen Arts, “Museum Space and the Remembrance of Conflict,” (masterproef, Radboud Universiteit Nijmegen, 
2014), p. 41. 



5) Het denkkader van afasie heeft oog voor onderlinge machtsverhoudingen 

Het denkkader van afasie vraagt zich dus af wat de rol is van actief menselijk handelen in het leggen van 
selectieve linken tussen een koloniaal toen en een maatschappelijk nu. In lijn met het denken van Michel 
Foucault, bekijkt het denkkader dit menselijk handelen door de lens van een constante wisselwerking 
tussen kennis en macht. Het complexe proces van gelijktijdig vergeten en herinneren in de samenleving 
is het resultaat van een voortdurende machtsstrijd tussen verschillende actoren. Deze actoren beschikken 
elk over een bepaald vermogen om hun perspectief over het verleden naar voren te schuiven in het 
maatschappelijke debat – en voor waarachtige kennis te laten doorgaan. Sommige actoren hebben hierbij 
beduidend meer macht dan andere. Denk bijvoorbeeld aan de grote autoriteit die academici, verbonden 
aan universiteiten, bezitten: hun perspectief op dit verleden wordt een hoog waarheidsgehalte toegedicht. 
Ze bezitten dan ook het vermogen om de debatten in een bepaalde richting te sturen of te beïnvloeden. 
In dezelfde zin zullen we zien dat het KMMA macht en dus autoriteit tracht op te eisen door zichzelf het 
predicaat “wetenschappelijk” toe te eigenen. Andere actoren daarentegen, bijvoorbeeld groepen van oud-
kolonialen of actiegroepen van de Afrikaanse diaspora, proberen op hun beurt eveneens om hun stem 
gehoord te weten in deze diverse debatten. Ze hebben echter minder de mogelijkheid om hun perspectief 
(“hun waarheid”) naar voren te schuiven en dominant te maken: ze beschikken over minder macht. Een 
belangrijke verdienste van het denkkader van afasie, is dat het de maatschappelijke debatten rond de 
erfenissen van het koloniale verleden expliciet politiseert. Door deze debatten in de politiek sfeer te 
plaatsen, wordt het mogelijk om ze te begrijpen in termen van onderlinge machtsverhoudingen en 
belangen. Deze onderlinge machtsverhoudingen zijn allesbehalve statisch. Ze zijn in een constante 
evolutie: de macht van bepaalde actoren kan uitgedaagd worden en vervolgens afbrokkelen ten voordele 
van de macht van andere actoren. Denken in termen van belangen ten slotte, legt bloot dat deze 
verschillende actoren een zekere achterliggende agenda (kunnen) hebben, die hun acties stuurt. Door oog 
te hebben voor deze achterliggende belangen, wordt het duidelijk dat debatten over de erfenissen van het 
koloniale verleden, niet enkel over dit verleden an sich gaan – maar dat er ook politieke, ideologische, 
economische of andere motieven in het spel (kunnen) zijn.  

6) Het denkkader van afasie benadrukt het belang van taal  

Het denkkader van afasie stelt verder dat dit constante samenspel tussen kennis en macht in de 
maatschappelijke omgang met deze koloniale erfenissen zich manifesteert door middel van taal. Het 
denkkader kijkt naar narratieven en discoursen, die betekenissen en machtsverhoudingen in zich dragen. 
Het stelt dan dat er een maatschappelijk onvermogen bestaat om een bepaald narratief te vinden om over 
dit verleden te kunnen spreken. Een collectieve sprakeloosheid over deze erfenissen: een onmogelijkheid 
om een (gedeelde) taal te vinden én het onvermogen om correct te begrijpen wat er gezegd wordt.  

7) Afasie als denkkader omarmt complexiteit en ambiguïteit  

Een volgend kenmerk van dit theoretisch raamwerk, is dat het de (historische) realiteit begrijpt als inherent 
complex en ambigue. Het denkkader van afasie stelt ons in staat om vele tinten grijs te zien, en niet te 
vervallen in dichotome zwart-wit analyses. Het denkkader laat ons toe te begrijpen dat er ter zelfder tijd 
verschillende – zelfs tegenstrijdige – narratieven over dit verleden naast elkaar kunnen bestaan. Dit inzicht 
maakt het mogelijk te begrijpen dat materiële en psychische koloniale structuren tegelijkertijd door 
sommige sociale groepen als erg levendig en tastbaar kunnen worden beschouwd, terwijl die voor andere 
groepen al lang deel uitmaken van een quasi voltooid verleden tijd208. Daarmee benadrukt het denkkader 
niet alleen dat verschillende narratieven over dit verleden gelijktijdig kunnen circuleren in de samenleving, 
ze kunnen bovendien ook evolueren doorheen de tijd.  

                                                      
208 Stoler, “Colonial Aphasia,” : 156. 



 

8) Afasie is (potentieel) tijdelijk  
 

Zo is een volgend belangrijk verschil tussen amnesie en afasie het idee dat het eerste een 
onomkeerbaarheid in zich draagt, terwijl het tweede een zeker tijdelijk karakter heeft – althans 
potentieel209. Wanneer we de omgang met het koloniale verleden begrijpen in termen van een collectief 
geheugenverlies, lijkt het erg moeilijk om deze toestand van onwetendheid te kunnen veranderen. Afasie 
draagt deze hoop op verandering net wél in zich. Analoog met de medische oorsprong van het concept, 
zou men kunnen stellen dat afasie – sterker dan amnesie – meer hoop geeft op een remedie of zelfs een 
vorm van collectieve “genezing”. Dit is natuurlijk voornamelijk figuurlijk bedoeld – Stoler geeft dan ook 
zelf aan dat dit niet zou impliceren dat er een soort collectief cognitief “gebrek” zou bestaan bij bepaalde 
naties of groepen210. Maar dit metaforisch spreken in termen van een collectief ziektebeeld laat toe om 
actief op zoek te gaan naar manieren om de schadelijke erfenissen van het koloniale verleden in de 
samenleving op te sporen én te remediëren.  
 
9) Zwaktes van koloniale afasie als theoretisch kader 

In mijn ogen heeft afasie een groot theoretisch potentieel om de complexe maatschappelijke omgang met 
het koloniale verleden te kunnen begrijpen – en dit niet alleen in het museum, maar ook daarbuiten. 
Toch kunnen er fundamentele kritieken geleverd worden op het denkkader waarin het is geworteld. Zo 
argumenteert Dewi Vrenegoor dat een te sterke top-down benadering van macht – zoals die door Stoler 
wordt geschetst – een belangrijke tekortkoming zou kunnen zijn . Wanneer we enkel macht toekennen 
aan invloedrijke maatschappelijke actoren zoals academici, overheden en politici, blijft een 
gedecentraliseerd begrip van macht volgens Vrenegoor onderbelicht. Willen we een vollediger en 
complexer beeld schetsen, dan moeten we ook aandacht hebben voor de actoren die van onderuit deze 
debatten trachten te beïnvloeden. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om de narratieven van actiegroepen 
van de Afrikaanse diaspora, televisiemakers of oud-koloniale belangengroepen in onze analyse te 
verwerken. 

Een tweede kritiek komt voort uit de erg verregaande manier waarop dit denkkader de hedendaagse 
samenleving begrijpt in termen van (overgebleven) koloniale machtsverhoudingen. Het denkkader van 
afasie schetst een heden dat door en door bepaald wordt door een koloniaal verleden. Als afasie begrepen 
wordt als het onvermogen om bepaalde linken tussen heden en verleden te leggen, dan lijkt het denkkader 
er (al dan niet impliciet) vanuit te gaan dat er een vaststaande (historische) werkelijkheid bestaat waarover 
al dan niet “correct” of “volledig” gesproken kan worden. Om te kunnen stellen dat iets losgekoppeld 
wordt, moet men immers eerst begrijpen hoe elementen “correct” verbonden zijn met elkaar. Dit is een 
aanvechtbare stelling. Het roep bovendien de vraag op wie of wat dan de autoriteit zou hebben om uit te 
maken welke linken überhaupt correct of volledig zijn.  

Het denkkader waaruit afasie voortkomt is niet alleen radicaal, het valt op een manier ook pretentieus te 
noemen. Want het overgrote deel van de samenleving – inclusief de gevestigde academische gemeenschap 
– wordt verweten onvermogend te zijn om de koloniale erfenissen in het heden te erkennen en er “correct” 
over te spreken. Sterker nog: deze grote groep wordt niet alleen iets verweten, ze worden ook 
gepathologiseerd. Het denkkader claimt dus dat het zelf wel de correcte linken tussen heden en verleden 
ziet en erkent – terwijl anderen die (actief) loskoppelen. In die zin lijkt het denkkader zichzelf te 
positioneren als een helderziende David, die op moet boksen tegen een selectief blinde Goliath. Kan het 
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denkkader van afasie voldoende hard maken dat het zelf de “historische waarheid” in pacht heeft, daar 
waar anderen die miskennen?  

Linken leggen tussen verleden en heden is steeds arbitrair en daardoor aanvechtbaar. In die zin denk ik 
dat we er behoedzaam voor moeten zijn om het leggen van deze linken niet absoluut te maken. Om dit te 
counteren zie ik het denkkader van waaruit afasie vertrekt eerder als een prikkelende aanmoediging om 
op een bepaalde manier te kijken naar een in essentie ongrijpbaar iets: “het verleden” , “het heden” en 
alles daar tussenin. De radicaliteit van het denkkader is in mijn ogen zowel een zwakte als een sterkte. Het 
dwingt ons onomwonden om de koloniale erfenissen expliciet en verregaand te bevragen. Dat is denk ik 
de voornaamste kracht van het concept. Kolonialisme is immers – om Billy Kalonji te parafraseren – een 
ernstige ideologie die niet met kleine ingrepen bevochten kan worden211.  

  

                                                      
211 Billy Kalonji was van 2014 tot 2017 voorzitter van COMRAF III. Marijke de Vries, “Hoe dekoloniseer je een 
koloniaal museum? ‘Het lukt niet met kleine ingrepen,’ ” in: Trouw, 8.12.2018. 



5 KOLONIALE AFASIE IN DE VERNIEUWDE TENTOONSTELLING 

 

 “De relaties tussen België en zijn voormalige kolonie en tussen het hedendaagse Europa en het Afrika van de 21e 
eeuw kunnen vanuit heel wat verschillende perspectieven worden bekeken en besproken. Als wetenschappelijke 
instelling, die zich wijdt aan onderzoek en kennisverspreiding, wil het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika een 
forum zijn, waar uiteenlopende visies en ideeën aan bod kunnen komen en elkaar vinden, om zo bij te dragen tot een 
diepgaander en veelzijdiger beeld van Afrika in de wereld212.”      

Bruno Verbergt 

 

“They [the public] don’t necessarily have to walk away saying colonialism’s a bad thing, but they’ve reflected on it 

and they understand the consequences of it. […] That’s what I want: A reflection213.”  

Guido Gryseels 

 

“Het gaat bij een museumbezoek denk ik, zoals bij een les die je geeft, minder om wat mensen op het einde weten 
dan om de vragen die ze stellen. Dat is interessant. Daar zou ik meer over willen weten. Daar had ik eigenlijk nooit 
op die manier naar gekeken. Daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Dus eigenlijk is een museumbezoek wat mij 
betreft niet alleen een einde, maar het is ook een begin van iets anders214.”  

 Bambi Ceuppens 

 

De bovenstaande citaten zijn afkomstig van drie belangrijke medewerkers van het KMMA, die samen 
zowat het publieke gezicht van de instelling vormden in de maanden voorafgaand aan de heropening. Ze 
formuleren samen het verlangen dat het vernieuwde museum een forum van debat zal zijn over het 
koloniale verleden, en dat het publiek na een museumbezoek verrijkt met nieuwe inzichten en reflecties 
naar huis terugkeert. Echter, tussen droom en daad kan zoveel in de weg staan. In dit hoofdstuk zal ik 
beargumenteren dat het museum deze verwachtingen onvoldoende waar kan maken. Deze krachtige 
intenties zijn mijns inziens geen werkelijkheid geworden. Het erg uitdagende inhoudelijke renovatieproces 
is hiervoor een belangrijke verklarende factor. In hoofdstuk 2 werd immers duidelijk dat de 
maatschappelijke debatten rond (de erfenissen van) het Belgische kolonialisme nog volop gevoerd worden 
en een erg complex en veranderlijk karakter hebben. In hoofdstuk 3 werd dieper ingezoomd op het erg 
complexe DNA van de instelling in Tervuren en zijn zoektocht naar een nieuwe raison d’être in een 
veranderende samenleving. Dit kluwen aan factoren op verschillende niveaus verklaart mede waarom het 
museum geworden is wat het is en niet – of toch in veel mindere mate – wat het had willen zijn.  

Mijn argumentatie valt uiteen in twee grote delen. Ten eerste zal ik onderbouwen waarom de vernieuwde 
tentoonstelling volgens mij lijdt aan koloniale afasie. Hierbij baseer ik me op het conceptuele kader dat 
in hoofdstuk 5 werd aangereikt. Ik zal aantonen dat er op verschillende manieren een duidelijk 
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onvermogen bestaat om dit beladen verleden op een doortastende manier bespreekbaar te maken in de 
museale enscenering. Het koloniale verleden is daarbij niet afwezig, maar wordt halfslachtig en via 
gekunstelde ingrepen gepresenteerd. Het is als het ware versplinterd aanwezig: fragmentarisch verspreid 
doorheen het hele museum. Hierbij wil ik een belangrijke nuance maken. Het radicale postkoloniale 
denkkader waarin we dit concept moeten situeren lijkt afasie te begrijpen als een soort actieve onwil om 
met het koloniale verleden in het reine te komen. Ik denk niet dat dit zo sterk het geval is in het KMMA. 
De vernieuwde tentoonstelling doet wel degelijk pogingen om dit verleden kordaat te confronteren, maar 
lijkt hier alleen niet in te slagen. Ik denk dus dat er – ondanks een enorme welwillendheid én tomeloze 
inzet van velen – tegelijkertijd sprake is van een soort passief onvermogen om dit titanenwerk effectief tot 
een goed einde te brengen. In die zin denk ik dat afasie in het KMMA een hybride vorm aanneemt tussen 
onmacht en onwil.  

Een tweede belangrijke uitgangspunt van mijn analyse vertrekt van het idee dat de scenografie veel kansen 
laat liggen om actief dialoog op te roepen bij haar publiek. De museale enscenering zet de bezoeker te 
weinig aan om te reflecteren over kolonialisme en zijn erfenissen. Er zijn weinig tot geen museale ingrepen 
die interactie tussen museum en publiek, of publiek onderling, mogelijk maken. Dit toont volgens mij 
aan dat het KMMA blijft vasthouden aan een klassiek beeld van wat een museum is: een plek waar een 
institutionele autoriteit spreekt tot een publiek dat passief luistert. Eenrichtingsverkeer van zender naar 
ontvanger – met een boodschap die weinig alternatieve perspectieven verdraagt, buiten de institutionele 
“waarheid”. De bezoeker wordt met andere woorden gereduceerd tot een passieve consument – en krijgt 
niet de mogelijkheid om een actieve producent te worden. Dit is des te opmerkelijk aangezien de debatten 
over uiteenlopende aspecten van het koloniale verleden nog steeds in volle gang zijn, en dus eigenlijk nog 
helemaal geen maatschappelijke consensus kennen.  

In dit hoofdstuk neem ik de lezer mee op een wandeling in woorden doorheen het museum. Ik zal de 
bovenstaande argumenten onderbouwen aan de hand van talrijke voorbeelden die te vinden zijn in de 
vernieuwde permanente tentoonstelling. Het is onmogelijk om de scenografie van het hele museum in 
deze analyse op te nemen – daarvoor is de site te omvangrijk. Ik zal me in mijn analyse dan ook beperken 
tot die onderdelen van de tentoonstelling die mijn argument het meest helder illustreren. In hoofdstuk 7 
wordt vervolgens verder nagedacht over creatieve manieren waarop we koloniale afasie in het KMMA 
zouden kunnen overwinnen en meer interactie en reflectie in het museum mogelijk kunnen maken.  

Alvorens we de analyse kunnen aanvangen eerst nog dit. Gezien de bonte verscheidenheid aan thema’s 
die in het vernieuwde museum aan bod komen kan het museum vanuit heel wat verschillende 
invalshoeken benaderd (en dus ook bekritiseerd) worden. Elke bezoeker bekijkt het museum vanuit zijn 
of haar eigen perspectief, met een verschillende voorkennis en unieke verwachtingspatronen van wat de 
tentoonstelling al dan niet sterk of geslaagd zou kunnen maken. Zo zal een architect misschien onder de 
indruk zijn van de manier waarop de architectuur van het museum door minutieus werk in zijn 
oorspronkelijk neoclassicistische staat werd hersteld. Natuurliefhebbers zijn opgetogen omdat er aandacht 
wordt besteed aan de sterk bedreigde Afrikaanse biodiversiteit. Het museumbezoek van een 7-jarig kind is 
geslaagd omdat het eindelijk zijn favoriete geslurfte zoogdier heeft kunnen aanschouwen. En de ervaring 
van een rolstoelgebruiker is positief omdat hij of zij merkt dat er – ondanks de architecturale dwangbuis 
die het beschermde monument is – toch voldoende aandacht is geweest voor toegankelijkheid. De vraag 
of de renovatie al dan niet succesvol genoemd kan worden is dus onmogelijk te beantwoorden als men 
niet nader specifieert vanuit welk perspectief men het museum beoordeelt. Het perspectief dat ik hanteer 
hoeft daarom niet voor iedereen dé belangrijkste – laat staan de enige – invalshoek op dit museum te zijn. 
Toch hoop ik dat in de vorige hoofdstukken overtuigend werd aangetoond waarom een dekoloniaal 
perspectief op deze instelling waardevol – en zelfs essentieel – te noemen valt. 



5.1 OP ZOEK NAAR SPLINTERS VAN HET KOLONIALISME  
 

Een bezoek aan het KMMA begint steeds onvermijdelijk met het aanschouwen van de bombastische 
architectuur van het museum. Voor de instelling in 2013 de deuren sloot voor renovatie werd het publiek 
rechtstreeks in het museumgebouw binnengeleid. Nu wordt de bezoeker ontvangen in een modern, glazen 
ontvangstpaviljoen dat zich op enige afstand van het historische museumgebouw bevindt. Via een 
ondergrondse gang wordt men vervolgens naar het eigenlijke museum geleid. Het visuele contrast tussen 
oud en nieuw – tussen heden en verleden – dat door deze ingreep gecreëerd wordt, is een eerste 
interessante voorbeeld van de manier waarop het KMMA omgaat met zijn koloniale roots. Het museum 
lijkt zich zeker bewust te zijn van het beladen karakter van de eigen architectuur. Toch is de uiteindelijke 
omgang met deze architectuur erg ambivalent: ze lijkt te schipperen tussen trots en schaamte.  

Schaamte, omdat het museumgebouw historisch gezien een belangrijke schakel vormde in de koloniale 
propagandamachine. De architectuur moest in de eerste plaats ontzag inboezemen en de bezoekers warm 
maken voor het koloniale project van Leopold II en zijn entourage. En ook na 1908 bleef het een krachtig 
instrument van de Belgische overheid om haar koloniale politiek te ondersteunen en te legitimeren bij de 
bevolking. Deze koloniale voorgeschiedenis wordt openlijk en expliciet erkenden het museum zoekt naar 
uiteenlopende manieren om deze te kunnen counteren215. Een eerste countering gebeurt door de nieuwe 
inrichting van de museumsite. Architect Stéphane Beel zei daarover het volgende:  

"We hebben gekozen voor een restauratie die niets verbergt van de beladen geschiedenis van het 
museum. Meer nog: de restauratie en de nieuwe toevoegingen gaan de dialoog aan met dat verleden 
zonder de confrontatie uit de weg te gaan. De ondergrondse verbinding staat hiervoor symbool met 
een tentoonstelling waarin de geschiedenis van het museum kritisch belicht wordt. Bezoekers komen 
het museum ook binnen langs de zijkant via het nieuwe onthaalpaviljoen, een hedendaagse, glazen 
variant van het oude museumgebouw. Die fysieke afstand tot het verleden creëert ook een afstand in 
de geesten216.”  

                                                      
215 Dit gebeurt ten eerste bij het binnenkomen van het paviljoen, waar een tekst de bezoeker vertelt dat de grootste 
uitdaging erin bestaat om het museum te dekoloniseren.  
216 Liesbeth Verhulst, “Vernieuwd Afrikamuseum in Tervuren onthuld” op Architectura.be [geraadpleegd 2 05 2019]. 

“Coverbeeld van het KMMA – jaarverslag.”  
Foto: J. Van de Vyver © RMCA 



Hierbij ontwikkelde het KMMA een krachtig beelddiscours waarbij het museumgebouw zelf – bekeken 
vanuit het nieuwe ontvangstpaviljoen – als eerste “museale object” wordt gepresenteerd aan de bezoeker217. 
Daarnaast wordt in het museum het werk van Congolese kunstenaars getoond om de koloniale 
architectuur van antwoord te dienen. En tijdens een gegidste rondleiding werd de architectuur in zijn 
historische context geplaatst en werd de uitdaging geschetst: “You can’t beat this building – Leopold II always 
wins218”. 

Evengoed lijkt de architectuur van het KMMA gevoelens van trots en koestering op te roepen. Dit toont 
zich eerst en vooral in het feit dat 66,5 miljoen euro werd geïnvesteerd in het in ere herstellen van het 
museumgebouw en de omliggende paviljoenen. Toegegeven, aangezien grote delen van de site beschermd 
zijn als onroerend erfgoed is dit eerder een maatschappelijke keuze die het KMMA als instelling strikt 
genomen overstijgt. Het museumpersoneel moest willens nillens de renovatie volbrengen zonder dat 
daarbij ook maar iets aan het koloniale skelet mocht worden veranderd. Toch lijkt de beschermde status 
van het gebouw en de uitdagingen die deze met zich meebrengt niet te volstaan als verklaring. Naast het 
beelddiscours dat de architectuur framet als “het eerste museumobject” wordt er immers ook een sterk 
verschillende beeldtaal gebruikt, die de uitstraling van het gebouw actief lijkt uit te spelen. Zo werd tijdens 
het openingsweekend in het gloednieuwe ondergrondse auditorium aan de bezoekers een kortfilm 
getoond die de renovatie in beeld bracht. Aan de hand van dronebeelden werd de architectuur van het 
KMMA op een erg imposante manier gepresenteerd. Eens de kortfilm afgelopen was, werd in afwachting 
van de volgende vertoning minutenlang een luchtfoto van het museumgebouw en het bijhorende park 
getoond. Wie naar de website van het museum surft, krijgt ook onmiddellijk een foto van het 
museumgebouw in volle grandeur te zien. In deze voorbeelden lijkt de architectuur van het museumgebouw 
eerder gepresenteerd te worden als een uithangbord voor het publiek. Men kan zich daarbij afvragen of 
het museum de beeldtaal van de koloniale propaganda in leven houdt wanneer het zijn architectuur actief 
uitspeelt om bezoekers te lokken naar Tervuren. 

De omgang van het KMMA met zijn eigen museale architectuur is dus niet eenduidig. Doordat het 
museumgebouw deels als uithangbord gebruikt wordt, verliest de framing van het gebouw als “het eerste 
museumobject” een groot deel van zijn kracht. Het zou vanuit het historisch – kritisch perspectief van 
deze analyse logisch zijn dat het KMMA consequent en resoluut kiest voor een beeldtaal die de koloniale 
uitstraling van het museumgebouw ontmaskert – alleen zo kan koloniale afasie overwonnen worden. 

 

Dit beeld is het eerste wat bezoekers te zien krijgen wanneer ze naar de website van het museum surfen.  
Bron: www.africamuseum.be 

                                                      
217 Dit beelddiscours wordt actief door het museum gebruikt, bijvoorbeeld op zijn eigen website of als frontcover van 
het jaarverslag 2017. Daarnaast lijkt het ook elders aan te slaan: zowel MO* magazine, De Tijd als Museumpeil 
namen dit sprekende beeld over in hun berichtgeving over het museum. Zie: Stefaan Anrys, “Afrikamuseum 
Tervuren gaat weer open voor het publiek,” MO*, 31.05.2018 & Pauwel Hertmans, “Nieuw Afrikamuseum vergeet 
wandaden niet,” De Tijd, 1.06.2018 & Patrick De Rynck, “De transitie van de eeuw?” Museumpeil, 51 (2018), 6-8. 
218 Bambi Ceuppens, gegidst bezoek in het KMMA op 12.12.2018.  



Wanneer men deze confrontatie met de architectuur achter de rug heeft, dringt een volgende pertinente 
vraag zich op: welk verhaal vertelt dit nieuwe Africamuseum eigenlijk? Het volstaat om de plattegrond van het 
museum te bekijken om te constateren dat deze vraag geen eenduidig, helder antwoord kent. Integendeel 
– een museumbezoek aan Tervuren staat garant voor een bevreemdende reis door tijd en ruimte, waarbij 
heden en verleden, natuur en cultuur en het Afrikaanse en het Europese continent elkaar op een 
onbevattelijke manier kruisen. De museale enscenering is een bonte mengelmoes tussen historiografie, 
sociologie, antropologie, biologie en geowetenschappen. Het is een schipperen tussen een 
wetenschappelijke blik enerzijds, en tussen beeldvorming en representatie anderzijds. Een bezoek aan 
Tervuren is een intensieve uitstap waarbij men constant in nieuwe werelden geworpen wordt. Wie in de 
lieu de mémoire zaal staat – bedoeld als een hommage aan alle slachtoffers van het kolonialisme – wordt 
met één stap over de drempel in het bruisende centrum van Kinshasa gesmeten, waar de robot Moseka 
het verkeer in goede banen leidt. Slaat men dan linksaf, dan wordt men in de Afropea zaal 
ondergedompeld in de geschiedenis van de Afrikaanse aanwezigheid in België. Slaat men echter rechtsaf, 
dan waant men zich in het tropisch regenwoud, in het gezelschap van apen en antilopen. Dit 
scenografische allegaartje riskeert de bezoeker verward achter te laten. Dit wordt nog versterkt doordat 
noch in het museum, noch op de museale plattegrond, een te volgen traject doorheen de scenografie 
voorgesteld wordt. 

 

 

 

Plattegrond van de vernieuwde permanente tentoonstelling.  
Bron: “Persdossier heropening van het AfricaMuseum” 



Het KMMA heeft niet duidelijk kunnen kiezen wat voor een museum het wilde zijn – en heeft daarom 
getracht om alles en iedereen een beetje tevreden te stellen. Exemplarisch hiervoor is het volgende 
antwoord van Guido Gryseels op de vraag “welk publiek hoop je aan te trekken in het vernieuwde 
museum? ”  

“Het klinkt wellicht wat melig, maar we willen écht een museum van en voor iedereen zijn! We 
hopen op een zeer breed publiek in het museum: Belgen en mensen van Afrikaanse origine, families, 
Afrika lovers en de kritische meerwaardezoeker. We hopen dat onze bezoekers hier zowel een prettige 
als een interessante dag beleven, dat ze enthousiast worden over Afrika, dat ze interesse tonen in de 
nieuwe thema’s, dat ze onder de indruk zijn van de pracht van de collecties en van het mooie gebouw. 
We hopen dat onze bezoekers hier veel leren en nieuwe inzichten krijgen, maar tegelijk ook met een 
blij gevoel weer naar buiten gaan219.” 

 

Het ontbreekt de museale scenografie aan een logisch opgebouwde, krachtige, inhoudelijke rode draad. 
De erg moeizame genese van de nieuwe tentoonstelling heeft het eindproduct onmiskenbaar getekend. 
Het museum is een compromis à la belge pur sang. Het resultaat laten zich lezen als een echo van de fricties 
van het wordingsproces, zoals die in hoofdstuk 3 werden geschetst.  

Verschillende ambities die het museum stelt staan bovendien zodanig sterk in onderlinge spanning met 
elkaar dat ze onverenigbaar lijken te zijn. Laat ons de keuze om de opgezette olifant als een uithangbord 
voor het museum naar voren te schuiven als voorbeeld nemen. Vanuit de ambitie om een kindvriendelijk 
– en dus economisch rendabel – museum te zijn, lijkt het logisch om uit te pakken met deze olifant als 
grote publiekstrekker220. Vanuit de ambitie om dit instituut te dekoloniseren is het een zoveelste reductie 
van Afrika tot zijn imposante natuur. Dekoloniseren betekent net dat men een koloniale beeldvorming – 
die Afrika voorstelt als een voornamelijk natuurlijk continent – actief deconstrueert221. Is het trouwens 
niet opmerkelijk dat in het vernieuwde museum nog steeds Afrikaanse natuur én cultuur onder één dak 
getoond worden? En dit terwijl in Europa van oudsher een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen 
natuurhistorische musea enerzijds en cultuurhistorische musea anderzijds? Dit lijkt een restant van een 
colonial gaze die de Afrikaanse mens ziet als een onbeschaafd onderdeel van een ongerepte natuur. 
Afrikaanse cultuur is in deze koloniale logica in feite een contradictio in terminis. Omdat het KMMA dit 
samengaan van natuur en cultuur quasi kritiekloos verderzet, blijft deze koloniale blik zeer sterk aanwezig 
in het museum. Deze vorm van koloniale afasie zit diepgeworteld in het DNA van het museum – eveneens 
in zijn collecties en wetenschappelijk onderzoek. Uit dit voorbeeld wordt een eerste keer duidelijk dat de 
renovatie vooral de ambitie heeft gehad om haar eigen collectie– die door en door koloniaal is – en 
onderzoek te presenteren en niet primair vertrokken is van de vraag hoe dekoloniseren we dit instituut222?  

 

 

                                                      
219 In: “Interview met Guido Gryseels, algemeen directeur van het AfricaMuseum,” in: Science Connection – magazine 
van het Federaal Wetenschapsbeleid, 59 (2018), p. 5. 
220 “Olifant en giraf terug naar Tervuren,” in: De Standaard, 21.04.2017. 
221 Dit wordt ook beargumenteerd door Kiza Magendane, “Het compromismuseum - Hoe geslaagd is de dekolonisatie 
van Tervuren?” in: Ons Erfdeel , 62, 1 (2019), p. 35. 
222 Dit werd ook door Idesbald Goddeeris beargumenteerd tijdens het debat Postcolonial Memory and the Decolonization 
of the mind aan de KULeuven op 12.12.2018. 



 

“De ondergrondse gang die leidt naar het museumgebouw.” Bron: eigen foto.  

Nu we de architectuur en de ambities van het museum onder de loep genomen hebben, wordt het tijd 
om werkelijk het museum te betreden. Wie de lange ondergrondse gang richting het museumgebouw 
bewandelt, botst centraal op een imposante prauw van 22.5 meter. Rechts van de prauw staat op een witte 
muur in verschillende talen te lezen: “Alles gaat voorbij, behalve het verleden”. Wie op zoek is naar een woordje 
uitleg, leest op een opschrift het volgende:  

Het zou een Afrikaans spreekwoord kunnen zijn, maar ‘Alles gaat voorbij 
behalve het verleden’ is de titel van een boek uit 2006. De auteur, sociaal 
wetenschapper Luc Huyse, stelt zich de vraag hoe mensen overal ter wereld 
omgaan met de traumatische gevolgen van burgeroorlogen, repressie en 
onderdrukking. Het boek zoomt onder meer in op de Waarheidscommissie in 
Zuid-Afrika, die de wandaden van het apartheidsregime onderzocht. Twee jaar 
eerder stond de titel overigens al boven een boekrecensie van journalist Ruud 
Goossens in de Vlaamse krant De Morgen.  

Ik was initieel sterk onder de indruk van de visuele kracht die uitgaat van dit citaat. Nog voor het eigenlijke 
museumbezoek gestart is, nodigen deze zes woorden de bezoeker uit om stil te staan bij de vele manieren 
waarop het verleden inderdaad aanwezig blijft in het heden – en zeker in een beladen plek zoals het 
Africamuseum. Toch lijkt het bijhorende opschrift dit potentieel grotendeels teniet te doen. Door te 
focussen op “mensen overal ter wereld” of de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, lijkt de olifant in de 
kamer onvermeld te blijven. Waarom wordt er niet expliciet vermelding gemaakt van het Belgische 
koloniale verleden, en de vormen van repressie en onderdrukking die daarmee gepaard gingen? Waarom 
worden er geen vragen opgeroepen over de manier waarop de echo’s van het Belgische kolonialisme 
weerklinken in onze huidige maatschappij? Dit zijn pertinente vragen – zeker gezien het feit dat het 
museum de ambitie toont om een plek te zijn voor reflectie en debat over het Belgische koloniale verleden 
en zijn erfenissen. Alles gaat voorbij, behalve het verleden is een eerste voorbeeld waaruit blijkt dat het museum 
onvermogend is om deze ambitie op een sterke en heldere manier waar te maken. Actief een reflectie 
losweken bij de bezoeker, vooraleer die een beladen plek als het oude museumgebouw betreedt, lijkt me 
immers erg waardevol. Tot slot is het opmerkelijk dat er in dit opschrift zoveel feitelijke informatie 
meegegeven wordt aan de bezoeker. Eerder werd immers vermeld dat de beperkingen van het aantal tekens 
voor museale opschriften een enorme uitdaging vormden tijdens de renovatie. Is het cruciaal dat de 
bezoeker verneemt dat deze titel ooit boven een boekrecensie van Ruud Goossens heeft gestaan in De 
Morgen? We zullen verderop zien dat deze nadruk op feitelijke informatie vaak terugkeert in het museum 
– en dat deze niet onschuldig is.  



5.2 DE ZAAL “EEN MUSEUM IN BEWEGING”  
 

De ondergrondse gang leidt uiteindelijk verder naar de kelders van het oorspronkelijke museumgebouw, 
waar de bezoeker een introductie krijgt op het verleden, het heden en de toekomst van het KMMA. De 
instelling stelt zich daarbij als volgt voor aan het publiek:  

Een museum in beweging 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is geëvolueerd van een koloniale instelling naar een 
wetenschappelijk referentiecentrum voor Afrika en een ontmoetingsplaats voor culturen en generaties.  

Het museum gaat terug op het koloniale gedeelte van de Wereldtentoonstelling van 1897, een 
initiatief van koning Leopold II. Die zag het als een propaganda-instrument om zijn koloniale project 
in een positief daglicht te stellen. 

Tegenwoordig beschikt het museum over een uitgebreide expertise in de mens- en 
natuurwetenschappen en beheert het unieke en zeer verscheiden collecties. Het werkt nauw samen 
met Afrikaanse instellingen en de Afrikaanse diasporas, en draagt ieder jaar bij tot de opleiding van 
zowat 130 Afrikaanse wetenschappers en publiekswerkers.  

Het museum levert een belangrijke bijdrage aan de kennisverspreiding over Afrika en is een actieve 
partner in diverse internationale onderzoeksprojecten. Duurzame ontwikkeling staat daarbij voorop.  

Het valt op dat gesproken wordt over de koloniale wortels van de instelling. We vernemen dat het museum 
inderdaad als propaganda-instrument door Leopold II werd opgericht. Maar vervolgens presenteert het 
KMMA zich onmiddellijk als een belangrijk wetenschappelijk instituut, dat waardevolle kennis genereert 
en verspreidt over het Afrikaanse continent. De koloniale oorsprong van de instelling ligt met andere 
woorden afgesloten in het verleden en lijkt niet echt relevant meer voor de hedendaagse werking van het 
museum en het onderzoeksinstituut. Het cruciale gegeven dat het koloniale project in belangrijke mate 
ook een wetenschappelijk project was, waarbij de Afrikaanse mens en natuur werden bestudeerd, 
geclassificeerd en vervolgens geëxploiteerd wordt hier dus niet blootgelegd. Koloniale afasie manifesteert 
zich hier doordat deze sterke link tussen verleden en heden vertroebeld wordt. Dit gewrongen onderscheid 
tussen de koloniale wortels van het KMMA (die moeten worden verworpen) en de huidige 
wetenschappelijke activiteiten (die moeten worden gewaardeerd), loopt als een rode draad doorheen de 
eerste galerij – en in zekere zin ook doorheen het hele museum.  

Een eerste illustratie hiervan, is de manier waarop het KMMA spreekt over zijn eigen collecties. Die 
worden omschreven als “uniek en zeer verscheiden”, een “schat aan kennis” die enorm waardevol zou zijn 
voor het wetenschappelijk onderzoek. De collecties worden daarbij gepresenteerd als “het erfgoed van de 
mensheid”, dat door het museum “bewaard en beheerd” wordt223. Over de oorsprong van de collecties 
lezen we: “Van bij het begin werden militairen, ambtenaren, missionarissen, handelaars en wetenschappers 
aangespoord om in Congo objecten te verzamelen. Het grootste deel van de museumcollectie dateert dan ook uit de 
koloniale periode.” En verder: “De koloniale overheid stimuleerde westerlingen die in Congo woonden en werkten om 
objecten te verzamelen voor het museum.”  

                                                      
223 Dit narratief past binnen het idee van het zogenaamde Universal Museum: “museums serving not just the citizens of one 
nation but the people of every nation” Zie: Jennifer Barrett, “Museums, Human Rights, and Universalism reconsidered,” 
in The International Handbooks of Museum Studies, eds. Kylie Message en Andrea Witcomb (Oxford: Wiley – Blackwell, 
2015), 93 – 115. 



Dit narratief is om verschillende redenen problematisch. Ten eerste wordt – bijvoorbeeld door het gebruik 
van de neutrale term “verzamelen” – compleet verhuld dat de collecties van het KMMA hun oorsprong 
vinden in een koloniale context die fundamenteel bepaald werd door een ongelijke verdeling van macht. 
Bovendien hebben ze een sterke eurocentrische en mannelijke bias224. Het kolonialisme was de absolute 
conditio sine qua non voor de totstandkoming van de enorme verzameling objecten die bewaard wordt in 
Tervuren. We kunnen dit begrijpen als koloniale afasie omdat de koloniale oorsprong van de collecties 
onvoldoende geappelleerd wordt én doordat een sterk verbloemend taalgebruik gehanteerd wordt, dat 
niet expliciet spreekt van een plundering maar van een onschuldig “verzamelen”. Socioloog Ludo De 
Witte verwoordde het sprekend als volgt: “Zijn die collecties niet in de eerste plaats het erfgoed van de volkeren 
van Midden-Afrika? Etnografische voorwerpen die dikwijls door roof, list of chantage werden ontvreemd en als trofeeën 
naar Europa werden verscheept? Of denken we dat het een toeval is dat 90 procent van de Afrikaanse etnografische 
voorwerpen ligt opgeslagen of is tentoongesteld in Europa, en zich niet in Afrika bevindt? […] We geloven toch niet dat 
Afrikanen vrijwillig afstand deden van voorwerpen die hun gemeenschappen diepgaand structureerden225?” Ten 
tweede wordt inderdaad volledig verzwegen dat er zeer stevig maatschappelijk debat bestaat rond de vraag 
of Europese musea zichzelf kunnen blijven opwerpen als legitieme hoeders van dit soort collecties226. Het 
is ironisch dat het KMMA zichzelf naar de buitenwereld toe presenteert als een forum voor 
maatschappelijk debat, terwijl in de scenografie een narratief te lezen valt dat compleet verhuld dat er 
überhaupt debat is. Dit narratief staat eveneens haaks op de publieke verklaringen rond restitutie die de 
Belgische overheid én het KMMA aflegden in de maanden rond de heropening. Tot slot wordt aan de 
bezoeker helemaal geen mogelijkheid geboden om deel te nemen aan deze debatten: het museum slaagt 
er niet in om interactie met het publiek mogelijk te maken227. 

 

                                                      
224 Bambi Ceuppens, “From Colonial Subjects/Objects to Citizens,” p. 89. 
225 Ludo De Witte, “Het vernieuwde Africamuseum in Tervuren (II),” Facebooktijdslijn, 15.12.2018.  
226 Zie hoofdstuk 2, debat rond restitutie.  
227 Dit wordt ook beargumenteerd door Gillian Mathys, et. al, “Renovating the Africamuseum,” p. 4: There is no 
acknowledgement whatsoever throughout the museum, that the possession of some of these objects is under debate (and has been 
for a long time), which represents a missed opportunity to bring the contemporary role of the colonial past to the fore for the visitors 

Het beeldendepot in de ondergrondse kelder. Bron foto: Nieuwsblad.be 



Een tweede illustratie van koloniale afasie vinden we in het zogenaamde beeldendepot, in een afzonderlijk 
zaaltje in de kelders. Hierin worden tal van standbeelden die deel uitmaakten van de vroegere 
museumopstelling samen geplaatst. Het gaat om werken die Afrikanen op een erg stereotyperende en 
racistische manier uitbeelden, zoals bijvoorbeeld de omstreden luipaardman van Paul Wissaert. Door deze 
beelden te verbannen naar de kelders wil het museum zich naar eigen zeggen distantiëren van zijn eigen 
verleden zonder het te miskennen228. We lezen de volgende zaaltekst:  

 

“Buitenspel gezet.  

Van 1908 tot 1960 werd het museum gefinancierd door het ministerie van Koloniën. Dat 
weerspiegelde zich in de selectie en presentatie van de tentoongestelde objecten. Daardoor heeft het 
museum een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming over Afrika en de Afrikanen en in de 
verheerlijking van de kolonie en haar stichters. Sommige aspecten van die beeldvorming werken nog 
altijd door. De beelden die je hier ziet maakten vroeger deel uit van de permanente tentoonstelling, 
maar horen daar nu niet meer thuis.”  

 

Hoewel het beeldendepot inderdaad een krachtige enscenering is, die op het eerste gezicht een duidelijk 
signaal wilt meegeven aan de bezoeker, valt ook hier te argumenteren dat er koloniale afasie in het spel is. 
Er wordt immers terecht vermeld dat het museum decennialang een belangrijke rol gespeeld heeft in de 
beeldvorming over Afrika en de Afrikanen én dat deze beeldvorming vandaag de dag nog steeds door zou 
werken. Het museale narratief blijft echter vaag over de manier waarop onze kijk op het Afrikaanse 
continent en zijn inwoners nog steeds gekleurd wordt door deze beeldvorming. Het museum slaagt er met 
andere woorden niet in om deze erfenissen concreet te benoemen, laat staan om de bezoeker uit te dagen 
om zijn of haar eigen beeldvorming actief te bevragen. De erg voor de hand liggende link met hedendaags 
racisme en discriminatie in onze samenleving wordt niet gemaakt. Bizar genoeg wordt deze link elders wél 
gelegd. Zo verklaarde directeur Guido Gryseels in de RTBF documentaire Totems et Tabous het volgende:  

“Meer en meer wordt Kongo Vrijstaat in vraag gesteld, meer en meer stelt men zich vragen bij dat 
kolonialisme, meer en meer ziet men de problemen van multi-culturele samenlevingen, van racisme, 
van mensen van Afrikaanse afkomst die moeite hebben om werk te vinden, om een huis te vinden. 
In hoeverre heeft dat te maken met een aantal Europeanen die een superioriteitsgevoel hebben ten 
opzichte van Afrikanen? Die issues liggen nu echt wel op tafel. En daarin moeten we dan toch ook 
toegeven dat wij als museum een bepaalde rol hebben gespeeld229.”  

 

Het beeldendepot heeft een groot potentieel om bezoekers aan te zetten tot reflectie en debat, maar laat 
deze kansen grotendeels liggen. Dit lijkt me opnieuw te wijten aan het feit dat de vernieuwde scenografie 
te weinig actief vragen oproept en de bezoeker niet durft aan te sporen om de eigen mens- en 
wereldbeelden in vraag te stellen.  

Als laatste onderdeel van de analyse van de zaal “een museum in beweging”, wil ik opmerken dat er 
verschillende kritische noten over de koloniale wortels van het KMMA verspreid liggen doorheen de 
museale opstelling. Alleen zijn ze, zoals eerder werd beargumenteerd, sterk versplinterd aanwezig en maken 
ze geen deel uit van een breder narratief dat als een heldere rode draad de scenografie draagt. Daardoor is 

                                                      
228 Alex Marshall, “Belgium’s Africa Museum Had a Racist Image. Can It Change That?” in: The New York Times, 
8.12.2018 
229 Totems et Tabous (Regisseur: Daniel Cattier ; 2018 ; min. 53:00).  



de kans groot dat ze niet – of onvoldoende – opgemerkt worden door de bezoeker. Ten eerste wordt 
vermeld dat objecten in het museum onvermijdelijk uit hun originele context worden gerukt en dus 
tentoonstellings- en onderzoeksobjecten worden230. Ook wordt hier en daar vermelding gemaakt van de 
agency van Afrikanen in hun interactie met Europeanen die objecten “verzamelden” 231 . Over de 
wetenschappelijke publicaties van het KMMA lezen we:  

“In de koloniale tijd werden Afrikaanse culturen vaak geclassificeerd en beschreven aan de hand van 
raciale theorieën; tegenwoordig willen wetenschappers vooral weten hoe mensen zélf betekenis geven 
aan hun leven232.”  

En de aandachtige bezoeker leest elders ook nog het volgende :  

“In de koloniale tijd ging men ervan uit dat Afrika was onderverdeeld in afgebakende gebieden, die 
werden bewoond door groepen mensen met dezelfde taal en cultuur. In werkelijkheid waren de grenzen 
veel minder scherp afgelijnd: groepen vertoonden veel culturele en taalkundige diversiteit, en er 
bestond ook heel wat uitwisseling. Na verloop van tijd gingen sommige groepen zelf de namen 
gebruiken die ze tijdens de koloniale periode opgeplakt kregen. In de museumcollecties gebruiken we 
ze nog steeds, al stemmen ze dus niet noodzakelijk overeen met de realiteit. […] Om dezelfde reden 
hebben we het in de museumteksten over – bijvoorbeeld – ‘Luba-volkeren’, en niet over ‘de Luba’ of 
‘het Luba-volk’: zulke omschrijvingen gaan uit van een denkbeeldige homogeniteit233.”  

Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden die zouden kunnen aantonen dat het museum wel degelijk kritisch is 
over bepaalde aspecten van zijn koloniale verleden. Toch is ook hier koloniale afasie in het spel. Want is 
het voldoende om eenmalig in de museale enscenering een disclaimer te tonen die de koloniale 
benamingen van “Afrikaanse volkeren” in een kritisch daglicht stelt – als diezelfde benamingen vervolgens 
in de gehele tentoonstelling gebruikt worden? Dit komt natuurlijk net doordat elk object in de collectie 
volgens een koloniale logica geclassificeerd werd en zo bewaard gebleven is. Het is dan ook quasi onmogelijk 
om de collectie niet aan de hand van deze benamingen te ontsluiten.  

Koloniale afasie manifesteert zich hier eveneens doordat niet wordt vermeld wat de ingrijpende 
consequenties waren van het feit dat de kolonisator heterogene en fluïde groepen mensen volgens een 
raciale logica onderbracht in artificiële, solide categorieën. De zin “Na verloop van tijd gingen sommige groepen 
zelf de namen gebruiken die ze tijdens de koloniale periode opgeplakt kregen.” draagt een misleidende gevoel van 
onschuld in zich. Want de complexe en controversiële vraag of het Belgische kolonialisme mede 
verantwoordelijk zou zijn voor latere uitbarstingen van etnisch geweld (denk bijvoorbeeld aan de 
Rwandese genocide) wordt door een dergelijk narratief volledig verduisterd. Deze vraag wordt ook elders 
in het museum onvoldoende behandeld – waarover straks meer234. Opnieuw laat het museum kansen 
liggen om een forum voor debat te zijn over een belangrijk heet hangijzer van het koloniale verleden én 
om reflectie en interactie te faciliteren bij zijn bezoekers – bijvoorbeeld over de gevaren van extreem 
(etnisch) nationalisme. Dit is opvallend, aangezien we in de zaal “een museum in beweging” ook vernemen 

                                                      
230 Zaaltekst: “De collectie: een schat aan kennis”.  
231  Zaaltekst: “Onbespeelbaar – Dit lijken muziekinstrumenten, maar ze kunnen onmogelijk bespeeld worden. Congolese 
kunstenaars en ambachtslui hadden snel door naar welke objecten de expedities op zoek waren en speelden daar handig op in.”  
232 Zaaltekst: “De publicaties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika”.  
233 Zaaltekst: “Hoezo, volkeren?” 
234 Dit wordt beargumenteerd door: Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room. How the 
AfricaMuseum has (not) shed its colonial ‘curse’ ”, onuitgegeven artikel (2019), p. 8. Zie ook: Petra Vervust, “The 
relative importance of ethnicity, class and race in Colonial Rwanda,” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 42, 
4 (2012), pp. 74 – 109. 



dat het KMMA met zijn werking wil helpen om “de kennis en vaardigheden te verspreiden die nodig zijn om een 
rechtvaardige, inclusieve, duurzame en billijke wereld dichterbij te brengen235.”  

Hierboven werd beargumenteerd hoe de introductiezaal van het KMMA op verschillende manieren 
begrepen kan worden als koloniale afasie. Ook werd beargumenteerd waarom in deze zaal naar mijn 
mening te weinig in interactie getreden wordt met de bezoeker. Laat ons nu onze woordelijke wandeling 
door het museum verder zetten. Wie vanuit de kelder de trap neemt richting de rest van de permanente 
tentoonstelling, komt in een grote hal waar men als bezoeker een eerste maal een onduidelijke keuze dient 
te maken. Rechts afslaan leidt naar de zaal “talen & muziek” en vervolgens naar de “Afropea zaal” en de 
zalen die focussen op de biodiversiteit en de rijkdommen van Centraal-Afrika. Erg verwarrend aan deze 
route is dat men – na een erg lang tocht – in de omgekeerde richting de zaal “koloniale geschiedenis en 
onafhankelijkheid” binnenwandelt of deze dreigt voorbij te lopen wanneer men in de krokodillenzaal 
beland is. Zo riskeert de bezoeker geen – of een verwarrend – beeld van de koloniale geschiedenis op te 
pikken. Linksaf dan maar. 

5.3 DE ZAAL “RITUELEN & CEREMONIES”  
 

De zaal “Rituelen & Ceremonies” is een van de grotere tentoonstellingszalen in het museum. Ze is 
opgebouwd aan de hand van zes universeel menselijke thema’s. Centraal in de zaal vindt de bezoeker per 
thema een groot scherm waarop getuigenissen van mensen met Afrikaanse roots worden getoond. Rechts 
en links daarvan bevinden zich vitrines waarin diverse objecten uit de collecties van het KMMA te zien 
zijn.  

Deze zaal probeert een verhaal te vertellen over Afrikaanse rituelen en ceremonies in het heden én in het 
verleden. Het hedendaagse verhaal wordt gedragen door rijke en verrassende getuigenissen van mensen 
met Afrikaanse roots. Het gaat daarbij zowel om getuigenissen van Afrikaanse diaspora in België als van 
mensen die in pakweg Kinshasa leven en werken. Zo horen we bijvoorbeeld een zwarte jongeman in een 
vloeiend Vlaams vertellen hoe Afrikaanse muziekgenres hem helpen om zijn eigen roots te ontdekken. En 
kunstwerken van contemporaine Congolese kunstenaars als Chéri Chérin of Shula Monsengo werpen 
een interessant perspectief op thema’s als gedwongen huwelijken of gezondheidszorg en genezing. Het zijn 

                                                      
235 Zaaltekst: “Het KMMA draagt, met belangrijke structurele steun van DGD, bij aan de strategische ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties.”  

Het onderdeel “Geboorte” vooraan in de zaal “Rituelen & Ceremonies” 
 Bron: eigen foto. 



allemaal geslaagde voorbeelden van het belangrijkste uitgangspunt van deze zaal: African people who express 
themselves and are in full control of what they say236. 

Ondanks deze sterke elementen, valt deze zaal vanuit het perspectief van dit onderzoek toch problematisch 
te noemen. Dit komt ten eerste door het verwarrende en inconsistente gebruik van tijd in de museale 
enscenering. De eenvoudige dichotomie tussen “vroeger” en “nu” die geïntroduceerd werd in de 
bovenstaande zaaltekst loopt als een simplistische rode draad doorheen de gehele scenografie. Het is 
daarbij erg vaak onduidelijk over welk “vroeger” we dan precies spreken. Zo lezen we verspreid in de zaal 
bijvoorbeeld de volgende opschriften:  

Bescherming voor moeder en kind 

Bij Luluwa-volkeren bestonden vrouwengenootschappen die onvruchtbaarheid en kindersterfte 
bestreden. Ze gebruikten onder meer speciaal daarvoor gemaakte houten beeldjes. Aanstaande 
moeders droegen die vaak rond hun middel om zichzelf en hun kind te beschermen tijdens de 
zwangerschap en bevalling. Scarificaties en haarstijlen – kenmerken van mooie, hooggeplaatste 
vrouwen – maakten de beeldjes nog efficiënter: ze zetten de geesten van voorouders ertoe aan om 
bezit te nemen van de beeldjes en ze kracht te verlenen. 

 

Waarzeggers-genezers 

Natuurrampen, epidemieën en andere slagen van het lot werden gewoonlijk beschouwd als ziektes 
van het maatschappelijk weefsel. Die waren op hun beurt het gevolg van een verstoorde relatie met 
de geestenwereld. Om zulke tegenslagen te voorkomen en het welzijn van de samenleving te 
verzekeren, deden chefs en ook gewone mensen een beroep op waarzegger-genezers. Zij traden op als 
bemiddelaars met de wereld van het bovennatuurlijke.  

Spreken we hier over rituelen en gebruiken die bestonden in prekoloniaal Centraal Afrika? Of over 
praktijken die medio jaren ‘50 in zwang waren? In welke mate leven deze “vroegere” gebruiken vandaag 
de dag nog voort? De bezoeker heeft er meestal het raden naar. De datering van de objecten of bronnen 
die getoond worden zijn dikwijls de enige chronologische ankerpunten die het publiek krijgt. Het 
overgrote deel van de gepresenteerde collectie lijkt daarbij te dateren van eind 19e tot medio 20e eeuw – 
niet toevallig samenvallend met de koloniale periode. Men zou dan ook veronderstellen dat historische 
objecten gebruikt worden om een historisch narratief te ondersteunen: dat pakweg een ritueel masker dat 
dateert van het einde van de 19e eeuw ons een verhaal vertelt over een praktijk die op het einde van de 
19e eeuw courant was. Dit blijkt echter vaak niet het geval. De narratieven die de bezoeker in deze zaal 
voorgeschoteld krijgt zijn noch volledig historisch noch volledig contemporain – ze zijn een gewrongen 
mix van beide, waarbij heden en verleden voortdurend op een verwarrende manier door elkaar lopen. 
Vaak worden de besproken rituelen en ceremonies gepresenteerd in een vaag en niet nader gespecifieerd 
verleden. In zaalteksten wordt continu afgewisseld tussen werkwoorden in een tegenwoordige en in een 
verleden tijd, zonder dat die verleden tijd in een helder tijdskader geplaatst wordt. Een derde zaaltekst, uit 
de sectie “huwelijk”, ter illustratie:  

 

 

 

                                                      
236 Dit werd verklaard door Bambi Ceuppens op een rondleiding doorheen het museum op 12.12.2018. 



Vaarwel!  

Tijdens huwelijksvieringen in Burundi worden er vaak liederen gezongen ter ere van het jonge paar. 
Ze gaan over de reis die het meisje maakte van het huis van haar vader naar dat van haar toekomstige 
echtgenoot. Iedere etappe in de tocht heeft een eigen thematiek, een eigen ritme en een eigen melodie. 
Troostgezangen voor het meisje dat haar familie verlaat, wisselen af met afscheidsliedjes en advies 
over het leven als koppel.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd suggereert dat huwelijken in Burundi 
vandaag de dag nog steeds op een dergelijke manier gevierd worden. Toch wordt een historische bron uit 
1918 toegevoegd om deze tekst te ondersteunen. Moet een bezoeker hiervan onthouden dat 
huwelijksrituelen in Burundi op 100 jaar tijd quasi onveranderd zijn gebleven, en dat mensen ter plekke 
nog steeds dergelijke bruiloftsstoeten organiseren?  

Op andere plaatsen in de zaal worden objecten en narratieven wel min of meer historisch gesitueerd. Zo 
gebruikt men noties als pakweg “prekoloniaal”, “vroeg-koloniaal”, of “vroege 20e eeuw” om objecten en 
narratieven te plaatsen in een meer precies afgebakend verleden. Ondanks het feit dat dit eurocentrische 
noties zijn, is het gebruik ervan een grote verbetering op het dichotomische onderscheid tussen “vroeger” 
en “nu” dat elders in de zaal gehanteerd wordt. Toch kunnen we ook bedenkingen maken bij het gebruik 
van dergelijke tijdsnoties om dit museale verhaal historisch te situeren. Dit omdat nergens in de zaal aan 
bezoekers verduidelijkt wordt wat “pre-koloniaal”, “koloniaal” of “post-koloniaal” dan concreet zouden 
moeten betekenen. Deze begrippen krijgen pas betekenis wanneer ze in een bredere narratief van koloniale 
geschiedenis geplaatst worden. En dit gebeurt slechts in de volgende zaal “Koloniale geschiedenis en 
onafhankelijkheid”. Ook in de voorgaande zaal “een museum in beweging” ontbreekt een (rudimentaire) 
inleiding op het gedeelde koloniale verleden van België en Congo, Rwanda en Burundi. Men zou dus 
kunnen vermoeden dat sommige museumbezoekers een chronologisch – conceptueel raamwerk missen 
om de museale narratieven in de zaal “rituelen en ceremonies” correct te kunnen lezen. Het museum kan 
er niet zomaar vanuit gaan dat deze begrippen deel uitmaken van het historisch referentiekader van zijn 
bezoekers – zeker niet aangezien het zich richt tot een erg heterogeen en internationaal publiek.  

“Een bruiloftsstoet begeleidt de bruid naar de woonst van haar toekomstige echtgenoot. Gitega, Burundi. 
Fotograaf: E. Gourdinne. 1918.” Bron: eigen foto. 



Hierboven werd opgemerkt dat in de zaal “rituelen en ceremonies” een verwarrend en inconsistent 
tijdskader wordt gehanteerd, dat vanuit een historisch-kritisch perspectief problematisch kan worden 
genoemd. Zo werd gesproken over de gewrongen ambitie om hedendaagse Afrikaanse rituelen en tradities 
te presenteren aan de hand van grotendeels historische objecten. We weten daarbij overigens dat de 
meeste objecten die in de opstelling getoond worden niet meer daadwerkelijk gebruikt worden237. Verder 
werd opgemerkt dat de narratieven en de objecten in de museale opstelling onvoldoende in hun specifieke 
historische context worden geplaatst. En tot slot werd de vraag gesteld of de doorsnee bezoeker voldoende 
historische bagage bezit om de “signaalwoorden” in de zaalteksten correct te begrijpen. Tot nu toe bleef 
één belangrijke vraag onbeantwoord: op welke manier krijgt het kolonialisme een plaats in het museale 
verhaal dat verteld wordt in de zaal “rituelen en ceremonies”?  

Deze vraag is immers pertinent: we weten dat het kolonialisme de Afrikaanse samenlevingen diepgaand 
en structureel veranderd heeft. Op welke manier werden bestaande vormen van onderwijs en educatie 
getransformeerd door de oprichting van scholen door missionarissen? Wat was de invloed van een 
structureel gewelddadig en racistisch systeem op de Afrikaanse omgang met dood en herdenking? Hoe 
werden traditionele machtsstructuren uitgedaagd door een kolonisator die een verdeeld – en – heers 
tactiek hanteerde om zijn invloed te laten gelden? Al deze vragen zijn cruciaal om te beantwoorden als 
men werkelijk de ambitie heeft om een gedekoloniseerd museaal verhaal te vertellen. Helaas worden ze in 
de zaal “rituelen en ceremonies” amper aangeraakt. Het kolonialisme is grotendeels afwezig in het museale 
narratief, en waar het wel ter sprake komt is het zodanig versplinterd dat het niet bijdraagt tot een dieper 
inzicht in het koloniale verleden of de aard van het koloniale systeem. Hieronder worden enkele 
zaalteksten getoond om deze stellingen te onderbouwen. Het gaat telkens om de inleidende tekst op een 
van de zes centrale thema’s van de zaal. Ze zijn dan ook prominent zichtbaar in de museale opstelling.  

 

Onderwijs  

Eeuwenlang hebben Afrikaanse samenlevingen scholen georganiseerd voor jongens en meisjes. Die 
vulden de opvoeding aan die kinderen van hun ouders meekregen. Vroeger werden zulke scholen 
initiaties genoemd. Jongens en meisjes die op de drempel van de volwassenheid stonden, kregen er 
onderwijs op een meer gemeenschappelijke en formele manier. De overdracht van kennis, 
vaardigheden en waarden maakte deel uit van het lesprogramma.  

Er zijn opvallende gelijkenissen tussen die scholen van toen en de scholen van nu: de tijdelijke 
afzondering van de kinderen, de speciale kleren, het gebruik van bepaalde attributen, en ook de 
feestelijke afstudeerceremonies.  

 

 

 

Dood en herdenking  

                                                      
237 Dit verklaarde Bambi Ceuppens in De Morgen: "[…] we hebben sowieso te veel. We kunnen minder dan 1 procent van 

onze collectie tonen. Het is obsceen hoeveel wij in reserve hebben. […] De meeste objecten die wij tonen, worden niet meer gebruikt. 

Wat logisch is. In Kinshasa wonen 12 miljoen mensen, en de meesten onder hen hebben ook nog nooit een leeuw of een olifant 
gezien." Zie: Joël De Ceulaer, “De witte man komt overal mee weg – een interview met Bambi Ceuppens,” De Morgen, 
1.12.2018. 
 



Omgaan met dood en verlies is een van de zwaarste opgaven waarvoor het leven ons stelt. In Centraal-
Afrika bestaan er, net als elders, tradities die mensen daarbij houvast bieden. Ze schrijven voor hoe 
het lichaam begraven moet worden en hoe lang er moet worden gerouwd. De gestorvene wordt 
herdacht met zang en dans – vroeger gebeurde dat ook met houtsnijwerk en andere kunstvormen. Het 
graf wordt zorgvuldig in ere gehouden. De communicatie met overledenen en voorouders neemt in de 
Afrikaanse spiritualiteit een belangrijke plaats in.  

In de loop van de tijd zijn de begrafenispraktijken veranderd. Vaak vertonen ze sporen van 
plaatselijke vernieuwing en invloeden van buitenaf.  

 

Leiderschap  

In Centraal-Afrika hebben zich verschillende vormen van politiek leiderschap ontwikkeld. Op 
sommige plaatsen lag alle macht in de handen van een koning, terwijl ze elders werd gedeeld door 
leden van bijzondere genootschappen.  

Van koningen en hoofdmannen werd verwacht dat ze zich inzetten voor het algemeen belang. In de 
ogen van de bevolking ontleenden ze hun kracht aan hun bijzondere band met de voorouders. Hun 
inhuldiging ging gepaard met spectaculaire rituelen. Tijdens die ceremonies ontvingen ze verfijnde 
kunstvoorwerpen die hun autoriteit symboliseerden.  

 

Deze teksten tonen aan dat het kolonialisme grotendeels afwezig is in het museale verhaal dat in de zaal 
“rituelen en ceremonies” wordt verteld. Ook de teksten over welzijn, geboorte en huwelijk bevatten geen 
verwijzingen naar het kolonialisme. Dit is een duidelijk voorbeeld van koloniale afasie. In hoofdstuk 5 
lazen we immers: Afasie wijst […] op het proces waarbij gebeurtenissen, structuren of narratieven over dit koloniale 
verleden – die dus per definitie kenbaar zijn – losgekoppeld worden van andere (hedendaagse) gebeurtenissen, structuren 
of narratieven. Elementen die eigenlijk fundamenteel met elkaar verbonden zijn worden uit elkaar getrokken.238. De 
bezoeker zou op die manier de indruk kunnen krijgen dat het kolonialisme helemaal niet plaatsgevonden 
heeft – of alleszins geen bepalende invloed uitgeoefend heeft op de rituelen en ceremonies van de 
Centraal- Afrikaanse samenlevingen in kwestie. Ook over de manier waarop al deze objecten uiteindelijk 
beland zijn in het museum wordt weinig verteld – en wanneer dit wel gebeurt wordt opnieuw vaak een 
verbloemend taalgebruik gehanteerd dat spreekt over “verzamelen” en niet over “roven” of “met geweld 
ontvreemden”. 

Hierboven werd reeds gesteld dat wanneer het kolonialisme wél ter sprake komt, dit gebeurt op een 
zodanig gefragmenteerde wijze dat het grotendeels onmogelijk wordt om tot een dieper inzicht ervan te 
komen. Zo lezen we in de sectie “huwelijk” het volgende over de bruidsgift: “In het prekoloniale en vroeg – 
koloniale Centraal – Afrika bestonden er verschillende types verbintenissen tussen mannen en vrouwen. Door koloniale 
bemoeienissen en religieuze voorschriften zijn veel van die huwelijksvormen verdwenen.” In de sectie “onderwijs” 
lezen we het volgende over zogenaamde ikhoko-hangers als een teken van weerstand tegen het kolonialisme: 
“Ivoren ikhoko-hangers waren erg populair tussen 1930 en de onafhankelijkheid van Congo in 1960. Mensen 
gebruikten ze om hun Pende-identiteit te benadrukken, samen met traditionele kapsels en klederdracht. Dat was 
ondermeer een reactie op de onderdrukking van de Pende-opstand in 1931 door de koloniale bezetter. In de sectie 
“welzijn” leest de bezoeker over de “mozaïek van religies” in Centraal – Afrika het volgende: “Ten gevolge 
van de kolonisatie zijn de meeste gelovigen in Centraal-Afrika katholiek of protestant. Maar al tijdens de koloniale 
periode scheurden kerken zoals Kitawala en het Kimbangisme zich af van de officiële katholieke en protestantse 

                                                      
238 Zie hoofdstuk 4.3  



kerken.” In dezelfde sectie vernemen we ook meer over de zogenaamde mbwoolu-genezingscultus die zich 
“rond 1910 verspreidde onder Yaka-volkeren als reactie op de ontwrichtende effecten van de koloniale economie.” En 
in de sectie “dood en herdenking” lezen we de volgende opmerkelijke stelling over grafschennis: “Veel 
objecten die oorspronkelijk op graven werden gezet of dienden ter herdenking van de voorouders van een gemeenschap 
werden verzameld zonder de toestemming van verwante familieleden of in omstandigheden waarin families zich niet 
vrij konden uitspreken. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika betreurt elke daad van grafschennis die direct of 
indirect in zijn naam is gepleegd en wenst zich daarvoor te verontschuldigen.”  

Al deze voorbeelden wijzen nogmaals op het feit dat de invloed van het kolonialisme wel aanwezig is in de 
zaal “rituelen en ceremonies”, maar dat een onvermogen bestaat om het tot een heldere rode draad te 
maken in de museale enscenering. Afzonderlijk beschouwd vallen sommige van deze splinters van het 
kolonialisme lovenswaardig te noemen – denk aan het statement over grafschennis – en wijzen ze opnieuw 
op de welwillendheid van de medewerkers van het KMMA om dit koloniale verleden op een krachtige 
manier in de tentoonstelling op te nemen. Ook de videogetuigenissen van Afrikanen en het gebruik van 
hedendaagse Congolese kunstwerken hebben een groot potentieel. Toch dreigen deze schaarse krachtige 
signalen grotendeels onder gesneeuwd te raken in een scenografie waarin het kolonialisme voor het 
overgrote deel on(der)belicht blijft. Ik denk dat deze signalen er onvoldoende in slagen om de 
verschillende problematische kenmerken van de zaal “rituelen en ceremonies”, zoals die hierboven werden 
beschreven, te neutraliseren. De gevolgen van de gewrongen ambitie om een hedendaags verhaal te 
vertellen over Afrikaanse rituelen aan de hand van hoofdzakelijk koloniale collecties én het onvermogen 
om Afrikaanse rituelen voldoende te historiseren zijn immers niet onschuldig. Ze riskeren een koloniale 
beeldvorming in stand te houden waarin Afrikaanse samenlevingen gezien worden als grotendeels 
ahistorisch, natuurlijk, traditioneel en mystiek.  

Ik denk dus dat het KMMA ten eerste moet erkennen dat zijn etnografische collectie voor het overgrote 
deel historisch is en dus ontoereikend om zijn huidige missieverklaring – die focust op hedendaags Afrika – 
te volbrengen239. Het is dus voor de hand liggend dat de Afrikaanse samenlevingen wiens objecten worden 
getoond, volledig deelgenoot worden van de dynamiek van de geschiedenis. Ten tweede moet daarbij de 
ingrijpende invloed van het kolonialisme op deze dynamiek ten volle erkend worden. Afrikaanse 
samenlevingen werden op een dusdanig verregaande manier getransformeerd door het kolonialisme, dat 
deze invloed niet gereduceerd kan worden tot louter een voetnoot240. Tot slot vraag ik me af in hoeverre 
de koloniale collecties van het KMMA überhaupt in staat zijn om een waarachtig verhaal te vertellen over 
de rituelen en ceremonies van (al dan niet gehistoriseerde) Afrikaanse samenlevingen. Of komen ze 
daarentegen niet verder dan een verhaal over de manier waarop de Europese kolonisator de rituelen en 
tradities van de Afrikaanse Ander percipieerde? En in hoeverre kunnen we deze perceptie dan beschouwen 
als valabele wetenschappelijke kennis?  

 

 

 

 

In de museumzaal lezen we bij de sectie “onderwijs” een narratief over agronoom en amateur-antropoloog 
Henry Rosy:  

                                                      
239 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 7 
240 Zie: Kiza Magendane, “Het compromismuseum – Hoe geslaagd is de dekolonisatie van Tervuren?” in: Ons Erfdeel, 
62, 1 (2019), p. 35. 



“In de jaren 1930 ging landbouwkundige Henry Rosy (1912 – 2002) in op het verzoek van 
collectiebeheerders Joseph Maes en Olga Boone om objecten en documentatie naar dit museum te 
sturen. De meeste kolonialen keken neer op lokale rites, maar Rosy zag zijn onderneming als een 
middel om Ngbaka-volkeren beter te begrijpen. Hij beschreef zowel de jongens- als de meisjesrites 
uitgebreid, en mocht binnen in de omheinde ruimte waar de jongens afgezonderd werden241.  

Dit narratief roept in het licht van de bovenstaande bemerkingen enkele fundamentele vragen op. Was 
een persoon als Henry Rosy eigenlijk wel in staat om de lokale rites van deze zogenaamde Ngbaka - 
volkeren “correct” te beschrijven? In hoeverre werden zijn bemerkingen daarbij gekleurd door zijn eigen 
specifieke begrippenkader en wereldbeeld – wetende dat een ideaaltypisch koloniaal denkkader stevig 
bepaald werd door een Europees superioriteitsgevoel, een minachtend paternalisme of onomwonden 
racisme naar Afrikanen toe én sterk positivistisch wetenschappelijke opvattingen? Zeggen de schriftelijke 
beschrijvingen van (amateur-) antropologen als Rosy met andere woorden niet evenveel – of zelfs meer? – 
over hoe zij zelf dachten over Afrikanen en hun overgangsrituelen, dan over deze rites an sich? In welke 
mate had de aanwezigheid van (amateur-)antropologen een invloed op de rituelen in kwestie? In hoeverre 
kunnen we dergelijke antropologische geschriften uit de koloniale periode vervolgens gebruiken als 
betrouwbare historische bronnen, om inzicht te krijgen in vroegere initiatierituelen van Afrikaanse 
volkeren?  

De bovenstaande vragen zijn complex en verdienen genuanceerde, gelaagde en context gebonden 
antwoorden. Ze raken aan de kern van het postkoloniale denken, aangezien ze de Europese koloniale blik 
en dito kennisconstructie kritisch in vraag stellen. Ook dit soort reflexieve beschouwingen – die nochtans 
onontbeerlijk zijn wil men het KMMA ten gronde dekoloniseren – ontbreken grotendeels in de zaal 
“rituelen en ceremonies”. De bezoeker krijgt amper inzicht in de complexe manier waarop we überhaupt 
(denken) tot kennis van deze rituelen en ceremonies (te kunnen) komen. Dekoloniseren betekent immers 
ook het blootleggen en kritisch bevragen van de manier waarop objecten door koloniale actoren werden 
verzameld, gecategoriseerd en van betekenis werden voorzien. Het zou zeer interessant zijn om de bezoeker 
uit te dagen om in een museale setting te reflecteren over dergelijke complexe maar essentiële 
vraagstukken.  

Wanneer we “rituelen & ceremonies” achter ons laten, komen we in de zaal “lange geschiedenis” waarin 
het rijke verleden van Centraal Afrika belicht wordt aan de hand van archeologisch en historiografisch 
onderzoek. Deze zaal moet aantonen dat het Afrikaanse continent wel degelijk diverse en dynamische 
samenlevingen kende voor het in contact kwam met Europeanen. In het kader van de dekolonisering van 
het KMMA is deze zaal dus erg belangrijk – de mythe van Afrika als een continent zonder geschiedenis 
wordt op die manier ontkracht. Bij een gebrek aan archeologische expertise en plaats in deze thesis wordt 
deze zaal niet geanalyseerd. Aansluitend op “lange geschiedenis” vindt de bezoeker – in een uithoek van 
het museum – de zaal “koloniaal verleden & onafhankelijkheid” die nu onder de loep genomen zal 
worden.  

 

5.4 DE ZAAL “KOLONIAAL VERLEDEN & ONAFHANKELIJKHEID”  
 

Gezien de debatten rond de (erfenissen van) het koloniale verleden in de maanden voor en na de 
heropening van het KMMA zeer sterk de publieke sfeer beheersten, is het niet verwonderlijk dat velen 

                                                      
241  Deze zaaltekst is overigens een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat het museale narratief nodeloos 
“verzwaard” wordt door het meegeven van feitelijke informatie. De namen van de collectiebeheerders voegen weinig 
waardevols toe aan de boodschap van de zaaltekst, maar nemen wel 5% van het narratief in beslag.  



vooral de zaal “Koloniaal verleden & onafhankelijkheid” met veel aandacht zullen bezoeken. Vreemd 
genoeg was er gedurende een lange tijd in het renovatieproces geen sprake van een aparte zaal waarin een 
verhaal over het koloniale verleden verteld zou worden242. Initieel zou het topic van kolonialisme verspreid 
over het hele museum behandeld worden. Pas vrij laat in het renovatieproces werd besloten om alsnog 
een aparte zaal in te richten243. Dit verklaart waarom de zaal “koloniale geschiedenis en onafhankelijkheid” 
relatief weggestopt lijkt in het museum: er moest last-minute een ruimte gevonden worden die nog geen 
andere bestemming gekregen had. Opnieuw wordt duidelijk dat het moeizame renovatieproces stevige 
implicaties heeft gehad voor de uiteindelijke tentoonstelling. 

Voor de analyse van deze zaal moeten we even terugkeren naar de inzichten van de New Museology, die 
overtuigend hebben aangetoond dat een museaal narratief nooit “neutraal” of “objectief” kan zijn. Een 
instituut heeft steeds een ideologische achtergrond en presenteert onvermijdelijk slechts een of meerdere 
perspectieven. Instellingen kunnen onmogelijk apolitiek zijn. De New Museology stelde dat musea daarom 
niet anders kunnen dan reflexief te zijn over hun eigen aannames en deze te delen met de bezoeker. Deze 
inzichten zijn des te meer cruciaal in een beladen context als die van het koloniale verleden. Het KMMA 
blijft zich echter krampachtig profileren als een apolitieke en neutrale wetenschappelijke instelling244. Dit 
wordt onmiddellijk duidelijk wanneer men de zaal betreedt. Men leest op de introducerende zaaltekst:  

 

[…] Tegenwoordig zijn historici het fundamenteel eens zijn over de reconstructie en interpretatie van 
het koloniale verleden, maar in het publieke debat blijft het een erg controversiële periode. De 
collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika zijn samengesteld door Europeanen; het 
blijft dan ook een uitdaging om de koloniale geschiedenis te vertellen vanuit een Afrikaans standpunt. 
Het KMMA wil de interesse voor deze tijd aanwakkeren en een forum zijn voor levendig debat245.  

 
Hoewel er best een gedeeltelijke historisch-wetenschappelijke consensus zou kunnen bestaan over 
specifieke aspecten van het koloniale verleden, is het pertinent onjuist om te beweren dat er geen 
historiografische debatten meer zouden zijn over het koloniale verleden in zijn totaliteit. Dergelijke 
stellingen verhullen compleet voor de bezoeker dat de contemporaine geschiedschrijving per definitie 
meerstemmig is en daardoor erg uiteenlopende – en vaak onderling incongruente – perspectieven, 
verklaringen of theorieën kent. Het feit dat geschiedschrijving per definitie voorwaardelijk en provisoir is, 
en de uitkomst van een voortdurend debat, wordt volledig miskend. De fundamentele dekoloniale kritiek 
op het rationeel-wetenschappelijke epistèmè wordt compleet ontweken246. Dit narratief is bovendien ook 
contradictoir in zichzelf: hoe kan een historiografisch debat immers “afgesloten” zijn als inderdaad de 
enorme uitdaging om een Afrikaans standpunt te belichten overeind blijft? De zogenaamde reconstructie 
en interpretatie van het koloniale verleden wordt hier listig als een voldongen feit gepresenteerd.  
Het KMMA plaats zich hiermee paradoxaal genoeg boven het debat dat het zelf wenst te faciliteren. Meer 
nog, het lijkt iedereen die zich – om welke reden dan ook – niet zou kunnen vinden in het narratief over 
het koloniale verleden zoals dat in deze zaal verteld wordt, te schofferen. Eenieder die het koloniale 
verleden “een erg controversiële periode” vindt, wordt immers zonder meer weggezet als niet 
wetenschappelijk, onwetend of kortzichtig. De wetenschap heeft de waarheid in pacht, het publieke debat 

                                                      
242 Guido Gryseels, “Towards the Renewal and Renovation of the Royal Museum for Central Africa,” Africa – Atlanta 
Conference: Africa beyond Africa. The future of cultural, social, and scientific research, 2014, p. 13.  
243 Rondleiding door Bambi Ceuppens op 12.12.2018. 
244 Dit was tijdens de tentoonstelling “Het Geheugen van Congo: de Koloniale Tijd” ook een belangrijke kritiek, zie: 
Raf Schuljin, “New Museology in het KMMA,” p. 92. 
245 Zaaltekst: “Koloniale geschiedenis en Onafhankelijkheid” 
246 Zie hiervoor hoofdstuk 2. 



hinkt achterop. In plaats van de broodnodige interesse voor dit verleden aan te wakkeren, verglijdt het 
KMMA met dergelijke boodschappen in een verder oppoken van het wederzijdse onbegrip of de 
controverses over dit koloniale verleden. Op die manier ontpopt het instituut zich tot een hautaine 
moderator die het debat verstikt – in plaats van een institutioneel forum dat het debat mogelijk maakt.  
 
De positivistische opvattingen van het KMMA kleuren dan ook fundamenteel deze zaal. De scenografie is 
een klassiek voorbeeld van museaal eenrichtingsverkeer: de alwetende wetenschap spreekt in een erg 
feitelijke taal en de bezoeker luistert. Op die manier wordt het risico gelopen dat bezoekers het gevoel 
krijgen “dat er met hun interpretaties van de geschiedenis en met hun opinies” geen rekening wordt 
gehouden247. Overigens, als men de zaal nader bekijkt merkt men op dat er getracht wordt om met een 
kritische blik naar dit koloniale verleden te kijken. Daardoor is de inhoud van de zaal niet per se 
fundamenteel problematisch – maar wel de absolute en autoritaire manier waarop deze inhoud vormelijk 
gepresenteerd wordt.  
 
De zaal is chronologisch ingedeeld, beginnende bij de Europese expansie vanaf de 15e eeuw, over een 
geschiedenis van Kongo-Vrijstaat en Belgisch – Congo tot de weg naar onafhankelijkheid en een (erg 
summier) verhaal over de postkoloniale periode. Over de controversiële Leopoldiaanse periode (1885 – 
1908) verneemt de bezoeker dat “de verovering van het gebied, de onderwerping van de bevolking en de exploitatie 
van met name ivoor en rubber gepaard ging met grootschalig geweld waartegen in binnen- en buitenland protest 
kwam248.” We lezen dat het “voorouderbeeld dat bekendstaat als Lusinga” door de Belgische officier Emile 
Storms als oorlogsbuit naar België werd meegenomen, samen met de schedel van Lusinga. Er is daarnaast 
aandacht voor de uiteenlopende manieren waarop het koloniale systeem doordrong in alle aspecten van 
het dagelijkse leven van Congolezen. En er is – zij het wel beperkt – aandacht voor Afrikaans verzet tegen 
het kolonialisme. De bezoeker verneemt dat de kolonisatie gerechtvaardigd werd door een Europese 
gedachte van raciale superioriteit. En over Belgisch-Congo lezen we dat die “in de eerste plaats een 
exploitatiekolonie blijft. […] De grove wreedheden uit de tijd van de Onafhankelijke Congostaat zijn voorbij, maar de 
gedwongen tewerkstelling blijft. Persvrijheid en vrijheid van vereniging zijn onbestaand249.” De verneemt waarom 
het zo moeilijk is om een Afrikaanse stem te laten zien in het museum: “Collecties zeggen dikwijls meer over 
wie ze verzameld heeft dan over de samenleving waarin de stukken werden gemaakt en gebruikt. Afrikanen verzetten 
zich van bij het begin op verschillende manieren tegen de kolonisatie, maar dat blijkt nauwelijks uit de collecties van 
dit museum, mede vanwege de koloniale censuur250.” Er wordt in de zaal uitgebreid ingegaan op de manier 
waarop de koloniale samenleving gebaseerd is op raciale segregatie: “zwart en wit leven in gescheiden werelden, 
elk met hun eigen rechtspraak, onderwijs en gezondheidszorg. Ook het openbaar vervoer is gescheiden. Er zijn aparte 
loketten in de winkels, aparte tribunes bij publieke manifestaties, aparte blokken in de kerk, …251” Daarnaast horen 
we twee historici met Congolese roots, Elikia M'Bokolo en Jean Omasombo Tshonda, die op 
videoschermen spreken over respectievelijk 1) het geweld en het aantal slachtoffers in het regime van 
Kongo Vrijstaat en 2) het symbolisch belang van de figuur Patrice Lumumba.  
 

                                                      
247 Raf Schuljin, “New Museology in het KMMA,” p. 89. 
248 Zaaltekst: “De Onafhankelijke Congostaat” [Parafrase] 
249 Zaaltekst: “Congo wordt Belgisch” [Parafrase] 
250 Zaaltekst: “Afrikaanse stemmen” 
251 Zaaltekst: “Gescheiden werelden”  



 

De museale opstelling “De weg naar onafhankelijkheid” met op de schermen links de interactieve tijdslijn en 
rechts de videogetuigenis van historicus Jean Omasombo Tshonda. 

Bron: eigen foto.  

 
Uit bovenstaande voorbeelden mag duidelijk zijn dat de curatoren, ondanks hun onvermogen om de 
debatten rond het koloniale verleden als onbeslecht te presenteren, wel degelijk getracht hebben om een 
kritisch en gedegen historisch narratief te presenteren. Toch kent de zaal ook inhoudelijk belangrijke 
werkpunten. Zo merken de historici Berber Bevernage en Eline Mestdagh op dat enkele controversiële 
onderwerpen uit de Belgische koloniale geschiedenis on(der)belicht blijven252. In welke mate heeft het 
Belgisch kolonialisme een invloed gehad op de verscherping van de raciale lijnen tussen Hutu en Tutsi, 
die uiteindelijk zouden leidden tot de Rwandese genocide? Welke linken bestaan er tussen (neo)koloniale 
exploitatie en de huidige chaotische en armoedige staat van de Democratische Republiek Congo? 
Historica Gillian Mathys merkt verder op dat in de zaal hoofdzakelijk de geschiedenis van Congo 
behandeld wordt – ondanks de suggestie in de introducerende zaaltekst dat ook Rwanda en Burundi aan 
bod zullen komen. Ze stelt dat deze kritiek relevant is voor het hele museum: de keuze van het KMMA 
om zich te profileren als Africamuseum is problematisch omdat in de tentoonstelling quasi enkel over 
Centraal-Afrika, en meer specifiek Congo, gesproken wordt253.  

Verder stellen Bevernage en Mestdagh dat de uitgebreide focus op de gewelddadige Leopoldiaanse periode 
én de chaos na de onafhankelijkheid de tussenliggende periode van Belgisch – Congo uit de wind zet254. 
Zo riskeert men de mythe van een Belgische modelkolonie in stand te houden. Persoonlijk denk ik dat dit 

                                                      
252 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 8. 
253 Gillian Mathys, et. al, “Renovating the Africamuseum,” p. 5. 
254 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 8. 



laatste argument meer nuance verdient: de uitgebreide aandacht in de enscenering voor de raciale 
segregatie in de koloniale samenleving schetst allesbehalve het beeld van een modelkolonie. Wél denk, 
net als Bevernage en Mestdagh, dat de enscenering kansen laat liggen om de toon te zetten in de 
maatschappelijke debatten rond Belgisch – Congo, bijvoorbeeld door nog actiever de beeldvorming van 
een modelkolonie te doorprikken. Dit bevestigt hun vaststelling dat het museum, eerder dan de bakens 
uit te zetten in de debatten rond het koloniale verleden, er in tegenstelling onvermogend achteraan lijkt 
te hinken255. 

Ik wil nog enkele zaken toevoegen aan deze analyses. Ik vertrek daarbij vanuit de tweeledige focus op 
koloniale afasie en het bevorderen van reflectie en interactie die aan het begin van dit hoofdstuk werd 
geïntroduceerd. Een eerste bemerking vertrekt opnieuw van het gebruik van tijd in de museale 
enscenering. In de zaal “koloniale geschiedenis & onafhankelijkheid” wordt zoals gezegd een 
conventionele, eurocentrische chronologie gebruikt om het museale verhaal aan op te hangen. “1483 – 
1876 : Mondialisering” ; “1876 – 1908 : De Onafhankelijke Congostaat” ; “1908 – 1960: Belgisch Congo” ; 
“1955 – 1960: Op weg naar Onafhankelijkheid” ; “1960 – 1964: Valse Start” ; “1965 – 1979: Staatsgrepen en 
Dictators”. Koloniale afasie manifesteert zich in deze zaal voornamelijk doordat het kolonialisme als een 
afgesloten hoofdstuk in het verleden wordt gepresenteerd. Een dergelijke museale enscenering slaagt er 
niet in om de maatschappelijke erfenissen van het kolonialisme inzichtelijk te maken, laat staan om de 
bezoeker in staat te stellen om deze erfenissen te bevragen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat het 
laatste onderdeel van de zaal, waar een postkoloniaal verhaal zou moeten worden verteld, alles behalve 
inzichtelijk is256. Op de zaaltekst lezen we het volgende: “De postkoloniale geschiedenis van Burundi, Congo en 
Rwanda wordt beheerst door complexe, tragische en omstreden conflicten. De belangrijkste gebeurtenissen worden hier 
hoofdzakelijk getoond aan de hand van Franstalige artikels uit Burundese, Congolese en Rwandese kranten […]” De 
krantenpagina’s die in deze enscenering getoond worden om deze zogenaamde “belangrijkste 
gebeurtenissen” te tonen, moeten volledig voor zichzelf spreken – ze worden niet ondersteund door een 
helder en betekenisvol museaal verhaal. Op die manier riskeert de bezoeker ofwel helemaal géén beeld te 
krijgen van de postkoloniale periode van deze drie landen ofwel een fragmentarisch en verwarrend beeld, 
dat niet verder komt dan een postkoloniaal stereotiep van politieke chaos, staatsgrepen en geweld. In de 
postkoloniale enscenering wordt het onvermogen van het KMMA om een coherent en degelijk museaal 
narratief te presenteren erg pijnlijk duidelijk.  

                                                      
255 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 8. 
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in de drie voormalige gekoloniseerde landen. Zie: Raf Schuljin, “New Museology in het KMMA, ” p. 81 ev.  

De museale enscenering over de postkoloniale periode. Bron: eigen foto. 



Het postkoloniale blok is trouwens niet het enige element van deze zaal waarop een dergelijke kritiek van 
toepassing blijkt te zijn. Ook de interactieve tijdslijn, die verspreid over verschillende schermen in de zaal 
getoond wordt, riskeert de bezoeker eerder verward dan verrijkt achter te laten. De tijdslijn geeft een 
ellelange lijst van data, persoons – en plaatsnamen die een onoverzichtelijk en onsamenhangend geheel 
vormen. Hij is opgebouwd aan de hand van 4 afzonderlijke horizontale balken, die respectievelijk focussen 
op een mondiale, Congolese, Burundese en Rwandese geschiedenis. Het duurt een eeuwigheid vooraleer 
men vanaf het begin van de tijdslijn helemaal tot op het einde gescrold is. Het is een kluwen van feitelijke 
informatie waar men als bezoeker volledig in verlopen dreigt te lopen. Immers, wat maakt men op uit 
korte zinnen als “1895 – Opstanden van Bayaka (Bandundu)” , “1895 – Decreet: registers van geciviliseerde 
bevolkingsgroepen” of “1892 – Théophille Théodore Wahis Gouverneur – generaal”?  

Het is duidelijk dat de tijdslijn een van de museale onderdelen is waarvoor de heropening te vroeg kwam. 
Tijdens het heropeningsweekend stond de tijdslijn nog zodanig in de stijgers dat de bezoeker de volgende 
referenties verticaal onder elkaar te zien kreeg, suggererende dat ze op eenzelfde tijdsstip in het verleden 
hadden plaatsgevonden:  

“1815 – Nablembali richt het koninkrijk Mangbetu op” 

“November 1958 – 50 jaar Belgisch – Congo” 

“Begin 1560 – Maïs en maniok naar Afrika” 

“1869 – Koninkrijk van Garenganze de Msiri” 

“Januari 1959 – Mwambutsa wil onafhankelijkheid” 

“1976 – Tweede Republiek: Bagaza” 

“Maart 1957 – Hutu-manifest” 

“1979 Tweede Republiek: Habyarimana” 

Wie is Nablembali? Wat was het belang van de Republiek Bagaza? Wat viel er te lezen in het Hutu-
manifest? Al deze vragen blijven voor het publiek grotendeels onbeantwoord. Op termijn moet de 
applicatie nog verder aangevuld worden met extra tekst- en beeldmateriaal waarnaar de bezoeker 
eenvoudig kan doorklikken. Op die manier kan pakweg een korte biografie van Nablembali of een uitleg 
over dit Hutu-manifest toegevoegd worden. Deze achtergrondinformatie zou de tijdslijn logischer en 
relevanter kunnen maken. Dit is nodig, want in haar huidige vorm is ze niet meer dan scenografische 
ballast.  

 

 

 

 

 

 

 

 
De interactieve tijdslijn in de zaal “koloniale geschiedenis en onafhankelijkheid” 

Bron: eigen foto.  



Toch lijkt het me dat deze tijdslijn op een bepaalde manier symbool staat voor een breder deficit in de 
museale scenografie van het KMMA. Ten eerste valt deze enorme nadruk op feiten illustratief te noemen 
voor de positivitisch-wetenschappelijke opvattingen van de instelling. Ten tweede wijst een dergelijke 
ellelange lijst van feitelijke uitspraken – zonder duidelijke onderlinge samenhang – in mijn ogen op het 
ontbreken van een weldoordacht museaal verhaal. Want als men niet heeft kunnen kiezen welk verhaal 
men concreet vertellen wilt of welke lessen men de bezoeker bij wilt brengen, dan ontbreekt ook een 
helder criterium om aan af te wegen wat relevant is om te vertellen en te tonen – en wat niet. Zonder deze 
duidelijke afbakeningen is elk koninkrijk, elk decreet, elk manifest of elke opstand uit de grote vergaarbak 
van de gedeelde Belgisch-Afrikaanse geschiedenis (potentieel) interessant. In dit opzicht lijkt het KMMA 
dan ook onvermogend om scherpe en beredeneerde keuzes te maken in functie van de “museale doelen” 
die men wenst te bereiken. In hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op de vraag welke doelen het KMMA 
zichzelf daarbij zou kunnen stellen. Ik zal opperen dat het museum zich kan focussen op het bevorderen 
van historisch denken.  

Een volgend element van mijn analyse gaat over de agency van Congolezen en de vele manieren waarop 
zij zich verzetten tegen het koloniale juk. Dit perspectief is fragmentarisch aanwezig in de huidige 
enscenering, maar springt te weinig in het oog. In de scenografie over Belgisch-Congo lezen we:  

“Van bij het begin is er verzet tegen de kolonisatie. Dat neemt vele vormen aan: stakingen, muiterijen, 
opstanden, plunderingen, religieuze protestbewegingen, plattelandsvlucht, sabotage op het werk, maar 
evengoed weerspannigheid, het zingen van spottende liedjes of het geven van bijnamen. De repressie 
is hard257.”  

Aan de hand van enkele objecten wordt een narratief verteld over de zogenaamde aniota, de 
luipaardmannen die zich door middel van terreurdaden verzetten tegen de toenemende macht van de 
koloniale administratie en de missionarissen. Daarbij vindt de bezoeker de volgende interessante tabel258:  

“Congolezen geven de koloniale 
agenten graag een spottende 

bijnaam die verwijst naar hun 
functie of hun privé leven.  

Een veel voorkomende bijnaam 
is ‘Fimbo Mingi’, ‘hij die veel 

zweepslagen geeft.’” 
 

Bolengu Verderfelijk 
Ikoka Schutter 

Itumbambilo 
Opvliegend (lichtgeraakt en 

driftig man, die naar mensen 
roept en slaat) 

Lokonga Serpent (agressieve man) 

Mpulo 
Schuim (iemand die schuim op 
de lippen krijgt wanneer hij zich 

kwaad maakt) 
Nkake Bliksem (iemand die graag tiert) 
Ntange Bed (iemand die veel slaapt) 

 

Toch lijkt deze aandacht voor het Afrikaanse perspectief te summier259. Het narratief over het verzet tegen 
het bewind in Kongo Vrijstaat bijvoorbeeld, is eerder klassiek en eurocentrisch: 

 

                                                      
257 Zaaltekst: “Vele vormen van verzet” 
258 Ik vermoed dat deze tabel gebaseerd is op het onderzoek van de Congolees-Amerikaanse historicus Osumaka 
Likaka, die de complexe processen van naamgeving in Afrikaanse samenlevingen onderzocht heeft, en wat die ons 
kunnen leren over Afrikaanse ervaringen van kolonialisme. Zie: Osumaka Likaka, Naming Colonialism – History and 
Collective memory in the Congo 1870-1960 (Madison: The University of Wisconsin Press, 2009). 
259 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 8. 



“Enkele protestantse missionarissen en de Britse consul Roger Casement stellen het schrikbewind aan 
de kaak. De maatschappelijke verontwaardiging noopt Leopold II ertoe een onderzoekscommissie 
naar Congo te sturen. Die doet haar werk grondig en verhoort tal van getuigen. In 1905 komt ze – 
tegen Leopolds verwachtingen in – tot het besluit dat er inderdaad sprake is van wantoestanden. 
Ook in België zwelt het protest aan. In 1908 wordt Congo door de Belgische staat geannexeerd. Een 
jaar later sterft de koning260.”  

Daarbij wordt als voornaamste museaal object het schilderij “De beschaving in Congo” van Edouard 
Manduau getoond, met de vermelding: “Het doek uit 1884 levert openlijk kritiek op de uitwassen van het bewind. 
Het doek toont aan dat het bewind van Leopold II van meet af aan ook in België tegenwind kreeg261.”  

Het moet gezegd dat de eerder vermelde video met de getuigenis van de Congolese historicus Elikia 
M'Bokolo dit eurocentrische perspectief enigszins tracht te counteren. Toch vraag ik me af of dit 
voldoende is. Welke boodschap neemt de doorsnee bezoeker mee uit deze scenografie ? Dat verzet tegen 
dit gewelddadige systeem voornamelijk door Afrikanen zelf werd georganiseerd? Of toch voornamelijk dat 
politici zoals Casement, kunstenaars als Manduau of anonieme missionarissen de “witte helden” zijn die 
“hulpeloze Afrikanen” hebben beschermd door deze wantoestanden aan te klagen? Nadenken over 
dekolonisering betekent ook bewust nagaan aan welke actoren voornamelijk agency wordt toegekend: de 
Europese kolonisator of de Afrikaanse gekoloniseerde? Het is in die zin interessant om te reflecteren over 
de vraag of we een waardevolle geschiedenis van Kongo – Vrijstaat, en bij uitbreiding Belgisch – Congo, 
bedenkbaar kunnen maken waarin Leopold II, Casement of Manduau een bijrol spelen en waarin de 
Afrikaanse ervaring van en het verzet tegen kolonialisme resoluut op de voorgrond treden.  

Tot slot denk ik dat de scenografie veel potentieel onbenut laat om een grondige reflectie over de 
menselijke ervaring van kolonialisme mogelijk te maken. Doordat het museale narratief het kolonialisme 
in een ver en quasi afgesloten verleden plaatst én daarbij enorm focust op wetenschappelijke en 
afstandelijke feiten, worden bezoekers niet uitgedaagd om stil te staan bij de realiteit die kolonialisme was 
en hoe die het leven van mensen (Afrikanen én Europeanen) verregaand beïnvloedde – en door diens 
erfenissen blijft beïnvloeden. In zijn huidige vorm lijkt de museale scenografie het koloniale verleden op 
zo’n manier te presenteren dat eerder afstandelijkheid en onverschilligheid opgeroepen wordt – in plaats 
van betrokkenheid en dieper inzicht. In hoofdstuk 7 worden ook hiervoor ideeën geopperd.  

Laat ons even recapituleren. Als startpunt van de analyse van de zaal “koloniaal verleden en 
onafhankelijkheid” werd een kritiek geformuleerd op de historiografische aannames die op de 
introductietekst gepresenteerd worden aan de bezoeker. Afgezien daarvan worden in deze zaal wel dappere 
pogingen ondernomen om het koloniale verleden op een kritische manier te presenteren aan de bezoeker. 
Er werd daarbij opgemerkt dat verschillende controversiële vragen omtrent dit verleden on(der)belicht 
blijven. Koloniale afasie is hier het duidelijkst van toepassing doordat het kolonialisme in de museale 
enscenering als een afgesloten hoofdstuk in het verleden wordt gepresenteerd. Op die manier blijven de 
hedendaagse koloniale erfenissen buiten beeld. Verder werd beargumenteerd dat de interactieve tijdslijn 
in de zaal de bezoeker verward dreigt achter te laten, doordat deze te veel onsamenhangende, historische 
feiten toont. We hebben ons afgevraagd of deze tijdslijn symbool zou kunnen staan voor een breder 
onvermogen binnen het KMMA om een weldoordacht en coherent museaal verhaal te presenteren. Tot 
slot werd beargumenteerd dat een grotere aandacht voor een Afrikaans perspectief, agency en verzet 
noodzakelijk is. Om deze wandeling in woorden doorheen het museum af te ronden wil ik kort stilstaan 
bij de manier waarop hedendaagse kunst gebruikt wordt om de koloniale beladenheid van het gebouw te 
counteren.  

                                                      
260 Zaaltekst: “Verontwaardiging & protest”. 
261 Bijschrift: “De beschaving in Congo”. 



5.5 KOLONIALE RELICTEN VERSUS CONGOLESE KUNST  
 

Wie door het museum wandelt, merkt dat op verschillende plaatsen hedendaags kunst te zien is. Sinds 
het begin van de jaren 2000 werden steeds vaker (Congolese) kunstwerken gebruikt om in dialoog te 
treden met de kolonialistische elementen in het museum en in de architectuur262. In de Grote Rotonde, 
de vroegere inkomsthal van het museum, vinden we hiervan een eerste voorbeeld. De hal heeft een 
monumentale koepel met daarin nissen waarin verschillende levensgrote standbeelden staan die een zwaar 
paternalistische en zelfs racistische uitstraling hebben. Het museum heeft verwoede pogingen 
ondernomen om deze zaal te contextualiseren. We lezen op de zaaltekst het volgende:  

“De indrukwekkende koepel, de marmeren muren, de grote beelden, de rijkelijk gedecoreerde vloer 
met de ster van de Onafhankelijke Congostaat – deze rotonde lijkt wel een tempel voor Leopold II 
en zijn koloniale project. Tussen 1910 en 1966 werden de nissen gevuld met werken van Belgische 
beeldhouwers.  

De vier centrale, verguld bronzen beelden van de hand van Arsène Matton (1873 – 1953) springen 
het meest in het oog. Alle beelden geven een koloniale visie weer. Belgen worden gepresenteerd als 
weldoeners en beschavers, alsof ze in Congo geen wandaden pleegden en alsof er daar tevoren geen 
beschaving bestond. Afrikanen worden kleiner voorgesteld dan Europeanen of gereduceerd tot de 
activiteiten die ze uitoefenen. Afrikaanse vrouwen worden geseksualiseerd. Een Arabo-Swahili-slaven-
handelaar vertrappelt een Congolees die zijn vrouw probeert te beschermen. Het is clichématige 
koloniale propaganda, maar ze werkt meer dan een eeuw later nog altijd door.  

De beelden in de nissen zijn beschermd en mogen niet verwijderd worden. Om toch voor een 
tegengewicht te zorgen, nodigde het museum de Congolese kunstenaar Aimé Mpane uit om een nieuw 
werk te creëren. Hij stelde voor om de Afrikanen centraal te stellen. Het resultaat kreeg de titel 
“Nieuwe adem, of Ontluikend Congo”, en dient de koloniale beelden in deze ruimte uitdrukkelijk 
van antwoord.  

                                                      
262 Raf Schuljin, “New Museology in het KMMA,” p. 68. 

“Nieuwe adem, of Ontluikend Congo” van Aimé Mpane.  
Bron: eigen foto.  



De meningen verschillen over de vraag of deze interventie er in slaagt om de zware koloniale propaganda 
in dit deel van hete museum voldoende te counteren263. Toch is het duidelijk dat het museumpersoneel 
naarstig naar antwoorden zoekt op de vraag hoe het kolonialisme, dat overal in het gebouw aanwezig is, 
van antwoord gediend kan worden. In dat opzicht slaagt het museum er hier volgens mij – meer dan elders 
– in om de koloniale beeldvorming op een heldere manier te ontmaskeren. Concreet benoemen dat 
Afrikanen kleiner voorgesteld worden dan Europeanen of dat vrouwen geseksualiseerd worden lijkt me 
hiervoor bijvoorbeeld cruciaal te zijn.  

Een tweede vermeldenswaardig voorbeeld van het gebruik van hedendaagse kunst vinden we in de gang 
waar alle slachtoffers van het kolonialisme herdacht worden. Hier kreeg de Congolese kunstenaar Freddy 
Tsimba de loodzware taak om een artistiek antwoord te formuleren op de (beschermde) muurschildering 
waarop de namen staan van 1508 “Belgen in Congo overleden”. De bijhorende zaaltekst stelt het volgende: 

  

“Tot de renovatie van het museum (2013-2018) werden de Congolese slachtoffers van de koloniale 
onderneming van Leopold II op geen enkele wijze herdacht. […] Op de glaspartijen staan de namen 
van onder andere de zeven Congolezen die tijdens de koloniale tentoonstellingen van 1897 in het 
park van Tervuren geëxposeerd werden en hier omkwamen. Wanneer de zon schijnt, werpen zij hun 
schaduw op de muur van het gedenkteken. Het werk is een hommage aan alle slachtoffers van de 
kolonisatie.”  

   

                                                      
263 Yasmina, een 17-jarige studente die samen met MO* magazine op avant-première ging in het museum, merkte 
het volgende op over de interventie van Aimé Mpane: “Pour contrer ça, ils on mis un statue d’art contemporain que personne 
ne comprends. Enfin non, tu dois vraiment montrer que ce genre des messages, c’est complètement racistes, ça ne devait pas être 
montrer. ” Volgens Pierre Kompany “vaagt dit werk [van Mpane] alles weg wat errond staat” indien er “voldoende 
licht op staat.” Kompany waardeert sterkt dat Congolese kunstenaars nu welkom zijn in het museum. 
- Zie: Gie Goris & Samira Bendadi “AfricaMuseum: De toekomst van het verleden,” MO* magazine, 6.12.2018. & 
“Met Pierre Kompany op verkenning door het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren,” VRTNWS, 7.12.2018.  

“Ombres” van Freddy Tsimba. Foto: J. Van de Vyver © KMMA 



Channel 4 News noemde deze ingrijp in het museum “a small gesture in an attempt to remember a horrific 
injustice264” Ook Sabeth Snijders, journaliste bij de Nederlandse krant NRC, was niet overtuigd. Ze 
noemde het kunstwerk “symbolisch, maar ook summier als men denkt aan de honderdduizenden en waarschijnlijk 
zelfs miljoenen Congolese slachtoffers265.” Dalilla Hermans merkte op dat er nog steeds veel moeite gedaan 
moest worden om de Congolese slachtoffers te zien – terwijl er geen moeite gedaan moet worden om de 
Belgen te zien266.  

Ik denk dat kunstwerken als “Ombres” of “Nieuwe adem, of Ontluikend Congo” een krachtige symboliek 
in zich dragen. Daarnaast is het waardevol dat juist Congolese kunstenaars naar manieren zoeken om de 
sterke koloniale beeldtaal in het KMMA te counteren. Toch blijf ik finaal zitten met de vraag of de 
onomwonden – ja zelfs arrogante – koloniale propaganda van het KMMA niet op een even onomwonden 
en arrogante manier van antwoord gediend moet worden. Waarom dan inderdaad niet, zoals studente 
Awa-Alice Ba voorstelt, de beruchte schedel van Lusinga prominent centraal in de Grote Rotonde zetten 
om de koloniale beelden en de monumentale koepel te confronteren 267?  

Wie de plattegrond van het museum bekijkt, zal merken dat we tot nu toe tijdens onze wandeling in 
woorden doorheen het museum slechts een klein deel van de vernieuwde tentoonstelling behandeld 
hebben. De hele scenografie gedetailleerd onder de loep nemen was in het kader van dit onderzoek niet 
mogelijk – en misschien ook niet noodzakelijk. Want in de bovenstaande analyses van de architectuur en 
de inhoud van het museum én de zalen “een museum in beweging”, “rituelen en ceremonies” en 
“koloniale verleden en onafhankelijkheid” werden reeds fundamentele pijnpunten blootgelegd die ook 
elders in het museum de kop opsteken – zij het misschien in een andere gedaante. Verdere analyses maken 
van de scenografie van de zalen “Beeldvorming”, “Afropea” , “Africatube” of “Rijkdommen: een paradox” 
zou interessant zijn om dit onderzoek naar koloniale afasie in het KMMA verder te onderbouwen.  

 

 

  

                                                      
264 “Inside the world's 'last colonial museum' in Belgium,” Channel 4 News, Youtube, 10.09.2018.  
265 Sabeth Snijders, “Congo vraagt erfgoed terug bij heropening koloniaal museum België,” NRC.nl, 7.12.2018. 
266 Dalilla Hermans en Marc Reynebeau, “Hoe het AfricaMuseum de confrontatie (niet) aangaat met zijn koloniaal 
verleden,” De Standaard, 08.12.2018. 
267 ‘Gie Goris & Samira Bendadi “AfricaMuseum: De toekomst van het verleden,” MO* magazine, 6.12.2018. 



 

 

  

Als je aangesteld bent in Tervuren, in welk departement dan ook, dan heb je naar mijn persoonlijke mening 
een zekere plicht tegenover het publiek. Je moet ten eerste kunnen leven met een hele waaier van opinies en ten 
tweede moet je aan je publiek kunnen aanleren dat het museum niet de waarheid is, niet het laatste woord. 
Wanneer je tentoonstellingen maakt, moet je eventueel proberen van verschillende gezichtspunten bijeen te 
brengen, al is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Je kunt een tentoonstelling maken die een deel van het publiek 
choqueert, maar je kunt geen tentoonstelling maken die heel het publiek choqueert want dan sluiten de mensen 
zich af. Museumbezoekers moeten steeds hun kritische zin blijven gebruiken en het museum moet de mensen 
aanzetten tot nadenken.  

Jan Vansina 

‘History facing the present’ 

 Interview door Karel Arnaut en Hein Vanhee 



6 HOE KOLONIALE AFASIE IN HET KMMA OVERWINNEN?  

 

In de vorige hoofdstukken werd duidelijk dat het KMMA zich in een sterk gespannen spreidstand bevindt 
om zich te transformeren van een koloniaal instituut tot een gedekoloniseerd en modern museum. Een 
synopsis: de instelling blijft vasthouden aan zijn opdrachtverklaring om een wetenschappelijk venster te 
werpen op hedendaags (Centraal-) Afrika. Het moet deze (neokoloniale?) ambitie waarmaken met 
hoofdzakelijk koloniale collecties, in een propagandistische architectuur. Intern én extern is er niet de 
minste consensus over welke (inhoudelijke) richting het museum uit zou moeten gaan. Daarbij moet het 
bovendien een positie zien te vinden in een maatschappelijk (de)koloniaal debat dat op korte tijd sterk 
veranderd én verscherpt is. Het KMMA geniet overigens weinig institutionele vrijheid om een eigen koers 
te varen: de instelling is op verschillende niveaus juridisch geketend. Daarnaast dwingt een structurele 
onder financiering om museale keuzes te maken die een voldoende groot bezoekersaantal zullen 
garanderen: vandaar de keuze om zich ook te profileren als een interactief familiemuseum. 

In zekere zin is het renovatieproces exemplarisch voor het uiteindelijke eindproduct: de erg moeizame 
genese van de vernieuwde tentoonstelling vertaalt zich in een onoverzichtelijke museale opstelling zonder 
duidelijke rode lijn en zonder een helder verhaal. Vanuit een dekoloniaal perspectief valt dit erg 
problematisch te noemen. Het onvermogen om op een ondubbelzinnige, transparante en krachtige 
manier de confrontatie aan te gaan met (de erfenissen van) het koloniale verleden van België en de eigen 
koloniale wortels van de instelling hebben we in het vorige hoofdstuk dan ook begrepen als koloniale afasie. 
Het museum was hier trouwens zelf reflexief over, onder meer bij monde van algemeen directeur Guido 
Gryseels. Tijdens en na de heropening werd een discours gelanceerd waarbij de vernieuwde permanente 
tentoonstelling (noodgedwongen?) gepresenteerd werd als het begin van een proces – en niet als een 
eindpunt. Het museumpersoneel erkende dat er, ondanks de enorme inspanningen die reeds geleverd 
waren in de afgelopen jaren, nog veel werk te verrichten was.  

So, where do we go from here?  

Het is mijns inziens cruciaal dat het KMMA niet de intentie koestert om deze enorme uitdaging alleen en 
intern aan te gaan. Ik ben er sterk van overtuigd dat de verdere dekolonisering alleen vruchtbaar kan zijn 
indien deze instelling de moeite doet om buiten zijn eigen muren te treden en actief te luisteren naar de 
verschillende stemmen in het maatschappelijke debat. Want het vraagstuk rond zijn toekomstige 
transformatie is geen interne, louter institutionele kwestie maar een urgente maatschappelijke 
aangelegenheid. In dat opzicht is het misschien noodzakelijk om deze debatten deels te politiseren, zodat ze 
verder uit de misleidende mist van “wetenschappelijkheid” en “ideologische neutraliteit” gehaald worden 
en écht democratisch debat mogelijk wordt.  

In dit laatste hoofdstuk van mijn thesisonderzoek wil ik dan ook mee nadenken hoe de verdere 
transformatie van het KMMA er concreet uit zou kunnen zien. Het is mijn ambitie om mee te helpen bij 
het bedenkbaar maken van oplossingen voor dit uiterst complexe vraagstuk. Ik wil alternatieve 
denkrichtingen presenteren die inspirerend of vernieuwend kunnen werken. Want als we dit debat niet 
langer op een institutioneel maar wel op een breed maatschappelijk niveau willen voeren, dan moet een 
veelzijdig (niet-gespecialiseerd) publiek toegang krijgen tot informatie die inzicht kan verschaffen in deze 
materie. Het doelpubliek van dit thesisonderzoek is dan ook erg breed. Ik richt me niet alleen tot de 
diverse werknemers van het museum maar eveneens tot eenieder die van dichtbij of veraf verbonden is 
met – of interesse heeft in – de verdere transformatie van deze koloniale instelling. Daarbij denk ik 
bijvoorbeeld aan leraren in het secundair onderwijs, die zoeken naar manieren waarop ze deze debatten 
bespreekbaar kunnen maken in een onderwijscontext. 



Het is dus mijn ambitie om de lezer te helpen om op een genuanceerde manier na te denken over de 
complexe uitdagingen waar het KMMA – en in bredere zin de gehele samenleving – voor staat. Het is 
daarbij belangrijk om te benadrukken dat deze denkpistes geen kant – en – klare alternatieven pretenderen 
te zijn voor de recent vernieuwde permanente tentoonstelling. Net omdat er zo’n complex aan factoren 
meespeelt, kunnen de pistes die ik hieronder zal uiteenzetten niet gelezen worden als makkelijke 
oplossingen die eenvoudigweg in het museum ingevoegd kunnen worden. Het lastige renovatieproces 
toont immers sterk aan hoe verdeelde meningen over het te bewandelen pad uiteindelijke leidden tot 
inertie. De kans is reëel dat velen mijn denkpistes als te radicaal, onrealistisch of ongewenst zullen 
bestempelen. In die zin zit de meerwaarde van dit onderzoek eerder in het maken van de denkoefening, 
dan in de mogelijkheid om de pistes als quick fixes reëel te implementeren bij eventuele toekomstige 
aanpassingen aan de scenografie van het museum. Want het antwoord op de vraag hoe koloniale afasie 
overwonnen zou kunnen worden is veelzijdig en complex, en ligt verspreid over sterk uiteenlopende 
niveaus.  

Ten eerste op een overkoepelend maatschappelijk macroniveau, omdat het onvermogen van het KMMA 
om het Belgisch kolonialisme te erkennen als een pijnlijk verleden – dat bovendien onmiskenbaar 
aanwezig blijft in het heden – misschien exemplarisch te noemen valt voor de bredere maatschappelijke 
omgang met dit verleden. In die zin klinkt het als een klassiek kip-eiprobleem: kan afasie in het museum 
wel ten gronde overwonnen worden zolang het blijft bestaan op een maatschappelijk niveau? Of kan 
verandering vanuit het museum net een katalysator zijn die een bredere maatschappelijke kentering 
mogelijk maakt? Ten tweede ook op het institutionele mesoniveau: kan men koloniale afasie ten gronde 
bestrijden zolang het koloniale DNA van het KMMA ongewijzigd blijft? Ten derde bepalen zowel het 
macro- als het mesoniveau het uiteindelijke microniveau: de concrete scenografie van de vernieuwde 
permanente tentoonstelling wordt sterk gekleurd door de logica van zowel het maatschappelijke als het 
institutionele niveau.  

Mijn alternatieve denkpistes zijn ook geënt op deze drieledig structuur. Ten eerste zal ik uitwerken hoe ik 
denk dat het KMMA op een mesoniveau een forum kan zijn voor maatschappelijk debat over het koloniale 
verleden, door zichzelf als instelling reflexief en bescheiden op te stellen. Vervolgens maak ik de vertaalslag 
van het mesoniveau naar het scenografische microniveau door enkele concrete pistes uit te werken. 
Daarbij rijst de vraag vanwaar ik zelf de mosterd heb gehaald bij het opstellen van deze alternatieve 
denkpistes. In de inleiding werd reeds vermeld dat het bronnenmateriaal waarop ik me in dit onderzoek 
heb gebaseerd erg divers is, gaande van academische literatuur en krantenartikelen over (in)formele 
gesprekken tot kunst- en mediaproducten zoals theaterstukken en documentaires. In zekere zin is mijn 
eigen inspiratie voor het opstellen van deze denkpistes dus langzaam en organisch gegroeid door intensief 
bezig te zijn met deze vraagstukken. Voor het formuleren van denkpistes op het mesoniveau heb ik me 
voornamelijk gebaseerd op vrij theoretische, academische literatuur geworteld in het denken van de New 
Museology. Voor de meer concrete scenografische ideeën op microniveau werd inspiratie gezocht in andere 
museale tentoonstelllingen – daarover volgt hieronder meer uitleg.  

 

 

 

 

 



6.1 MESONIVEAU – EEN NIEUW DNA VOOR HET KMMA 
 

6.1.1 ALS EEN FORUM VOOR MAATSCHAPPELIJK DEBAT?  
 

“[…] the many critical reactions to the museum show that by trying to be a ‘museum for everyone’, it risks becoming 
nobody’s268.” 

In de bovenstaande hoofstukken is duidelijk geworden dat het KMMA er niet in geslaagd is om een 
heldere en doortastende keuze te maken over wat voor een museum het wil zijn. Dit onvermogen om een 
richting te kiezen resulteert in een bizarre gespleten identiteit: het KMMA heeft niet alleen veel 
verschillende ambities, deze lijken bovendien vaak onderling niet verenigbaar te zijn. Zo botst de ambitie 
om een kindvriendelijk museum te zijn met de ambitie om een plaats van herinnering en debat te zijn 
voor een erg gewelddadige en traumatiserende episode uit de gedeelde Belgische-Afrikaanse geschiedenis. 
En zo ook wringt de ambitie om een museum over hedendaags Afrika te zijn met een institutionele 
geschiedenis van koloniale propaganda en indoctrinatie, die bovendien actief verder leeft in de museale 
architectuur en de aard van de collecties.  

Om deze bizarre, conflicterende gespletenheid ongedaan te maken, is het noodzakelijk dat het KMMA 
resoluut één identiteit durft te kiezen van waaruit het zijn museaal verhaal opbouwt. Daarbij ligt het vanuit 
een historisch-kritisch perspectief voor de hand dat er voor gekozen wordt om het eigen koloniale DNA 
bloot te leggen en actief te bevragen. Het koloniale verleden van België en de aanhoudende 
maatschappelijke debatten errond zouden een van de belangrijkste – zo niet dé belangrijkste – rode draden 
moeten vormen in de verhaallijn van het museum. Het aantal argumenten hiervoor is legio: 1) het 
museum heeft decennialang racistische mens- en wereldbeelden uitgedragen. Nu heeft het een kans om 
deze beeldvorming actief te deconstrueren en te bestrijden. 2) de overweldigende propagandistische aard 
van de architectuur maakt het quasi onmogelijk om een ander zinnig verhaal te vertellen binnen de muren 
van het museum – en al zeker geen verhaal over hedendaags Afrika. 3) Ook de ontstaansgeschiedenis en 
de “logica” van de collecties is door en door koloniaal – dit maakt het eveneens erg moeilijk om een 
hedendaags, postkoloniaal verhaal te vertellen. 4) de maatschappelijke nood aan een (officiële) erkenning 
van het traumatische karakter van dit verleden is groot. 5) Om dit doel te bereiken lijkt het mij 
noodzakelijk dat het KMMA zijn huidige DNA, dat gebeiteld staat in de opdrachtverklaring van de 
instelling, radicaal bijstelt. Hierbij moet de huidige focus op kennisproductie en kennisverspreiding over 
het (centraal-) Afrikaanse continent plaats maken voor een focus op het gedeelde koloniale verleden én 
heden van Afrika en België in het algemeen – en het institutionele verleden van het KMMA in het 
bijzonder. En dit eventueel ingebed in een breder narratief rond Europees imperialisme.  

Het is daarbij trouwens een interessante vraag of er überhaupt nog plaats zou kunnen zijn om in een 
museum met een dergelijke dekoloniale focus eveneens een verhaal te vertellen over hedendaags (centraal) 
– Afrika. Zou het kunnen werken wanneer de verhoudingen omgedraaid worden: het dekoloniale verhaal 
wordt de hoofdmoot, een blik op hedendaagse Afrika het zijverhaal? Waarbij op een reflexieve manier 
samen met de bezoeker nagedacht wordt over de valkuilen van de eigen, Westerse, blik? Waarbij verkend 
wordt hoe het ontwrichtende koloniale verleden de huidige Afrikaanse realiteit blijft bepalen – 
bijvoorbeeld op staatkundig (Waarom valt de staatkundige kaart van Afrika niet samen met de etnisch – culturele 

diversiteit van het continent?), taalkundig (waarom worden op dit continent zoveel Romaanse en Germaanse talen 

                                                      
268 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 20.  



gesproken?) of religieus vlak (waarom zijn zoveel Afrikanen katholiek?). Kan daarmee de koloniale beeldvorming 
van een statisch, onveranderlijk en natuurlijk Afrika actief bestreden worden? Bambi Ceuppens geeft een 

eerste aanzet naar de vraag hoe dit werkelijkheid zou kunnen worden: This can be best done by highlighting 
their artistic mastery, creativity, humanity, ingenuity and resilience as actors in their own history and creators of their 
own cultures, and by involving Congolese actively in the creation of the renovated museum269. 

Ik ben er dus van overtuigd dat het KMMA resoluut voor deze dekoloniale focus zou moeten kiezen. 
Echter, bij gebrek aan enige maatschappelijke eensgezindheid over (de erfenissen van) het Belgische 
koloniale verleden, wordt het erg moeilijk om een vaststaand objectief, neutraal en eenduidig 
wetenschappelijk verhaal te vertellen over dit verleden. Historici zijn immers niet de enige – en misschien 
zelfs niet de voornaamste? – actoren die in het heden betekenis geven aan het verleden. Zoals in hoofdstuk 
2 werd duidelijk gemaakt, eisen heel wat verschillende “geheugenwerkers” hun plaats op in deze 
debatten270. Hierdoor “ontstaat er een lappendeken van – al dan niet onderling incongruente – histories, een 

polyfonie aan stemmen die naast het officiële geschiedenis-wetenschappelijke discours komt te staan271.” Bovendien 
kan dit officieel “geschiedenis-wetenschappelijk discours” eveneens bezwaarlijk monofoon genoemd 
worden. Het lijkt me op dit moment onmogelijk om deze polyfonie aan stemmen over het koloniale 
verleden eenvoudig te harmoniseren. In hoofdstuk 5 werd duidelijk dat het KMMA geen antwoord lijkt 
te vinden op de realiteit dit maatschappelijke debat. Vanuit zijn positivistische paradigma verschanst de 
instelling zich achter de retoriek van een rationele, historisch-wetenschappelijke consensus. Een consensus 
die in werkelijkheid onbestaande is – en frontaal botst met de realiteit van een maatschappelijke dissensus. 
En deze botsing resulteert vervolgens in een onsamenhangend en contradictorisch museaal verhaal. 

Terwijl het KMMA zichzelf sterk profileert als een wetenschappelijke instelling, moet het dus plots 
aanvaarden dat het geen alleenrecht (meer) kan opeisen over de manier waarop het koloniale verleden 
bemiddeld wordt in het heden272. Dit is immers een van de fundamentele verschillen tussen het “oude” 
museum van de natiestaat en het “nieuwe” museum in de 21e eeuw. Het lijkt mij cruciaal voor de 
legitimiteit en de geloofwaardigheid van het KMMA dat het de andere maatschappelijke stemmen in het 
debat niet negeert – laat staan hun bestaan miskend. In het bijzonder moet de expertise van Congolese 
deskundigen en kunstenaars, of leden van de Afrikaanse diaspora, gelijkwaardiger behandeld worden. 
Daarbij kan de instelling zich niet langer verschuilen achter het schut van de wetenschappelijke autoriteit 
– zeker wanneer die gebruikt wordt om de expertise van andere actoren te delegitimeren en weg te zetten 

als pakweg “niet-wetenschappelijk” of “activistisch”273. Deze focus op democratisering (het nauwer betrekken 
van een divers doelpubliek), participatie (consulteren en betrekken van niet-professionals, stakeholders en 

source communities) en het museum als een contact zone (verschillende groepen mensen met elkaar in 
contact brengen voor duurzame dialogen) werd in hoofdstuk 3 beschreven als belangrijke uitgangspunten 

                                                      
269 Bambi Ceuppens, “From Colonial Subjects/Objects to Citizens,” p. 96. 
270 Ik ontleen deze term van Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed. Over het (nieuwe) erfgoedregiem, (Leuven: 
LannooCampus, 2005), p. 155. 
271 Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed, p. 155.  
272 Het volgend citaat van Bambi Ceuppens toont nogmaals aan dat het KMMA ook intern een grote diversiteit aan 
epistemologische opvattingen kent: “Nogmaals: het museum is gecreëerd als instrument voor koloniale propaganda, maar als 
het museum echt wil dekoloniseren mag het niet in dezelfde val trappen door slechts de visie van één tijdvak aan te bieden. Dat 
wordt niet door de Belgische staat verwacht: het museum is immers net als een universiteit een onafhankelijke wetenschappelijke 
instelling. We hebben het recht en de plicht om kennis te vulgariseren voor een groot publiek, zonder dat we moeten proberen om 
de ‘officiële waarheid’ mee te geven.” In: Fiep Van Bodegom,“Conserveren om te veranderen.” p. 11. 
273 Raf Schuljin, “New Museology in het KMMA,” p. 90 & Bevernage en Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 
17. 



van de New Museology274. Voortbouwend op deze principes zou het KMMA zichzelf moeten ontpoppen tot 
de facilitator van het maatschappelijk debat over het koloniale verleden. Binnen zijn muren zou zo een 
heterogeniteit aan narratieven kunnen samenkomen, in interactie treden en – al dan niet – clashen. 

Het is belangrijk om op te merken dat dit pleidooi voor een minder strikt wetenschappelijk denkkader 

niet geïnterpreteerd mag worden als een soort van hyper-relativisme waarin anything goes en een 
wetenschappelijke manier van denken zonder meer waardeloos wordt. Zoals ik reeds in de inleiding heb 
geopperd, ben ik sterk overtuigd van de meerwaarde van de moderne, (historisch –) wetenschappelijke 
methode om tot kennis en inzicht te komen over heden en verleden. Alleen ben ik van mening dat deze 

niet de pretentie – of de arrogantie – mag hebben om zichzelf te profileren als de enige manier om tot 
betrouwbare, waarachtige kennis te komen. Ik argumenteer dus niet dat het KMMA zijn 
wetenschappelijke denkkader compleet overboord moet gooien. Wel dat het open en reflexief moet zijn 
over de sterktes en zwaktes van het wetenschappelijke paradigma dat in het museum wordt gehanteerd. 
Hiertoe moet (historisch –) wetenschappelijke kennis gepresenteerd worden als de uitkomst van een 
constant debat, met blinde vlekken en valkuilen, dat bovendien niet immuun is voor macht noch 
ideologie. En daarnaast moeten “niet-wetenschappelijke” narratieven gevaloriseerd worden – maar 
evengoed onderworpen worden aan contextualisering, reflectie en kritiek.  

Zodra de veilige leugen van objectieve en neutrale wetenschappelijke kennis ontmaskerd wordt, betreedt 
men een complexe, turbulente en onzekere wereld – waarbij een constant aftasten en bevragen 
noodzakelijk wordt. Laat mij daarom in deze paragraaf kort uitweiden over de geschetste Januskop van 
het KMMA. Wil dit instituut werkelijk een plaats van maatschappelijk debat worden, dan is het mijns 
inziens nodig dat de innige symbiose tussen het onderzoeksinstituut en het museum deels doorgeknipt 
wordt – of tenminste wordt herzien. In hoofdstuk 5 werd opgemerkt dat de nieuwe permanente 
tentoonstelling in het museum in belangrijke mate de wetenschappelijke resultaten van het 
onderzoeksinstituut bekendheid moesten geven bij een breed publiek. Indien het museum niet meer kan 
zijn dan een vulgariserende appendix van het onderzoeksinstituut, kan het in mijn ogen onmogelijk een 
forum voor debat worden over het koloniale verleden. Het positivistisch wetenschappelijke denkkader van 
het onderzoeksinstituut lijkt me grotendeels incompatibel te zijn met de ambigue maatschappelijke rol 
van een museum in de 21e eeuw. Het museum moet daartoe meer de vrijheid krijgen om zijn eigen koers 
te kunnen varen, doelstellingen te formuleren, na te streven en te realiseren – los van de agenda van het 
onderzoeksinstituut275.  

Laat ons terugkeren naar de vraag hoe we zo’n alternatief DNA van het KMMA dan concreet bedenkbaar 
zouden kunnen maken. Om die vraag te beantwoorden kunnen we ons laten inspireren door het werk 
van de sociologen Rudy Laermans en Pascal Gielen. Zij reflecteren over de uiteenlopende manieren 
waarop erfgoed – in de brede zin van het woord – geënsceneerd kan worden voor een breed publiek276. Hun 
inzichten leunen op vele vlakken sterk aan bij de uitgangspunten van de New Museology zoals die in 
hoofdstuk 3.2 werden geschetst. Ik zal enkele onderdelen van hun complexe betoog die in het licht van 
dit onderzoek inspirerend zijn hieronder beknopt presenteren. 

                                                      
274 Ik ontleen deze samenvatting van: Raf Schuljin, “New Museology in het KMMA,” p. 49. 
275 Dit staat overigens haaks op een van de aanbevelingen in het Technopolis – rapport: “One expects to see a clear and 
strong link between the museum and the research functions; however, a clear link between the two functions of the institution is 
not always present and recognised either internally or externally. More effort should be given to synchronize the agendas of both 
parts of the institution into an integral agenda. The peer review team finds that the public services as a whole, so not only the 
exhibitions, but also other public outlets (debates, events, meetings, performances etc.), could and should offer more opportunity for 
the research function in terms of valorisation.”  
276 Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed,” p. 153 – 178. 



Historici of museumcuratoren spelen steeds een bemiddelende rol tussen heden en verleden. Ze kiezen 
immers welke gebeurtenissen, personen of fenomenen interessant zijn om bestudeerd, verhaald of 
herinnerd te worden. In het archetypische “oude museum” (gelinkt aan de natiestaat en vertrekkende 
vanuit een positivistisch – wetenschappelijk denkkader) wordt deze constructiearbeid verhuld: het publiek 
krijgt het idee dat het naar een vaststaand en objectief kenbaar verleden kijkt. De bezoeker moet daarbij 
het geconstrueerde museale narratief simpelweg consumeren – maar kan er niet mee interageren.  

Als alternatief schuiven Gielen en Laermans het idee van een reflexieve erfgoedenscenering naar voren. Het 
museum is daarbij transparant over zijn eigen bemiddelende rol: “de enscenering van het verleden wordt als 
(een mogelijke) enscenering naar voren geschoven277.” Daarbij wordt benadrukt dat heden en verleden in een 
constante interactie staan met elkaar. “De vertelde gebeurtenis wordt verbonden met het heden waardoor een vitaal 
contact ontstaat met een onvoltooide, nog steeds evoluerende hedendaagse realiteit278.” Dit open einde van het 
verleden accentueert dat de historie nog niet is afgelopen. Verder wordt hierdoor “de chronologische vertelling 
opengebroken. De afstand tussen het heden en de tijden van toen verdwijnt, niet doordat je probleemloos dwars door 
de tijd kunt reizen, maar doordat vandaag in het verlengde van de geschiedenis, of liever: van vele histories, wordt 
gesteld279.” 

Gielen en Laermans concluderen dat een reflexieve erfgoedenscenering een uniek potentieel in zich draagt 
om (op een gedegen historisch – wetenschappelijke manier) een complex aan stemmen in dialoog met 
elkaar te doen treden. Ze stellen dat elke daad van betekenisgeving enkel maar gezien kan worden in 
verhouding met andere betekenissen: “In de dialoog wordt een woord, een discours, een cultuur of een geschiedenis 
gerelativeerd, 'gedeprivilegieerd' en tegelijkertijd relatief instabiel gemaakt. Let wel: die relativering betekent geen 
minimalisering, het gaat daarentegen om een 'in dialoog stellen' of letterlijk een 'relateren aan' ... Er ontstaat daardoor 
een bewustzijn van een voortdurende definitiestrijd over dezelfde dingen. De […] erfgoedenscenering treedt kortom met 
respect voor historische feiten in dialoog met het verleden. Dit resulteert in een complexe en gelaagde museale 
ervaring voor de bezoeker: “Hem of haar wordt niet alleen een historische interpretatie opgedist, de interpretatie 
zelf zet zich in de enscenering te kijk. […] Daaruit groeit het besef dat het verleden telkens opnieuw door een immer 
bewegend eeuwig heden wordt betekend280.” 

Het idee van een reflexieve erfgoedenscenering lijkt mij erg waardevol in de zoektocht naar een nieuwe 
DNA voor het KMMA. Ten eerste omdat daarbij het positivistische denkkader van de instelling inderdaad 
‘gedeprivilegieerd’ wordt. Het museum zet zijn eigen bemiddelende rol tussen heden en verleden – en 
tussen het Europese en het Afrikaanse continent – actief in de kijker. Bovendien kan deze bemiddelende 
rol vervolgens ook gehistoriseerd worden: welke beeldvorming over het Afrikaanse continent en haar 
inwoners heeft het KMMA in het verleden geconstrueerd en uitgedragen? Ten tweede omdat actief een link 
gelegd wordt tussen het heden en het verleden. Een reflexieve erfgoedenscenering maakt het met andere 
woorden mogelijk dat het kolonialisme niet begrepen wordt als een afgesloten hoofdstuk in een ver 
verleden, maar als een historisch fenomeen waarvan de erfenissen nog steeds op uiteenlopende en 
ingrijpende manieren aanwezig blijven in onze huidige samenleving281. Op die manier kan koloniale afasie 
in het museum actief bestreden worden. Ten derde omdat in zo’n reflexieve enscenering verschillende 
perspectieven aan bod kunnen komen. Het inzicht dat betekenissen enkel en alleen begrepen kunnen 
worden indien ze in interactie treden met andere betekenissen, laat zich lezen als een ondersteuning van 
mijn pleidooi voor het KMMA als een forum voor maatschappelijk debat over het koloniale verleden, 
waarbij verschillende narratieven met elkaar in dialoog of conflict kunnen treden. De bezoeker wordt in 

                                                      
277 Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed,” p. 174. 
278 Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed,” p. 175. 
279 Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed,” p. 176. 
280 Pascal Gielen en Rudy Laermans, Cultureel Goed,” p. 178. 
281 Dit inzicht is ook een kernaspect van het concept koloniale afasie. Zie hoofdstuk 5. 



deze benadering niet langer gezien als een passieve consument, maar als een belangrijke actor die op een 
actieve manier interageert met het verhaal van de tentoonstelling. Bovendien is er in zo’n enscenering 
ruimte voor een historisch – wetenschappelijk perspectief, dat gepresenteerd wordt als een narratief naast 
diverse andere narratieven. Maar – en dit is cruciaal – waarbij de bezoeker eveneens overtuigd kan worden 
van, of zelfs bij kan leren over, de unieke troeven die een historisch wetenschappelijk perspectief bezit in 
de bemiddeling tussen heden en verleden. Deze focus op educatie en het bevorderen van historisch 
denken vormt een volgende belangrijke pijler van mijn idee voor een nieuw DNA voor het KMMA.  

6.1.2 MET EEN FOCUS OP HET BEVORDEREN VAN HISTORISCH DENKEN?  
 

“Museumbezoekers moeten steeds hun kritische zin blijven gebruiken en het museum moet de mensen aanzetten tot 
nadenken.”  

In het citaat dat voorafging aan dit hoofdstuk, lazen we de opvattingen van Jan Vansina over de vraag wat 
voor een museum het KMMA zou moeten zijn. Hoewel ik Vansina bijtreedt in zijn pleidooi, denk ik dat 
het museum misschien nog een stap verder zou kunnen gaan. Kan het KMMA een plek worden waar de 
(historisch) kritische zin van de museumbezoeker niet enkel geprikkeld wordt – maar ook actief aangeleerd 
of bijgeschaafd?  

Door actief in te zetten op de ontwikkeling van de specifieke vaardigheden die onderdeel zijn van historisch 

denken, zou het KMMA zich namelijk kunnen onderscheiden van de diverse andere “geheugenwerkers” 
die het koloniale verleden bemiddelen in het heden. Daarbij is een belangrijk deel van de werking van het 
KMMA van oudsher gericht op educatie 282 . De instelling werpt zich op als een onderwijspartner, 
bijvoorbeeld door het organiseren van workshops voor scholen of het verspreiden van educatieve 

publicaties. Net daarom denk ik dat, in de zoektocht naar een nieuwe raison d’être voor het KMMA, 
educatie inderdaad een kernwoord zou moeten zijn. En net door de koloniale aard van de collecties, de 

museale architectuur en de geschiedenis van de instelling tout court lijkt het me voor de hand liggend dat 
het vergroten van het historisch-kritisch bewustzijn van de bezoekers hierin een hoofdrol zou kunnen 
spelen. Matthias De Groof stelt het als volgt:  

“Indien het museum er daadwerkelijk een van het kolonialisme wil zijn, zou de educatief-
wetenschappelijke missie erin bestaan om de bezoeker te tonen hoe kolonialisme nu eigenlijk werkt. 
Tonen wat koloniale logica’s zijn en hoe ze vandaag doorwerken in beeldcultuur, socio-economie, 
geopolitiek, mijnbouw, agricultuur, kennisoverdracht enzovoort, is een van de essentiële speerpunten 
van het post-kolonialisme. Door zijn demonstratie van het kolonialisme, wordt het museum dus 
postkoloniaal283. 

Maar wat moeten we ons daar dan juist bij voorstellen, bij zo’n “historisch – kritisch bewustzijn” of bij het 
“bevorderen van historisch denken”? Over deze vraag zijn reeds bibliotheken vol geschreven, aangezien ze 
appelleert aan de kern van wat geschiedenis is – en dus wat historici al eeuwenlang doen. Zelf ben ik actief 
beginnen reflecteren over deze begrippen tijdens mijn opleiding tot leerkracht geschiedenis. Historisch 

                                                      
282 Ook de auteurs van het Technopolis-rapport stellen dat educatie en leren beschouwd zouden moeten worden als 
kernobjectieven voor de gehele instelling: “The position of RMCA’s educational service being widely appreciated as one of 
Belgium’s first and best educational services should not change, […] Education and learning are in the opinion of the peer review 
team an absolutely core function of the RMCA and should be seen not as a specific service, but as a defining theme across the 
institution.” Geert Van der Veen, et. al, “Evaluation of the Royal Museum for Central Africa.” 
283 De Groof is postdoctoraal onderzoeker van postkoloniale (film)theorie aan de Universiteit Antwerpen. Matthias 
De Groof, “The Museum we love to hate”, in: Benjamine Laini Lusalusa, Jeanne Coppens en Léa Grégoire, Kumbuka 
– Decolonial Zine – Rethinking the museum, onafhankelijke publicatie, 2018, p. 24-25. 



denken of historisch bewustzijn creëren bij leerlingen is immers het abstracte einddoel van zes jaar 
geschiedenisonderricht in het middelbare onderwijs. Elke individuele geschiedenisles kan daarbij gezien 
worden als een stapje in de richting van dit hoger doel, namelijk een dieper en meer genuanceerd inzicht 
krijgen in de complexe interactie tussen heden en verleden. Om deze nogal vage ambitie inzichtelijker te 
maken – en te verkennen hoe ze in het KMMA ingevoegd zou kunnen worden – kunnen we inspiratie 
halen uit de nieuwe sleutelcompetenties met betrekking tot historisch bewustzijn, zoals die recent opgesteld 
werden voor het Vlaamse secundaire onderwijs in de eerste graad284. Deze competenties vertalen zich in 9 
afzonderlijke eindtermen, die geclusterd werden in vier grotere gehelen of “bouwstenen” 285: 

I Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader. 

1) De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met structuurbegrippen, 
scharnierpunten en kenmerken van een periode. 

2) De leerlingen onderscheiden voor elk van de drie bestudeerde historische periodes 
kenmerken van samenlevingen evenals gelijkenissen en verschillen in kenmerken 
tussen samenlevingen uit elk van de verschillende periodes. 

3) De leerlingen illustreren beperkingen van de westerse periodisering.  
 

II Kritisch reflecteren met en over historische bronnen. 

4) De leerlingen evalueren de context, betrouwbaarheid, representativiteit en 
bruikbaarheid van historische bronnen in het licht van een historische vraag. 

5) De leerlingen onderscheiden informatie in historische bronnen met inbegrip van 
gelijkenissen en verschillen hierin tussen historische bronnen, in het licht van een 
historische vraag en rekening houdend met reflectie over bronnen. 
 

III Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. 
 
6) De leerlingen vullen aan de hand van historische bronnen en vanuit een historische vraag 

op beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan. 
7) De leerlingen beoordelen een historische redenering met behulp van de dimensies 

van het referentiekader. 
 

IV Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden. 
 
8) De leerlingen lichten binnen een gegeven probleemstelling de invloed van hun eigen 

standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming toe. 

                                                      
284 De communautaire logica van België duikt ook hier opnieuw op: onderwijs is gemeenschapsmaterie, terwijl het 
KMMA tot nader order een federale instelling blijft. Mijn keuze voor de Vlaamse eindtermen geschiedenis vertrekt 
vanuit mijn eigen vertrouwdheid met dit systeem én uit het feit dat de eindtermen voor de eerste graad secundair 
onderwijs eind 2018 grondig herzien werden.  
- Deze eindtermen zijn bedoeld voor de eerste graad. De thema’s kolonialisme, imperialisme of dekolonisering komen 
normaliter eerder aan bod in een derde graad. De nieuwe eindtermen geschiedenis voor de tweede en de derde graad 
zullen pas in de loop van de komende jaren herbekeken worden, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid sterk 
voortbouwen op de invulling van historisch denken zoals die werd opgesteld voor de eerste graad.  
285 Meer informatie over de specificiteit van deze sleutelcompetenties historisch bewustzijn vindt men in de volgende 
sleuteldocumenten: “Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs” 
(referentie: VR 2018 1307 DOC.0807/2TER) & “Ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad 
van het secundair onderwijs – Memorie van toelichting” (referentie: “1752 (2018-2019) – Nr. 1; ingediend op 12 november 
2018 (2018-2019)” ). Raadpleegbaar via: <<http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1430723>> 



9) De leerlingen illustreren hoe mythevorming rond historische fenomenen historische 
beeldvorming vervormt. 
 

Het zou ons te ver leiden om hier dieper in te gaan op de logica van deze eindtermen geschiedenis en de 
vele nuances die erin verborgen liggen. De belangrijkste boodschap in het licht van mijn onderzoek, is dat 
deze eindtermen een inspirerend raamwerk kunnen bieden voor het educatieve project van het KMMA. 
In mijn analyse van de zaal “koloniaal verleden en onafhankelijkheid” stelde ik immers dat de bezoeker 
dreigt te verdrinken in een kluwen van feitelijke informatie, waarin een zinnige rode draad of bredere 
verhaal lijkt te ontbreken. Deze kritiek is ook zeker van toepassing op andere zalen in het museum. Ik 
leidde daaruit af dat er in het museum een onvermogen lijkt te bestaan om scherpe en beredeneerde 
keuzes te maken in functie van de “museale doelen” die men wenst te bereiken. Het bovenstaande kader 
van eindtermen kan uitnodigend werken om deze “museale doelen” primair te definiëren als “educatieve 
doelen”. Het belangrijkste educatieve doel van het KMMA wordt vervolgens om bij zijn bezoekers een 
dieper inzicht te verschaffen in de complexe dynamiek tussen (koloniaal) verleden en heden.  

Historisch denken als educatief doel focust primair op het verwerven van een dieper inzicht in fenomenen 
als kolonialisme, imperialisme, paternalisme, racisme, raciale wetenschap, beschavingsijver, propaganda, 
segregatie, kapitalisme of dekolonisatie – cruciale concepten die in de huidige opstelling amper helder 
omschreven worden voor de bezoeker286. De huidige ambitie om een “zo volledig mogelijk” overzicht te 
bieden van allerlei feitelijk gebeurtenissen, verschuift dan ook naar het verwerven van inzicht in de 
werking van abstracte (historische en hedendaagse) fenomenen. Een dergelijke educatieve focus laat 
bovendien toe om een beredeneerde selectie te maken uit de enorme vergaarbak van mogelijke feiten, 
objecten, narratieven, … waaruit het KMMA potentieel kan kiezen om zijn tentoonstellingen rond op te 
bouwen. Er wordt met andere woorden niet zomaar om het even wat getoond – keuzes worden steeds 
getoetst aan het grotere leerdoel – doelen die bovendien expliciet gemaakt worden voor de bezoeker. In 
een dergelijke reflexief-educatieve enscenering wordt de museale scenografie niet langer primair bepaald 
door het verlangen om voornamelijk de eigen “rijke” collecties te etaleren of het onderzoek van het 
wetenschappelijk instituut te vulgariseren.  

In hoofdstuk 5 schreef ik eveneens dat de scenografie veel potentieel onbenut laat om een grondige 
reflectie over de menselijke ervaring van kolonialisme mogelijk te maken. De bezoekers worden amper 
uitgedaagd om stil te staan bij de realiteit die kolonialisme was en hoe die het leven van mensen (Afrikanen 
én Europeanen) verregaand beïnvloedde – en door diens erfenissen blijft beïnvloeden. Deze ervaring 
inzichtelijk of voelbaar maken zou eveneens een leerdoel kunnen zijn van het museum. Op die manier 
treden de volgende fundamentele vragen meer op de voorgrond: welk mens- en wereldbeelden ondersteunden 
het Europese imperiale en koloniale project? Wat betekent het om tot slaaf gemaakt te worden, en op welke manier 
gingen mensen met deze pijnlijke ervaringen om? Op welke manier beïnvloedde raciale segregatie het alledaagse leven 
van zwart én wit in Belgisch – Congo? Wat waren de motieven van zovelen die naar Congo trokken om er te werken 
als ambtenaar, ingenieur of missionaris? Wat betekent het om als persoon van Afrikaanse afkomst te leven in een 
samenleving waar koloniale denkbeelden en stereotyperingen sterk aanwezig blijven? Verderop in dit hoofdstuk 
wordt een concreet scenografisch voorbeeld uitgewerkt dat toont hoe dit soort essentiële vragen in een 
museum gepresenteerd zouden kunnen worden.  

 

 

 

                                                      
286 Berber Bevernage en Eline Mestdagh, “The elephant in the room,” p. 8. 



 
De bovenstaande foto toont althans aan dat het KMMA over (een deel van) de noodzakelijke historische 
bronnen beschikt om een dergelijke invalshoek mogelijk te maken. Op die manier worden deze 
slavenkettingen- en boeien radicaal getransformeerd: van zwijgende hoopjes ijzer, daterend uit een lang 
vervlogen verleden, tot aangrijpende objecten die ons opdragen om na te denken over de (historische) 
realiteit van slavernij, dwangarbeid of onvrijheid287. Deze invalshoek laat eveneens toe om heden en 
verleden op een betekenisvolle manier met elkaar in verband te brengen. Kunnen deze slavenkettingen 
getoond worden als krachtige objecten in een enscenering die zowel een verhaal vertelt over de historische 
rubberexploitatie in Kongo Vrijstaat, als over hedendaagse vormen van uitbuiting– bijvoorbeeld over 
kinderarbeid in illegale kobaltmijnen in de DRC 288 ? Door heden en verleden niet artificieel uit elkaar te 
trekken en te behandelen in aparte zalen, maar ze daarentegen sterk verweven met elkaar te presenteren, 
komt het overstijgen van koloniale afasie in het KMMA opnieuw een stukje dichterbij.  

Tot slot wil ik nog een laatste potentieel van deze piste schetsen, namelijk het idee dat historisch denken 
in staat is om een belangrijk onderscheid te maken tussen het gedrag van individuen en de logica van 
structuren. Voor sommigen lijkt een scherpe kritiek op het systeem van kolonialisme zonder meer gelijk 
te staan aan een kritiek op de individuen die opereerden binnen dit systeem. Daarbij kan deze kritiek als 
onrechtvaardig en onjuist worden gepercipieerd, aangezien ze haaks staat op bepaalde opvattingen die 
bezoekers als normaal of juist beschouwen289. Een museaal verhaal dat bezoekers de handvaten reikt om 

                                                      
287 Olga Van Oost, professor Kunst- en Cultuursociologie aan de VUB, pleitte er eveneens voor dat musea een 
“totaalervaring” moeten trachten aan te bieden aan hun bezoekers: een “onbestemde mengeling van gedachten, kennis, 
gevoelens en verbeelding.” “[…]We worden immers pas redelijk wanneer we in staat zijn te voelen en het vermogen ontwikkelen 
om ons ook maar enigszins in te leven in de gevoels- en denkwereld van een ander.” Zie: Olga Van Oost, “Feiten worden pas 
relevant als al onze zintuigen worden aangesproken,” op: VRTNWS, 06.01.2017. 
288 Kara Siddharth, “Is your phone tainted by the misery of the 35,000 children in Congo's mines?” in: The Guardian, 
12.10.2018.  
289 - Bambi Ceuppens verklaarde hierover op Radio 1: “ […] mensen vinden het moeilijk te geloven dat mensen die zij zelf 
persoonlijk hebben gekend of kennen zouden hebben meegewerkt aan een systeem van structurele ongelijkheid – of dat ze zelf 
hebben meegewerkt aan zo’n dergelijk systeem. “We zijn kritisch voor Leopold II, niet voor de koloniale periode van ons 
land” – Bambi Ceuppens, Radio 1, 25/07 /2018.  
- Barend Blom gebruikt hiervoor het concept “difficult knowledge”, zie: Barend Blom, “Colonial Aphasia,” p. 83. 

“Slavenkettingen en -boeien”  
Enscenering in de zaal “koloniale geschiedenis en onafhankelijkheid”  

Bron: eigen foto. 



een onderscheid te maken tussen (het beoordelen van) individuen en structuren kan mijns inziens helpen 
om het beladen debat rond het koloniale verleden te ontmijnen en het minder persoonlijk aanvallend te 
maken.  

Hierboven heb ik mijn ideeën voor een nieuw DNA van het KMMA op een eerder abstracte en 
theoretische wijze uiteengezet. Mijn denkpiste viel uiteen in twee grote delen: ten eerste heb ik geopperd 
dat het museum een forum voor debat zou moeten zijn over het koloniale verleden van België en de 
erfenissen ervan in onze huidige samenleving. Het idee van een zogenaamde reflexieve erfgoedenscenering 
speelde hierin een belangrijk rol. Ten tweede heb ik beargumenteerd waarom het KMMA in mijn ogen 
sterker zou moeten inzetten op het brengen van een museaal verhaal waarin de bezoeker historisch denken 
bijgebracht wordt. De beide ambities kunnen misschien zelfs synergetisch werken: de specifieke 
vaardigheden die gelinkt zijn aan historisch denken kunnen meehelpen om de noodzakelijke condities te 
scheppen waarbinnen maatschappelijk debat werkelijk kan floreren.  

6.2 MICRONIVEAU – SCENOGRAFISCHE PISTES VOOR HET NIEUWE DNA VAN HET 

KMMA  
 

Hierboven werd onderzocht hoe het KMMA een kritische omgang met (de erfenissen van) het Belgische 
koloniale verleden op een wezenlijke manier kan integreren in zijn eigen werking. Daartoe werd eerder 
theoretisch uitgewerkt hoe deze instelling zich zou kunnen ontpoppen tot een forum voor 
maatschappelijke debat én een facilitator van historisch denken. Hieronder zal ik uiteenlopende pistes 
presenteren die inzichtelijk maken hoe deze abstracte ambitie op het mesoniveau er concreet uit zou 
kunnen zien op een scenografisch microniveau.  

Ik heb in de afgelopen maanden verschillende andere museale tentoonstellingen bezocht, zowel in België 
als daarbuiten, zowel nog lopende als momenteel reeds afgelopen 290 . Initieel bezocht ik deze 
tentoonstellingen om een ruimer beeld te krijgen van de uiteenlopende manieren waarop musea zijn 
omgegaan met de vraagstukken rond dekolonisatie. Volgens Wayne Modest is het lessen trekken uit de 
pro’s en contra’s van eerdere tentoonstellingen namelijk een belangrijke manier waarop etnografische en 
koloniale musea vandaag aan museologische vernieuwing doen 291 . Er worden constant kritieken 
geformuleerd op tentoonstellingen die het beladen koloniale verleden op een of andere manier als 
onderwerp hebben. Andere musea en curatoren gaan actief aan de slag met deze kritieken en trachten te 
achterhalen welke lessen kunnen worden getrokken uit een welbepaalde aanpak. In die zin raken 
“vooruitstrevende” tentoonstellingen snel verouderd, en moeten musea zichzelf constant blijven 
heruitvinden – een proces dat bovendien enorm veel tijd en (financiële) middelen vereist. 

Naarmate mijn onderzoek verder vorderde, werd mijn focus specifieker en liet ik me bij de analyse van de 
tentoonstellingen leiden door de volgende probleemstelling: hoe zouden deze tentoonstellingen ons kunnen 
helpen om koloniale afasie in het KMMA te overstijgen? Hierbij werd naar uiteenlopende zaken gekeken: de 
scenografische opbouw van de tentoonstelling, de gemaakte vormelijke en inhoudelijke keuzes, de manier 
waarop met het publiek werd “gecommuniceerd”, de manier waarop de tentoonstelling werd onthaald en 
bekritiseerd enzovoort. Hier moet worden opgemerkt dat elk van deze tentoonstellingen gesitueerd is in 
een specifieke context, die voor een groot deel de aard en de inhoud van de tentoonstelling in kwestie 

                                                      
290 Voor een overzicht van al deze tentoonstellingen, zie inleiding.  
291 Parafrase van een informeel gesprek dat ik voerde met Wayne Modest tijdens het seminarie Keywords for a future 
practice? in Leiden op 30 november 2018. Modest is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
hoofd van het Research Center for Material Culture in Leiden. Hij was mede-curator van de tentoonstelling Heden van 
het Slavernijverleden in het Tropenmuseum.  



bepaalt. Een groot deel van de tentoonstellingen werden georganiseerd door Nederlandse musea. Maar 
de maatschappelijke omgang met het koloniale verleden in Nederland kent een totaal andere dynamiek 
dan de omgang met dit verleden in België. Deze dynamiek verklaart dan ook fundamenteel het cachet van 
de tentoonstellingen die ik bezocht heb in pakweg het Tropenmuseum of het Rijksmuseum. Hoewel ik 
de grote lijnen van de dekoloniale debatten in Nederland ken, kan ik niet claimen alle finesses te 
beheersen die noodzakelijk zijn om een diepgaande analyse te maken van deze tentoonstellingen. Want 
de musea die deze tentoonstellingen inrichten kennen elk hun eigen dynamiek als het gaat over pakweg 
voorgeschiedenis, (onder)financiering, organigram of de autonomie om een visie uit te stippelen en deze 
in daden om te zetten.  

Om al deze redenen werden tentoonstellingen in dit onderzoek niet benaderd als studieobjecten an sich, 
maar eerder als inspiratiebronnen met de specifieke probleemstelling van mijn onderzoek in het 
achterhoofd. Mijn onderzoeksmethode kan begrepen worden als een aandachtig op zoek gaan naar 
specifieke inspirerende elementen. Ik zal dus geen grondige bespreking maken van elk van deze individuele 
tentoonstellingen. Waar nodig wordt louter een minimum aan context verschaft. 

6.2.1 WANNEER IS CULTUUR VAN JOU?  
 

I  CONTEXT  

 

In het Tropenmuseum in Amsterdam loopt nog tot 2023 de tentoonstelling Things that matter. Op de 
website van het museum lezen we daarover het volgende292:  

 

Things That Matter is een nieuwe tentoonstelling over belangrijke dingen en het belang van dingen: 
voorwerpen van grote persoonlijke betekenis die tegelijkertijd nauw verbonden zijn met tien 
maatschappelijke onderwerpen van vandaag, zoals migratie en afkomst.  

De opening van Things That Matter is een mijlpaal in de vernieuwing van het Tropenmuseum: het 
museum laat de geografische indeling los en verlegt de focus naar universele thema’s die mensen 
wereldwijd verbinden. 

 

De tentoonstelling wordt scenografisch opgebouwd aan de hand van tien vragen, die los van elkaar 
behandeld worden in een losstaande opstelling:  

Wanneer voel jij je thuis? Hoe zorg jij voor nieuw leven? 

Wat wil jij zeggen met je kleding? Waar geloof jij allemaal in? 

Wat doet jou denken aan vroeger? Wat betekent taal voor jou? 

Verandert het klimaat jouw cultuur? Waar komt jij voor op? 

Hoe vier jij feest? Wanneer is cultuur van jou? 

 

 

                                                      
292 Zie < https://www.tropenmuseum.nl/nl/things-that-matter > [Geraadpleegd 2 05 2019]  



We zoomen hier verder in op deze laatste vraag. De 
bezoeker leest aan de buitenkant van dit onderdeel 
van de tentoonstelling enkel de open vraag: Wanneer 
is cultuur van jou?  

Bij het betreden van een ronde, half afgesloten 
ruimte ziet men dat de muren volledig bedrukt zijn 
met beelden van Twitter- en Facebookposts, foto’s 
en citaten zoals “Wij zijn een cultuur, geen kostuum” , 
“Cultuur is niet statisch en mensen gebruiken altijd 
elkaars symbolen” of “Sommige dingen mag je niet zomaar 
gebruiken zonder dat je weet wat ze betekenen”.  

Lukraak hangen grote, gekleurde stickers met de 
volgende opschriften: 1) #imitatie 2) #inspiratie 3) 
#recht hebben 4) #profiteren  

De begeleidende zaaltekst voor deze scenografie 
luidt als volgt:  

 

Delen of stelen? 

Mag je zo maar iets overnemen uit een cultuur die niet de jouwe is? En wie gaat daar eigenlijk over? 
De laatste jaren wordt veel gediscussieerd over dit soort vragen, vooral op sociale media. Deze discussie 
gaat over culturele toe-eigening: het nemen van elementen uit een andere cultuur en die gebruiken 
voor eigen doeleinden of winstoogmerk. Denk aan symbolen, kleding, haardracht, dans, muziek of 
taal. 

Nu is cultuur altijd in beweging en een grote inspiratiebron voor nieuwe creaties. Maar als dit gebeurt 
zonder enig bewustzijn en respect, kan dat mensen kwetsen. Vooral als er sprake is van een ongelijke 
machtsverhouding: als de groep die toe-eigent behoort tot een meerderheid, en dus machtiger is dan 
de groep waartoe de culturele uitingen behoren. In Things That Matter ontdek je tientallen 
voorbeelden die tot ophef leidden. 

 
De voorbeelden van culturele toe-eigening die aangeraakt worden zijn erg uiteenlopend en bovendien 
actueel. Ze gaan van een “Maui kostuum” dat op de markt gebracht werd door Disney, over een 
nieuwsbericht met de titel “University yoga class suspended due to ‘cultural appropriation’ dispute” tot 
de vraag of popster Beyoncé zich de zogenaamde Desi-cultuur zou hebben toegeëigend. Vele voorbeelden 
staan op zichzelf, louter door de afdruk van het beeld, de Facebook-post of Twitter feed. Andere krijgen 
meer uitleg aan de hand van korte tekstpaneeltjes. Bij een afbeelding van een object dat geassocieerd kan 
worden met “traditionele Afrikaanse kunst” staat bijvoorbeeld de volgende tekst te lezen:  

“Kunst en ‘Primitivisme’  

Europese kunstenaars als Pablo Picasso, Georges Braque en Henri Matisse lieten zich begin 20e eeuw 
inspireren door zogenaamde ‘primitieve kunst’ uit vooral Afrika en Oceanië. Mede hierdoor 
geïnspireerd namen deze kunstenaars afstand van het natuurgetrouw nabootsen: zo ontstond de 
moderne Westerse kunst. Dit leidt tot interessante discussies, zoals: hebben kunstenaars een speciaal 
privilege als zij toe-eigenen?  



De bezoekers worden vervolgens uitgenodigd om in interactie treden met de enscenering door stickers te 
kleven op een van de vele voorbeelden. Eerst krijgen ze een korte definitie voorgeschoteld:  

GEEF JE MENING! 

 

 
Culturele toe-eigening roept 

veel reacties op. Plak een label 
bij een voorbeeld dat jij passend 

vindt. 

#IMITATIE 
Culturele uitingen worden 
geïmiteerd, met vaak een 
stereotiep beeld als gevolg 

#INSPIRATIE 
Culturele elementen toepassen 

als blijk van creatieve 
waardering 

#RECHT HEBBEN 

Of je het recht hebt om 
culturele expressie te gebruiken 

is vaak verbonden aan je 
herkomst 

#PROFITEREN 
Het overnemen van cultuur en 

het ‘verkopen’ als hogere 
waarde om er aan te verdienen 

 

II  INSPIRATIE?  

Wanneer is cultuur van jou? toont aan dat een focus op educatie en het faciliteren van maatschappelijk debat 
in een museale enscenering hand in hand kunnen gaan. De enscenering roept veel vragen op, waardoor 
het publiek geprikkeld wordt om actief na te denken over een complex onderwerp – waar bovendien 
geregeld stevige maatschappelijke controverse over bestaat. De rol van het museum bestaat er daarbij niet 
in om een bepaald standpunt in te nemen in deze debatten – de enscenering zegt immers niet welke 
voorbeelden wel of niet “werkelijk” vormen van culturele toe-eigening zijn. De rol van het museum beperkt 
zich tot het creëren van een plaats waar het publiek op een creatieve en aantrekkelijke manier aangezet 
wordt tot reflectie en interactie. Het is daarbij interessant dat de bezoeker in de museale enscenering een 
summier conceptueel kader wordt aangereikt dat kan helpen om de complexiteit van het debat te 
doorgronden en in stukken te breken. Op die manier ontstaat een (indirecte) vorm van interactie en debat 
tussen verschillende museumbezoekers: bij eenzelfde voorbeeld hingen terzelfdertijd stickers met #imitatie 
#inspiratie #recht hebben of #profiteren. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van voorbeelden en 
media die – om pedagogisch jargon te gebruiken – aansluiten bij “de leefwereld” van het diverse 
doelpubliek. 

Ook in het KMMA heeft deze vorm van enscenering een groot potentieel. Zo zou men het publiek kunnen 
aanzetten tot reflectie over de complexe interactie tussen kunst, propaganda en wetenschap. Hoe moeten we 
bijvoorbeeld etnografische fotografie begrijpen – beelden waarbij het (vaak artificiële of gefingeerde) 
verschil tussen “inheemse volkeren” voor een Europese lens werd vastgelegd? Is dit soort fotografie een 
“legitieme” vorm van wetenschap? Kunnen deze foto’s een esthetische waarde hebben? Kunnen we ze 
begrijpen als een vorm van propaganda, waarbij de focus op het zogenaamd tribale en primitieve karakter 
van “de Afrikaan” het Europese beschavingsdiscours visueel moest ondersteunen? Op dezelfde manier zou 
kaartmateriaal onder de loep genomen kunnen worden – denk daarbij aan de grote wandkaarten in de 
koloniale zaal. Is het in kaart brengen van een gebied een “neutrale” daad? Op welke manier diende het 
“wetenschappelijk” in kaart brengen van ontdekte gebieden tevens een politiek doel? En opnieuw: kunnen 
we deze kaarten ook gewoon “mooi” vinden – zonder meer?  



In deze aanpak kan trouwens gekozen worden of men meer de nadruk wenst te leggen op het aspect 
educatie, dan wel op het stimuleren van maatschappelijk debat. Immers, niet alle museale inhoud die 
gepresenteerd wordt hoeft gericht te zijn op het losweken van een individuele mening bij de bezoeker, 
waarbij het museum zelf geen standpunt inneemt. Vaak is het eveneens waardevol dat de expertise van de 
museumcuratoren actief “spreekt” in de tentoonstelling. Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: sommige 
bronnen hebben nu eenmaal een duidelijker propagandistisch karakter dan andere bronnen. Als de 
enscenering zich zou beperken tot het aanzetten van de bezoeker om louter zijn of haar eigen mening te 
formuleren, zonder daarbij een historisch – wetenschappelijk invalshoek toe te voegen, gaat de kans op 
een waardevol leermoment verloren. In dat geval zouden varianten kunnen bedacht worden waarbij de 
expertise van de curator op een opvallende manier aanwezig is in de enscenering. Bijvoorbeeld door – 
naast de stickers van bezoekers – een in het oog springende sticker van de curator toe te voegen, waaraan 
een korte, feitelijke uitleg gekoppeld wordt waarin verduidelijkt wordt waarom een bepaalde bron of 
museaal object eerder propaganda in plaats van kunst genoemd zou kunnen worden.  

6.2.2 HEDEN VAN HET SLAVERNIJVERLEDEN  
 
Een tweede inspirerende tentoonstelling bevindt zich eveneens in het Tropenmuseum. De expositie Heden 
van het Slavernijverleden verdient wat meer context. Museumtijdschrift.nl geeft een eerste aanzet:  

“Slavernij en de verhalen van de tot slaaf gemaakten maken deel uit van een gezamenlijk, door zwart 
en wit gedeeld verleden. Een verleden dat tot op de dag van vandaag de Nederlandse maatschappij 
mede vormgeeft en beïnvloedt. Toch belichten de meeste tentoonstellingen, schoolboeken en uitingen 
van populaire cultuur dit onderwerp als een afgeronde geschiedenis. Veelal vanuit het perspectief van 
de kolonisator. Met Heden van het Slavernijverleden wil het Tropenmuseum zijn bezoekers kennis 
laten maken met actuele, hedendaagse erfenissen van slavernij en kolonialisme in Nederland. Voor 
veel Nederlanders is de relatie tussen het slavernijverleden en het heden onduidelijk. Toch zijn de 
gevolgen van deze geschiedenis voor grote groepen in onze samenleving nog steeds voelbaar. Het zijn 
voornamelijk zwarte Nederlanders voor wie de link tussen slavernij en ongelijkheid, racisme en 
discriminatie pijnlijk duidelijk is. Daarom stelt de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden 
de verhalen van de tot slaaf gemaakten en hun nakomelingen centraal. Om een soms moeilijke maar 
productieve discussie op gang te brengen, delen acht sleutelfiguren in actuele debatten in 
videoportretten hun perspectief op nalatenschappen van slavernij. Op die manier wil het 
Tropenmuseum inspireren tot verdere ontdekking en bewustwording van het thema. De 
tentoongestelde objecten uit de collectie van het Tropenmuseum, tastbare overblijfselen van de 
slavernijgeschiedenis, dragen daaraan bij293.” 

In een interview met Richard Kofi lezen we dat Nederlandse musea worstelen met de vraag: hoe vertel je 
het verhaal van de slavernij en het kolonialisme met een hoofdrol voor de slachtoffers294? Kofi, Wayne Modest en 
Martin Berger (de drie curatoren van de tentoonstelling) laten daartoe “de sociale structuren zien die ervoor 
hebben gezorgd dat slavernij kon voortbestaan, plus hoe het koloniale gedachtegoed voortleeft in het heden. Denk aan 
stereotypes over zwarte mensen, het ongelijke speelveld op de arbeidsmarkt, het n-woord dat nog veel te gemakkelijk 
gebruik wordt.' Kofi legt ook dat de tentoonstelling bewust kiest voor het geven van een zwart perspectief: 
'We leggen uit dat een bepaalde logica ervoor zorgde dat mensen heel nare dingen deden, maar ook dat er een gevoel 
van agency was bij slaafgemaakten om zich te verzetten en die opgelegde orde te verstoren.' Activisme loopt daarbij 
als een rode draad door de tentoonstelling. 'Het slavernijverleden gaat niet alleen over onderdrukking, maar juist 
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294 Lonneke van Genugten, “Musea dekoloniseren: Richard Kofi hervertelt de slavernijgeschiedenis,” De Volkskrant, 
9.08.2017.  



ook over verzet'. Daarnaast lieten Kofi, Berger en Modest ziet adviseren door activisten en academici, onder 
meer door leden van The Black Archives en #DecolonizeTheMuseum, twee collectieven die actief bezig zijn 
met vraagstukken rond dekolonisering. Overigens lezen we op de website van het Tropenmuseum het 
volgende: In 2021 volgt onze nieuwe, uitgebreide tentoonstelling over het koloniaal- en slavernijverleden. Daarvoor 
verzamelen wij zo veel mogelijk informatie, standpunten en kritiek. Wil je bijdragen aan deze nieuwe tentoonstelling? 
Laat je boodschap achter in de tentoonstelling of op social media @tropenmuseum met #slavernij. 

Heden van het Slavernijverleden is om heel wat verschillende redenen een erg interessante casus om te 
onderzoeken. Zo vallen in de bovenstaande schets enkele zaken op. Ten eerste worden slavernij en 
kolonialisme erg duidelijk tot de belangrijkste thema’s van de tentoonstelling gemaakt. Ze worden 
ondubbelzinnig benaderd als pijnlijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis. Daarbij wordt heel 
expliciet de link gelegd met de hedendaagse erfenissen van deze historische fenomenen. De curatoren 
nemen ook heel duidelijk en openlijk het standpunt in dat deze erfenissen nefast zijn en bestreden moeten 
worden. In die zin lijkt de tentoonstelling alvast niet te lijden aan koloniale afasie. De enscenering wil 
duidelijk vragen oproepen en reflectie stimuleren. De curatoren kiezen daarbij bewust en resoluut voor 
een zwart perspectief en zijn hier open over. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met 
academici en activisten. Daarbij schuwt men de controverse niet: door bijvoorbeeld academica en activiste 
Gloria Wekker prominent aan het woord te laten, positioneren ze zichzelf zeer duidelijk én openlijk aan 
een bepaalde kant van het debat295. Toch wordt naar uiteenlopende manieren gezocht om actief in 
interactie te treden met de diverse stemmen in deze debatten. Tot slot wordt nadrukkelijk opgeroepen om 
punten van kritiek, bepaalde standpunten of nieuwe inzichten te delen zodat deze meegenomen kunnen 
worden in een herwerking van de tentoonstelling in de nabije toekomst.  

Vooraleer we de vraag kunnen stellen wat het KMMA zou kunnen leren van deze Nederlandse 
tentoonstelling, is het cruciaal om nogmaals te onderstrepen dat het onmogelijk is om beide musea 
eenvoudigweg met elkaar te vergelijken. Het zou te gemakkelijk zijn om te concluderen dat het KMMA 
tekort schiet daar waar het Tropenmuseum triomfeert. De institutionele context van beide instellingen is 
– ondanks hun schijnbaar gedeelde koloniale wortels – erg verschillend296. En daarnaast lijkt het erop dat 
de postkoloniale debatten in Nederland – mede door de specifieke migratiegeschiedenis van het land – 
een dynamischer en meer publiek karakter hebben dan in België297. Ik laat dan ook in het midden of het 
mogelijk of wenselijk zou zijn dat het KMMA een museale enscenering zou brengen die eenzelfde openlijk 
“activistisch” karakter heeft. Daarbij is het belangrijk dat we activisme niet wegzetten als een praktijk die 
überhaupt geen plaats zou mogen hebben in een museum. Laat ons activisme hier begrijpen als de praktijk 
waarbij met alle mogelijk middelen een politiek doel wordt nagestreefd298. En laat ons de notie politiek 
daarin eveneens breed begrijpen als de vraag wat voor een samenleving we willen. Versterkt door de inzichten 
van de New Museology en de kritiek die werd geformuleerd op de vermeende neutraliteit en objectiviteit 
van musea, wordt dan duidelijk dat elke museale enscenering in zeker zin politiek en dus activistisch is – 
en al zeker wanneer ze beladen thematieken zoals (de erfenissen van) slavernij of kolonialisme als 
onderwerp heeft. Een tentoonstelling die niet claimt activistisch te zijn is dat eigenlijk wel, doordat ze – 

                                                      
295 Voor een inleiding op het maatschappelijk debat dat ontstaan is rond Witte onschuld, het omstreden werk van 
Wekker, zie: “Opinie over Gloria Wekker: 'Dus blanke, pardon, witte wezens kunnen per definitie niet deugen?'”, 
De Volkskrant, 12.12.2017. 
296 Voor meer achtergrondinformatie over het Tropenmuseum – en meer specifiek over de omgang met het eigen 
koloniale verleden – zie: Barend Blom, “Colonial Aphasia in Museums in the Netherlands” (masterproef, 
Universiteit van Amsterdam, 2011) & Jeroen Arts, “Museum Space and the Remembrance of Conflict” (masterproef, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 2014). 
297 Voor een introductie op debatten rond de erkenning van het Nederlandse slavernijverleden zie: Eline Mestdagh, 
“Over Zwarte Piet, erkenning en historisch onrecht in ‘postkoloniaal’ Nederland,” in: Brood & Rozen, 4 (2018), 5 – 
25. 
298 Naar de definitie volgens Van Dale.  



op een heimelijke manier – het gevestigde narratief of de consensus presenteert, onderschrijft en absoluut 
maakt. De manier waarop dit activisme zich manifesteert kan natuurlijk wel sterk verschillen – 
bijvoorbeeld in de mate waarin verschillende, zelfs tegenstrijdige meningen, gehoord worden.  

Dit was trouwens een van de belangrijkste kritieken die ik zelf had op Heden van het Slavernijverleden. De 
curatoren plaatsen zich bijvoorbeeld zeer duidelijk aan de zijde van het debat waarin een sterke kritiek 
geuit wordt op de figuur van Zwarte Piet. Zo worden de schoenen van de voormalige Hoofdpiet 
tentoongesteld in een vitrine. “Ze zijn een museumstuk, alsof de samenstellers hebben willen zeggen: 
Zwarte Piet ís al geschiedenis, let’s move on299.” Deze krachtige stellingname lijkt verdedigbaar in het licht 
van de urgentie van het postkoloniale debat. Toch vraag ik me af of op die manier geen zuurstof ontnomen 
wordt aan een écht wederzijds debat, waarbij perspectieven van beide kanten meer gelijkwaardig aan bod 
kunnen komen. Zo miste ik de stem van al diegenen die in de verhitte debatten rond Zwarte Piet vrezen 
dat bepaalde culturele tradities – die ze waardevol achten en waaraan ze een deel van hun identiteit 
koppelen – plots zodanig problematisch worden dat ze zonder meer zouden moeten verdwijnen. Een 
sterke enscenering durft in mijn ogen ook een perspectief dat focust op traditie en identiteit te belichten. 
Anders dreigt de activistische museale enscenering de maatschappelijke kloof verder uit te diepen, in plaats 
van ze te overbruggen. Zo wordt opnieuw duidelijk dat curatoren koorddansers zijn die constant moeten 
balanceren tussen sterk uiteenlopende perspectieven en dito verwachtingen.  

Een eerste les die Heden van het Slavernijverleden volgens mij leert is dat educatie, debat en activisme elkaar 
niet per definitie uitsluiten, maar wel in een complexe onderlinge verhouding staan met elkaar. Ten eerste 
wordt aan de bezoeker een wetenschappelijk onderbouwd narratief gepresenteerd, dat niet ter discussie 
wordt gesteld. De zaalteksten over pakweg wetenschappelijke racisme, koloniale propaganda of de praktijk van 
manumissie (het vrijlaten van tot slaaf gemaakten) worden als feitelijke, historische kennis aan de bezoeker 
gepresenteerd – zonder dat die daar een eigen mening over hoeft te hebben. De wetenschappelijke 
autoriteit en expertise van de curatoren heeft dus een belangrijke plaats in de enscenering. Daarnaast 
wordt wel op verschillende manieren debat aangemoedigd over thema’s waarover minder academische of 
maatschappelijke consensus bestaat. De tentoonstelling roept actief vragen op bij de bezoeker. Zo leest 
men doorheen de scenografie het volgende:  

[…] Wat is ons gedeelde slavernijverleden? Hoe gaan we er tegenwoordig mee om? En hoe kunnen we 
een gemeenschappelijke toekomst maken? Die vragen onderzoeken wij graag samen met u in deze 
tentoonstelling. Gebruik #slavernij op sociale media en ga met ons in gesprek300. 

 

[…] De afschaffing van de slavernij heet Emancipatie of Keti Koti, wat de ‘ketenen verbroken’ 
betekent. De jaarlijkse herdenking biedt de mogelijkheid om gezamenlijk stil te staan bij vrijheid en 
gelijkheid in onze samenleving. Toch is Keti Koti nog niet bekend bij een groot publiek. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich gaat realiseren dat slavernij een gedeelde geschiedenis is, 
eentje van alle Nederlanders301?  
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Wij zijn ons ervan bewust dat deze tentoonstelling bij veel mensen sterke emoties kan oproepen. 
Inhoudelijke reacties op deze tentoonstelling zijn dan ook zeer welkom, via 
slavernij@tropenmuseum.nl 

Met Het heden van het slavernijverleden geven wij een ‘schot voor de boeg’ voor de tentoonstelling 
over het Nederlandse koloniaal verleden die over enkele jaren in het Tropenmuseum zal openen. 
Discussies over de inhoud van de tentoonstelling nemen wij graag mee in dit vervolgtraject. 
Ondertussen houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rondom dit thema op 
www.tropenmuseum.nl/slavernij302.  

 

De curatoren van Heden van het Slavernijverleden hebben daarnaast ook een zeer interessante manier 
ontwikkeld om (onderlinge) interactie met het publiek aan te moedigen. Zo stond centraal in de 
tentoonstelling een metalen rooster waaraan bezoekers kaartjes konden ophangen. Op deze kaartjes 
stonden uiteenlopende vragen waarop de bezoekers konden antwoordden. De onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de vragen, en enkele (soms verrassende) antwoorden. 

 

 

 

                                                      
302 Zaaltekst: “Praat met ons mee.” 

Voorbeeld van de manier waarop reflectie en debat gefaciliteerd worden in Heden van het Slavernijverleden. 
Bron: eigen foto.  



“Wat is de prijs van vrijheid?” 

I don’t feel like I know the price of 
freedom as a Western white male. I 
feel like I’ve never had to fight or 
pay for it. This is an eye opening 

observation. 

Naam: Dylan 

Leeftijd: 22 

“Wat heeft het 
slavernijverleden met jou te 

maken?” 

My family has a history of 
colonisers and of suppressed. It is 

difficult to see both stories. 

 

Leeftijd: 25 

“Wat maakt je mens?” 

 

Deze vraag is me een beetje te 
diepzinnig maar ik gok mijn ziel. 

“Waar verzet jij je tegen?” 

Zwarte piet is geen slaaf! Het is een 
kinderfeest schaam je! 

Naam: [Onleesbaar] 

Leeftijd: 11 

“Is Keti-Koti voor alle 
Nederlanders?” 

“Waar put jij kracht uit?” 

 

Het was bovendien interessant om te zien dat dit systeem actief debat mogelijk maakte, bijvoorbeeld over 
de omstreden kwestie van Zwarte Piet. Zo hingen in de enscenering de volgende boodschappen naast, 
boven of onder elkaar. Aan de hand van getekende pijlen werd aangeduid op welke boodschap men 
reageerde.  

 

 

“Waar verzet jij je tegen?” 

Tegen mensen die zich niet meer 
kunnen voorstellen hoe achterhaalde 
tradities op bepaalde mensen 
overkomen. Of het nou racistisch 
bedoeld is of niet. Marleen mocht 
100 jaar geleden ook niet stemmen 
dat zouden we nu ook raar vinden.. 

Naam:   Jason 

Leeftijd:  22 

 

“Wat maakt je mens?” 

Marleen (41), dus je wilt zeggen dat 
Zwarte Piet kroeshaar heeft gekregen 
door het schoonmaken van 
schoorstenen? 

 
“Waar verzet jij je tegen?” 

Zwarte piet heeft niets met racisme 
te maken. Ken je geschiedenis!! 

 

Naam:   Marleen 

Leeftijd: 41 

 

“Waar verzet jij je tegen?” 

Zwarte Piet is racisme! 

#2018tijdvoorverandering 

 
Naam:   Louisa & Tatum 

Leeftijd:  17 



Deze museale enscenering laat zeer concreet zien hoe een museum het maatschappelijk debat over het 
omstreden koloniale verleden kan faciliteren. Het publiek kan zijn of haar mening, perspectief, gedachten, 
bedenkingen, suggesties of kritieken via verschillende kanalen wereldkundig maken. Daarnaast wordt 
Heden van het Slavernijverleden actief reflectie opgeroepen over de vraag wat het betekent om in onvrijheid 
te leven, wat ons tot mens maakt of waar we ons tegen verzetten. De tentoonstelling krijgt op die manier 
een meer universeel karakter. Het koloniale verleden wordt niet geënsceneerd als afgesloten in een ver 
verleden, maar als ingrijpend aanwezig in het heden. Ook in de opbouw is dit duidelijk: de tentoonstelling 
is niet “chronologisch” maar wel thematisch opgebouwd, waardoor heden en verleden sterk verweven zijn. 
Het lijkt erop dat de scenografie opgebouwd is aan de hand van beredeneerde (leer) doelen. De vraag “wat 
willen we vertellen” was daarbij belangrijker dan “wat hebben we in onze collectie om te tonen.” De 
curatoren zijn tot slot erg reflexief over hun invalshoek (het perspectief van de tot slaaf gemaakten), ze 
pretenderen allerminst “de waarheid in pacht te hebben” én kondigen onmiddellijk een opvolgende 
tentoonstelling aan, waaruit de bezoeker opmaakt dat deze geschiedenis en de debatten errond sterk 
dynamisch zijn.   



7 CONCLUSIE  

 

In the museum, the complex history can never be done justice, 
but it can show what we want to think about. 

 
Barend Blom 

 

In dit onderzoek werd duidelijk dat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren zich in een 
onmogelijke spreidstand bevindt. De inhoudelijke renovatie van de permanente tentoonstelling blijft tot 
op heden een enorme uitdaging vormen. Opgejaagd door een maatschappelijk debat over het koloniale 
verleden dat razendsnel verandert én verscherpt, lijkt de instelling de tanden stuk te bijten op de vraag 
hoe het een relevant museaal verhaal kan brengen in een 21e -eeuwse wereld. Intern – laat staan 
maatschappelijk – bestaat er niet de minste consensus over welke richting het museum uit zou moeten 
gaan. Moet het vasthouden aan zijn oorspronkelijke missie om een “wetenschappelijk” verhaal te vertellen 
over het hedendaagse Afrikaanse continent? Of toch radicaal transformeren tot een museum dat volledig 
gewijd is aan (de)kolonisatie? Het werd uiteindelijk een compromis303. Hedendaags Afrika én het gedeelde 
koloniale verleden. Lieu de mémoire én lieu de rencontre. Langdurige wetenschappelijke waarheid én 
hardnekkige koloniale denkbeelden en stereotypen.  

Het KMMA moest deze gewrongen hybride ambities zien waar te maken met hoofdzakelijk koloniale 
collecties en dit in een propagandistische architectuur, die door zijn beschermde status weinig speelruimte 
biedt om een modern en hedendaags museum te worden. Het KMMA geniet overigens amper 
institutionele vrijheid om een eigen koers te varen: het is op verschillende niveaus juridisch geketend. 
Daarnaast is de instelling structureel onder gefinancierd en kampt het met een sterk personeelstekort. Dit 
dwingt tot het maken van museale keuzes die een voldoende groot bezoekersaantal kunnen garanderen. 
Ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de medewerkers van het KMMA een “niet-Afrikaanse” 
achtergrond heeft, moest de expertise voor de renovatie hoofdzakelijk intern gevonden worden. De 
instelling worstelt dan ook sterk met de vraag hoe het mensen met Afrikaanse roots op een structurele 
manier kan betrekken bij zijn werking. Daarnaast verliep de samenwerking tussen de verschillende 
stakeholders in de renovatie op tal van manieren moeizaam en soms zelfs conflictueus.  

In het KMMA gaapt op vele vlakken een diepe kloof tussen retoriek en realiteit. De retoriek dat het 
museum wereldwijd de rijkste en grootste collecties uit Midden-Afrika herbergt, verbergt de gewelddadige 
koloniale oorsprong van deze collecties én verhult dat ze eigenlijk amper een verhaal kunnen vertellen 
over hedendaagse Afrikaanse samenlevingen. De retoriek dat het museum sterk de moeite doet om zichzelf 
te dekoloniseren, verhult dat het kolonialisme in werkelijkheid schaars, versplinterd, gekuist en 
dubbelzinnig aanwezig is in de nieuwe tentoonstelling. De retoriek dat het museum “een unieke rol zal 
spelen in de strijd tegen racisme en culturele intolerantie” , blijkt zich in realiteit te beperkten tot de 
disclaimer dat “sommige aspecten van de koloniale beeldvorming nog altijd doorwerken.” De retoriek dat 
verregaand samengewerkt is met vertegenwoordigers van de Afrikaanse diaspora negeert dat er een 
structurele machtsongelijkheid bestond én bestaat tussen deze vertegenwoordigers en het vaste 
museumpersoneel. En de retoriek dat de heropening slechts het begin van een voortdurend proces zou 
zijn, zwijgt over de realiteit van het nijpende personeelstekort en de financiële krapte die onmiddellijk een 
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hypotheek dreigen te werpen op deze ambitie304. De retoriek om een museum voor iedereen te zijn, riskeert 
in realiteit niemand écht tevreden te stellen. 

In deze diepe kloof tussen retoriek en realiteit schuilt onvermogen. Onvermogen om als log, institutioneel 
(semi-)anachronisme een aansluiting te vinden bij de 21e -eeuwse maatschappelijke realiteit. Onvermogen 
om bruggen te bouwen tussen de verschillende departementen en diensten van de instelling. Onvermogen 
om eenzelfde taal te spreken en sterk uiteenlopende visies te harmoniseren. Onvermogen om alle 
verschillende actoren in het renovatieproces te scharen achter een “sterke, historische verhaallijn die 
gedragen wordt door een eenduidige en coherente visie305.” Onvermogen om de eigen positivistisch- 
wetenschappelijke opvattingen uit te dagen en een epistemologie te omarmen die ruimte laat voor 
ambiguïteit, heterogeniteit, incongruentie, conflict en onzekerheid. Onvermogen om de tomeloze, 
jarenlange en goedbedoelde inzet van zovelen om te zetten in een sterk eindresultaat. En finaal het 
onvermogen om het kolonialisme in al zijn hoedanigheden recht in de ogen te kijken.  

Ik heb in dit onderzoek onderbouwd trachten te beargumenteren dat de nieuwe permanente 
tentoonstelling in het KMMA lijdt aan koloniale afasie. Dat werd aangetoond door gedetailleerde analyses 
te maken van de zalen “een museum in beweging” ; “rituelen en ceremonies” ; “koloniale geschiedenis en 
onafhankelijkheid” en het gebruik van contemporaine Congolese kunst in het museum. Deze analyse is 
dus niet allesomvattend: belangrijke andere zalen blijven buiten beeld. Toch ben ik er van overtuigd dat 
ze een dieper inzicht verschaft in het algemene onvermogen van het museum om het koloniale verleden 
een gedegen plaats te geven in het museaal verhaal. 

Koloniale afasie manifesteert zich in het KMMA op sterk uiteenlopende manieren. Zo wordt erkend dat 
het museum diep geworteld is in het koloniale verleden, maar de consequenties hiervan worden amper 
bevraagd. De instelling snijdt lichtzinnig de banden door tussen het eigen koloniale verleden en de huidige 
activiteiten van het onderzoeksinstituut en het museum. Het verleden wordt verworpen en bekritiseerd – 
het heden wordt gelauwerd. De instelling lijkt onvoldoende te (willen?) beseffen dat het kolonialisme diep 
ingeschreven staat in zijn DNA, en dus resoneert in alles wat het doet. Het KMMA heeft (in een poging 
om in te spelen op een drastisch veranderend maatschappelijk debat) allerlei dekoloniale betekenislagen 
willen toevoegen aan zijn identiteit. De institutionele kern is echter onveranderd koloniaal gebleven. Dit 
gewrongen samen gaan van dekoloniale betekenislagen en een koloniale essentie werkt verwarrend en 
resulteert in een tegenstrijdig museaal verhaal. Dit wordt pijnlijk duidelijk in de retoriek van het museum 
om een “forum voor maatschappelijk debat” te zijn. Nergens in de scenografie is er namelijk ook maar 
één ingreep te vinden die een dergelijk debat zou kunnen faciliteren. Het museum heeft dus veel moeite 
gedaan om de verpakking te transformeren, maar de inhoud is onveranderd gebleven. Het onvermogen 
om deze koloniale wortels te erkennen, lijkt de belangrijke basis te zijn voor vele andere uitingsvormen 
van afasie in het museum.  

Zo wordt het kolonialisme als een afstandelijke en feitelijke episode in een ver verleden geënsceneerd. De 
hedendaagse erfenissen in de museale architectuur, in de publieke ruimte, in taalgebruik, in dominante 
(wetenschappelijke) denkkaders, in racisme en discriminatie, in sluimerende etnische verdeeldheid, in 
openlijke conflicten in Centraal-Afrika en in de neokoloniale exploitatie van natuurlijke rijkdommen: ze 
worden te weinig benoemd, laat staan ten volle uitgedaagd en geproblematiseerd. De consequentie hiervan 
is dat het kolonialisme niet alleen gepercipieerd wordt als ver weg in de tijd, maar ook als ver weg in de 
ruimte306. Dit verleden lijkt eerder een moeilijke Afrikaanse aangelegenheid te zijn die grotendeels buiten 
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de eigen, nationale geschiedenis valt. En daardoor verliest dit verleden schijnbaar zijn relevantie voor de 
hedendaagse Belgische samenleving.  

Met de huidige scenografie wordt het dan ook erg moeilijk om een vruchtbaar maatschappelijk debat te 
faciliteren. Het museale narratief slaagt er immers niet in om duidelijk te maken aan de bezoeker waarom 
er überhaupt debat nodig zou zijn. Sterker nog, door misleidend te beweren dat “historici het fundamenteel 
eens zijn over de reconstructie en interpretatie van het koloniale verleden” wordt enige vruchtbare dialoog 
onmiddellijk in de kiem gesmoord. “Wij weten het al lang, maar het publiek loopt nog wat achter”, lijkt 
het mantra. Het KMMA probeert dan ook koste wat het kost autoriteit te putten uit een zelfverklaarde, 
positivistische wetenschappelijkheid. De instelling gaat daarbij compleet voorbij aan fundamentele 
dekoloniale kritieken en riskeert zichzelf zo buiten spel te zetten als een geloofwaardige actor in deze 
debatten. 

Koloniale afasie manifesteert zich eveneens doordat de tentoonstelling er op verschillende plaatsen niet 
in slaagt om een historisch verhaal te vertellen. In de zaal “rituelen & ceremonies” heerst een oorverdovende 
stilte over de ingrijpende invloed van het kolonialisme op Afrikaanse samenlevingen. Deze samenlevingen 
worden daarbij in een “tijdloos heden” geplaatst, buiten de dynamiek van de geschiedenis. In de zaal 
“koloniale geschiedenis en onafhankelijkheid” daarentegen, wordt enkel en alleen de geschiedenis van het 
Belgisch kolonialisme getoond en wordt met geen woord gerept over de dynamiek van Afrikaanse 
samenlevingen – laat staan hun rituelen of ceremonies. Dit onderscheid is artificieel en niet onschuldig. 
Het is een direct gevolg van het historisch onderscheid tussen etnografie en antropologie enerzijds en 
geschiedenis anderzijds, zoals dat in een koloniale periode ontstaan is. Dit onderscheid heeft de collecties 
en de narratieven van het KMMA dan ook ingrijpend gestructureerd. Het onvermogen van het KMMA 
om het eurocentrische onderscheid tussen de beide wetenschappelijke disciplines in vraag te stellen, is een 
erg duidelijk voorbeeld van hoe diep koloniale schema’s verankerd zitten in deze instelling. De enige 
manier om het complexe verleden te tonen wie es eigentlich gewesen, is dan ook door het opzet van beide 
zalen niet langer artificieel uit elkaar te trekken. Wil het KMMA toch koste wat het kost vasthouden aan 
zijn positivistische logica, dan moet het een veel complexer historisch narratief brengen, waarin de 
samenlevingen van Centraal-Afrika geschetst worden in hun constante dynamiek met de koloniale 
systemen waarmee ze vanaf het einde van de 19e eeuw steeds ingrijpender in aanraking kwamen. 
Overigens: normaliter ondersteunen objecten en bronnen in een tentoongestelde enscenering een breder 
museaal verhaal. In het KMMA zijn de rollen echter omgekeerd. Er lijkt in het museum een vurig 
verlangen te bestaan om zoveel mogelijk de eigen collecties en de resultaten van het eigen 
onderzoeksinstituut te tonen en te valoriseren. Het KMMA dient zich echter af te vragen of deze collecties 
en/of onderzoeksresultaten überhaupt in staat zijn om het verhaal te vertellen dat relevant is in een 
hedendaags en gedekoloniseerd museum.  

Koloniale afasie toont zich verder in het feit dat het kolonialisme versplinterd aanwezig is in het gehele 
museum. Geregeld wordt er expliciet en kritisch over gesproken, maar nog veel vaker blijft het 
kolonialisme onderbelicht. Dit resulteert soms – niet verwonderlijk – in museale narratieven die elkaar 
fundamenteel tegenspreken. Zo leest de bezoeker in de zaal “koloniaal verleden en onafhankelijkheid” het 
volgende: “Collecties zeggen dikwijls meer over wie ze verzameld heeft dan over de samenleving waarin de stukken 
werden gemaakt en gebruikt. Afrikanen verzetten zich van bij het begin op verschillende manieren tegen de kolonisatie, 
maar dat blijkt nauwelijks uit de collecties van dit museum, mede vanwege de koloniale censuur307.” Maar een zaal 
verder worden vervolgens wel probleemloos zogezegde Afrikaanse “rituelen en tradities” geënsceneerd aan 
de hand van de koloniale collecties van het KMMA. Een volgend problematisch aspect van deze 
uitingsvorm van afasie, is dat bezoekers potentieel kunnen ontsnappen aan het koloniale verleden. Mede 
doordat een vast traject doorheen de tentoonstelling ontbreekt, kunnen onoplettende of gehaaste 
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bezoekers makkelijk de indruk krijgen dat het kolonialisme slechts een voetnoot vormt in het DNA van 
het KMMA of in het verleden van België tout court. 

De bezoeker krijgt in het algemeen weinig handvaten aangeboden om complexe fenomenen als 
kolonialisme, imperialisme, racisme of kapitalisme grondig te begrijpen. Nochtans zijn dit wel de 
elementaire bouwstenen die cruciaal zijn om tot een dieper begrip te komen over dit verleden en zijn 
erfenissen. Het museum slaagt er ook niet in om het fysieke en symbolische geweld dat structureel eigen 
was aan het koloniale systeem werkelijk over te brengen aan de bezoeker. De pijnlijke realiteit van het 
kolonialisme is net het gewelddadige, uitbuitende, ontmenselijkende en racistische karakter ervan. Ik heb 
dan ook beargumenteerd dat de nieuwe scenografie weinig of niet aanzet tot reflectie over de menselijke 
ervaring van pakweg slavernij, onvrijheid of racisme. De slavenboeien in de zaal koloniale geschiedenis zijn 
sprakeloze hoopjes ijzer uit een ver verleden. Er is amper identificatie mogelijk met de protagonisten van 
deze geschiedenis. In die zin riskeert de koloniale beeldvorming van de ander als Ander nog steeds voort 
te leven: de “gedeelde menselijkheid” van de voormalige kolonisator en voormalige gekoloniseerde worden 
niet duidelijk getoond308. De tentoonstelling Heden van het Slavernijverleden in het Tropenmuseum te 
Amsterdam heeft inspirerend aangetoond op welke manier deze gedeelde menselijkheid wél verkend zou 
kunnen worden.   

Ik heb in mijn onderzoek uitgebreid aandacht besteed aan de bredere context waarbinnen de vernieuwde 
tentoonstelling van het KMMA benaderd dient te worden – zowel de maatschappelijke debatten rond het 
koloniale verleden, als het complexe DNA van de instelling zelf. Ik ben ervan overtuigd dat deze brede 
contextschets cruciaal is om werkelijk te kunnen begrijpen hoe de renovatie finaal verlopen is. Daarnaast 
helpt ze ons ook om te begrijpen hoe vele werkpunten in het museum – al dan niet gelinkt aan koloniale 
afasie – verklaard kunnen worden. Vervolgens heb ik ook uitgebreid aandacht besteed aan uiteenlopende 
manieren waarop sommige van deze werkpunten verholpen zouden kunnen worden. Zo beargumenteerde 
ik dat het KMMA een facilitator van maatschappelijk debat zou moeten worden over het koloniale 
verleden. Hiervoor moet het zijn huidige paradigma (dat gefocust is op positivisme en geworteld in de 
geest van de “oude museologie”) verder loslaten ten voordele van een paradigma waarbinnen een 
heterogeniteit aan narratieven kan samenkomen, in interactie treden en – al dan niet – clashen. Want 
ondanks het feit dat in het museum hier en daar relativerende inzichten van de New Museology 
weerklinken, blijft een “apolitiek & neutraal wetenschappelijk” discours toch erg dominant aanwezig in 
de enscenering in Tervuren. Een belangrijk deel van dit onderzoek draaide dan ook rond de vraag hoe we 
historisch-wetenschappelijke expertise zouden kunnen verzoenen met de stemmen van andere 
“geheugenwerkers” die deze debatten eveneens mee bepalen. Terugkoppelend naar de inleiding, hoop ik 
aangetoond te hebben dat historische vaardigheden nog steeds een enorme meerwaarde kunnen bieden 
in de debatten rond het koloniale verleden – indien ze zichzelf niet verabsoluteren tot de enige waarachtige 
vorm van kennis over of omgang met het verleden. Ook voor de zoektocht naar de vraag of educatie, debat 
en activisme hand in hand kunnen gaan in het museum bleek de tentoonstelling Heden van het 
Slavernijverleden zeer inspirerend te zijn.  

Vervolgens suggereerde ik dat het KMMA zijn educatieve rol serieuzer dient op te nemen. Ik 
beargumenteerde dat het museum de specifieke vaardigheden van historisch denken zou kunnen 
bijbrengen aan zijn bezoekers. Het opstellen van helder afgebakende leerdoelen zou kunnen helpen om 
een sterk narratief op poten te zetten dat de hele scenografie op een logische en coherente manier 
integreert. De eindtermen geschiedenis van het Vlaamse secundaire onderwijs zouden een interessant 
kader kunnen vormen om van te vertrekken. Zo zou in het museum sterker de focus komen te liggen op 
het verschaffen van inzicht in de achterliggende structuren van het kolonialisme en de menselijke ervaring 
van bijvoorbeeld uitbuiting of racisme. Een dergelijke focus op leerdoelen laat ook meer toe om een 
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gerichte selectie te maken in de enorme hoeveelheid aan bronnen, objecten, personen, data of 
gebeurtenissen die potentieel deel zouden kunnen uitmaken van de scenografie. Daarbij is een constant 
terugkoppelen naar het heden fundamenteel.  

Ik heb met dit onderzoek een bijdrage trachten te leveren aan het voortdurende dekoloniseringsproces 
van het museum in Tervuren. De talrijke denkpistes die ik geschetst heb, willen in de eerste plaats een 
aanzet geven om deze complexe materie meer inzichtelijk en bespreekbaar te maken. In die zin moeten 
deze pistes nog verder bijgeschaafd en bekritiseerd worden, als was het maar om de blinde vlekken in mijn 
eigen analyse te belichten. Ook kunnen zo sommige premissen waarvan ik vertrek het vuur aan de schenen 
gelegd worden. Het zijn allemaal kleine maar belangrijke stappen in de richting van de noodzakelijke en 
urgente dekolonisering van het KMMA.  

Ik denk overigens dat er nog enkele interessante pistes voor wetenschappelijke onderzoek open liggen. Zo 
zouden de andere zalen van de tentoonstelling opgenomen kunnen worden in de analyse via het 
theoretische raamwerk van koloniale afasie. Verder zouden de gegidste rondleidingen doorheen het 
museum systematisch onderzocht kunnen worden: hoe gaan de museumgidsen om met de koloniale 
grandeur van de architectuur? Welk verhaal wordt verteld bij de diverse collectiestukken? Is kolonialisme 
in het gegidste discours wél meer transversaal aanwezig? Hoe wordt het kolonialisme in deze discoursen 
behandeld – als afgesloten in een ver verleden, of met aandacht voor de diverse erfenissen? Aanvullend 
zou de selectieprocedure en de inhoudelijke training van gidsen bestudeerd kunnen worden: krijgen de 
gidsen vanuit het museum voldoende handvaten aangeboden om een verhaal over (de)kolonisatie te 
vertellen? 

Hoe het KMMA zich in de komende jaren verder zal transformeren blijft een groot vraagteken. Sommigen 
zullen wellicht somber opwerpen dat de hele instelling een hopeloos anachronisme is, onvermogend om 
zijn eigen koloniale DNA te herschrijven. Toch ben ik hoopvol. De sporen van verandering zijn gezaaid 
en lijken her en der langzaam te ontkiemen. Daarin ligt de hoop verborgen dat het kolonialisme misschien 
op een dag wérkelijk in een ver en afgesloten verleden zal liggen. Die hoop wordt in het KMMA 
gesymboliseerd door één zaal in het bijzonder. Afgesloten van de rest van de tentoonstelling, in een 
donkere uithoek van de kelder, treft de aandachtige bezoeker Africatube aan. Deze zaal werpt een radicaal 
ander blik op Afrika: we krijgen er een jong, digitaal, creatief, geglobaliseerd en geconnecteerd continent 
te zien. Dit is de enige plek in het museum waar een stereotiepe beeldvorming over Afrika en Afrikanen 
actief bestreden wordt. Africatube is een ode aan het digitale tijdperk. Een tijdperk dat het potentieel in 
zich draagt om hardnekkige clichés uit te wissen, mensen opnieuw te verbinden en samen nieuwe verhalen 
te schrijven. Breekt er binnenkort voor het KMMA eveneens een nieuw tijdperk aan?  

It is hard to believe that only a few years ago people around the world couldn’t conceive of African 
digital art. Perhaps it was out of sheer ignorance, or a long history of a continent misunderstood, but 
there was a widely held assumption that Africa had been left out of digital life. If you Googled 
“Africa” 10 years ago, you would probably have come across: a map of Africa, The Lion King, 
wilderness and safari photography, and “poverty porn” with its attendant images of hungry children, 
war, disease, and strife. But inside roadside Internet cafes, or in local stores where you could purchase 
data bundles, a quiet revolution was taking place. Internet technology, like everywhere else in the 
world, was radically transforming culture. The internet facilitated imaginings of African culture that 
could be shared, tweeted and liked across the globe; African identity is now fusing with other cultures 
and extending the African diaspora to new territories309. 
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