Online nieuwsbericht | 17 juni 2020
een uitgave van De Eenhoorn, Wielsbeke

Leopold II tegen de grond
Over heel de wereld betogen mensen bijna dagelijks tegen racisme. Ook
worden standbeelden beklad en neergehaald. Bij ons zijn het de standbeelden
van Leopold II die het moeten ontgelden. Waarom gebeurt dit?

In de Verenigde Staten wordt
sinds 25 mei jl. dagelijks
betoogd. Die dag stierf de zwarte Amerikaan George Floyd.
Hij was de zoveelste zwarte die
door blanke agenten met geweld
werd gedood. In de VS worden
zwarten slechter behandeld dan
blanken. Velen vinden dat het
nu welletjes is geweest. Er moet
iets gebeuren tegen dat racisme. Niet alleen in de VS komen
mensen op straat om hun
ongenoegen te uiten. Over heel
de wereld vinden betogingen
plaats. De slogan luidt: Black
lives matter. Zwarte levens zijn
belangrijk. Een aantal standbeelden van mensen die ooit
zwarten discrimineerden, worden besmeurd of neergehaald.
Massamoordenaar

Ook in België vinden zulke
betogingen plaats. De standbeelden van Leopold II worden

beklad of gesloopt. Leopold
II was de tweede koning van
België. Hij besliste in 1885 dat
Congo van hem was. Alle inwoners van dat land waren zijn
eigendom. Dus deed hij met hen
wat hij wilde. Veel Congolezen
werden verminkt of vermoord.
Leopold II vond dat dit kon, wat
‘het waren maar zwarten’. Als
ze bijvoorbeeld niet hard genoeg
gewerkt hadden naar zijn zin,
werden ze neergeschoten. In 23
jaar tijd liet Leopold II miljoenen Congolezen vermoorden.

dienen om ons te doen nadenken over wat er toen gebeurd
is. Niet alleen standbeelden
moeten het ontgelden. Ook een
aantal straten, genoemd naar
Leopold II, zal een andere naam
krijgen. Veel Belgen vinden dat
koning Filip zich bij het Congolese volk moet excuseren. Zo
weet iedereen dat hij de gruwelijke daden van zijn betovergrootoom afkeurt.

Weg met Leopold II?

In ons land werden voor deze
koning standbeelden opgericht.
In zeventien Belgische gemeenten staat een standbeeld van
hem. Een aantal van die beelden
werd al beklad of neergehaald.
Veel mensen vinden dat zo’n
moordenaar geen standbeeld
verdient. Anderen vinden dat
die standbeelden nuttig zijn. Ze
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