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                           Bijdragen en giften 

De toestand van onze thesaurie is niet aI te schi�erend. Redenen zijn taIrijk 
(werkingsonkosten, beIas�ngen, ...) maar vooraI het niet-betaIen van de jaarIijkse bij-
drage. Tot onze Vereniging toetreden betekent onder meer steun verIenen ten einde de 
doeIsteIIingen te bereiken (ar�keI 5). 

Haar harmonieuze func�onering vergt middeIen. Enerzijds is er de vrijwillige inzet van 
diegenen die een taak van bestuur en beheer hebben aangenomen, maar anderzijds is 
er de nood om over de nodige fondsen te beschikken ten einde de beoogde ob jec�even 
te bereiken. 

Ter herinnering, de bijdragen zijn: 

Effec�ef, aangesIoten of groepsIid: 

25, 50, 100 € of meer 

750, Levenslang 

We vragen u dan ook, zo sneI mogeIijk, uw bijdrage te storten op het gebruikelijke 
rekeningsnummer. 

Uw giften zijn meer dan welkom    
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Wat ons betreft, zullen we nooit genoeg kunnen benadrukken dat een vereniging zoals de 
onze bestaat, enkel en alleen bestaat door haar activiteiten, producties door én voor haar 
leden. Daarom hebben we zoveel mogelijk  rekening houdend met de veiligheid van ieder-
een, de gezondheid van iedereen, zonder aarzeling de afgelopen twee jaar geprobeerd, on-
danks de omstandigheden die u beter kennen als ik, om de meeste van onze activiteiten zo 
goed als mogelijk verder te zetten. Bis repetita placet, …  

Hebt u voorstellen, constructieve opmerkingen, aarzel dan niet. … Wij hebben de vaste wil 
om aandachtig te blijven en er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het is een leuke uit-
daging die we willen aangaan. Suggesties voor activiteiten, rekrutering, publicatie, versprei-
ding, projecten, engagementen. ...  

Het leven wordt steeds duurder, dat merkt u ook. Onze werking eveneens, ondanks alle aan-
dacht die we voortdurend besteden aan het verlagen van kosten en lasten. Om u beter, just 
in time en op gepaste wijze van dienst te kunnen zijn, willen we onze dienstverlening op min 
of meer korte termijn (lidkaart, medailles, …) alsook onze IT- en media-omgeving blijven 
aanpassen. Maar, … ‘Time’ en ‘Money’, … en “Time is ook money”, …  

Dit alles brengt ons ertoe, om aan te dringen op lidgelden en eventuele andere bijdragen. 
We zullen hier zeker op terugkomen, vooral bij de presentatie van onze rekeningen en begro-
ting op de algemene vergadering op 22 juni 2022, gekoppeld aan een activiteit.  De essenti-
ële informatie en de modaliteiten worden u zo snel mogelijk meegedeeld.  

Nogmaals, drie kleine praktische overwegingen: voor zover u een (nieuw) e-mailadres hebt 
(dit verandert vrij regelmatig voor de ene of de andere) deel het ons mee (info@socol.be); 
als uw situatie gewijzigd is, in het bijzonder over de onderscheidingen die u gekregen hebt, 
vergeet dan niet om ons te informeren via het ad-hocformulier, met vermelding van wat er 
veranderd is ….   
We hebben een Facebook-account en zijn ook gestart   met de ontwikkeling van een 
'interactieve' omgeving (voor de jongsten van 7 tot 77 jaar en ouder) ...    
We zijn bezig dit alles aan te passen en hopen binnen aanvaardbare termijnen het te concre-
tiseren … We zijn bezig dit alles aan te passen en hopen binnen aanvaardbare termijnen het 
te concretiseren, ...) 

Onze website: www.socol.be                                                        Ons e-mailadres: info@socol.be 
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Clubdas van de Vereniging    -    Penning 

U werd onderscheiden in de Kroon-
orde of in de Leopold II Orde en u 
bent er fier over! Draag uw kleu-
ren! Om uw bestelling te plaat sen 
volstaat het om het bedrag van uw 
ge- wenste ar�kel (met portkosten) 
over te schrijven op het gekende 
rekeningnummer met vermelding 
van het bestelde ar�kel. 

 

De penning werd ver-
wezenlijkt ter gelegen- heid 
van ons 80-jarige bestaan in 
2015. Het eerste exemplaar 
werd aan Zijne Majesteit 
Koning Filip, aangeboden op 
9 september 2015. 

 
Das / Cravatte 

25 € 

Verpakking en portkosten  

BeIgië                                            4 € 
Europa                   6,50 € 
WereId            10 € 

 
   25 €  

Verpakking en portkosten 

BeIgië    4 € 
Europa        6,50 € 
WereId                      10 € 
Gravure        10 —30€ 
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Ter herinnering, de bijdragen zijn: 

 
Effec�ef, aangesIoten of groepsIid: 

25, 50, 100 € of meer 

750, Levenslang 

We vragen u dan ook, zo sneI mogeIijk, uw bijdrage te storten op het gebruikelijke 
rekeningsnummer. 

Uw giften zijn meer dan welkom    
 
 

 
 

 

 

 

Toen de Koning incognito logeerde in een groot hotel aan de Azurenkust, liet hij de kap-
per van het hotel ontbieden. Omdat hij zijn cliënt kende, werkte hij uiteraard in alle stilte 
en als hij zijn taak had vervuld, vroeg hij koudweg: het bedrag 20 francs… 

20 goudfranken uiteraard! Onverstoord haalt de Koning kalm een vijf frankstuk uit zijn 
borstzakje en overhandigt het aan de kapper:  
 
Kijk eens aan, een mooi stuk, voegt hij eraan toe. U zult er mijn hoofd op merken ver-

mits u ervoor hebt willen laten betalen. 
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AANPASSINGEN SINDS … UPDATE? 
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V�� ��� G����� V���� ��� �� 
O��� ��� L������ II  (D��� 
III) 

Het eerste deel verscheen in ons Tijdschri� 
van september 2020, pp. 9 – 16. Het twee-
de in dit van september 2021, pp. 37-44. 

Samenva�ng van de inleiding    

Dit ar�kel is geïnspireerd op het boek ‘De la 
Toison d’Or à l’Ordre de Leopold II‘ van An-
dré L’Hoist(1), gepubliceerd in 1939 door 
‘l’Association de l’Ordre de Leopold II, asbl’. 
Vice-voorzi�er Jacobus Hermans bracht in 
2011, voor onze vereniging (VEKROL), een 
Franstalige bloemlezing uit dit boek. De 
vraag wordt beantwoord: “Waren de Kroon-
orde en de Orde van Leopold II vroeger Con-
golese orden?”.   
Gezien de hoge lee�ijd van het boek is het 
geraadzaam bij de inhoud enige duiding en 
aanvullingen te geven.  

L’Hoist was een journalist en 
schrijver, geen historicus. In zijn 
boek staat nauwelijks enige 
bronverwijzing. Hij publiceerde 
over de Congolezen en de Con-
golese ‘Orde van Verdienste’, de 
‘Orde van de Leeuw’ en de ‘Orde 
van de Afrikaanse Ster’. De goe-
de zorg voor en de ontwikkeling 
van de kolonie was een normale 
ingesteldheid. De dekolonisa�e 
zal slechts in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog zijn intrede 
doen. 

Geschiedenis staat niet onveranderlijk en 
defini�ef gebeiteld in steen. Het is het re-
sultaat van een steeds voortschrijdende 
kennis en van een permanent mul�discipli-
nair wetenschappelijk kri�sch onderzoek 
naar en van de nieuwe en oude bronnen, 
van de antropologie, archeologie enz . Er 
worden doorlopend nieuwe ontdekkingen 
gedaan. 

Geschiedschrijving is een me�er dat in drie 
(Bachelor) of vier jaren (Master) met veel 
oefenen, begeleiding en examens aange-
leerd wordt aan een universiteit. Sommige 
(amateur) historici, hoe goed hun feiten-
kennis ook moge zijn, zijn soms weinig kri-
�sch voor hun bronnen en zichzelf. Ze accu-
muleren feiten, uit boeken en ar�kels, die 
diens�g kunnen zijn voor hun betoog. Het 
worden pleidooien pro domo en zijn een 
voorbeeld van teleologisch denken, waarbij 
het beves�gingsvooroordeel er vingerdik op 
ligt. Een boek – ook dit - kan vlot gelezen 

worden, maar de lezer moet er 
zich van bewust zijn dat de idee-
ën gesproten zijn uit het hoofd 
van een mens, die beïnvloed is 
door de socio-culturele tenden-
sen van de �jdsperiode en de op-
va�ngen van zijn/haar ‘meester’ 
en voorouders. Wiens brood 
men eet, diens woord men 
spreekt.  

We zien in dit werk de invloed 
van twee beroemde historici 
burggraaf Charles Terlinden 
(1878-1972) en Henri Pirenne 
(1862-1935). Er werd in die �jd 

Filips de Goede in het gewaad 
en de halsketting van de Orde 
van het Gulden Vlies  
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nog steeds een roman�sche geschiedenis 
geschreven en gepropageerd, die terugging 
tot de ‘Oude Belgen’() en waarbij hertog Fi-
lips de Goede de ‘S�chter van België’ werd 
genoemd. Dit paradigma wou sinds de on-
a�ankelijkheid van België, een eeuwenou-
de historische legi�miteit geven aan de jon-
ge Na�e. Deze ‘Vaderlandse Geschiedenis’ 
werd in de scholen aangeleerd tot in de ja-
ren zeven�g van vorige eeuw. L’Hoist hee� 
in dezelfde op�ek, getracht aan de Orde van 
Leopold II een historisch draagvlak te geven. 
Hij gaat daarvoor terug tot Filips de Goede, 
de s�chter van de Orde van het gulden 
Vlies. Het past echter niet om te beweren 
dat de Orde van Leopold II of de Kroonorde 
de moderne versie zou zijn van de Orde van 
het Gulden Vlies, dat is een brug te ver. Het 
roman�sch na�onalisme doorstaat niet 
meer de wetenschappelijke kri�ek van de 
moderne academische historici, het  is ach-
terhaald. 

De �jdsgeest van de periode waarin het 
boek tot stand kwam is ook belangrijk. Eu-
ropa was in 1939 een kruitvat geworden en 
het na�onalisme, in al zijn vormen, stak 
weer de kop op. Er dreigde een nieuwe we-
reldbrand. Het versterken van de vader-
landsliefde leek in die vooroorlogse jaren 
noodzakelijk. Het ‘Roemrijke Verleden’ werd 
in de kijker geplaatst.  

Er is een scherpe polemiek ontstaan tussen 
voor- en tegenstanders van Leopold II. De 
strijdende par�jen laten zich leiden door 
hun emo�es. Ze gebruiken selec�ef historici 
en andere auteurs om hun gelijk te halen. 
Het kolonialisme was toen schering en in-

slag. Het past niet om de Belgisch-
Congolese koloniale geschiedenis uit zijn 
wereld- en �jdsverband te rukken en deze 
te beoordelen met de ethiek en de moraal 
van vandaag de dag. Het zou eveneens ver-
keerd zijn om al wat gebeurde in de Congo 
Vrijstaat op de rekening te schrijven van de 
Vorst en zijn medewerkers. Het kri�sch his-
torisch onderzoek is nog steeds aan gang. 
We onthouden ons, om hier te argumente-
ren voor of tegen de ‘koloniale poli�ek’ van 
koning Leopold II. Een academische histori-
cus mag geen scherprechter zijn van het 
verleden maar een zo neutraal mogelijke 
wetenschappelijke onderzoeker.  

We houden ons bij dit boek, met al zijn ge-
breken, om de oorsprong van de heden-
daagse Orden na te gaan. Dit ar�kel is een 
vertaling en bewerking van het oorspronke-
lijke ar�kel van Jacobus Hermans. Het boek 
op zich blij� een interessant en lezenswaar-
dig werkstuk van 82 jaar oud maar moet in 
dat perspec�ef gezien worden. (Ludo Van 
der Stock, historicus)(2). 

 

HET ONAFHANKELIJKE BELGIE 
De Revolu�onaire Onderscheidingen  

De Belgische revolu�e, die begon op 25 au-
gustus 1830, leidde voor onze provincies tot 
een verwarde we�elijke situa�e. Een �jde-
lijke regering had zich afgescheiden ver-
klaard van het Noorden en te Brussel de 
Belgische ona�ankelijkheid uitgeroepen. 
De Nederlandse kroonprins volgde dit en 
rich�e in Antwerpen een soort van ‘Belgisch 
ministerie’ op. De afscheiding werd in Den 
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Haag door de we�elijke organen van het 
Nederlands Koninkrijk goedgekeurd maar 
koning Willem I bleef koppig de Belgen als 
rebellen beschouwen. 

De Belgische troepen dreigden het Neder-
lands grondgebied binnen te vallen.   
Willem deed beroep op de grootmachten, 
de overwinnaars van Waterloo. Zij legden 
een wapens�lstand op, waarbij de Belgen 
het recht van strijdende par�j wordt toege-
zegd, met andere woorden een na�onaal 
bestaan op 4 november 1830. Willem pro-
testeerde en nam afstand van de beslissing 
van de grootmachten. De ona�ankelijkheid 
werd door de grote mogendheden erkend 
op de Conferen�e van Londen van 20 de-
cember 1830.  

Het Voorlopig Be-
wind, de eerste rege-
ring, stelde een “com-
missie beloningen 
voor de mooie acties 
van de vier dagen” 
samen, om de leden 
van de spontane re-
volu�onaire burger-
mili�es te belonen. 
Op 06 november  
1830 werd over het 
ontwerp van een decora�e beslist. Het was 
de eerste Belgische gouden medaille van 
erkentelijkheid, ze droeg de woorden: 
“Récompense civique”. Ze werd toegekend 
aan de vaandels van de Brusselse bourgeoi-
sie en aan slechts vijf personen.  

 

De Ster van Eer en het IJzeren Kruis 
Het Voorlopig Bewind 
vaardigde op 14 januari 
1831 een besluit uit voor 
een ander ereteken van 
het nieuwe ona�ankelij-
ke België.   
De Ster van Eer (La Croix 
d’Honneur) zal “uitslui-
tend toegewijd zijn om 
een blijvende herinne-
ring te zijn voor de dien-
sten bewezen aan de Revolutie; ze zal niet 
uitgereikt kunnen worden voor een andere 
zaak”. De Orde van de Erester beva�e drie 
klassen: Commandeur, Officier en Ridder.  
De eerste werd aan  een lint rond de hals 
gedragen, de tweede was een gouden ju-
weel vervat in email en de derde was in zil-
ver en email. Op 28 mei 1831 vernie�gde 
een decreet van het Na�onaal Congres het 
besluit dat de Erester had ingevoerd. Ze 
was een zeer kort leven beschoren. 

Na de Tiendaagse Veldtocht in augustus 
1831 keerde de rust langzaam terug. Een 
Nederlands garnizoen zou echter tot 1832 
de citadel van Antwerpen beze�en. 

De diensten geleverd �jdens de Belgische 
Revolu�e werden eerst beloond met een 
IJzeren Medaille van 8 ok-
tober 1833, gevolgd door 
het IJzeren Kruis. (3)  
Op 30 november 1833 
werden het kruis en de 
medaille twee klassen van 
dezelfde onderscheiding 
met verschillende linten. 
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De medaille werd op 22 augustus 1834 om-
gevormd tot het Kruis 2e klasse maar met 
behoud van het lint.   
Op 21 februari 1835 werden alle kruisen 
iden�ek en de tweede klasse werd opgehe-
ven. Het zwarte kruis lijkt op het juweel van 
het actuele Militair Kruis. Dit laatste werd in 
1885 ingevoerd door koning Leopold II. Er 
werden 1635 kruisen uitgereikt. 

De Leopoldsorde (1832) 
De Belgische grondwet voorziet in ar�kel 
76: “Hij (de Koning) verleent de militaire Or-
den voorgeschreven volgens de wet”.   
In de commissies van het Na�onaal Congres 
werd er gesproken over burgerlijke en mili-
taire Orden. De burgerlijke werden in eerste 
instan�e verworpen. Er ontstonden verhi�e 
discussies. 

Op 11 juli 1832 werd toch de wet 
afgekondigd die de Leopoldsorde 
s�ch�e met zowel een burgerlijke 
als een militaire tak. De militaire tak 
werd gekenmerkt door de gekruiste 
zwaarden onder de koningskroon. 
Oorspronkelijk kende de Leopolds-
orde slechts de vier tradi�onele 
klassen. De vijfde: Grootofficier, 
werd bij koninklijk besluit gecre-
ëerd op 28 november 1838.  

De kleur die gekozen werd voor het 
lint van de Leopoldsorde is purper-
rood.(4) De rapporteur in de Kamer, 
Dumor�er, zei toen: “ België heeft ook zijn 
Orde gekregen, de meest illustere van alle: 
het Gulden Vlies dat nationaal bezit is, werd 
altijd beschouwd als inherent aan de Belgi-

sche kroon … maar omdat onze ontluikende 
dynastie het niet mag opeisen, dient een es-
sentiële nationale Orde gecreëerd te wor-
den.” Uitgezonderd de naam en het juweel, 
zal de roodach�ge kleur van het lint be-
waard blijven. 

De bepalingen van de wet van 11 juli 1832
(5) op de Leopoldsorde zullen later uitge-
breid worden naar de andere na�onale Or-
den. De statuten van de Orde van het Erele-
gioen en van de Willemsorde werden over-
genomen. Men kende een ‘pensioen’ toe 
aan de �tularissen van de Leopoldsorde. 
Het gekoppelde pensioen bedroeg jaarlijks 
100 frank, iden�ek voor alle graden en 
slechts voorbehouden aan leden van de Or-
de, militairen met een lagere graad dan offi-

cier.   
De militairen verloren hun vergoe-
ding indien zij door hun verdien-
sten en/of examens tot de rang van 
officier opklommen. Het moge ge-
zegd: een eigenaardig denkpatroon 
qua beloningspoli�ek van onze 
wetgever. 

Na de Leopoldsorde werden ande-
re eervolle onderscheidingen in 
België ingevoerd. In het begin reik-
te de Vorst enkel ten persoonlijke 
�tel medailles in de Leopoldsorde 
uit, om aan hem verleende dien-
sten te belonen. Tot 1908 hee� 

België maar één Orde gekend. Onze eerste 
Vorst zag de Leopoldsorde als een Orde van 
het Koninklijk Huis van de Belgische Saksen-
Coburgs en niet als een na�onale Orde.  
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De Saksisch-Ernes-
�jnse Huisorde 

De Saksisch-Ernes-
�jnse Huisorde, ge-
s�cht in 1690 door 
Frederik van Saksen-
Gotha, werd geres-
taureerd. Het was 
“een teken van eer 
van de prinselijke le-
den van Ons Huis”. Ze kende vier klassen:  
het Grootkruis, Commandeur 1e  klasse 
(Groot-officier), Commandeurs en Ridders, 
die elke hertogelijke ho�ouding van het 
adellijke Huis mocht toekennen aan zijn on-
derdanen, volgens een vastgesteld aantal. 
Er was geen beperking voor de buitenland-
se kandidaten, voor zover dat ze voorge-
steld werden met het akkoord van twee op 
de drie hertogelijke huizen. De koning kon 
deze Orde laten toekennen zonder hiervoor 
de toestemming te moeten vragen aan de 
bevoegde Belgische minister. 

DE EERSTE ‘CONGOLESE’ ORDEN 
De Orde van de Afrikaanse Ster (1888) 
en de Koninklijke Orde van de Leeuw 
(1891) 

Tien jaren na de oprich-
�ng van het Studiecomi-
té van Opper-Congo, op 
30 december 1888, 
s�ch�e koning Leopold 
II, als soeverein van Con-
go Vrijstaat, de Orde van 
de Afrikaanse Ster. Het 
mo�o van de orde was 

"Travail et progrès" (werk en vooruitgang). 
Toen hij zeker was van zijn beschikbare 
middelen, star�e de koning een offensief 
tegen de slavernij en voor de uitbreiding 
van zijn macht over de toenmalige Congo-
lese grenzen: Katanga, Est, Uélé, Lunda, 
enz.  De inspanningen en opofferingen die 
gevraagd werd aan de Belgische militairen 
van de in 1885 opgerichte Force Publique 
en inlandse soldaten was enorm. 

Het ridderschap in de Orde van de Afri-
kaanse Ster zou door zijn uitzonderlijke toe-
kenning evenwaardig moeten zijn als de 
commandeurschappen en de grootofficie-
ren van andere Ordes. Omdat de uitreiking 
van de Afrikaanse Ster zeldzaam moest blij-
ven creëerde de Soeverein op zijn verjaar-
dag in 1891 daarom de Koninklijke Orde 
van de Leeuw.  
Congo werd in 1908 een 
Belgische kolonie. De twee 
Ordes werden overgeno-
men door het Koninkrijk 
België. Ze werden na de 
Congolese ona�ankelijk-
heid in 1960 niet meer uit-
gereikt. 

De Congolese Orde van 
Leopold II  (1900) 
Sedert 1895 had de Koning enkel nog pro-
tocollaire rela�es met zijn familie van Sak-
sen-Cobourg-Gotha. Vrijstaat Congo had 
bovendien een vete met Duitsland. Aan de 
grens tussen Ruzizi en Kivu lagen de troe-
pen van de Congo Vrijstaat en deze van 
Duits Oost Afrika in een uiterst precaire ge-
wapende vrede tegenover elkaar. In een 
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dergelijke conjunctuur was het duidelijk dat 
Leopold II weinig zin had om zijn aanhan-
gers te decoreren met de Duitse Orde van 
het Huis Ernes�ne.   
Ondertussen hadden de Congolese Orden 
van de Ster en de Leeuw hun welbepaalde 
bestemming gekregen die de Koning onge-
wijzigd wou laten. 

Er kwam een nieuwe or-
de. Het Kruis in de Orde 
van Leopold II werd per 
decreet van de soeverein 
van de Congo Vrijstaat op 
24 augustus 1900 opge-
richt. Het decreet werd 
slechts drie jaar later in 
uitvoering gebracht. Het 
was toen een ereteken 
zonder Belgisch na�onaal 
karakter. 

De auteur, L’Hoist, deed 
beroep op de herinneringen van één van 
de ondertekenaars van het Congolees de-
creet over deze orde en op deze van een 
gepensioneerde hoge func�onaris, kolonel 
K., die informa�e bezat uit de eerste hand. 
  
Ze verduidelijkten dat de “decoraties van 
de Orde van Leopold II, medailles bevatte 
en daarnaast alleen ridder- en officierskrui-
sen”. De andere graden en waardigheden 
van de Orde werden er slechts later aan 
toegevoegd door een aanpassing van het 
eerste besluit, waarvan de tekst verloren is 
geraakt.  

De onderscheidingen van de jonge Orde 
werden niet hoog gewaardeerd bij het be-

gin van hun bestaan. Ze had het karakter 
van een huisorde. De onderscheiding werd 
verleend door de koning als beloning voor 
verleende diensten aan het koningshuis in 
de Congo Vrijstaat. In belangrijke mate 
voor de hulp in het koloniaal dispuut met 
het mach�ge Engeland, gesteund door 
Duitsland en geholpen door Belgische an�-
monarchisten. Het conflict had als inzet het 
Lado gebied in Bahr-el-Ghazal, nu Zuid-
Soedan en Noordwest Oeganda. In deze 
pseudo-enclave, die verbonden was met de 
Congo Vrijstaat, lag Rejaf, een belangrijke 
handelshaven op de Boven-Nijl. Zonder ha-
ven was er nauwelijks handel met Europa 
en de rest van de wereld mogelijk. De en-
clave bestond van 1894 tot 1910.  

De geschiedenis van Bar-el-Ghazal is nauw 
verbonden met de oorsprong van onze 
twee jongste na�onale orden: de Orde van 
Leopold II en de Kroonorde. In de context 
van het Bahr-el-Ghazal conflict, hadden En-
gelsen een opstand uitgelokt en waren een 
lastercampagne gestart tegen het beleid 
van onze koning. Belgische an�monarchis-
ten gooiden in eigen land olie op het vuur. 
De Engelse regering wist dat de Europese 
publieke opinie zich weinig zorgen zou ma-
ken over de rechten van Leopold II op Bahr-
el-Ghazal, zodra ze overtuigd was van de 
wreedheden van de Congolese administra-
�e. Men eiste omwille van “de menselijke 
eer” (nu zou dit mensenrechten genoemd 
worden) de afschaffing van de soevereini-
teit van de koning Leopold II over Congo.  

Duitse milieus bui�en deze situa�e onmid-
dellijk uit en financierden in het geheim En-
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gelse ‘reporters’ om deze affaire nog meer 
op te blazen. Ze hoopten dat Berlijn, die 
meer koloniën wilde, eventueel zou kunnen 
genieten van een stuk Congolese erfenis. 
Het was de bedoeling in België een an�-
Engelse sfeer te doen ontstaan, die mis-
schien de Duitsgezindheid bij een deel van 
de Belgische bevolking zou kunnen aanwak-
keren. Het hoorde, zoals de bouw van zwa-
re slagkruisers om de zeeën te beheersen, 
tot de voorbereidingen van de Groote Oor-
log.  

Vrienden van de Vorst, die Congo kenden, 
verdedigden het land en zijn soeverein 
overal, tot zelfs in Liverpool, het centrum 
van de an�leopoldaanse agita�e. De dap-
pere verdedigers van de Congolese en 
‘Soedanese’ Vorst ontvingen de nieuwe 
hoogste graden in de Orde van Leopold II: 
Commandeur, Grootofficier en Grootkruis.  

De Orde van Leopold II was oorspronkelijk 
zuiver Congolees, of zoals soms gezegd een 
‘Orde van de Nijl’. Het was een spin-off van 
de machtsstrijd om de Boven-Nijl. Bij het 
overlijden van de Vorst in 1909 kregen de 
Bri�en hun zin. De Lado-enclave ging over 
naar (Brits) Soedan.  

De Orde van Leopold II bleef sluimerend 
bestaan en zou later onder een licht gewij-
zigde vorm heropleven. 

De Orde van de Kroon  of  Kroonorde 
(1897) 
Dankzij de persoonlijke herinneringen van 
de medewerkers van de koning,  de baron-
nen C. L. en  N. A., was het mogelijk om het 
ontstaan van de Kroonorde weer te geven. 

Het is eerder anekdo�sch. Op 19 juni 1897 
stelde de Staatssecretaris voor Congo aan 
de koning voor om het ridderschap in de 
Orde van de Leeuw toe te kennen aan twee 
hoge func�onarissen van de centrale admi-
nistra�e.   
De ene was een “oude Afrikaan” (sic), de 
andere had blijk gegeven van uitzonderlijke 
toewijding maar werd steeds in Europese 
dienst gehouden. Na enige minuten be-
denk�jd kende de koning voor de eerste 
persoon de gevraagde onderscheiding toe 
maar voegde eraan toe:    
Ik heb besloten om de Leeuw enkel toe te 
kennen aan hen die in Afrika geweest zijn; 
uw tweede kandidaat zal moeten wachten 
op de tekenen van mijn blijk jegens hem. Ik 
zal inderdaad een nieuwe orde stichten: de-
ze van de Kroon, waarvoor de beperking die 
ik vermeld heb niet van toepassing zal zijn. 
Hij zal er de titularis van worden”. 

De Orde van de Kroon werd evenwel niet 
onmiddellijk gecreëerd. De Koning had er 
een discussie over met zijn directe mede-
werkers. Leopold II wou niet enkel de 
Kroonorde oprichten maar ook een andere 
onderscheiding in het leven roepen: de 
‘Congolese Palmen’, in twee graden, precies 
in overeenstemming met de Franse acade-
mische palmen en bestemd voor ar�esten 
en schrijvers. De Staatssecretaris vreesde 
de verwarring bij het ontstaan van twee 
nieuwe decora�es tegelijk. Het compromis 
werd op 15 oktober 1897 weergegeven in 
het besluit over de oprich�ng van de 
Kroonorde. We vinden er naast de ridder-
kruisen en hogere onderscheidingen aan 
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een rood lint, de twee palmen gehecht aan 
een eigen lint, in rood en zilver. De drie ty-
pes van medailles, goud, zilver en brons, 
volgden op 25 juni 1898. Het kruis is qua 
uitzicht een ‘tweelingbroer’ van het Légion 
d’honneur 

De auteur schrij�: “Misschien wordt in Bel-
gië de juiste waarde van deze nationale Or-
de niet goed ingeschat. Deze telt een 
40.000-tal leden, medailles en palmen inbe-
grepen, waarvan ongeveer de helft het 
kruis, of één kruis voor 420 Belgen. Er is een 
Ster van het Légion d’Honneur voor 220 
Fransen.” 

De Belgische Orde van Leopold II  
(1908) 
De Congo Vrijstaat hield op te bestaan op 
18 oktober 1908. Congo werd een Belgi-
sche kolonie, het was een deel van België 
‘over zee’ (outre-mer). De minister van ko-
loniën kreeg de administra�e over de nu 
Belgisch geworden Congolese Ordes.  

Op 22 december 1908 werd de eerste Bel-
gische Orde van Leopold II verleend aan de 
heer Vandepu�e, directeur van het minis-
terie van Financiën. Het juweel werd enigs-
zins gewijzigd, het lint bleef hetzelfde. De 
Belgische Leeuw verving het blauwe Con-
golese schild. Het Congolese mo�o “Travail 
et Progrès” werd vervangen door “L’Union 
fait la Force”. De sporen van deze oorspron-
kelijk koloniale decora�e werden des�jds 
geruisloos uitgewist, zonder enig Koninklijk 
Besluit.  

Na twee jaar van voorlopige administra�e 
werd op 9 mei 1910, de administra�e van 

de ex-Congolese, nu Belgische Ordes, over-
gedragen aan het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, waar sinds decennia de ou-
dere Orde van Leopold werd beheerd. Wat 
tot vandaag de dag nog steeds het geval is.  

 

De Orde van Leopold II had van bij aanvang 
een burgerlijk karakter. Op 22 mei 1912 in 
de aanloop van de Eerste Wereldoorlog, 
kreeg de Orde ook een militair karakter. Ve-
le eervolle onderscheidingen in deze Orde, 
medailles en ridderordes werden postuum 
verleend aan gesneuvelde militairen.  

‘De Orde werd gedoopt met het bloed van 
onze heroïsche militairen en werd een Orde 
van de Moed’, schrij� L’Hoist. 

Bij KB van 24 juni 1919 werd bepaald dat 
de orde ook werd uitgereikt aan zeer ver-
dienstelijke burgers waaronder inlich�ngs-
agenten in oorlogs�jd. In 1930 werden 
daar de oorlogsinvaliden bijgevoegd, vol-
gens hun percentage van invaliditeit. Later 
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kwamen er de militaire piloten bij, die 
naargelang hun vlieguren er een staa�e bij 
kregen. De gekruiste zwaarden (glaives) 
werden vanaf 1939, na �en jaar, toegekend 
aan veteranen, dragers van na�onale or-
des. Voor de kruisen in de Kroonorde en de 
Orde van Leopold II werden vergoedingen 
uitgekeerd, voor militairen en poli�emen-
sen maar niet aan de officieren. 

De auteur publiceerde zijn boek begin 
1939. In september van dat jaar vielen de 
Duitse Wehrmacht en o.a. de SS-Totenkopf-
Standarten ‘Oberbayern’, ‘Thüringen’ en 
‘Brandenburg’ Polen binnen. Het was het 
vreselijke moorddadige begin van de Twee-
de Wereldoorlog. Sindsdien is er geen nieu-
we na�onale Orde meer gecreëerd. België 
hee� de dag van vandaag slechts drie: de 
Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde 
van Leopold II.   

 

 

 

Naschri� van de ‘bewerker’ 
Niet alleen militairen in gevechtszones, ook 
heldha�ige en zeer verdienstelijke burgers 
aan het thuisfront, bekende ar�esten en 
wetenschappers, poli�ci, academici, diplo-
maten, ambtenaren, militairen, poli�emen-
sen, captains of industry, inlich�ngsagenten 
en weerstanders 1940-45, werden onder-
scheiden met de Orde van Leopold II en 
met de Kroonorde. 

 

Onze familie hee� een bijzondere band 
met deze Ordes. Het ridderkruis in de Orde 

van Leopold II, met gekruiste zwaarden, 
werd – naast een aantal andere eretekens - 
verleend aan wijlen mijn moeder, Maria 
Van de Perre (1924-2003). Ze was een esta-
fe�e en gewapende weerstandster van de 
weerstandsbeweging NKB, die o.l.v. ‘Harry’, 
Eugène Colson(6), de haven van Antwerpen 
hee� gevrijwaard van vernielingen.  

 

 

 

 

Een ander geërfd ereteken is een ridder-
kruis in de Kroonorde met zwaarden van 
grootvader Frans Van der Stock, vrijwilliger, 
oud-strijder 1914-’18 en front-estafe�e(7). 
Hij had nog andere decora�es, zoals het 
Vuurkruis 14-18. Alleen de Herdenkingsme-
daille van de Veldtocht  14-18, staat op de-
ze foto. 
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Deze eretekens liggen broederlijk naast 
mijn borstster van Grootofficier in de 
Kroonorde en het commandeurskruis in de 
Orde van Leopold II, verkregen na 42 
dienstjaren, in de strijd tegen onrecht en 
misdaad, waarvan de laatste acht jaren in 
de Balkanlanden, als een modern soort es-
tafe�e, nl. Raad bij de Belgische ambassa-
des, poli�e- en jus��eel liaisonofficier. De 
appel …  

 

is het fierheid en nostalgie?  

(Ludo Van der Stock) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leopold II die door zijn minister Woeste omschreven werd als een inconse-
quente katholiek, ontving in zijn prachtige residentie te Cap Ferat, de Voor-
zitter van de Couvier Raad, die een voorname antiklerikaal was. De Fransman 
stond in bewondering voor de pracht van het park: 

Majesteit, wat een pracht hebt u hier gecreëerd.. 

En de Koning keek op een naïeve wijze verbaasd op: 

Maar, Mijnheer de Voorzi�er, ik heb dit alles niet gerealiseerd maar het is de 
Goede God. 

 

(1) André L'Hoist, De la Toison d’Or à l’Ordre de Léopold II  
(Brussel : Uitg. vzw Orde Leopold II, 1939) 
   De illustraties in dit artikel komen niet uit het boek (LVdS) 
(2)   De bewerker: (LVdS) Ludo Van der Stock, MA Gesch. (UA), 

MSc Crim. Wet.(UGent), BSc Soc. & Mil. Wet. (KMS), Hoofd-
commissaris o.r., lid van de Vereniging van de Kroonorde en 
van de Orde van Leopold II. 

(3)   Tekst: "Bestemd voor de tussen 25 augustus 1830 en 4 
februari 1831 gewonde burgers, de eclatant dappere strij-
ders voor na�onale ona�ankelijkheid en zij die opvallende 
diensten aan het land hebben bewezen". 

(4) De auteur van het boek A. L’Hoist schrij� “rouge ponceau”. 
Maar : ponceau est un nom de couleur qui indique la teinte 
rouge vif foncé de la fleur du coquelicot. (Wikipedia : pon-
ceau). De ware kleur is violet amarant (LVdS). 

(5) Het boek vermeldt 11 juni 1832. Waarschijnlijk is dit een 
drukfout. Een wet d.d. 11 juni 1832 betreffende eervolle 
onderscheidingen, was niet te vinden. De Wet tot instelling 
van de Leopoldsorde dateert van 11 juli 1832 (LVdS).  

(6)Eugène Colson (Charleroi , 1913 – Antwerpen, 2000) o.a. 
www.cegesoma.be/nl/archief-eugène-colson  

(7) Jan Van der Stock, De kleine oorlog van drie broers Frans-
Aime-Octaaf Van der Stock. Dagboeken - brieven - documen-
ten 1914-1920,  Website Academia: https://
www.academia.edu/40198839  (januari 2021). 
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Voorbeschouwing 

Het verhaal van Michel ‘Arthur’ Wi�amer 
(1854-1939) in China speelt zich af rond de 
eeuwwisseling van het jaar 1900, in een 
�jd waarin koning Leopold II handelspart-
ners en vooral afzetgebieden zocht voor de 
inlandse industrie maar ook voor ‘zijn’ Con-
go Vrijstaat. In de 19e eeuw stond België, 
tweede op de ranglijst van economische 
macht, derde op het gebied van industrie 
en vierde op de ranglijst van interna�onale 
handel.  

Toenmalig kapitein-commandant BEM 
Wi�amer, een militair ingenieur (KMS, ar-

�llerie), was 
directeur van 
de Kon. Ca-
de�enschool. 
Hij kreeg een 
mandaat van 
de Congo Vrij-
staat, direct 
van koning Le-
opold II. Hij 

werd �jdelijk gedetacheerd bij het Na�o-
naal Cartografisch Ins�tuut. Een interview 
van Wi�amer werd op 7 december 1900 
gepubliceerd in de liberale Brusselse krant 

DE ZENDING VAN ARTHUR WITTAMER IN CHINA (1898-1901)  

Michel Wi�amer 



 

19 

L’Etoile Belge. Tijdens de kolonisa�e van 
Congo nam L'Étoile Belge een vrij na�ona-
lis�sche toon aan en werd een ac�eve 
spreekbuis voor koninklijke propaganda. In 
1912 werd Wi�amer kolonel bij de 
‘bijzondere diensten’. Hij overleed in 1939.  

Het reisverhaal van Wi�amer is gedetail-
leerd geschreven door André Lederer 
(1910-1997), een gewezen koloniaal amb-
tenaar en verdienstelijk amateur historicus. 
Het werk van Lederer is o.m. gebaseerd op 
een op 25 exemplaren gestencileerd dacty-
loscript van Wi�amer: “Odyssée en Chine” 
uit 1939. Lederer werkte dit uit voor een 
biografie in 1974 en presenteerde het in 
1984 als memorie voor de Koninklijke Aca-
demie voor Overzeese Wetenschappen, de 
opvolger van Koninklijk Belgisch Koloniaal 
Instituut.   
Voor dit �jdschri�ar�kel besparen we de 
lezer de uitgebreide (145) voetnoten, die in 
de memorie van 79 pp. staan. We lieten de 
uit het Frans vertaalde tekst, die een syn-
these is van de memorie, grotendeels on-
gemoeid. De plaats- en eigennamen daarin 
zijn transcrip�es naar het Frans  van de Chi-
nese uitspraak en kregen zo veel als moge-
lijk Nederlandstalige versies.  

 

De teksten van Wi�amer en van Prof. Lede-
rer werden geschreven vanuit een eurocen-
trisch standpunt (zie de volledige teksten 
onder de voetnoten 3 en 4). De monarch 
Leopold II is de drijvende kracht, de spilfi-
guur in het verhaal. We komen ook indu-
striëlen tegen.   
De vermenging van staatsraison en het be-

lang van de industriële elite en het grootka-
pitaal is zonder blozen aanwezig. Het citaat 
van Leopold waar hij de mo�va�e gee� om 
legerofficieren als ‘ontdekkingsreizigers’ op 
economische missie te zenden is tekenend. 
Leopold Lodewijk van Saksen-Coburg was 
�jdens de eeuwwisseling, niet de enige in 
de wereld die een oogje had op China en 
zijn enorm afzetgebied. 

West-Europa en de USA waanden zich toen 
de meesters van de wereld. De Chinees-
Franse oorlog, ook wel Tonkin-oorlog ge-
noemd, werd gestreden in 1884-1885. De 
Chinezen verloren de strijd en tekenden 
het Verdrag van Tianjin (1885). De US Navy 
patrouilleerde van 1854 tot 1949 met ka-
noneerboten op de Yangtze om de Ameri-
kaanse belangen manu militari te verdedi-
gen. Het Britse Rijk was het grootste impe-
rium uit de geschiedenis. De handelsbelan-
gen werden gehandhaafd door de Royal 
Navy en het leger. Hun laatste Chinese 
(kroon)kolonie, Hong-Kong werd in 1997 
teruggegeven aan China. Deze kolonie 
werd rond dezelfde �jd als de missie van 
Wi�amer in 1898 met de Tweede Conven-
�e van Beijing voor 99 jaar gepacht van 
China.  

 

Het past om te wijzen op de �jdsgeest van 
het jaar 1939 en de jaren net voor het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog, 
waarin dit verhaal door Wi�amer werd ge-
schreven. De wijze waarop het verteld 
wordt is na�onalis�sch. We mogen hierbij 
het patrio�sme en de eerbied voor de mo-
narchie niet verwarren met na�onalisme. 
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De lezer op lee�ijd zal de triomfantelijke 
toon herkennen, omdat op deze wijze de 
“Vaderlandsche Geschiedenis”, tot in de ja-
ren 70 van vorige eeuw, werd gedoceerd. 
De toon en de woordkeuze kunnen door de 
hedendaagse lezer best voorzich�g – de bo-
venstaande bemerkingen indach�g - en met 
een korreltje zout worden geconsumeerd. 
Het blij� een mooi verhaal van een markan-
te onderneming, een gevaarlijk avontuur 
van een dappere officier. (LVdS) 

Over de auteur van de memorie 

Prof. em. dr. ir. André Lederer werd geboren 
op 9 januari 1910. Vader Richard zag het le-
venslicht in 1854 in Tsjechië. André was bur-
gerlijk ingenieur werktuigkundige (UCL) en 
scheepsbouw (RUG). In 1936 trad hij in 
dienst van OTRACO in Belgisch Congo. Van 
1946 tot 1953 was hij daarvan afdelings-
hoofd voor de Congolese Evenaarsprovin-
cie. Van 1953 tot 1960 was hij technisch di-

recteur van deze firma.  

Hij bouwde nieuwe schepen, vooral met be-
perkte diepgang. In 1956 werd hij lector aan 
de UCL en in 1963 gewoon hoogleraar en In 
1980  toegelaten tot het emeritaat. Hij was 
lid van de Koninklijke Academie voor Over-
zeese Wetenschappen en ondervoorzi�er 
van de Marine-Academie. Hij schreef even-
eens: “Histoire de la naviga�on au Con-
go” (1965), “Algemene Atlas van de Repu-
bliek Zaïre” (1976), “L'expansion belge out-
re-mer et la Compagnie mari�me bel-
ge” (1977). 

Lederer was oud voorzi�er van de Na�ona-
le Unie van Reserveofficieren.   
Hij was Grootofficier in de Leopoldsorde en 
in de Kroonorde, Ridder in de Koninklijke 
Orde van de Leeuw. Hij overleed op 9 okto-
ber 1997 te Anderlecht. (LVdS) 

 

Wittamer en reisgenoten 
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Het verhaal van Arthur Wi�amer, verteld 
door André Lederer 

In 1894 leed China in zijn conflict met Ja-
pan, met als inzet Korea, een smadelijke ne-
derlaag. Het Verdrag van Shimonoseki (17 
april 1895) betekende het einde van dit ge-
wapend conflict. Duitsland, Rusland, Frank-
rijk en Groot-Bri�annië deden een poging 
om economische en poli�eke invloed te ver-
werven in het Middenrijk en, om geen dis-
cussies uit te lokken, verdeelden deze lan-
den de invloedzone onder elkaar. 

In 1896 nodigde Leopold II de heer Li Hong-
zhang, de onderkoning van de Zhili provin-
cie en buitengewoon ambassadeur van Chi-
na, uit voor een bezoek aan België. Deze 
stond in bewondering voor onze industriële 
macht en mede door de handigheid van 
Jean Jadot kreeg België, samen met Frank-
rijk, de bouw toegewezen van de Beijjing-
Hankou of Jinghanspoorlijn. Hankou ligt aan 
de noordelijke oever van de Yangtz (de 
Blauwe Rivier, ook wel Jangtsekiang ge-
noemd) en is opgegaan in Wuhan. 

Om China economisch te veroveren deed 
Leopold II graag beroep op legerofficieren. 
Commandant Baesens bezocht China in 
1896 en stelde een verslag op, waarin de 
hoop werd geuit dat België een bestelling 
van stalen koepels voor de versterkte ves�-
gingen van de havenstad Tianjin in de wacht 
zou slepen. Dit verslag lag aan de basis van 
de opdracht van Wi�amer, die werd verge-
zeld door de commandanten Richard en 
Servais.  

De koning, die deze officieren in april 1898 
ontving, drukte hen op het hart: « De offi-

cier heeft vooral als opdracht zijn steentje 
bij te dragen tot de vrijwaring van de on-
afhankelijkheid van het land. De grootste 
factor in de onafhankelijkheid is de rijkdom. 
Wanneer u erin slaagt in China voor onze 
industrie nieuwe afzetgebieden te vinden, 
dan hebt u uw opdracht vervuld». 

Onze drie officieren vertrekken met een 
schip uit Marseille op 4 mei 1898 en bieden 
zich op 25 juni 1898 aan bij de Belgische 
zending in Peking (nu Beijing). Hun aan-
komst doet een probleem rijzen, omdat 
twee andere Belgen, graaf Charles d'Ursel 
en majoor Gaspar Fivé, reeds in Tianjin een 
poging ondernemen om de Ona�ankelijke 
Congostaat door China te laten erkennen en 
een handels- en een vriendschapsverdrag te 
onderhandelen. Baron Carl de Vinck is mi-
nister-resident, posthoofd in Beijing. Graaf 
d’Ursel voert de �tel van Buitengewoon Ge-
zant en Gevolmachtigd Minister van H. M. 
de Koning der Belgen.   
Daar bovenop komen de drie Belgische offi-
cieren, dat is te veel om geen argwaan te 
wekken. Graaf d'Ursel keert in juli 1898 te-
rug naar Europa en de drie officieren ver-
blijven in Tianjin. Ze zijn vooral ingenieur en 
minder militair, omdat de Russen hier arg-
wanend bij toekijken.  

Wi�amer gee� zich spoedig rekenschap dat 
het project met de koepels voor Tianjin 
geen kans op slagen biedt. Hij gaat op zoek 
naar mijnen in de Zhili provincie ... waar hij 
majoor Fivé, die zijn ontgoocheling niet on-
der stoelen of banken steekt, op een kolen-
mijn en zinksulfide ontginningsplaats enkele 
uren te snel af is. Inmiddels wordt Richard 
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erns�g ziek van tyfus en blij� Servais bij zijn 
ziekbed. 

In september 1898 vertrekt Wi�amer op 
aanraden van baron de Vinck naar Shang-
hai, in het zuiden, terwijl een herstellende 
Richard en Servais (misschien iets te snel) 
Korea en Japan bezoeken. In Shanghai ont-
moet Wi�amer Emile Francqui, consul ge-
neraal in Hankou, de grootste Chinese bin-
nenhaven, waar België aanzienlijke belan-
gen hee�.  

De twee mannen gaan erop af. Richard en 
Servais, die te laat in Shanghai zijn aangeko-
men, reizen door naar Hong-Kong en Kan-
ton, waar zij er niet in slagen de nodige za-
kelijke banden te leggen. Ontgoocheld ke-
ren zij in 1899 naar Europa terug. 

Op de oevers van de Yangtze vormen de aan 
mekaar grenzende steden Hankou, Hanyang 
en Wuchang (ze vormen nu de stad Wuhan) 
een belangrijk nijverheidscentrum. Afgezien 
van de staalbouw, is er ook het door een 
Duitser geleide arsenaal van Hanyang. Men 
hoopt deze Duitser te kunnen vervangen 
door een ingenieur van FN Herstal.  

Op verzoek van Paul de Favereau, minister 
van buitenlandse zaken, zijn Francqui en 
Wi�amer in november 1898 ter plaatse om 
over deze zaak besprekingen te voeren.  
Het arsenaal is eigendom van Chang-Chih-
tung, onderkoning van Hubei en minister 
van verkeerswezen van het Keizerrijk. Even 
wordt de terbeschikkingstelling van een Bel-
gische directeur voor de poederfabriek van 
Hanyang, een soort verlengstuk van het ar-
senaal, overwogen. Zou deze post kunnen 

worden toevertrouwd aan Wi�amer? Of-
schoon de voorbereidende besprekingen 
moeizaam verlopen, nemen zij geleidelijk 
aan een goede wending, maar einde januari 
1899 worden zij plotseling afgebroken. Wat 
was er gebeurd?  

Tijdens de gesprekken haalt Francqui een 
telegram uit zijn zak, waarvan hij beweert 
dat hij het «de avond tevoren heeft ontvan-
gen». Chang-Chih-tung onderbreekt hem:   
« Als minister van verkeerswezen word ik op 
de hoogte gebracht van alle berichtenuit-
wisseling met het buitenland. In de loop van 
de laatste dagen heeft u geen enkele corres-
pondentie gehad met België. De besprekin-
gen zijn afgelopen!». 

Na deze mislukking vertrekt Wi�amer naar 
Nanking met het oog op de hernieuwing 
van de uitrus�ng van verschillende fabrie-
ken. Overal staat hij voor een gesloten deur: 
het incident van Hankou is daar niet vreemd 
aan! In plaats van naar België terug te keren 
zoals zijn gezellen, doet hij nog een omme-
tje langs Shanghai en Hong Kong, van waar-
uit hij onderrich�ngen vraagt aan Brussel. 

In mei 1899 wordt hem gevraagd Gansu, in 
het uiterste noordwesten van China, in het 
hartje van Azië, te bezoeken. Leopold II 
koestert voor deze streek bijzondere plan-
nen, omdat zij buiten de invloedssfeer is ge-
bleven van de grote mogendheden en om-
dat de Scheu�sten er sinds 1879 bloeiende 
missieposten hebben uitgebouwd. Maar 
eerst moet Wi�amer naar Vladivostok om 
er de gunsten van de Russen te veroveren.  
Vervolgens reist hij, op aanraden van Baron 
de Ca�er, de nieuwe gevolmach�gde minis-
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ter van België in Beijing, naar Port Arthur 
(Lushunkou) om er zich de steun te verze-
keren van de verantwoordelijken der 
spoorwegen van Mandsjoerije. 

Met drie dienaars en vijf paarden verlaat 
Wi�amer Bei-
jing op 6 okto-
ber 1899, na 
eerst geld te 
hebben gede-
poneerd voor 
alle missiepos-
ten, die zich op 
zijn reisweg 
bevinden. Op 
12 oktober be-
reikt hij Siwan-
tze, waar hij 
wordt verwelkomd door Mgr. Van Aertse-
laer, die de missionarissen opdracht gee� 
telkens wanneer dit mogelijk is, een missio-
naris als gids ter beschikking te stellen. Ter 
vervanging van de twee in Beijing aange-
worven schooiers stelt de prelaat ook twee 
meer betrouwbare dienaars te zijner be-
schikking. 

Op 16 oktober 1899 gaat Wi�amer - steeds 
in gezelschap van een Scheu�st die hem 
nu�ge informa�e over de doorkruiste stre-
ken verstrekt - opnieuw op pad. In Kalgan 
(nu: Zhangjiakou), een belangrijk handels-
centrum gelegen langs de Grote Muur, 
krijgt hij talrijke inlich�ngen over de Mon-
golen. Vervolgens trekt hij door de Go-
biwoes�jn. Op 10 november is hij in Bao-
toe.  Van de vier rustdagen, die hij zich 
gunt, maakt hij gre�g gebruik om warme 
kleren in pels te laten maken, want sinds 

25 oktober liggen de temperaturen perma-
nent tussen -10° en -15°C. Bovendien 
sneeuwt het overvloedig. 

Na dit korte oponthoud reist de kleine 
groep in zuidwestelijke rich�ng langsheen 
de Huanghe (Gele Rivier) en overschrijdt zij 
te paard de met een dikke ijslaag bedekte 
bijrivieren. Nu eens trekt zij door woes�jn-
gebieden, dan weer door landbouwstre-
ken, die sinds de 17e eeuw dankzij de irriga-
�ewerken van Pater Gerbillon konden wor-
den aangelegd. Op zijn tocht ontmoet 
Wi�amer Mgr. Hamer, bisschop van Gansu, 
die sinds 1865 in China verblij�. Na een 
lange reis, steeds langsheen de Huanghe 
(Gele rivier), komt Wi�amer op 19 decem-
ber 1899 in Xixiang aan bij Mgr. Hubert 
O�o, een ondernemende bisschop, die uit-
stekende rela�es hee� met het Koninklijk 

Wi�amer 
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Paleis in Brussel. Mgr. O�o hee� zopas een 
brief ontvangen van de Vorst en gee� 
Wi�amer de raad zich te houden aan een 
programma in drie punten : (1) de verken-
ning van de Gansuprovincie tot Suzhou en 
het doorze�en van de reis tot de aardolie-
ontginning van Tche-kiang-tse; (2) de voor-
bereiding, vanuit Lanzu, van de verkenning 
van de bevaarbaarheid van de Huanghe; (3) 
�jdens deze voorbereiding een bezoek aan 
het zuiden van de Gansu provincie. 

Op 29 december 1899 gaat de moedige 
Wi�amer, gekleed als chinees, opnieuw op 
pad en bij temperaturen tussen -28° en -
35°C verzamelt hij kostbare inlich�ngen 
over de mijnen en hun rijkdommen. In een-
zaamheid viert hij de overgang naar de 20e 
eeuw. Op 11 januari 1900 is hij in Suzhou, 
op 1.500 m hoogte, waar hij in de buurt be-
langrijke steenkoolmijnen ontdekt. Het 
wordt hem evenwel niet toegestaan door 
te reizen naar de aardoliepu�en van Tche-
kiang-tse. Deze mijnen liggen buiten 
Gansu, dus buiten de grens van de geldig-
heid van zijn paspoort en waar struikrovers 
rondwaren. Hij keert terug naar Lanzu, 
waar Mgr. O�o al hee� gezorgd voor een 
rijke documenta�e over het zuiden van 
Gansu en de Huanghe. 

 Op aanraden van pater Ostade hee� 
Wi�amer zijn paarden geruild voor muil-
ezels, want meer naar het zuiden is het 
landschap uitgesproken bergach�g. Op 28 
januari 1900 is hij in Xixiang. Op 16 februari 
keert hij na een tocht van 360 km in de 
sneeuw bij een temperatuur van -30° C te-
rug naar Lansu. 

Tot 20 februari bestudeert hij met Mgr. 
O�o de verkenning van de Huanghe. De 
verkenning op het terrein is onmogelijk, zo-
lang het ijs niet is gesmolten. In afwach�ng 
verkent hij de oevers van de stroom van 24 
tot 28 februari. Tijdens die dagen doet zich 
evenwel een pijnlijk incident voor: een 
sinds zijn mislukking in de Zhili provincie 
kennelijk verbi�erde majoor Fivé pakt 
Wi�amer onterecht hevig aan. Deze laatste 
brengt de ambassade in Beijing op de 
hoogte van zijn ontslag. Hij komt evenwel 
op zijn beslissing terug en wacht tot de 
sneeuw gesmolten is om door te reizen 
naar het zuiden, tot Hoei-Sien.  

Na zijn afscheid van de Scheu�sten begint 
hij op 18 april 1900 aan de afdaling van de 
schrikwekkende Huanghe, de Gele Rivier 
met zijn verwoestende overstromingen en 
waarvan de loop niet helemaal in kaart is 
gebracht. Deze afdaling gebeurt op een 
broos, door vijf Mohammedanen bestuurd 
vlot van ach�en meter bij zes. Een Iman 
bidt luidop om Allah bescherming te vra-
gen voor de doordrenkte mannen. Het vlot 
is gemaakt met lianen aan mekaar gebon-
den boomstammen. Het slaagt er op won-
derbare wijze in negen stroomversnellin-
gen te nemen zonder uit mekaar te 
spa�en. Op 29 april is Wi�amer in Ningxia. 
Daar huurt hij een boot, waarmee hij het 
volgende, minder bewogen traject aflegt. 
Op 5 mei is hij in San-tao-ho. Door de grote 
droogte heerst daar hongersnood. Kleine 
meisjes worden verkocht aan reizigers uit 
het zuiden, waar de levenstandaard groter 
is. 
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Vanuit Baotoe zet Wi�amer vanaf 27 mei 
1900 zijn tocht te paard verder tot Eul-cheu
-seu-king-�, verblijf van Mgr. Hamer, om er 
meteen te worden geconfronteerd met de 
Bokseropstand, waarvan hij helemaal niet 
op de hoogte was. Mgr. Van Aertselaer be-
groet hem "Het is de goede Heer die je 
zendt, ik benoem je tot mijn minister van 
bewapening". Op verzoek van de bisschop 
van Zuidwest-Mongolië aanvaardt hij een 
vreemde groep missionarissen en christe-
nen, door het in opstand verkerende land 
te begeleiden tot Beijing. Wanneer hij ter 
hoogte van Siwantze komt, blij� hem geen 
andere oplossing meer over dan zijn toe-
vlucht te zoeken in deze post en deze tot 
een versterkt bolwerk uit te bouwen. Onze 
Scheu�sten worden bevorderd tot de rang 
van officier. Er wordt zelfs een pseudo-
ar�llerie opgericht, bestaande uit veer�g 
uit hoepelijzer vervaardigde kanonnen! 
Wanneer de Boksers op 14 juli de aanval 
inze�en, volstaat het - gelukkig! - slechts 
drie «kanonschoten» te lossen opdat zij 
ontredderd afdruipen ... In Siwantze wor-
den andere vluchtelingen opgevangen. 
Daar verneemt Wi�amer de talrijke moord-
par�jen op christenen, onder wie -helaas!- 
Mgr. Hamer. Na talrijke heldha�ige en 
kluch�ge lotgevallen met de Boksers wordt 
Siwantze gered. Wi�amer keert langs een 
veilige weg terug naar Beijing, waar hij tot 
algemene verbazing van de Belgische lega-
�e, die sinds februari zonder nieuws was 
en dacht dat hij dood was, op 16 oktober 
aankomt. 

Wi�amer krijgt evenwel niet de gelegen-

heid �jdig naar België terug te keren en de 
wereldtentoonstelling van Parijs te bezoe-
ken. Hij vervolledigt zijn reis rond de we-
reld via Amerika en komt op 10 januari 
1901 aan in België. 

Onze minister van Buitenlandse zaken stelt 
met genoegen vast dat de opdracht van de 
commandant tot enkele merkwaardige re-
sultaten hee� geleid: talrijke transport- en 
mijnconcessies en een schat aan gegevens 
over de immense rijkdommen van deze 
nog volkomen onbekende gebieden. Zelfs 
wanneer niet alles werd geëxploiteerd zo-
als het kon, dan belet zulks niet dat het ini-
�a�ef en de moed van commandant Arthur 
Wi�amer beslist bijgedragen hee� tot het 
succes van de opdracht. 

 

 

 

 

 

 

Tekst bewerkt en geduid in voorbeschouwing en 
over de auteur,  

door Ludo Van der Stock, historicus, 

«Een koning is zoals een vaandel. Hij pronkt 
boven op een gebouw, hij is de eerste om alle 
stormen te trotseren en hij wordt onvermijde-

lijk door de storm aan flarden gerukt ...   
Hoge bomen vangen veel wind. » 

Koning Albert I 
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H�� ������� ��� �� O��� ��� 
L�����, �������� ���� ����� ���-
���� ��� ������ L������ II(1) 

Naast de instelling van de Orde van Leopold 
II werd er in 1900 ook overwogen een orde 
specifiek voor dames op te richten. In het 
fonds “Dis�nc�ons Honorifiques” van het 
Afrika-archief berust een getypt velletje met 
de volgende tekst:  

DÉCORATION POUR DAMES  

« Il est soumis à l’approbation du Roi deux 
projets de décorations pour dames. L’un est, 
comme d’ordinaire, une croix à l’instar des 
croix pour dames existant en Bavière, en 
Prusse, en Saxe, de forme et de dessin modi-
fiés.  

L’autre est un bijou rappelant les croix pour 
dames existant en Angleterre et en Autriche
-Hongrie. Celui-ci a l’avantage de pouvoir, 
mieux qu’une croix, être enjolivé de pierre-
ries en faisant un bijou de prix. Le centre du 
modèle qui serait admis, porterait une indi-
cation en harmonie avec le nom de l’ordre, 
soit : « Pour la civilisation », si l’on était  

 
d’avis d’appeler le nouvel ordre « Ordre de 
la civilisation africaine», - soit deux initiales 
entrelacées, si, à l’exemple de ce qui s’est 
fait déjà, l’on songeait à donner à l’ordre un 
nom de Dame (par exemple, ordre d’Isa-
belle, fondée par le Roi Ferdinand VII d’Es-
pagne, - ordre de Sidonie, fondé par le Roi 
Jean de Saxe, - ordre d’Elisabeth, fondé par 
l’Empereur François-Joseph d’Autriche ». 

De Koning hee� in de marge de volgende 
no��es aangebracht :   
”Le nouvel Ordre pour Dames s’appellera la 
Croix de Louise, le bijou et le ruban devront 
être conformes à mes observations de ce 
matin”. 

In een nota van 24 augustus 1900 schrij� 
Leopold II: “j’approuve les bijoux dans l’étui 
en velours de la nouvelle distinction congo-
laise (Orde van Leopold II) quand au bijou 
Croix pour Dames je suis disposé à accepter 

 
 

Kruis van de Orde van Louise 
Mogelijk bedoeld als juweel van Grootkruis. 

Door onbekend atelier. 
 
 

Verguld zilver, blauw email. 
83,97 X 56,08 mm 62,9 gram  

vzw Dynas�e en Cultureel Erfgoed 
D&CE-D&PC B5158 

 
fotografie : Guy Deploige 

Bewerking door Guy Deploige 
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le plus grand, la Croix mais aussi avec un 
ruban au bleu du Congo rayé de noir et le 
bleu du Congo dans la Croix et de L. conve-
nable au milieu il n’y a que copier la forme 
des L. du petit bijou. Je n’adopte pas ce der-
nier”. 

 

Ontwerp van het s�ch�ngsdecreet : 

Léopold II, Roi de Belges 

SOUVERAIN DE L’ETAT INDÉPENDANT DU 
CONGO 

à tous présents et à venir Salut 

 
Désirant rendre hommage, par un témoignage pu-
blic de Notre bienveillance, aux Dames qui se si-
gnalent par leur dévouement aux œuvres Civilisa-
trices en Afrique et créer dans le but un ordre en 
honneur de la mémoire de Notre bien aimée mère 
feue Louise-Marie; 

Sur la proposition de Notre Secrétaire d’Etat; 

Nous avons décrété et décrétons : 

Article I 
Il est institué sous le titre d’Ordre de Louise un 
Ordre, exclusivement réservé au Dames, destiné à 
reconnaître les actes méritoires dans le domaine 
des choses humanitaire, philanthropique et civili-
sateur. 
Article II 
L’Ordre est conféré par décret du Roi-Souverain. 
Article III 
Il se compose de trois classes : Grand-Croix, Com-
mandeurs et Chevaliers. 
Article IV 
La décoration de l’Ordre consiste en une croix à 
cinq rais en émail bleu bordé d’or, réunis par une 
branche de rosier. Le centre porte de chaque côté 
un oval en émail bleu, portant deux L.L. entrela-
cées, sommées de la Couronne Royale et avec en 
bordure d’or portant les mots : Etat Indépendant 
du Congo. 
Le bijou est surmonté de la couronne Royale. 
Article V 

Le ruban de l’Ordre est bleu avec lisérés noirs. 
Article VI 
Les Grands-Croix portent l’insigne de l’Ordre à un 
ruban large de 80 millimètres de l’épaule droite au 
côté gauche. - Les commandeurs portent la croix 
de l’Ordre en or suspendue à un ruban de 30 milli-
mètres sur le côté gauche de la poitrine - Les Che-
valiers portent la croix en argent suspendue à un 
ruban de 26 millimètres 
Article VII 
Notre Secrétaire d’Etat cherché de exécution du 
présent décret. 

Donné à 

Par le Roi-Souverain : 

 

Dit ontwerp van s�ch�ngsdecreet draagt 
geen datum en is niet door de Koning on-
dertekend, ondanks het feit dat koning Leo-
pold II dit project zeer genegen was, bleef 
het toch een dode le�er, het blij� tot op 
vandaag en mysterie waarom dit project 
niet werd gerealiseerd. 

Een kruis – waarschijnlijk één van de twee 
ontwerpen die aan de Koning voorgelegd 
werden, bevindt zich in de verzamelingen 
van de vzw Dynas�e en Cultureel Erfgoed. 

Guy Deploige, lid SOCOL 

 
(1) A. de Selliers de Moranville, L’enigme de l’Ordre de Louise, 

décora�on pour dames conçue par 1 Léopold II, dans la 
Revue : Les Cahiers historique, Série IV - n°32, juin 1964 p. 1
-8, Bruxelles . 
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Nein, Leopold II. ist kein Völker-
mörder! 
"Ich war empört über die Omertà, die der 
Person von Leopold II. auferlegt wurde, und 
betrübt darüber, dass einige ihn auf die Lis-
te der dunklen Tyrannen der Geschichte 
setzten. Dieser kurze Ar�kel erhebt den 
einfachen Anspruch, einige historische Un-
genauigkeiten zu widerlegen."  

Externer Beitrag 

Eine Meinung von Aymeric de Lamo�e, Ge-
meinderatsmitglied in Woluwe-St-Pierre 
und Rechtsanwalt 

Am Donnerstag, dem 17. Dezember, wollte 
die Gemeinde Brüssel eine Gedenkfeier 
zum 150. Jahrestag der Thronbesteigung 
von König Leopold II. mit anschließender 
Konferenz über die Spuren, die er in der 
Stadt hinterlassen hat, veranstalten. Nach 
dieser Ankündigung wurden die Ini�atoren 
des Projekts von einer Lawine der Kri�k 
überrollt, und viele Menschen, darunter 
auch Poli�ker, verglichen den 
"Erbauerkönig" mit Adolf Hitler und verlie-
hen unserem verstorbenen Herrscher skru-
pellos das schreckliche A�ribut 
"Völkermörder". Angesichts dieses Drucks 
entschieden sich die Organisatoren, die 
Veranstaltungen abzusagen. 

Ich war empört über das Schweigegebot, 
das über die Person Leopolds II. verhängt 
wurde, und betrübt darüber, dass einige 

ihn auf die Liste der dunklen Tyrannen der 
Geschichte setzten. Dieser kurze Ar�kel soll 
nicht den Anspruch erheben, einen Beitrag 
zur ewigen Deba�e über die kolonialen Ak-
�vitäten Leopolds II. im Kongo zu leisten, 
sondern lediglich einige historische Unge-
nauigkeiten, die ihn zu Unrecht beschmut-
zen, im Lichte der tatsächlichen Fakten wi-
derlegen. 

Leopold II., der An�-Sklavenhändler 

Eine der größten Wohltaten des leopoldini-
schen Werkes im Kongo, und vielleicht die 
größte, war die Befreiung des kongolesi-
schen Volkes von der Sklaverei der Araber, 
die Zentralafrika, darunter auch den östli-
chen Teil des Kongo, dezimierte. Bereits 
1876 stellte er diesen Wunsch in den 
Mi�elpunkt der interna�onalen geographi-
schen Konferenz und fes�gte ihn 1889 auf 
der An�-Sklaverei-Konferenz in Brüssel, auf 
der ein System zur Unterdrückung des Skla-
venhandels eingeführt wurde. Nach mehre-
ren Feldzügen zwischen 1892 und 1894 be-
endeten die Belgier die mehr als 200 Jahre 
währende arabische Besatzung, die die 
Kriege zwischen den Volksgruppen anheizte 
und den östlichen Teil des Landes in Angst 
und Schrecken versetzte. 

Der Mythos der "abgeschni�enen Hände" 

O� hört man die Aussage "Leopold II. ließ 
im Kongo "Hände abhacken". Diese Infor-
ma�on impliziert, dass König Leopold II. 
wissentlich einige widerspens�ge Kongole-
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sen hä�e foltern lassen. Jean Stengers, Pro-
fessor an der ULB (Freie Universität Brüs-
sel) und einer der größten Experten für Le-
opold II. und den Kongo, stellt in seinem 
beschaulichen Buch « Congo: mythes et 
réalités » ("Kongo: Wirklichkeit und My-
then") die historische Wahrheit wieder her. 
Er erklärt nämlich, dass die Soldaten, um 
die Verschwendung von Muni�on zu ver-
hindern, verpflichtet waren, den Nachweis 
zu erbringen, dass sie ihre Patronen sinn-
voll einsetzten. Die abgetrennte Hand des 
durch den Schuss getöteten Feindes war 
einer der Beweise dafür [1]. Die berühmte 
Untersuchungskommission von 1904-1905, 
die für ihre Unabhängigkeit bekannt ist und 
deren Objek�vität nur wenige anzweifeln, 
sagt ganz klar: "Niemals hat der Weiße zur 
Strafe, wegen Leistungsversagens oder aus 
irgendeinem anderen Grund solche Ver-
stümmelungen an lebenden Eingeborenen 
vorgenommen oder vornehmen lassen. 
Schließlich wurde diese abscheuliche Me-
thode, auch wenn sie nur tote Menschen 
betraf, nur im Distrikt Ecuador zwischen 
1895 und 1899 angewandt, als Kommissar 
Victor-Léon Fiévez die Leitung ausübte [3]. 

Die angeblichen 10 Millionen Toten 

Auf der Grundlage der Zahlen, die von dem 
Engländer Edmond D. Morel und Adam 
Hochschild, den Haup�iguren der An�-
Leopoldinischen Kampagne, behaupten ei-
nige, dass die Kolonialpoli�k unseres Fürs-
ten die Häl�e der Bevölkerung des Kongo, 

d. h. fast 10 Millionen Menschen, dezimiert 
habe. Zu diesem Zweck verglichen sie die 
Volkszählungen unter dem Unabhängigen 
Staat Kongo (1885-1908; Privatbesitz von 
Leopold II.) mit denen unter Belgisch-
Kongo (1908-1960) und stützten sich dabei 
auf ihre eigenen Schätzungen. Diese Vorge-
hensweisen führen aus mehreren Gründen 
zu falschen Ergebnissen. Die Absurdität der 
angewandten Berechnungsmethoden wird 
zunächst von einigen Autoren, darunter 
Jean Stengers, methodisch nachgewiesen 
[4]. Außerdem nahm die Kautschukgewin-
nung nur einen kleinen Teil des Kongo in 
Anspruch, der 80-mal so groß wie Belgien 
war, und in den 1890er Jahren waren nur 
175 Verwaltungsbeamte für den Kongo zu-
ständig. Darüber hinaus wurden sowohl die 
Einheimischen als auch die Auswanderer 
von zahlreichen Krankheiten wie der 
Schla�rankheit heimgesucht. Schließlich 
sind sich viele einig, dass es vor dem Zwei-
ten Weltkrieg keine zuverlässige Volkszäh-
lung gab. 

Verbrechen der weißen Offiziere, die von 
Leopold II. verurteilt wurden 

Bereits in den Anfängen des kolonialen Un-
ternehmens sta�ete Leopold II. das kongo-
lesische Rechtssystem mit einem Strafge-
setzbuch aus, das Gewalt verbot. Aufgrund 
der Größe des Landes und des Gefühls der 
Straflosigkeit, das in diesem aufstrebenden 
Rechtsstaat manchmal herrschte, konnte er 
jedoch nicht alle Missbräuche verhindern. 
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Einige Offiziere zögerten nicht, bei Strafex-
pedi�onen in Dörfern, deren einziges Ver-
gehen darin bestand, nicht genügend Kaut-
schuk geliefert zu haben, brutal zu sein und 
zu töten. Diese grausamen Übergriffe führ-
ten zum Tod von Hunderten oder gar Tau-
senden von Kongolesen. Als er 1895 von 
diesen Massakern erfuhr, reagierte er un-
missverständlich: "Wir können nicht die 
Hände in den Schoß legen (...) Wir wollen 
das Gute. Wenn bei uns Böses geschieht, 
wollen wir davon wissen und es unterdrü-
cken." [5]. Er war der Meinung, dass der 
Staat die Macht inneha�e. Er zerrte die 
Verbrecher vor Gericht, gründete eine 
Kommission zum Schutz der Eingeborenen 
und wies seine Verwaltung an, alle Grau-
samkeiten einzustellen. Leider hielt sich die 
Regierung nicht immer an seine Anweisun-
gen, da sie befürchtete, den Druck auf die 
Einheimischen zu schwächen und dadurch 
die Einnahmen zu schmälern. 

 

Die Kolonialpoli�k in ihren Kontext stellen 

Die zahlreichen Missbräuche und die har-
ten, manchmal unmenschlichen Arbeitsbe-
dingungen rund um den Kautschukabbau 
seien dem "System" zuzuschreiben, d. h. 
einer Kolonialpoli�k, die direkt produk�ve 
Zwecke verfolgte und auf einer Verpflich-
tung zu sehr hohen Erträgen basierte. Den-
noch behauptet Jean Stengers, dass die Be-
setzung des Kongo durch Leopold II. friedli-
cher verlief als in den meisten anderen Ko-
lonien. Außerdem ist es im sozialen Kontext 

der damaligen Zeit nicht überflüssig, daran 
zu erinnern, dass die belgischen und euro-
päischen Arbeiter unter ähnlichen Arbeits-
bedingungen lebten: kein Sozialschutz, Ar-
beitstage von 12 bis 14 Stunden, auch für 
Kleinkinder, gegen einen Hungerlohn, Fami-
lien, die in unhygienischen Unterkün�en 
zusammengepfercht waren. Diese - zugege-
benermaßen verabscheuungswürdigen - 
Bedingungen, die in Europa galten, wurden 
lediglich in den Kongo impor�ert. 

Letztendlich lässt sich anhand der in die-
sem kurzen Ar�kel genannten Fakten fest-
stellen, dass Leopold II. nicht nur nie die 
teilweise Vernichtung des kongolesischen 
Volkes in Betracht zog, sondern es aus der 
Sklavenhölle herausführte und die Anwen-
dung von Gewalt zur Erreichung seiner Ge-
schä�sziele verbot. Was die sehr harten Ar-
beits- und Lebensbedingungen der kongo-
lesischen Arbeitskrä�e betri�, so sind die-
se zwar aus heu�ger Sicht sehr bedauer-
lich, waren aber lediglich ein Spiegelbild 
des sozialen und poli�schen Kontextes in 
Europa. 

[1] Jean Stengers, “Congo : mythes et réalités”, Edi�on Ra-
cine, 2005, Bruxelles, S.154-156. 

[2] Bulle�n official de l’Etat Indépendant du Congo, sep-
tembre-octobre 1905, S. 226. 

[3] Le Vif, “Léopold II n’était pas un génocidaire”, Sophie 
Mignon. 

[4] Cf. Jean Stengers, Congo : mythes et réalités, Edi�on Ra-
cine, 2005, Bruxelles, S. 305-306 und die Libre Belgique, 
Alexis de Crombrugghe, “le Congo sous Léopold II : réalité et 
fic�on” pour plus d’informa�ons. 

[5] Le Vif, “Léopold II n’était pas un génocidaire”, Sophie 
Mignon. 
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SOCOL-���: ���������� �� �� B����-
���� ���������.  
  
Omwille van zijn maatschappelijke en weten-
schappelijke verdiensten werd ons SOCOL-lid 
prof. dr. ir. Derrick-Philippe Gosselin door Z.M. 
de Koning bij KB van 15 juli 2021 in de adel-
stand verheven met de persoonlijke �tel van 
baron.  

 Baron Gosselin is burgerlijk elektrotechnisch 
ingenieur, bedrijfskundig ingenieur en doctor 
in de toegepaste economische wetenschap-
pen. Hij is ook auditeur van de Hoge Studies 
Veiligheid en Defensie van het KHID. Na een 
interna�onale carrière met diverse topmana-
gemen�unc�es keerde hij in 2009 naar België 
terug als kabinetschef van de Vlaamse Minis-
ter-president waar hij het “Nieuw Industrieel 
Beleid voor Vlaanderen” ui�ekende. 

 

 Hij is voorzi�er van het ‘Studiecentrum voor 
Kernenergie SCK CEN’ (te Mol), vice-voorzi�er 
van het Koninklijk Hoger Ins�tuut voor Defen-
sie (KHID), en bestuurder en voormalig onder-
voorzi�er van het ‘Von Karman Ins�tuut’. 

 Hij doceert sinds 2002 strategie en interna�o-
nale industriële & technologie marke�ng aan 
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de 
Universiteit Gent, waar hij in 2013 het 
‘Ins�tuut voor Toekomstverkennend Onder-
zoek’ oprich�e.  

Baron Gosselin is tevens sinds 2006 associate 
fellow in “futures research” aan het ‘Green 
Templeton College’ en aan de ‘Oxford Mar�n 
School’ van de University of Oxford. Hij is lid 
van de ‘Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen’ (KAOW) en lid van de 
‘Koninklijke Vlaamse Academie van Bel-

gië’ (KVAB). Hij is het Belgische lid in de Energy 
Steering Panel van het EASAC. 

Baron Gosselin is grootofficier in de Kroonorde 
en officier in de Orde van Leopold II. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ECSA (European Corporate Security Associa-
�on) . 

 

E�� ������ ���������� ���� �� O�-
��� 
Op 15 oktober 1897 werd de Kroonorde inge-
steld door Koning Leopold II als soeverein van 
de Ona�ankelijke Congostaat. Samen met 
Congo werd ze Belgisch in 1909. Koning Albert 
had reeds voor zijn troonsbes�jging de beden-
king gemaakt dat de Kroonorde en de Orde 
van Leopold II echt “Belgisch” moesten wor-
den, en voegde daad bij woord in 1910. De 
Kroonorde is nu 125 jaren oud en perfect inge-
burgerd in ons ordensysteem. 

Wil je meer weten over het hoe en waarom 
bestaan er boeken die de Belgische Orden be-
naderen langs twee zijden: de juridische kant 
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van instelling, verlening, verval, uitzicht ener-
zijds, en de geschiedenis van waarom en hoe, 
en de evolu�e van de juwelen anderzijds. 

Verschillende werken zijn geschreven door Cdt 
b.d. Pat Van Hoorebeke, wiens laatste militaire 
func�e verantwoordelijke verzamelingen ere-
tekens in het Koninklijk Legermuseum was. 

Het eerste werk is “De Belgische Na�onale Or-
den”, dat alle wetgeving in verband met de 
Na�onale Orden herneemt, en eindigt met 14 
prach�ge kleurenplaten met de Orden zoals ze 
nu verleend worden – voor de “slapende” Afri-
kaanse Orden ééntalig F stukken waar er geen 
tweetalige te vinden zijn. In het boek wordt de 
bijlage bij het Koninklijk Besluit van 7 juli 1939 
hernomen. Dat is de eerste en enige officiële 
tekening van alle graden van de Leopoldsorde, 
op ware groo�e. Deze plaat is zelfs in biblio-
theken een rariteit. Dit boek wordt op de 
webs�e van FOD Buitenlandse Zaken aanbevo-
len als lectuur over de materie. Het werk 
wordt bij uitgeverij INI publishers uitgegeven, 
en kost 60.00 Euro. 

h�ps://www.innipublishers.com/product/
overheid/de-belgische-na�onale-orden/ 

 

V��� ��� ������� ����������� 
STEDEBOUW LEOPOLD II, URBA-
NIST? 
Bij zijn troonsbes�jging had Leopold II zijn 
wil uitgedrukt om België “groter, sterker en 
mooier” na hem te laten. 

Bij de aanvang van het bewind van Leopold 
II stelden er zich twee uitdagingen te Brus-
sel om de groei te beheersen: plannen en 
structureren van de buitenwijken en de sa-
nering van de centrale kwar�eren, slacht-
offer van hun ongecontroleerde stadsont-
wikkeling. 

De monarch bezorgd om de levenskwaliteit 
van zijn landgenoten en om het pres�ge 
van de na�e, voegde eraan toe: “ Een 
grootstad heeft nood aan lucht en ruimte. 
Er moet (…) gezocht worden om het cen-
trum van de Regering te verfraaien en om 
er de voorzieningen en de genoegens te 
verhogen. (…) Overal, gaan de stadsver-
fraaiingen gepaard met de toename van 
het publieke welzijn. Door deze aanzienlijke 
toename sedert dertig jaren hebben we de 
aangename opdracht om de kwestie breed 
en volledig aan te pakken.” 

Heel zijn filosofie over de stadsontwikkeling 
wordt samengevat in deze zin die hij uits-
prak in de voltallige Senaat op 27 maart 
1856. Het minste dat er gezegd kan wor-
den, is het feit dat hij er zich als persoon 
voor ingezet hee�: burgerlijke monumen-
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ten, parken en pleinen, brede lanen met 
bomen beplant, alle grote ruimtes en 
mooie zichten dat Brussel te bieden hee�, 
zijn deels te danken aan hem.    

De grote gerealiseerde voorzieningen �j-
dens zijn bewind zijn de leidraad van deze 
analyse: de boulevards van de Grote Ring, 
de grote parken, de Tervurenlaan en het 
museum, de Halfeeuwfeestbogen, de ver-
gro�ngen van de koninklijke residen�es, de 
Kunstberg, enz. 

Rekening gehouden met de absoluut onuit-
gegeven documenten uit het koninklijk ar-
chief, hee� de auteur van de urbanist Leo-
pold II, zich verbonden om nauwkeurig de 
juiste rol van de Koning te beschrijven bij 
de transforma�e van Brussel en andere ste-
den. 

De balans is indrukwekkend. Behalve de 
bouw van grote monumenten is er inder-
daad de crea�e of het behoud van meer 
dan zevenduizend hectaren groene zone 
waarvan meer dan duizend hectare publie-
ke tuinen in de Brusselse agglomera�e al-
leen al, die er ongeveer niet waren bij het 
begin van zijn bewind. 

Onze �jd, die zich eindelijk bewust is van 
de dringende noodzakelijkheid om de na-
tuur te bewaren en de omgeving, zal zon-
der twijfel beter dan de vorige genera�es 
de mogelijkheid hebben om de grote kwali-
teiten van deze vorst te appreciëren, die 
ons in een geest van complete onbaatzuch-
�gheid een duurzame les in doeltreffend-
heid gegeven hee� ten gunste van een gro-
tere stedelijke harmonie en van een betere 
bewaring van onze natuurgebieden.  

Door de goedkeuring van de wet van 04 de-
cember 1901 betre� de Koninklijke Schen-
king, was Leopold II ondanks de vele poli-
�eke en juridische bezwaren erin geslaagd 
om de stelling op te leggen dat “alle eigen-
dommen verworven door de vorst, bij zijn 
overlijden de Na�e toekomen met de enige 
uitzondering van het familiale patrimonium 
dat hij en zijn voorouders ontvangen 
hee�”. Een principe dat hij reeds verkon-
digd had bij het begin van zijn bewind, wat 
algemeen niet geweten is. De eigendom-
men die aldus geschonken werden aan het 
land, vertegenwoordigden ongeveer 7.000 
ha te Laken, Tervuren, Oostende, de konin-
klijke domeinen van Ciergnon en van Ar-
denne, het Dudenpark in Vorst, de Konings-
tuin te Brussel. Deze opsomming is niet vol-
ledig. 

De goederen waarvan de Koning het 
vruchtgebruik genoot �jdens zijn leven 
werden na het overlijden in volle eigendom 
naar het Staatsdomein overgedragen. Deze 
vrij belangrijke goederen worden beheerd 
door de Raad van Bestuur van de Koninklij-
ke Schenking, onder toezicht van de Minis-
ter van Financiën en met de controle van 
de Rekenhof. Het doel van de Koninklijke 
Schenking waarover de vorst lang hee� na-
gedacht, was het land verfraaien zonder 
tussenkomst van de belas�ngbetalers.  

 

(Wordt vervolgd) 
 

Marc Vanhulle, Bestuurder VECOL 
Volgens Liane Ranieri, Leopold II de urbanist, 

Hayez, 1973, 366 Blz. 



 

35 

 
De grote Belgische industrieel Valère Mabille, bouwer van locomotieven en wagons, geleek eigen-
aardig genoeg op Leopold II: zelfde gestalte, zelfde mollig silhouet, zelfde leeftijd en om de gelijke-
nis nog treffender te maken, dezelfde baard. 
 
Op een lente ochtend, wandelt de Koning op de grote Parijse boulevards  in gezelschap van de 
trouwe baron Goffinet en houdt halt aan een kraam van een krantenhandelaar. Enkele satirische 
weekbladen onthullen vrij oneerbiedig de ingebeelde verhouding van de Koning.  
 
Leopold II met zijn handen op de rug in een voor hem vertrouwde houding, bekijkt aandachtig de 
tekening, schudt afkeurend het hoofd en richt zich tot baron Goffinet: die , arme Mabille, hoe ze 
het hem verwijten. 
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