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Langs de kleine, ietwat verscholen Congostraat in Hasselt, staat een herdenkingsmonu-
ment dat vandaag in de schaduw ligt van het meer opvallende monument voor de gesneu-
velden van de beide wereldoorlogen. In de museumcollectie bevinden zich twee medailles, 
in 1952 uitgegeven door de Koloniale Dagen van België tijdens de feestelijkheden rond de 
onthulling van dit monument. Eén is opgedragen aan de Koninklijke Maatschapij Muziek en 
Rhetorika, de andere aan de Koninklijke Maatschappij Kunstkring Alexis Pierloz.  
 
In 1989 schonk weduwe Jean Janssen-Slegers uit Diepenbeek een archief aan het toenma-
lige Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof.1 Dit archief bevat foto’s, brieven en pro-
grammaboekjes van de Koloniale Dagen van België, van Limburg en in het bijzonder van 
de afdeling Hasselt. Ze dateren vooral uit de vooroorlogse periode met uitzondering van 
drie documenten waaronder een affiche uit 1952. Dankzij dit archief, en het archief over de 
Koloniale Dagen uit het Hasseltse stadsarchief, kunnen de twee medailles uit de collectie 
volledig in hun context worden geplaatst.  
 
De medailles staan in direct verband met het koloniaal verleden van België en zijn te relate-
ren aan de periode voor 1908, toen koning Leopold II de Kongo-Vrijstaat bestuurde als zijn 
privébezit, en aan de periode van het Belgische koloniale bestuur tot 1960. 

 

De medailles 
 
De medailles in verzilverd koper hebben een diameter van 65 mm.  
De vooraanzichten zijn identiek. De keerzijde heeft dezelfde uitwerking maar is opgedragen 
aan twee verschillende verenigingen. 
 
De voorzijde toont in reliëf een vrouw in lang gewaad, met een ruiker bloemen in de han-
den. De stijl is duidelijk art nouveau. Het ontwerp is rechts onderaan getekend P. Theunis.  
 
Pierre Theunis (Antwerpen, 1883 - Schaarbeek, 1950) was naast beeldhouwer ook ontwer-
per van medailles. Hij volgde een opleiding aan de Academie van Brussel met Ch. Van Der 
Stappen en Julien Dillens als leermeesters. Hij werkte een tijdje als ornamentist in Londen 
en reisde door Europa. Hij werkte samen met Thomas Vinçotte die officieel beeldhouwer 
was aan het Hof. Zo heeft hij een aandeel in de realisatie van het ruiterbeeld van Leopold II 
voor het Troonplein in Brussel. Hij ontwierp zelf talloze borstbeelden en openbare monu-
menten, zoals Het Gerecht voor de Zavelkerk, Monument voor gefusilleerden voor het kerk-
hof van Evere en Lente voor het Gemeentehuis van Schaarbeek.2 
 
Het ontwerp aan de keerzijde mist de elegantie van het sierlijke ontwerp aan de voorzijde. 
In reliëf staat het randschrift "De Koloniale Dagen van België / Uit Dankbaarheid".  
Centraal staat in reliëf de afbeelding van een tak rond een banderol. In deze banderol staat 
enerzijds de inscriptie "K.M. Muziek en Rethorika" (1991.0129.00), anderzijds "K.M. Kunst-
kring Alexis Pierloz” (1991.0204.00). Boven de tak de inscriptie “1927”, onderaan de tak de 
inscriptie “1952”. Deze inscripties zijn duidelijk achteraf en op een vrij slordige manier ma-
nueel in de medailles gekrast. De letters en cijfers zijn onregelmatig.  
 
Dit wijst op de veelvuldige praktijk dat standaardmedailles werden aangekocht en aange-
past aan de gelegenheid waarvoor ze moesten dienen. De Koloniale Dagen van België ge-
bruikte het ontwerp van Pierre Theunis al langer. Dit bewijst een derde medaille in de col-
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lectie, gedateerd 1933 met weerom hetzelfde vooraanzicht. De keerzijde heeft dezelfde tak 
centraal. Het randschrift is echter in het Frans “Journées coloniales de Belgique/en temoig-
nage de gratitude”. Hier zijn ook de datum (1933) en de ontvanger van de medaille (De 
Backer Emile) manueel ingekrast, zij het in schrijfletters. 
 
Op de kopse kant staat de naam van het atelier gedrukt: J. Fonson. Enkel de ateliers Fibru-
Fisch en Fonson tekenden hun productie door het instempelen van een meestermerk op de 
rand van de medailles. Het atelier was gevestigd in Brussel. 

 

 

De affiche 
 
De affiche meet 85 x 65 cm. 
Ze vermeldt twee periodes: 1876-1908 en 1927-1952. Bovenaan staat een tekening van 
een monument met de beeltenis van Leopold II. Daaronder de tekst: “Koninklijke Maat-
schappij/De Koloniale Dagen van België/Bond van het Kongoleesch Aandenken/Afdeling 
Limburg/ programma der feestelijkheden ter gelegenheid van de/ 25ste verjaring/onder de 
hoge bescherming van Z.M. Koning Boudewijn/met de medewerking van/De Koloniale Ver-
eniging van Limburg/Hasselt”. 
Verder bevat de affiche het programma van deze viering voor zaterdag 5 juli, zondag 6 juli, 
woensdag 9 juli, donderdag 10 juli, zaterdag 12 juli, zondag 13 juli en maandag 14 juli. 
 
In het verhaal dat we hierna schetsen worden alle opschriften van deze affiche duidelijk en 
wordt het programma verder toegelicht. 

 

De Koloniale Dagen 
 
De Belgische koning Leopold II slaagde er in 1876 in zijn interesse voor Afrika vorm te ge-
ven door de oprichting van de Internationale Afrikaanse Vereniging van Midden-Afrika. On-
der deze vlag ondernam hij al in 1877 een expeditie naar het Congobekken. In 1885 ver-
wierf Leopold II een groot deel van centraal Afrika als privébezit. De conferentie van Berlijn 
gaf hem daarvoor de toestemming. Sommigen beschouwen deze daad als een heldhaftige 
en visionaire actie, anderen beschouwen deze periode vandaag als een zwarte bladzijde in 
de Belgische geschiedenis. Wij baseren ons op de feiten die een verklaring geven voor de 
onthulling van een monument in 1952, in Hasselt.  
 
Leopold II deed voor zijn veroveringen in het gebied en het latere bestuur ervan beroep op 
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heel wat Belgen, waaronder ook Limburgers. Zijn Force Publique, het koloniale leger, 
streed tegen Arabische slavenhandelaars maar kreeg ook af te rekenen met vijandige Afri-
kaanse stammen. Dit en het Afrikaanse klimaat met zijn tropische ziekten zorgde ervoor dat 
vele medewerkers in dienst van Leopold II vroegtijdig overleden. Onder hen ook heel wat 
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Limburgers. 
In 1908 nam de Belgische Staat het bestuur van Kongo-Vrijstaat over. Nog meer Belgen, 
en ook Limburgers, trokken naar Afrika in dienst van het koloniale bestuur, van privéfirma’s 
of als missionaris. Sommigen onder hen verenigden zich na hun terugkeer naar België. Zo 
ontstonden onder andere de Onderlinge Koloniale Hulp, de Kongoleese Onderlingen Bij-
stand en het Belgisch Werk van Kolonisatie in Kongo.3 In 1920 besloten deze drie koloniale 
verenigingen de Koloniale Dagen op te richten. In 1921 voegde zich daar een vierde vereni-
ging bij: de Belgische Koloniale Vereeniging. De inrichters van de Koloniale Dagen wilden 
propaganda voeren voor de Belgische kolonie die in hun ogen te weinig gekend was.  
 
De Koloniale Dagen had provinciale en plaatselijke afdelingen. 1 juli, de vorming van de 
onafhankelijke Congostaat (proclamatie te Vivi in 1886), werd hun feestdag 4. Zij kozen 
daarvoor de zondag die het dichtst bij die datum viel omdat de feestelijkheden niet in de 
week konden doorgaan. De vereniging plaatste zich boven elke politieke-, taal- of gods-
dienstinmenging.5  
 
Het bestuur van de Koloniale Dagen in Hasselt werd ingericht in 1927 en werd meteen een 
provinciale afdeling.  
1927 is de eerste datum vermeld op onze medailles en verwijst dus naar de oprichting van 
de plaatselijke afdeling van de Koloniale Dagen in Limburg. 
 
Bij de stichting telde de vereniging 20 werkende leden, 50 beschermende leden en 30 ere-
leden. De vereniging kreeg onmiddellijk steun van de provincie en het leger. Zowel gouver-
neur Verwilghen als kolonel Cresens waren erevoorzitter.6 
 
De gedreven kracht achter de oprichting van een Limburgse afdeling van de Koloniale Da-
gen was Jean Janssen.7 Hij werd secretaris van de vereniging. In 1934 is hij ook mede-
stichter van de Koloniale Vereniging van Limburg waarvan hij eveneens secretaris was tot 
1958 en later voorzitter tot aan zijn dood in 1987. De eerste voorzitter van de Koloniale Da-
gen was kapitein Dierickx. 
De Koloniale Dagen probeerde de koloniale gedachte uit te dragen door het maken en ver-
spreiden van propagandamateriaal, het organiseren van voordrachten en het inrichten van 
feestelijkheden.  
Sinds de oprichting van de nationale Koloniale Dagen in 1920 vroeg deze vereniging de 
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medewerking van het Hasseltse stadsbestuur. Zij vroegen adressen en contactpersonen 
voor het inzetten van scholen en nodigden hoogwaardigheidsbekleders uit voor de jaarlijkse 
groet aan de vlag op de Grote Markt. Vanaf de oprichting van de Limburgse afdeling vroe-
gen en kregen zij ook jaarlijks 1.000 frank subsidie van de stad Hasselt.8  De opbrengsten 
van de activiteiten werden doorgestort naar Brussel. Het was er de vereniging vooral om te 
doen om de Belgen, en in het bijzonder de Limburgers, bewust te maken van de meerwaar-
de die de kolonie voor België kon hebben. Op het secretariaat van de vereniging in de 
Maastrichtersteenweg 57c9 kon informatie over Congo ingewonnen worden. In 1930 zou-
den al 35 jonge mensen geïnformeerd hebben naar een ambt in de kolonie en waren er al 
heel wat vertrokken.10 
 
Een folder van 1936 ging dieper in op de gebruikte middelen om koloniale propaganda te 
voeren. Er werd een ‘Koloniale Werkbeurs’ opgericht, die rechtstreeks afhing van het 
‘Koloniaal Office van het Ministerie van Koloniën’. Deze beurs verstrekte inlichtingen aan 
jongeren die naar Congo wilden vertrekken en ze hielp hen er werk te vinden. Daarnaast 
werd in de stadsbibliotheek van Hasselt een speciale afdeling ingericht met werken over 
Congo. Stadsarchivaris Vanderstraeten verleende daar graag zijn medewerking aan. Ach-
teraan de folder stond de oproep: “Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een bezoek te 
brengen aan de bibliotheek van de Stad, Maestrichterstraat (Huis Stellingwerff). Stuur er 
uwe kinderen naar toe, gedurende de groote vacantie, om er nuttige boeken te halen en te 
lezen over Congo, zijn schatten en zijn schoonheid.”11 

 
In de folder van 1937 staat een uitgebreid ver-
slag van de activiteiten van de Koloniale Da-
gen in Limburg. 
Eén van die activiteiten betrof de verkoop van 
kentekens. Daarvoor werden alle Limburgse 
burgemeesters en scholen aangeschreven. 
Trots staat in het verslag dat slechts 14 van de 
206 steden en gemeenten geen kentekens 
hebben verkocht. Uit dankbaarheid voor hun 
inzet schonk de beheerraad aan meerdere ge-
meenten een ‘Dankbaarheidsplaat der Kolonia-
le Dagen’.12 Aan de leiders en leidsters van 
kinderen die kentekens hadden verkocht gaf 
de vereniging erkentelijkheidsdiploma's. Dank-
zij de inzet van velen kon de vereniging in haar 
bestaan in totaal 53.000 frank schenken aan 
het bestuur in Brussel. Bijzondere vermelding 
is er voor de meisjesscholen van Hasselt. 
 
Voor het eerst is ook sprake van voordrachten 
en films in scholen. Er werd een schoolwed-
strijd ingericht. In Hasselt namen 13 scholen 
deel met 90 leerlingen. Marceline Swaab van 
het vierde jaar van de lagere gemeentelijke 
meisjesschool kreeg een prijs.13 

 

Leopold II en zijn pioniers 
 
Net na de oprichting van de Koloniale Dagen in Limburg schreef Jean Janssen aan 
burgemeester Portmans van Hasselt: “D’après les statistiques du Ministère des Colonies 
que nous avons en communications il est triste de constater que la Province du Limbourg et 
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principalement la Ville de Hasselt reste en arrière pour soutenir l’oeuvre digne de Léopold II 
notre Auguste Souverain.“14 
 
Vele leden van koloniale verenigingen, en zoals hier blijkt ook van de Koloniale Dagen, 
hadden een oprechte bewondering voor Leopold II. Dankzij hem bestond de Belgische ko-
lonie die hen zo dierbaar was. Alle Belgen, in casu Limburgers, die met hem gestreden 
hadden en aan de wieg stonden van de verovering van een groot stuk Afrika, kregen 
meteen dezelfde heldenstatus. Naast de promotie voor de Belgische kolonie ijverde de Ko-
loniale Dagen, en andere koloniale verenigingen, ook voor het levendig houden van de her-
innering aan deze pioniers. 
 
In 1930 richtte de ‘Bond voor het Congolees Aandenken’ een brief tot de burgemeesters 
van 500 steden en gemeenten, waarvan de 1.500 Belgen afkomstig waren die “vielen in 
dienst van de beschaving in Afrika”. Zij verzocht hen de namen van “hun helden” door een 
eenvoudige herdenkingsplaat of –teken in hun geboorteplaats te vereeuwigen. 
In Hasselt werd op 2 juli 1933 door het stadsbestuur een gedenksteen aangebracht in de 
toren links voor de Mess der Officieren, op de hoek van het Kolonel Dusartplein. Deze ge-
denksteen vermeldde de namen van “de Magnée, A.; Houben J.L..; Kellens A.J.; Palmers 
E.; Palmers M.F.; en Saroléa H.E. Gestorven in Kongo voor 1908”. Bij de inhuldiging van 
deze plaat veranderde ook de naam van de weg langs de kazerne van Weverijstraat in 
Congostraat. De toren, en dus ook de gedenkplaat heeft de afbraak in 1981 overleefd. De 
namen zijn vandaag minder goed leesbaar. 

 
Vele jaren later, in 1948, schreef Jean Janssen aan de burgemeester van Hasselt in ver-
band hiermee: “Er dient nochtans opgemerkt dat de naam van den eerste Belg gestorven 
voor het groot beschavingswerk in Afrika d.i. Dr. Maes, Arnold-Henri-Joseph-Hubert, gebo-
ren te Hasselt den 24 maart 1854 en overleden in Zanzibar den 14 januari 1878, niet op de 
plaat vermeld is. Voor den oorlog 1940 werd onderzocht door het Gemeentebestuur deze 
missing te goed te maken en den naam te doen bijvoegen. Spijtig dat dit nog niet is kunnen 
gedaan worden. Wij durven hopen dat het binnen kort mogelijk zal zijn over te gaan tot dit 
werk en danken er U bij voorbaat voor”. Waarop de burgemeester hem antwoordde dat de 
fout Maes snel zal hersteld worden.15 
 
Hoe is de fout ontstaan? In 1932 publiceerde de Bond van het Congoleesch Aandenken 
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een lijvig boek met bijdragen over de verovering 
van het Afrikaanse continent tussen 1876 en 
1908. Het boek eindigt met een lijst, per provincie, 
van alle medewerkers van Leopold II die stierven 
in deze periode. Alhoewel dr. Maes op p. 45 ver-
meld staat als het allereerste slachtoffer van het 
Afrikaanse klimaat, met verderop zelfs details over 
zijn vertrek en dood, ontbreekt zijn naam in de lijst 
die per provincie was opgesteld. Zijn naam werd 
wel opgenomen in het alfabetische repertorium 
achteraan in het boek. Aangezien Maes begraven 
ligt in Zanzibar, staat ook zijn naam nog eens ver-
meld in de index van plaatsen in Congo waar 
“Belgische pioniers van het Congoleesch Werk 
rusten”. Een eigenaardige vergetelheid dus. Het is 
echter begrijpelijk dat, zowel de Koloniale Dagen 
van Limburg als het Hasseltse stadsbestuur, in 
volle vertrouwen, de provinciale lijst hanteerden 
voor het opmaken van de gedenkplaat. 
 
Vermoedelijk is het niet meteen gelukt de fout te 
herstellen. In 1950 stelde de vereniging de vraag om een straat te vernoemen naar dokter 
Maes.17 Het gemeentebestuur meldde pas in 1958 dat ze dat in overweging zou nemen.18 
Uiteindelijk zal in 1961 de naam Dr. Maesstraat gegeven worden aan een zijstraat van de 
Maastrichtersteenweg.19 20 
 
Het blijvend aandringen van de koloniale verenigingen om een nieuwe straat in Hasselt te 
benoemen naar dokter Maes is exemplarisch voor de hardnekkigheid waarmee ze hun 
zaak bepleitten. De ‘fout Maes’ was in 1952 al ruimschoots goedgemaakt. Op 13 juli van 
dat jaar werd een monument onthuld ter ere van Leopold II en al zijn Limburgse medewer-
kers gestorven voor 1908, met de nadruk op AL in hoofdletters. De naam Maes stond er-
bij… 

 

De Koloniale Dagen van 1952 in Hasselt 
 
We zijn hierbij beland in het jaar 1952, de tweede datum vermeld op beide medailles. De 
periode 1927-1952 verwijst dus naar de 25ste verjaardag van de Koloniale Dagen in Hasselt. 
 
Deze verjaardag werd in Hasselt, met medewerking van de Koloniale Vereniging van Lim-
burg, met ongelooflijk veel luister gevierd, gedurende veertien dagen. Het lijdt geen twijfel 
dat deze viering voor een groot deel te danken is aan de onvermoeide inzet van Jean Jans-
sen. Anderzijds kan het gebeuren ook geplaatst worden in de euforie waarin België zich op 
dat moment bevond tegenover zijn kolonie. De Belgische koloniale verwezenlijkingen be-
reikten een hoogtepunt. De sfeer was buitengewoon optimistisch en niemand vermoedde 
toen dat nog geen tien jaar later België geen koloniale mogendheid meer zou zijn. 
 
Het uitgebreide programma van de viering omarmde de twee pijlers van de Koloniale Da-
gen: het promoten van Congo (uiteraard ten voordele van het vaderland België) én de vere-
ring van Leopold II. 
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 Propaganda 
 
Naast de traditionele promotiemiddelen voor de Congolese zaak, zoals het verkopen van 
kentekens (6 juli) en filmvertoningen en voordrachten (10 juli), pakte De Koloniale Dagen uit 
met een ‘Koloniale Tentoonstelling’ in de lokalen van de jongensschool aan de Guffenslaan. 
De tentoonstelling opende haar deuren op zaterdag 5 juli. De samenstelling van en de be-
richtgeving over de tentoonstelling was tekenend voor de tijdgeest. De tentoonstelling werd 
eerder als missietentoonstelling voorgesteld. Geen wonder, aangezien naast het ministerie 
van Kolonie vooral 12 missiecongregaties zichzelf aan het publiek voorstelden.21 
 
Er werd ook heel veel moeite gedaan om Limburgers ervan te overtuigen een carrière te 
beginnen in Congo. Niet minder dan de adjunct-directeur bij het ministerie van koloniën, de 
heer Zuyderhoff, gaf op 10 juli een voordracht over de toekomstmogelijkheden in Congo. 
De dag voordien bracht een radio-uitzending getuigenissen van Limburgers in Belgisch 
Congo. De interesse van de Limburgers en vooral jonge Hasselaren bleek, met slechts een 
tiental aanwezigen, echter beperkt. 
 
Misschien was er meer interesse voor de, niet op de affiche vermelde, cabaretavond op za-
terdagavond, met medewerking van Jo Ilsen en een orkest?22 
 

 Het monument 
 
Het hoogtepunt van de viering was de onthulling van een gedenksteen voor Leopold II en 
alle Limburgers die in zijn dienst stierven in Afrika. 
 
Op 9 februari 1952 verschijnt in Het Belang van Limburg een artikel over de vorming van 
een ere- en uitvoerend comité23 voor de oprichting van een gedenkteken voor “Koning Leo-
pold II, stichter van Kongo en ter nagedachtenis van de Limburgse pioniers die in Kongo 
hun leven lieten voor het jaar 1908.” Het initiatief werd genomen door de Vereniging der 
Koloniale Dagen van Limburg en de Koloniale Vereniging van Limburg. Het gedenkteken 
zou naar schatting 1 miljoen frank kosten. Het werd bekostigd door bijdragen van de staat, 
de provincie en sommige Limburgse gemeenten, maar ook door privégiften.24 Drie maan-
den later verleende de nog jonge koning Boudewijn zijn hoge bescherming aan het ereco-
mité.25 Zijn vleugeladjudant, generaal Danneels, zal trouwens aanwezig zijn bij de inhuldi-
ging. Op maandag 16 juni legde burgemeester Bollen de eerste steen op het kolonel Dus-
artplein, langs de Congostraat. Het op te richten monument werd ontworpen door de archi-
tecten Lippens en Moors en uitgevoerd door de Hasseltse steenhouwer Myny.26 
 
Dit monument werd, als hoogtepunt van de viering rond het zilveren jubileum, onthuld op 
zondag 13 juli. De feestdag werd gestart met een mis in de Sint-Quintinuskerk. De mis werd 
opgedragen door een zwarte priester bijgestaan door monseigneur Lagae, gewezen bis-
schop in Congo en enkele missionarissen. Na de mis trokken de hoogwaardigheidbe-
kleders naar de Grote Markt. Daar waren al eerder de prijzen uitgereikt aan de laureaten 
van de schoolprijskampen uit de Limburgse scholen.27 Om half elf stond aan de ene kant de 
muziekkapel van de 10e Brigade opgesteld, aan de andere kant de hoogwaardigheidsbekle-
ders die de groet aan de vaandels brachten. Deze groet was een jaarlijkse gewoonte tij-
dens de Koloniale Dag. Zowel de Belgische vlag als de vlag van Kongo-Vrijstaat (gele ster 
op blauwe achtergrond) werden gehesen. De kinderen vormden als het ware een erehaag. 
Dan ging het richting Dusartplein waar de speeches werden ingezet. Eerst de verwelkoming 
door de heer Vanacker, de toenmalige voorzitter van de Koloniale Dagen. Minister Dequa 
nam vervolgens het woord in naam van de regering. Daarop onthulde generaal Danneels, 
in naam van koning Boudewijn, het monument, gevolgd door een bloemenhulde.



 10 

 

 
 



 11 

 

Koning Boudewijn zelf, die zijn hoge be-
scherming had verleend aan de feestelijk-
heden, zal pas bij zijn blijde intrede in 
Hasselt een bezoek brengen aan het mo-
nument. Op 3 mei 1953 overhandigde juf-
frouw Paelinck28 hem daar het gedenk-
boek van de Koloniale Dagen.29 
 
Ook het monument laat weinig aan de 
verbeelding over wat betreft de visie van 
de oprichters over de kolonisering van 
Midden-Afrika. 
 
Het eerder grote en boogvormige monu-
ment in blauwe steen is in het midden bekroond met een borstbeeld van Leopold II.30 Daar-
onder staat de koninklijke kroon gebeiteld met in bronzen letters het opschrift “Hulde aan 
Z.M. Koning Leopold II en aan AL zijn Limburgse medewerkers”. Links en rechts van dit 
middenstuk staan de namen van 46 Limburgers uit 31 Limburgse gemeenten, eveneens in 
bronzen letters.31 Links en rechts is het monument afgesloten door een bronzen paneel met 
beeldhouwwerk van Raf Mailleux uit Genk, gegoten bij de Coene in Ruisbroek. Deze pane-
len zijn een duidelijke emanatie van de gedachte dat Leopold II Afrika twee zaken heeft bij-
gebracht: bevrijding en beschaving. 
 
Op het rechter paneel met als onderschrift “De bevrijding” zien we een koloniaal 
officier met de Kongolese vlag in de hand. Links van hem staan vier wapenschilden, met 
jaartallen die verwijzen naar de volgende historische feiten: 
• 1876 en de Kongolese vlag: verwijst naar de oprichting van de Internationale Afrikaanse 

Vereniging, die zich als doel stelde het Congobekken te verkennen. Dr. Arnold Maes 
maakte deel uit van de eerste Belgische expeditie die in dit kader naar Afrika vertrok; 

• 1885 en de kaart van het Congobekken: uitroeping van de Internationale Kongolese Ver-
eniging tot soevereine staat, de latere Kongo-Vrijstaat; 

• 1890 – 1894 en een gebroken keten, symboliserend de veldtocht tegen de slavenhandel; 
• 1908, de Kongolese vlag en het Belgisch wapenschild: de aanhechting van Congo bij 

België. 
 
Op het linker paneel, met als ondertitel: “De beschaving” is een missionaris afgebeeld met 
op de achtergrond de landkaart van Congo. Rechts van hem weer vier wapenschilden met 
de volgende symbolen van beneden naar boven: 
• de herautstaf van Mercurius en het kamrad, als zinnebeeld van de handel en de nijver-

heid; 
• de machete en de schop, wat de landbouw moet voorstellen; 
• potwerk, een ivoren tand en een korf, duidend op het ambachtswezen; 
• het rode kruis en een microscoop, symboliserend de hygiëne en de strijd tegen de ziek-

ten. 
 
Voor het monument werd een plantsoen aangelegd met in het midden daarvan een praal-
steen met de hoofding van het briefpapier, dat door Leopold II ter beschikking van de Arabi-
sche gouverneurs werd opgesteld en dat, in het Arabisch, de volgende tekst bevat: 
• in het midden: “De goede afloop ligt in de ijver en in de arbeid”; 
• daaronder: “Onafhankelijk Gouvernement van Kongo”; 
• van links naar rechts: “Verbintenis is schuld/Wees getrouw aan uw beloften/God is getui-

ge der waarheid/Volbreng uw heilige verbintenissen”.32 
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 Geen feest zonder muziek 
 

Waar situeren zich onze medailles in al dat feestgedruis? Op zaterdag 12 juli, om 21 uur, 
gaf de K.M. van Muziek en Rhetorika onder leiding van Jo Hoex, een concert op de Haver-
markt. Als aftrap voor het belangrijke weekend dat zou komen. Op maandag 14 juli was het 
de beurt aan de Kunstkring Alexis Pierloz. Zij concerteerden om 20.30 uur op het stadhuis-
plein onder leiding van Joseph Donners. Als afsluiter, vooral van de tentoonstelling, maar 
ook van 14 dagen feest. Als dankbaarheid kregen beide muziekverenigingen een medaille.  

 

* * * 
 
1 Archief geschonken aan het museum door Luitenant-kolonel en mevrouw J. Janssens-Slegers. Dit archief 

werd door mijzelf geïnventariseerd en zal, volgens het protocol tussen het stadsarchief en het stedelijk mu-
seum aan het stadsarchief worden overgedragen. 

2 Piron, P. De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, p. 12. Op dit moment is Luc Van-
damme uit Alken bezig met een studie over deze medailleur. Hij onderzoekt daarbij ook de andere medailles 
van Theunis in de collectie van het museum. 

3 Dit naast talrijke andere verenigingen die meestal aangesloten waren bij de in 1912 opgerichte Royale Union 
Coloniale. http://www.urome.be – geschiedenis van de KBUOL, p. 1. 

4 SMU, archief Koloniale Dagen, doc. nr. 30. 
5 SMU, archief Koloniale Dagen, doc. nr. 37. 
6 SMU, archief Koloniale Dagen, doc. nr. 30. 
7 Jean Janssen (9 juni 1899, Luik - 9 juni 1987, Hasselt) vertrok naar Congo op 6 augustus 1921 als peletono-

verste en aspirant naar het gewest Luozi. Begin 1924 had hij de verantwoordelijkheid van het opleidingscen-
trum van Kunzulu. Hij werd ziek en benoemd tot 2e secretaris van het Provinciaal Groupement Congo-Kasaï 
in Leopoldstad. Op 14 september 1924 keerde hij terug naar België, naar zijn vroeger regiment in Hasselt. 
Jean Janssen blijft zich echter inzetten voor Congo. In 1927 wordt hij secretaris van de Koloniale Dagen. Hij 
gaf voordrachten over Congo in de scholen. In 1934 werd hij medestichter en secretaris van de Koloniale 
Vereniging van Limburg. Van 21 december 1958 tot aan zijn dood was hij voorzitter van deze vereniging. Hij 
gaf les in het Hoger Handelsinstituut in Hasselt, voor toekomstige kandidaten voor de administratie in Con-
go. In 1960, bij de onafhankelijkheid van Congo, zorgde hij voor het inrichten van een sociale dienst voor de 
Limburgse vluchtelingen uit Congo. In december 1976 promootte hij de oprichting van de Limburgse Vereni-
ging voor Ontwikkeling in Afrika waarvoor hij fondsen verzamelde. F. Jorissen. Honderdste verjaardag stich-
ting Belgisch Congo, p. 65-67. 

8 SAH, 642.3, 1927-1937 
9 de woonplaats van de secretaris Jean Janssen. 
10 SMU, archief Koloniale Dagen, doc. nr. 30. 
11 SMU, archief Koloniale Dagen, doc. nr. 56. 
12 Mettecoven, Overrepen, Ruckelingen-aan-Jeker, Brouckom, Borgloon, Hex, Bilsen, Ellicom, Achel, Curin-

gen, Coursel, Zonhoven en Veldwezelt. 
13 SMU, archief Koloniale Dagen, doc. nr. 57. 
14 Brief van 18 juni 1927. Getekend: Le secrétaire, trésorier J. Janssen; le président, capitaine Dierickx. SAH, 

642.3, 1927-1937. 
15 SAH, 642.3, 1948. 
16 Ch. Pergameni e.a. Aan onze koloniale helden die stierven voor de beschaving 1876-1908. Bond van het 

Congoleesch Aandenken, p. 294. 
17 SAH, 642.3, 1950. 
18 SAH, 642.3, 1958. 
19 Straatnamenmodule SMU. De Arnold Maesstraat, de Theresiastraat, de Congostraat en de Sterrestraat wa-

ren smalle steegjes die Hasselaren gebruikten om hun stadstuintjes te bereiken. Later werden ze verbreed 
en verhard. Het is na het verharden van het steegje dat de weg de naam Dr. Maesstraat kreeg. 

20 De Hasseltse natuurwetenschapper Arnold Maes (Hasselt, 1854 – Zanzibar, 1878) vertrok in 1877 op expe-
ditie naar Afrika. Koning Leopold II had de expeditie belast met het oprichten van wetenschappelijke posten 
in de pas ontdekte gebieden rond Zanzibar en het Tanganikameer. Op 13 december 1877 sprak Arnold 
Maes op Zanzibar met de legendarische ontdekkingsreiziger Stanley. Op 14 januari 1878 overleed hij na een 
korte ziekte. Hij werd op Zanzibar begraven. Van Arnold Maes wordt gezegd dat hij de eerste Hasselaar was 
die een banaan zag. M. Luwel, Limburgers in Congo, p. 18-25. 

21 HBvL, 3 juli 1952 en 11 juli 1952. 
22 HBvL, 11 juli 1952, p. 4. 
23 Het erecomité bestond uit: de ministers Van Koutte, De Quae, Harmel, Degreef en Pholien, voorzitters en de 

ondervoorzitters Hoppe, gouverneur van Limburg. Kolonel Ramaekers, Mgr. Kerkhofs en M. Pétillon gouver-
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neur-generaal van Belgisch Congo. Het uitvoerend comité uit: de heren Ir Albert Van Acker, voorzitter van de 
Koloniale Dagen van Limburg, Werner Lippens, voorzitter van de koloniale vereniging, volksvertegenwoordi-
ger Meyers, Eerw. Pater Gillet, schepen Ghysen, M. Janssen en M. Thys der koloniale dagen. 

24 HBvL, 9 februari 1952. 
25 HBvL, 19 mei 1052. 
26 HBvL, 17 juni 1952. 
27 De lijst van laureaten verschijnt volledig in een artikel van HBvL, 14 juli 1952. 
28 Vermoedelijk de dochter van Jean Paelinck die van 1928 tot 1958 in Congo verbleef. 
29 HBvL, 4 mei 1953. 
30 Een gipsen ontwerp voor dit beeld bevindt zich in de collectie van Het Stadsmus (1991.0144.00). 
31 zie bijlage 
32 de interpretatie van de symbolen en de vertaling van de tekst komen uit een ongedateerd artikel: A. Broux, 

Standbeelden en gedenktekens te Hasselt. 

 

Bronnen 
 
HBvL (Het Belang van Limburg), 1933, 1952 en 1953. 
S.A.H. (Stadsarchief Hasselt), 642.3. 
SMU (Het Stadsmus), archief Koloniale Dagen (wordt overgedragen aan het stadsarchief 
Hasselt). 
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Bijlage: Monument Leopold II – namenlijst 
 
Gemeente - Naam - Geboorte- en sterftedatum - Functie - Plaats van overlijden 
Beek - Van Hove J.J. - ° 06-03-1880 -  † 07-04-1908 – Missionaris - Boma 
Bilzen - Beckers M.N.E. - ° 02-07-1858 -  † 16-12-1892 – Handelsagent - Kinshasa 
Borgloon - Weerts T. - ° 10-10-1875 -  † 23-10-1898 – Staatsagent - Boma 
Eksel - Jehoel G. - ° 02-09-1872 -  † 19-11-1900 – Missionaris - Leopoldstad 
Gotem - Bellefroid F. - ° 15-05-1869 -  † 20-06-1897 – Onderofficier - Coquilastad 
Grote Spouwen - Baillien P.E. - ° 01-12-1881 -  † 05-11-1905 – Onderluitenant - Amai 
Kanne - Debrabant E.H. - ° 27-10-1864 -  † 12-05-1891 – Onderofficier - Basoko 
Hasselt - Dr. Maes A. - ° 24-03-1864 -  † 14-01-1878 – Ontdekkingsreiziger - Zanzibar 
Hasselt - De Magnee A.J. - ° 10-06-1884 -  † 14-06-1902 – Onderofficier - Beni Mawanbi 
Hasselt - Houben L.J. - ° 18-07-1867 -  † 18-04-1892 – Bediende - Lukungu 
Hasselt - Kellens A.J. - ° 12-04-1876 -  † 11-03-1902 – Onderofficier - Sector Lomami 
Hasselt - Palmers E.L.J. - ° 31-12-1876 -  † 27-01-1905 – Onderluitenant - Buta 
Hasselt - Palmers M.C.F.A. - ° 10-03-1872 -  † 04-03-1896 – Bediende - Boma 
Hasselt - Sarolea H.E.F. - ° 26-09-1872 -  † 17-02-1897 – Luitenant - Redjaf Lado 
Kinrooi - Scheymans J.A. - ° 02-09-1872 -  † 18-12-1904 – Missionaris - Lusaka St. Jacq. 
Kleine Spouwen - Rouffa P. - ° 09-10-1861 -  † 16-09-1907 – Missionaris - Brugge St. Don. 
Koersel - Geysen M. - ° 30-01-1856 -  † 19-01-1894 – Machinist - Matadi 
Kozen - Senden J. - ° 31-05-1857 -  † 27-01-1906 – Missionaris - St. Trudon 
Lanklaar - Derriks M.J. - ° 01-07-1865 -  † 17-06-1901 - Onder Intendant - Basankusu 
Leopoldsburg - Caimo Jonkheer H. - ° 12-10-1856 -  † 31-01-1896 – Kapitein - Basoko 
Leopoldsburg - Goiris A. - ° 08-07-1882 -  † 17-09-1906 – Handelsagent - Ekutshie 
Leopoldsburg - Kops J. - ° 19-11-1864 -  † 29-07-1900 - Kommandant - Dufile 
Maaseik - Breckx F.A.C. - ° 30-10-1869 -  † 03-04-1898 - Onderluitenant - Kilonga 
Maaseik - Hermans G.A.J.H. - ° 08-11-1861 -  † 18-03-1898 - Officier - Op zee 
Neerrepen - Bruninx L.L.E. - ° 10-12-1871 -  † 19-11-1896 - Onderofficier - Boma 
Nieuwerkerken - Vande Wal D.J. - ° 15-04-1865 -  † 24-01-1904 - Handelsagent - Boma 
Opitter - Vliegen M.A. - °23-06-1862 -  - † 10-08-1895 - Missiezuster - Fort Johnston 
Opoeteren - Roex J.M. - ° 09-06-1873 -  † 25-01-1900 - Missionaris - Berghe St. Mar . 
Ordingen - De Marneffe J. - ° 03-12-1868 -  † 31-12-1893 - Onderluitenant - Luluabourg 
Peer - Hendrix G.J. - ° 15-01-1875 -  † 26-04-1902 - Missionaris - Kinkanda 
Roclence - C.Jot J.J. - ° 26-11-1871 -  † 14-07-1897 - Onderofficier - Redjaf Lado 
Rekem - Guffens L. - ° 16-02-1867 -  † 12-07-1892 - Onderofficier - Kingushi 
Rekem - Senden M. - ° 31-01-1869 -  † 10-03-1896 - Onderbeheerder - Nouv. Anvers 
Sint-Truiden - Loneux M.E.I.J. - ° 16-11-1884 -  † 20-04-1906 - Onderofficier - Busoko 
Sint-Truiden - Pelzer M.A.F.C. - ° 13-08-1858 -  † 04-07-1895 - Kapitein - Luluabourg 
Sint-Truiden - Roosels P.J.H. - ° 03-02-1871 -  † 19-01-1895 - Staatsagent - Irebu 
Sint-Truiden - Sproelants A. - ° 06-02-1883 -  † 31-03-1903 - Onderofficier - Licha 
Sint-Truiden - Van Haren J.L. - ° 25-01-1873 -  † 30-09-1899 - Staatsagent - Boma 
Spalbeek - Poelmans E.L. - ° 26-06-1866 -  † 01-05-1891 - Staatsagent - Kama 
Stokkem - Janssens M.L. - ° 07-09-1869 -  † 18-11-1894 - Handelsagent - Bokula 
Tessenderlo - Mouters M.C.C. -  ° 24-03-1867 -  † 02-01-1902 - Missiezuster - Lisala 
Tongeren - Rochet E. - ° 28-11-1869 -  † 25-12-1895 - Luitenant - Kil. Longa 
Tongeren - Velghe A.H. - ° 11-02-1860 -  † 24-07-1895 - Onderluitenant - Avakubi 
Veldwezelt - Moers L.P.E - ° 15-04-1838 -  † 03-05-1890 - Magazinier - Matadi 
Velm - Jadoul J. - ° 14-06-1872 -  † 04-02-1902 - Missionaris - Nouv. Anvers 
Zolder - Geerts P. - ° 07-09-1876 -  † 05-08-1902 - Onderofficier - Ibembo 
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005: 
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!) 
 
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische 
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen 
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et 
de Rhétorique”, 1858.  
 
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101. 
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e 
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à 
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij 
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche 
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt. 
 
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier 
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas 
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche 
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921); 
 
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert 
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in 
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
 

* * * 
 

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie) 
 
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 
 
2006: 2. Jos Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e 
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 
 
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 

* * * 


