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Weldra 125 jaar Kroonorde, … en we zul-
len alles doen om dit door onze activitei-
ten op een merkwaardige en eenvou-
dige, waardige manier te vieren, … 1897 
is inderdaad niet alleen het jaar geweest 
van mooie en briljante tentoonstellingen 
en inhuldigingen. Het is ook het jaar ge-
durende hetwelk en meer bepaald op 15 
oktober dat bij beslissing van de Koning, 
de Kroonorde werd gesticht1. In 1897 is 
Leopold II soevereine Vorst van de Onaf-
hankelijke Staat Kongo. Dit land zal dan 
in 1908, bij schenking van de Koning, Bel-
gisch Kongo worden.  
De Kroonorde zal, van 1897 tot 1908, een 
zuivere Congolese Orde zijn. Het is een 
'Verdienste' orde, in tegenstelling met 
de godsdienstige, militaire of ridderor-
den. Dit wil zeggen dat ze toegekend 
wordt aan iedere burger die ‘s lands er-
kenning waardig is en wiens verleden on-
berispelijk is. In dit kader worden in de 
Kroonorde, bij decreet diegenen opge-
nomen die zich onderscheiden hebben 
door hun artistieke, letterkundige of we-
tenschappelijke verdiensten, hetzij in de 
sfeer van handels- of nijverheidsbelan-
gen, hetzij ook door hun toewijding, aan 
de origine, voor de Afrikaanse bescha-
vingswerken.  
Bij het begin omvat de Kroonorde zes 
rangen, te weten, het Grootkruis, de 
Grootofficier, de Commandeur, de Offi-
cier, de Ridder en de Palmen. Vanaf 25 
juni 1898 zal de zesde klasse, naast de 
Palmen, de gouden, zilveren en bronzen 

medaille nog omvatten.  
Moet ik u eraan herinneren dat de 
Kroonorde één van de vier orden is die 
door de Vorst (Leopold II) gecreëerd 
werd naast drie andere, die ook hun oor-
sprong vinden in de Ona�ankelijke Staat 
Kongo en die na 1908, Belgische Orden 
werden, te weten: de Orde van de Afri-
kaanse Ster (1888), de Koninklijke Orde 
van de Leeuw (1891) en de Orde van Leo-
pold (1900).   
We hebben de grote eer de titularissen 
van deze Orden in onze Koninklijke Ver-
eniging, onder de Hoge bescherming van 
ZM de Koning, samen te mogen bren-
gen.  
Eer maar ook de verantwoordelijkheid 
om te werken, te leven, actief te zijn, te 
concretiseren … en dit in de geest van 
toen -geschiedenis is maar wat ze is, en 
niets anders …- van de Grote Vorst die 
Koning Leopold II tijdens zijn actief en in-
noverend regeren geweest is. Meer dan 
ooit moeten we nauwe banden smeden 
om de fundamenten en de waarden van 
ons land te verdedigen in zijn verschil-
lende democratische componenten, om 
zijn cohesie en samenhorigheid te bewa-
ren, om het een waardige plaats te vrij-
waren zowel in Europa als in de wereld.  
Daarom, via doeltreffende acties en aan-
wezigheden in het publiek leven, zullen 
we alles te werk stellen om actief en re-
presentatief te handelen om onze Ver-
eniging een dynamisch en constructief 
leven in te blazen, om deze nobele, de-
mocratische, doelstellingen eerbiedsvol 
voor de Mensenrechten te verdedigen 
en hoog in het vaandel dragen, …  

voorwoord
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1 In het Officieel Blad van de Ona�ankelijke Staat 
van Congo, nr. 11bis gepubliceerd in november 
1897. 

L'Union fait la Force est notre devise na-
tionale. L'Union est le rassemblement 
d'efforts individuels, aussi au sein de 
notre association.  
Que chacun d'entre nous œuvre dès lors, 
dans sa sphère d'intérêt et d'influence à 
la construction, je dirai presque la re-
construction d'une démocratie repré-
sentative prospère selon ce qu’au-
jourd’hui sans doute, aurait voulu un 
grand Roi comme Roi Léopold II, doué 
d’une grande capacité d’innovation, 
mais aussi d’adaptation. Deux jours de-
vant Sa Mort, n'a-t-il pas dit : « Il faut 
beaucoup aimer la Belgique, autant que je 
l'ai aimé moi-même. Elle en est digne ... »  
Alors que l'Ordre de la Couronne est, à 
ses débuts, un Ordre de l'État Indépen-
dant du Congo, il devient un Ordre de 
Mérite belge après le vote d'annexion de 
l'État Indépendant du Congo par la Bel-
gique. Faut-il rappeler que, déjà le  
2 août 1889, le Roi établit un testament 
par lequel il léguait à la Belgique tous ses 
droits souverains sur le Congo ?  
Le 5 août 1895, il fit un pas de plus et of-
frit à la Belgique d'exercer sa souve- 

raineté sur le Congo, dès qu'elle l'esti-
mait opportun, donc même du vivant du 
Roi. Les ennemis de la colonisation virent 
dans cette offre tout ce que l'on pourrait 
imaginer sauf le désir royal de rendre la 
Belgique plus grande, sa population plus 
prospère et, nous en sommes intime-
ment convaincus, avec les moyens et les 
valeurs d’alors, les Congolais plus heu-
reux. Le Roi retira son offre : la Belgique 
n'était pas encore capable d'accepter un 
aussi magnifique présent ! En 1907, les 
négociations pour la reprise de Congo 
par la Belgique recommencèrent dans 
une atmosphère de défiance et d'hostili-
tés renouvelées. Il s'agissait plus, pour 
les hommes politiques belges, de dépos-
séder le Roi de ses pouvoirs absolus en 
Afrique, que de recevoir un vaste terri-
toire plein de promesses et déjà, pour 
l’époque en tout cas, arrivé à un stade 
surprenant de développement. 
  
On comprend que, vers cette époque le 
Roi ait pu dire : « Ce qu'ils vont me le co-
chonner, mon Congo, les gens de la rue de 
la Loi ! » 
 
 
Quel visionnaire !!!  

 
 

préface
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Éric Tripnaux 
De auteur, kolonel sta�revethouder op rust, hee� zijn 
carrière beëindigd in 2013 als hoofd van de leerstoel Lea-
dership aan de Koninklijke Militaire School. Zijn opzoe-
kingswerk betre� de faleris�ek wordt als een autoriteit 
in België en in het buitenland erkend. Het is een bijko-
mende discipline van de geschiedenis die de eervolle on-
derscheidingen bestudeert (orden, decora�es en medail-
les) die meestal gedragen worden met een lint.  

 
Als enige vorst van de ona�ankelijke Staat 
Congo (Congo-Vrijstaat), had Leopold II 4 
orden voor verdienste gecreëerd. Alvo-
rens ze opgenomen werden in het Bel-
gisch patrimonium, had hij voor elk een bij-
zondere bestemming bedacht, doch reikte 
hij ze uit zoals hij wou. Zonder de Afri-
kaanse Ster af te schrijven die hij voorbe-
hield voor buitengewone daden, wou hij 
met de Kroonorde de personen onder-
scheiden die hem geholpen hadden in zijn 
onderneming zonder noodzakelijk in 
Congo te zijn geweest. De Koninklijke Orde 
van de Leeuw bestond al voor hen die in 
Congo gewerkt hadden.  
 

De Vorst zou eveneens de kunstenaars en 
de wetenschappers hebben willen onder-
scheiden volgens het model van de Franse 
orde van de academische Palmen. Zo werd 
er eerst gedacht aan de Afrikaanse Palmen 
volgens een decreet van 27 april 1897, dat 
nooit gepubliceerd werd (1). Na enkele dis-
cussies en compromissen waren de amb-
tenaren van de Congo-Vrijstaat administra-
tie erin geslaagd om aan de koninklijke 
wens te voldoen door de Kroonorde met 
geïntegreerde palmen te creëren door het 
decreet Nr. 11 bis op 15 oktober. Als de 
structuur van een orde voor verdienste in 
die periode gebruikelijk zes klassen be-
vatte, dan was de samenstelling met een 
zesde klasse vernieuwend met zijn gouden 
en zilveren palmen vervolledigd met gou-
den, zilveren en bronzen medailles op 25 
juni 1898 (decreet Nr. 810/197). 
De Kroonorde was bedoeld « om diegenen 
te eren die zich erkentelijk hebben ge-
maakt door ofwel hun artistieke, literaire 
of wetenschappelijke verdiensten ofwel 
op commercieel en industrieel vlak, ofwel 
door hun toewijding voor de Afrikaanse 
beschaving ». 
Slecht gestart hebben de palmen nooit de 
waarde bereikt die eraan beloofd werd. 
Vanaf 1910, had de Belgische Staat hen sa-
mengebracht in deze 6de klasse die enkel 
als vergaarbak diende voor de attesten 
van anciënniteit van het lager personeel. 
Dit heeft de publiciteit ervan tot heden ge-
schaad (2). 
De gouden palmen der Kroonorde hadden 
eigenlijk moeten dienen om ondermeer de 
kunstenaars en de wetenschappers te on-
derscheiden waarvan het talent door de 

De structuur van de 
6de klasse van de 
Kroonorde was ver-
nieuwend. Zelfs het 
lint van haar juwelen, 
met een witte bies, 
is verschillend van
deze van andere 
klassen (archieven
FOD Buitenlandse 
Zaken).
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vorst van Congo opgemerkt werden. Als 
visionair urbanist was de Koning eerst en 
vooral geïnteresseerd in de architectuur 
en daarna in de monumentale beeldhouw-
werken. In 1897, had hij zo goed als zijn 
Afrikaanse weddenschap gewonnen. Zijn 
land had er voordeel bij en profileerde zich 
als één van de eerste industriële machten 
ter wereld. De kunstenaars hebben gepro-
fiteerd van deze faam. 
 
Faleristieke Statistiek  
Bij gebrek aan overtuigende archieven en 
gezien het waas door de Koning gewild 
over het beheer van zijn Afrikaanse eigen-
dom, is het juist vandaag moeilijk om het 
aantal en het motief te bepalen van de uit-
gereikte onderscheidingen tijdens de 
Congo-Vrijstaat periode. De weergegeven 
nominaties in de decreten zijn nochtans al-
tijd beschikbaar. Er werd een lijst opgericht 
aan het ministerie van Koloniën. Nadat de 
archieven naar het FOD Buitenlandse Za-
ken overgebracht waren, is dit document 
verdwenen. Gelukkig had onderluitenant 
Erik Peleman, leerling aan de Koninklijke 
Militaire School (KMS), tijd om zijn licentie-
thesis te wijden aan de studie van de ver-
deling van de Congo-Vrijstaat onderschei-
dingen op basis van deze lijst die hij geko-
pieerd had (3). 
Er waren nog geen vierhonderdvijftig de-
coraties van de Kroonorde en een vijftigtal 
van zijn gouden palmen, wat erg weinig is. 
Deze cijfers blijven evenwel onderhevig 
aan wijzigingen omdat de uitreiking van de 
Congo-Vrijstaat decoraties door de Vorst 
soms moeilijk te volgen was voor zijn admi-
nistratie. Al deze verheven gebaren waren 

geen voorwerp van decreten! Aan de wan-
orde is het onbegrip verbonden omdat we 
geen enkel brevet van deze palmen tijdens 
deze periode gevonden hebben. Heeft ze 
wel bestaan? 
Edouard Manduau, gekwalificeerd als eer-
ste koloniaal schilder voor het eerste pano-
rama van Congo in het Congolees koloniaal 
museum, had de gouden palmen der 
Kroonorde ontvangen (4).  
Hij staat niet vermeld in de lijst van Pele-
man. Ik heb nog niet kunnen uitmaken of 
zijn onderscheiding dateert van de Congo-
Vrijstaat periode. Joseph Olyff ontbreekt 
eveneens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op een onbepaalde dag maar mogelijks in 
november 1908 zou hij de gouden palmen 
ontvangen hebben – of zouden het daar-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar Toewijzingen % 

1897 11 22,4 

1898 22 44,9 

1899 1 2,0 

1900 2 4,1 

1901 2 4,1 

1902 8 16,3 

1903 0 0,0 

1904 0 0,0 

1905 0 0,0 

1906 0 0,0 

1907 0 0,0 

1908 3 6,1 
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loopbaan die leidde tot directeur-generaal 
bij het ministerie van Koloniën en secreta-
ris-generaal van het speciaal Katanga Co-
mité (5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens Peleman, zouden er 49 gouden pal-
men uitgereikt geweest zijn. De eerste zes 
onderscheidden de ambtenaren van de 
Congo-Vrijstaat administratie of van Buiten-
landse Zaken te Brussel op 12 november 
1897. Theoretisch voorzag het intern regle-
ment tien dienstjaren voor het bekomen 
van de zilveren palmen en 5 bijkomende ja-
ren om bevorderd te worden. 
Het is eigenaardig vast te stellen dat twee 
derde van alle uitgereikte gouden palmen 
geconcentreerd zijn in de eerste 7 maanden 
na hun creatie. De onderscheiding waar Le-
opold II aan gehecht was toen hij ze be-
dacht, heeft hem nadien nooit meer 

gediend behalve dan in 1902. Hoogstwaar-
schijnlijk ontgoocheld in zijn origineel plan, 
had de Koning in 1900 de vierde Congo-Vrij-
staat orde opgericht, die zijn naam droeg. 
Deze orde van Leopold II stemde beter 
overeen met zijn behoefte om zonder aan 
wie ook te moeten melden, personen te on-
derscheiden die hem persoonlijk ter wille 
zijn geweest.  
Vele buitenlanders hadden in Congo ge-
diend maar de Kroonorde werd vooral uit-
gereikt aan personen die er nooit geweest 
waren. Meer dan 70 % van de gedecoreer-
den van de gouden palmen waarvan we de 
nationaliteit kennen, waren Belgen. Dit cij-
fer dient evenwel met de nodige zorg be-
keken te worden. Tot 1900, werden slechts 
twee buitenlanders onderscheiden, waar-
onder de tuinman van de koning van Italië 
te Monza. Vanaf 1901, waren er slechts 
twee Belgen bij de uitverkorenen. 
 
Ongewone toewijzingen  
Een opmerkelijk feit voor de periode dat 
Afrikanen ingelijfd in de Openbare Weer-
macht, al gedecoreerd werden door Congo-
Vrijstaat met de zilveren medaille van de ko-
ninklijke orde van de Leeuw. Gérald Izédro 
Marie Samuel was één van de drie laatste 
gedecoreerden met de gouden palmen der 
Kroonorde in 1908. De Mesties waarvan de 
nationaliteit niet gekend is, was geboren in 
1858 te Palma in de kolonie van Lagos in het 
huidige Nigeria. Zeer gewaardeerd in 
Congo waar hij eerst een onderwijzer is ge-
weest, werd hij daarna administratief agent 
3de klasse. Deze meertalige had meerdere 
malen België bezocht met zijn echtgenote. 
Hij stierf te Wilrijk in 1913 (6). 

entegen de zilveren geweest zijn zoals 
voor zijn broer Guillaume? –. Hij was bij de 
Congo-Vrijstaat administratie begonnen 
op 1 juli 1898. Hij had een uitstekende 

 

 

 

 

 

 

 

Land
 

Toewijzingen
 

%
 

België
 

30
 

61,2
 

Frankrijk
 

7
 

14,3
 

Duitsland  3  6,1  

Italië  1  2,0  

Nederland  1  2,0  

Onbekend  7  14,3  
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De Koning die regelmatig op reis was in 
Zuid-Europa had de chef van het casino-or-
kest (7) en de directeur van de thermen van 
Bagnères te Luchon onderscheidden. Tij-
dens het bezoek aan de internationale au-
tomobiel en fietsen tentoonstelling van 
Parijs eind 1901, had hij de palmen opge-
speld bij de secretaris van het commissari-
aat-generaal en bij de inspecteur-generaal 
van de installaties. Dergelijke benoemin-
gen waren gebruikelijk in die periode. 
De laatste twee genomineerden op 7 okto-
ber 1908 waren onderofficieren van het 
Duitse leger met dienst in Oost-Afrika. Als 
nieuw bewijs voor zijn ongeïnteres-seerd-
heid voor deze 6de klasse, die hem opge-
drongen werd, heeft de Koning de twee 
enigste (gouden) medailles ooit voor de 
Congo-Vrijstaat uitgereikt aan twee an-
dere Duitse onderofficieren op dezelfde 
dag!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Koninklijke Propaganda 
Zoals andere heersers, heeft Leopold II de 
pers gebruikt om zijn vat op de publieke 
opinie te verstevigen. Er waren veelvuldige 
interventies tijdens de eeuwwissel, meer 
bepaald in de USA en in het Verenigd Ko-
ninkrijk waar de critici losgebarsten waren 
over slavenmethodes toegedicht aan de 
Congo-Vrijstaat. De koninklijke invloed was 
verre van de enigste toekenning van de 
gouden palmen der Kroonorde.   
De « literaire » verdiensten van Armand Co-
lin, boekhandelaar-uitgever te Parijs, van F. 
Hecq, schrijver te Brussel en van Pierre-
Émile Rossel, de stichter van de krant Le Soir 
in 1887 werden onderscheiden. Andere uit-
gevers en drukkers werden nog beloond 
zoals ook Félix Verhoeven, de directeur van 
la Gazette de Charleroi, de directeur en de 
hoofdredacteur van het agentschap Havas 
en de correspondent van Times voor België 
en voor Nederland. 
 
Art nouveau 
De gouden palmen hadden hun waar maar 
vergankelijk doel getoond in het domein 
van de schone kunsten en van het weten-
schappelijk onderzoek. Laten we enkele 
van deze Belgen voorstellen die de konin-
klijke aandacht wisten te trekken. De 
meeste van onze referenties zijn uittrek-
sels van de Dictionnaire biographique des 
Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique 
van Eugène De Seyne (8). De eerste kunste-
naar die de palmen mocht ontvangen op 17 
december 1897 was de schilder Piet Van 
Engelen. Andere schilders volgden op 22 ja-
nuari 1898: Fernand Khnopff die eveneens 
een beeldhouwer en een gerenommeerd 
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symbolistisch graveur was alsook Rodol-
phe Wytsman. 
Januari 1898 was een feest voor de onder-
scheiding. Bijna 40 % van de gouden pal-
men werden uitgereikt gedurende deze 
ene maand. Architecten zoals Hobé en 
Hankar werden onderscheiden. Georges 
Hobé, meubelmaker van vorming, had bij-
gedragen tot de structuur van het nieuwe 
Koloniënpaleis opgericht te Tervuren in 
het kader van het salon van grote culturen 
voor de internationale wereldtentoonstel-
ling van 1867. Paul Hankar, vroegtijdig ver-
dwenen in 1901, was tezamen met Henry 
Van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy en 
Georges Hobé belast met het ontwerp van 
de Congolese tentoonstelling in Tervuren, 
waar de ‘Art nouveau stijl’ met zoveel 
kracht werd uitgedrukt. De beeldhouwer, 
de graveur en de medailleur Fernand Du-
bois werd er opgemerkt voor zijn ivoor- en 
tropische houtbewerking. De schilder 
Adolphe Crespin, medewerker van Han-
kar, had de friezen van de zaal voor etno-
grafie geschilderd (9).  
 

Koloniale wetenschappen 
Er werden wetenschappers onderschei-
den. De naturalist Louis De Pauw werd ge-
associëerd met de iguanodons van Bernis-
sart die ontdekt werden op 1 april 1878. Als 
controleur op de ateliers van het natuur-
historisch museum, was hij al ridder in de 
Leopoldsorde sinds 7 oktober 1880. Zoals 
bij andere titularissen van de gouden pal-
men der Kroonorde, werd niet alleen het 
belang van deze onderscheiding aange-
toond maar ook dat er geen strikte hiërar-
chie bestond tussen de Belgische orde en 
deze van de Congo-Vrijstaat.  
 

 
Onder de wetenschappers betrokken in 
Congo was er Théophile Durand als botani-
cus. In 1895, had hij belangrijke studies ge-
publiceerd over de Congolese flora. Albert 
Lancaster had de meteorologische dienst 
van het koninklijk observatorium te Grim-
bergen geleid en had met E. Meuleman “Le 
climat du Congo” gepubliceerd in 1898. De 
entomologist Émile Seeldrayers had de 
nieuwe vlinders van Congo beschreven. De 
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geoloog Xavier Stainier had tezamen met 
Jules Cornet, een geologische kaart en een 
geologische doorsnede van Congo ont-
worpen voor de tentoonstelling in Tervu-
ren.  
 
F. L’Hoest had de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde van Antwerpen geleid. Ka-
pitein-commandant Étienne Wilverth van 
de Openbare Weermacht had eveneens  
 

voor het nageslacht een verzameling vis-
sen van Congo meegebracht op vraag van 
de Maatschappij voor Koloniale Studies. 
Voor het merendeel onbekend voor de Eu-
ropese wetenschappers, werden ze ge-
toond tijdens de tentoonstelling te Tervu-
ren in 1897 (10). Volgens Peleman, werd L. 
Linden als hoofd van de koloniale tuin-
bouw als laatste Belg onderscheiden met 
de gouden palmen op 10 maart 1902. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie heeft de eerste palmen van de Kroon  

gemaakt? 
 

Een moeilijke vraag waarop nog geen enkele faleroloog een denitief antwoord heeft kun-
nen geven. In België was de Brusselse werkplaats De Vigne - Hart met de realisatie ervan be-
last, maar was ze de eerste? Hun publiciteit vermeldde wel «Graveur de la Maison royale et 
de l’État indépendant du Congo ». Het huis Gustave Wolfers had ook een luxe versie gereali-
seerd. 
 

De juwelen werden ook snel in Frankrijk gemaakt. Ze waren opgenomen in de catalogus Ru-
bans et décorations de la Belgique et de l’État indépendant du Congo van het Parijse huis 
Arthus Bertrand et Béranger voor het jaar 1901. De gouden palmen waren er beschikbaar in 
drie groottes (43, 16 et 12 mm), in goud en in vermeil. 
 

In een andere niet gedateerde catalogus van dit huis doch waarin de orde van Leopold II 
opgenomen werd met de eerste juwelen uitgereikt op 15 oktober 1901, werd de eerste klasse 
van de «

 
palmen van Congo

 
» met rosette op het lint opgenomen.1

 
Misschien betreft het een 

overblijfsel van een initieel
 

project van de Afrikaanse palmen.
 

 

Vanaf 1898 werd de productie van Arthus Bertrand -
 

Béranger gecommercialiseerd te Brussel 
door de Compagnie belge de fabrication des ordres belges et étrangers. In haar catalogus 
zonder datum maar later dan 1905, waren de gouden palmen beschikbaar in de vermelde 
maten en materialen. Enkel de vergulde bronzen werden toegevoegd. In een periode 
waarin de decoratie gratis overhandigd werd, kon de titularis op eigen kosten zich een exem-
plaar uit een nobeler metaal aanschaffen om zijn ego te vleien en een miniatuur juweel dat 
gemakkelijker dagelijks gedragen kon worden. 

 
 

1
 
Steurbaut, Op. Cit.
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De schemering van een decoratie 
De urbanistische en wetenschappelijke in-
teresses van Leopold II waren nooit verwij-
derd van zijn industriële en commerciële 
bedenkingen. E. De Keyn had natuurlijke 
harsen uit Congo ontgonnen. Op de natio-
nale tentoonstelling van Antwerpen in 
1894, had hij vernissen a�omstig van kopal 
voorgesteld. Als één van de belangrijkste 
leveranciers van de koloniale administratie 
had hij de gouden palmen al ontvangen in 
januari 1898 alvorens daarna bevorderd te 
worden tot officier in dezelfde orde ( 11).  
Blijven er nog enkele gedecoreerden over 
waarvan we soms enkel de naam kennen, 
de letter van de voornaam en de datum van 
de onderscheiding. Voor sommigen blijft 
het motief voor de toekenning een myste-
rie. Waarom had de burgemeester van Ge-
stel, Fernand de Bieberstein-Rogalla van  
 

 
 

Poolse oorsprong de gouden palmen ont-
vangen op 15 januari 1898? Er is nog werk 
voor de historici van de orden door Leo-
pold II gecreëerd. 
 
Leopold II heeft op het koninklijk domein 
van Laken serren met elkaar laten verbin-
den door gedekte galerijen.  
Op het einde van zijn leven, trok hij zich te-
rug in deze met de palmen.  
Deze Afrikaanse palmen, voor zover ze 
niet eerder a�omstig zijn van de Côte 
d’Azur, hadden een belang voor hem. De 
serre met de palmen heeft de koninklijke 
aura bewaard. De gouden palmen der 
Kroonorde evenwel zijn enkel nog de 16de 
van een reeks van 23 graden in de natio-
nale orden. Sinds geruime tijd onderschei-
den ze geen kunstenaars en wetenschap-
pers meer.  
 

 

 
(1) W. STEURBAUT, « De ‘Palmes africaines’, een verge-
ten ereteken? », in Militaria Belgica, Brussel, 1988, blz. 
53-54.  
(2) Na de oorlog 1914-1918, werden nochtans enkele 
gouden palmen met lint met een centrale gouden 
streep uitgereikt aan burgers waarvan de toewijding 
bijzonder opgemerkt werd, namelijk bij het Na�onaal 
Hulp-en Voedingskomiteit. Stéphane Verd’hurt, bu-
reauchef en C. Fontaine, onderbureauchef in het minis-
terie van Koloniën waren de eersten op 3 september 
1919 hebben. De eerste was een pionier in de radiote-
legrafische verbindingen in de vooroorlogse kolonie 
(KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR KOLONIALE WETEN-
SCHAPPEN, Biographie coloniale belge, Brussel, 1958, t. 
V, col. 858-859). 
(3) De Gedecoreerden van de Ona�ankelijke Con-
gostaat. De Beloningspoli�ek van Leopold II, Brussel 
1990, bibliotheek KMS, Nr. KMS/BIBL/TH/126TAW83. 

 
(4) Biographie coloniale belge, 1951, t. II, col. 664-666. 
(5) Idem, 1958, t. V, col. 650-657. 
(6) Idem, col. 730-731.  
(7) Het betre� Émile Boussagol onderscheiden op 10 
november 1901. Het document van de Grande Chan-
cellerie de l’ordre de la Légion d’honneur dat de toela-
�ng verleende om de gouden palmen te dragen in 
Frankrijk, werd enkele jaren geleden publiek te koop 
aangeboden. 
(8) Bruxelles, 1936, deux tomes. 
(9) P. ROBERTS-JONES (onder leiding van), Bruxelles fin 
de siècle, Paris, 1994, blz.210. 
(10) Biographie coloniale belge, 1952, t. III, col. 926-928.  
(11) S. LAUSBERG, « Bruxelles, ma belle industrielle », in 
Le Soir, 11 août 2000, p. 7. 

 
 
 

Op de twee volgende pagina’s: Lijst van de �tularissen van de gouden palmen der Kroonorde, opgesteld door 
E. Peleman en erop gebaseerd. De verzameling van de Congo-Vrijstaat decreten bewaard in 

de archieven van FOD Buitenlandse Zaken.
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Naam  Voornaam  Datum  Functie/motivatie  Nat. 

Alexandre  
 

98/02/14  
 

  

Boussagol  EJ  01/11/10  Orkestleider  van casino van  Luchon  FRA 

Carlier  G  00/11/19  
 

  

Colin  A  97/12/30  Boekhandelaar-uitgever  te Parijs  FRA 

Colmant  F  98/01/14  Luitenant  BEL 

Crespin  Adolphe  98/01/14  Schilder  decorateur  BEL 

de Bieberstein-
Rogalla  

Fernand  98/01/15  Burgemeester  van  Gestel  BEL 

De Keyn  E  98/01/14  Industriëel  BEL 

Depauw  Louis  98/01/08  Conservator van  de verzamelingen van de  ULB  BEL 

Dubois  Fernand  98/01/11  Beeldhouwer  BEL 

Dubois  P  02/06/22  Hoofdredacteur van agentschap  Havas  FRA 

Durand  Théophile  98/01/08  Botanicus  BEL 

Finck  A  98/01/16  Drukker    

Giguet  E  00/11/19  
 

  

Hankar  L Paul  98/01/08  Architect  BEL 

Hecq  F  97/12/31  Schrijver te Brussel  BEL 

Hédin  AL  02/09/29  Directeur van de  thermen van  Baquerès te  Lu-
chon  

FRA 

Hertogs  A  02/03/10  
 

BEL 

Hirsch  G  02/06/22  Directeur van het agentschap  Havas  FRA 

Hobé  Georges  98/01/05  Architect  BEL 

Huybers  E  02/07/08  Correspondent van Times voor België en voor 
Nederland   

NED 

Kervijn  E  97/11/12  Divisiehoofd van de Congo-Vrijstaat  administra-
tie  

BEL 

Khnopff  Fernand  98/01/22  Schilder, graveur en symbolistisch beeldhouwer  BEL 

Koller  Henri  97/11/12  Bureauchef van de Congo-Vrijstaat administra-
tie  

BEL 

Lancaster  Albert  98/01/08  Directeur van de meteorologische dienst van 
het koninklijk observatorium van België  

BEL 

Lebrun  A  97/11/12  Divisiehoofd van de Congo-Vrijstaat administra-
tie  

BEL 
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L'Hoest F 98/01/14 Directeur van de koninklijke maatschappij voor 
Dierkunde van Antwerpen 

BEL 

Linden L 02/03/10 Directeur-generaal van de koloniale tuinbouw  BEL 

Lopin G 02/01/11 Inspecteur-generaal van de installaties op de 
internationale automobiel en etsententoon-
stelling te Parijs 

FRA 

Louis G 97/11/12 Bureauchef van de Congo-Vrijstaat administra-
tie 

BEL 

Musset P 01/12/24 Secretaris van het commissariaat-generaal van 
de internationale automobiel en etsenten-
toonstelling te Parijs 

FRA 

Notte C 97/11/12 Divisiehoofd van de Congo-Vrijstaat administra-
tie 

BEL 

Patris E 98/01/15 Krantredacteur    

Rossel E 98/01/10 Stichter van de krant Le Soir BEL 

Rotiers E 97/12/27 
 

  

Samuel Gérald 
Izedro Marie 

08/05/05 Administratief agent 3de klasse 
 

Scalarandis A 97/12/28 Tuinman van de koning van Italië te Monza ITA 

Seeldrayers E 98/01/08 Entomoloog BEL 

Sneyers  G 99/05/27 
 

BEL 

Stainier  H 98/01/08 Professor BEL 

Stiennon  A 97/11/12 Adjunct schatbewaarder generaal van de 
Congo-Vrijstaat administratie  

BEL 

van Engelen Piet 97/12/17 Schilder BEL 

Vandermeylen M 98/06/08 
 

BEL 

Verhoeven Félix 98/02/14 Directeur van de Gazette de Charleroi BEL 

von Haeften, 
baron  

A 02/03/10 
 

GER 

Weidemann 
 

08/10/07 Onderofcier,expeditieintendant  in Oost-Afrika  GER 

Wilverth  Etienne 98/01/15 Kapitein-commandant van de Openbare 
Weermacht 

BEL 

Wytsman  Rodolphe 98/01/22 Schilder BEL 

Zeczalka  
 

08/10/07 Onderofcier in Oost-Afrika GER 
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Andreas Kockartz1,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Eisenbahnmuseum der belgischen 
Bahngesellschaft NMBS/SNCB, Train 
World2, in Schaarbeek ist noch bis zum 
10. Oktober eine Ausstellung zu einem 
besonderen belgischen Bahn- und Ge-
schichtsthema zu sehen. „Von Peking 
nach Hankow: Ein belgisches Abenteuer 
in China“ erzählt die Geschichte des bel-
gischen Ingenieurs Jean Jadot, der An-
fang des 20. Jahrhunderts den Bau die-
ser 1.214 km langen Bahnlinie leitete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bau dieser Linie dauerte rund 7 Jahre 
und zehntausende Arbeiter waren daran 
beteiligt. Sie bauten 1.214 km Gleise, 125 
Bahnhöfe, 2.420 Brücken, von denen 
eine die 3 km lange Eisenbahnbrücke 
über dem Gelben Fluss ist. Hier mussten 
Ingenieure, Techniker und Arbeiter eng 
zusammenarbeiten, doch auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Diplomaten 
und Investoren aus Europa und China 
(vor allem aus Belgien und Frankreich) 
musste in gute Bahnen geleitet werden. 
Dafür musste der belgische Ingenieur 
Jean Jadot sorgen, der zu Beginn der 
Bauzeit 37 Jahre alt war. 
Der Bau der Bahnlinie Peking-Hankow er-
folgte auch in politisch turbulenten Zei-
ten. Noch regierte Kaiserin Cixi das chi-
nesische Riesenreich, doch der Boxer-
aufstand durchkreuzte das Projekt, denn 
hierbei wurden Teile des Bauwerks zer-
stört. Das Ausstellungskonzept in der 
Train World ist wieder eine Besonder-
heit. Kuratoren sind die Zeichner und 
Künstler François Schuiten aus Belgien 
und Li Kunwu aus China, die beide nicht 

Archives Jean Jadot

Jean Jadot

Die Bahnlinie Peking-Hankow: 
Eine belgische Geschichte 
in China
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erst seit gestern auch zeichnerisch vom 
Thema Eisenbahn inspiriert werden. Ne-
ben zahlreichen historischen Fotos er-
gänzen deren Zeichnungen das grafische 
Szenario dieser Ausstellung auf eine 
ganz besondere Weise. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ganz nebenbei zeigt die Train World 
gleichzeitig auch eine Ausstellung mit 
Zeichnungen von Li Kunwu, die die Ge-
schichte der Yunnan-Bahnlinie in China 
erzählt. Diese Bahnlinie wurde zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts gebaut. 
Auch der „Rest“ des Rahmenpro-
gramms und des Ausstellungs-Szenarios 
können sich sehen lassen. So erzählen 
von Schauspielern gespielte Schlüsselfi-
guren des Baus der Bahnlinie Peking-
Hankow die Geschichte aus ihrer persön-
lichen Sicht und, wie üblich für Events in 

 
1 VRT, Flanderninfo@VRT.BE 
2 Train World, Prinses Elisabethplein 5, B-1030 
Schaarbeek (direkt im historischen Bahnhof von 

der Train World, ergänzen verschiedene 
Lesungen die Ausstellung und es wurde 
wieder ein besonderes Programm für 
Kinder und Familien entwickelt. Vieles 
wird in den Sprachen Niederländisch, 
Französisch, Englisch und Deutsch ange-
boten. 
 
 

 
 
 
 
Das Buch zur Ausstellung „Peking-
Hankow: Das große Epos“ ist im Shop des 
Museums erhältlich. Es erschien im Ver-
lag Kana und wurde von einer ganzen 
Reihe Fachautoren verfasst: Louis Gillie-
aux, Jean Jadot (Texte aus dessen Auf-
zeichnungen), Charles Lagrange, Philip 
Vanhaelemeersch, Michelangelo Van 
Meerten und Stéphane Disière. Die 
Zeichnungen stammen von den Künst-
lern aus der Ausstellung François Schui-
ten und Li Kunwu. 

Schaarbeek). Informa�onen bietet die 
Webseite www.trainworld.be 

François Schuiten-Li Kunwu

Train World
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Nicolas FONTAINE1 
 
La relation entre le futur premier roi des 
Belges et l’empereur des Français a tou-
jours été ambivalente. Depuis toujours, 
Léopold de Saxe-Cobourg, prince alle-
mand au service de l’armée russe, a Na-
poléon pour ennemi. C’est pourtant ce 
dernier qui lui proposera une place 
comme aide de camp à ses côtés. Le fu-
tur Léopold 1er éprouvait à la fois respect 
et crainte pour l’époux de Joséphine, 
avec qui il avait pourtant lié une amitié. 
Dès l’âge de six ans, le prince Léopold de 
Saxe-Cobourg-Saalfeld rejoint l’armée 
russe et à quatorze ans, il fait son entrée 
effective. À 12 ans, il avait déjà obtenu le 
grade de major-général. Bien qu’il ne par-
ticipe pas encore aux combats, il suit son 
frère aîné, Ernest, qui est au quartier gé-
néral du tsar Alexandre 1er, en Moravie. 
En 1806, Léopold est rappelé au duché 
de Saxe-Cobourg, où son père, le duc 
François est mourant.  
En 1807, avec son frère ainé Ernest, de-
venu duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld à la 
mort de leur père, Léopold s’en va pour 
la France. Lui qui depuis son plus jeune 
âge évolue au sein de la cour impériale 
de Russie, grâce au mariage de sa sœur, 
se résout à rencontrer son ennemi juré, 
Napoléon. Léopold n’a que 17 ans quand 
il arrive à la cour française. Dans un 

premier temps, Napoléon est absent, il 
est en Italie. C’est donc l’impératrice Jo-
séphine qui accueillent les princes alle-
mands. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un véritable coup de foudre amical a lieu 
entre Léopold et l’épouse de Napoléon. 
Tous les deux férus de botanique, l’impé-
ratrice Joséphine est épatée par ce jeune 
homme, qu’elle emmène au théâtre et 
envers qui elle se montre protectrice. 
Parmi tous les princes européens, tous 
venus chercher les faveurs de l’empe-
reur, c’est Léopold qui se démarque le 
plus, attirant tous les regards.  
Napoléon finira par rencontrer Léopold à 
Erfurt. Lui aussi sera impressionné par la 
beauté et la prestance du prince, le décri-
vant même comme « le plus beau jeune 
homme qu’il ait jamais vu ». Il tente de le 

Tous les deux passionnés
de botanique, Léopold et
l’impératrice Joséphine se

lieront d’amitié

erLéopold I  – Napoléon : 
Les meilleurs ennemis 
du monde
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faire changer de camp et lui demande 
d’abandonner sa position au sein de l’ar-
mée russe. En échange, l’empereur veut 
faire de lui son aide de camp. Une propo-
sition que déclinera le prince Léopold. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Avec l’autorisa�on de l’auteur. Publié sur son site 
très intéressant : 

Léopold, qui aidera son frère à adminis-
trer le duché de Saxe-Cobourg défendra 
bec et ongle les intérêts du petit terri-
toire. Il sera aux côtés du tsar Alexandre 
1er lors de l’entrevue d’Erfurt avec Napo-
léon. Fin 1808, Léopold est finalement 
contraint à quitter le camp des alliés 
russes et le duché est contrôlé par les 
troupes françaises. Léopold séjournera 
notamment à la cour française, mais dès 

la chute de Napoléon, le prince ne se fit 
pas prier pour retrouver rapidement sa 
place au sein de l’armée russe. 
Cette relation particulière, une fois amis 
une fois ennemis était courante lors des 
relations diplomatiques des 18ème et 
19ème siècles. « Entre les personnes d’ori-
gine et de statut royal, certaines règles de 
comportement étaient appliquées, ce qui 
permettait à ces personnes de se déplacer 
entre les États en guerre et de les servir à 
leur gré. Si Napoléon avait osé emprison-
ner pour de bon Léopold, la réputation de 
Bonaparte en aurait profondément souf-
fert », explique Russia Beyond. 

h�ps://histoiresroyales.fr/leopold-1e-napoleon-re-
la�on-empereur-premier-roi-des-belges/ 

Le tsar Alexandre 1er de Russie rencontre l’empereur Napoléon de Saxe, à Erfurt
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Miniaturen vindt men in alle soorten uitvoeringen, van zamac, brons, zilver, wit en geel goud tot 
platina, geverfd, koude emaille, warme emaille en ingelegd met edelstenen. Miniaturen zijn niet 
beschreven in de wet, zij worden getolereerd en worden voor-namelijk gedragen op avondkle-
dij. Internationaal is het gebruikelijk dat voor de grootkruisen, de grootofficieren en de  com-
mandeurs het kruis van officier wordt gebruikt met op het lint een rozet met  daaronder voor de 
commandeurs een zilveren staa�e, voor de grootofficieren aan één kant zilver en aan de ander 
zijde van de rozet een gouden staa�e en voor de groot- kruisen een gouden staa�e. De luxe 
versies in edelmetaal en met edelstenen zijn voornamelijk het werk van juweliers, de normale 
uitvoeringen zijn veelal door orderfabrikanten gemaakt. We vinden miniaturen terug waar de 
edelstenen van oude slijp zijn, ongeslepen stukjes edelsteen, of van hedendaagse slijp. 
 

Guy Deploige, lid SOCOL 

 
Luxe miniaturen in de Kroonorde en de Orde van Leopold II 

 

Commandeur in de Orde van 
Leopold II 

Goud, centrum in goud en blau-
we-emaille, 5 grote diamanten, 4 
in de armen van het  kruis, 1 op de 

top van de kroon, 8 kleine dia-
manten in de kroon 

Commandeur in de Kroonorde 
 
 

Witgoud, centrum in goud en 
blauwe emaille, 6 grote diaman-
ten, 5 in de armen op de top van 

de laurierkroon 
 

vanitas vanitatum et omnia vanitas
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Gouden medaille in de kroonorde 

Goud, 14 kleine diamanten in de strik en de kroon 1 groter diamant in de bol van de kroon 
 

 
Gouden palmen in de kroonorde 

Goud, 1 diamant in de top boven de palmen 

19



Ridder in de kroonorde 
Platina,  

centrums in het goud met    blauwe emaille, 15 kleine diamanten in de armen van de ster, 5 grote-
re diamanten tussen de armen van de ster, 20 kleine smaragden in de laurierkroon 

 

 
Officier in de kroonorde  

(kan ook gebruikt worden voor alle graden boven officier)  
Goud, 

Centrums in het goud met     blauwe emaille, 5 kleine diamanten in de armen van de ster, 1 dia-
mant in de top van de laurierkroon, 6 kleine smaragden in de laurierkroon 
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Gouden medaille in de Orde van Leopold II 

Goud 
5 diamanten in de armen van het kruis, een bovenaan in de ophanging voor de ring 

 

 
Ridder in de Orde van Leopold II 

Zilver,  
centrums in het goud met blauwe emaille 4 diamanten in de armen van het kruis 
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Ridder in de Orde van Leopold II 
Witgoud, 

centrums in witgoud met blauwe emaille 12 kleine diamanten in de in de armen van het kruis 
 
 

 
Officier in de Orde van Leopold II 

(kan ook gebruikt worden voor alle graden boven officier)  
Goud,  

centrums in het goud met blauwe emaille, 5 kleine diamanten, 4 in de in de armen van het kruis, 
1 diamant op bovenaan in de kroon 
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Officier in de Orde van Leopold II 
Goud,  

centrums in het zilver met blauwe emaille, 35 diamanten, 12 in de armen van het kruis, 8 op de 
punten van het Maltezer kruis, 14 in de kroon en 1 groter exemplaar bovenaan op de kroon. 
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Actuellement que l'Europe essaye de se 
rapprocher, voire se rapproche même 
plus ou moins fortement du con�nent 
asia�que, une fois encore il est peut-être 
intéressant de se remémorer que Leopold 
II y avait déjà bien pensé ! Le roi a été le 
fondateur d’un empire avec sa pièce-maî-
tresse, le Congo. Mais bien avant qu'il ne 
s'intéresse au centre de l'Afrique, celui qui 
n'est alors que duc de Brabant lorgne alors 
du côté chinois.  
Son père, Léopold Ier, a échoué dans ses 
diverses tenta�ves de doter le jeune 
royaume belge de territoires d'outre-mer 
: il a essayé d'acheter les îles Féroé au Da-
nemark et les Philippines à l'Espagne, et a 
tenté d'établir des comptoirs en Crète, 
aux An�lles, en Guinée, sur la Côte d'Or ou 
encore en Nouvelle-Zélande. Il n'a pas été 
plus chanceux quant à son envie d'une 
concession en Ethiopie ou de me�re sur 
pied des protectorats au Nicaragua, au 
Guatemala ou au Salvador...  
En 1859, la France et le Royaume-Uni met-
tent sur pied une expédi�on militaire ‘pu-
ni�ve’ en Chine. Le roi voit en cet événe-
ment l'occasion d'y établir un comptoir 
belge. Pour cela, il compte par�ciper à 
l'expédi�on en envoyant un bataillon 
belge. Le monarque belge ob�ent même 
une entrevue avec l'empereur Napoléon 
III qui se déroule à Biarritz. Il y expose 
alors ses plans et avoue s'intéresser sur-
tout à l'île de Yang Tsé Kiang. Les deux 

personnages se me�ent d'accord sur l'en-
voi d'environ mille soldats belges et sur la 
par�cipa�on aux frais de la Belgique. Ce-
pendant, le Royaume-Uni s'oppose à cet 
accord et le parlement belge n'accepte 
pas de financer, même en par�e, l'expédi-
�on. L'une des dernières tenta�ves colo-
nialistes du premier roi des Belges tombe 
alors à l'eau. L'âge se faisant, il ne s'y inté-
resse plus. 
Tout le monde est au courant du long 
voyage à Constan�nople du fils de Leo-
pold Ier en 1860. Ce voyage signifie tou-
jours l'a�rait du jeune héri�er du Trône 
pour l'élargissement possible des rela-
�ons extérieures de notre Royaume, pour 
l'exporta�on de nos produits, comme par 
ailleurs pour une certaine recherche de 
ma�ères premières, les plus diverses, … A 
ce point de vue, on a retrouvé la large et 
intéressante correspondance du Prince 
avec Jules Greindel de l’ambassade belge 
en Turquie. 
Bien avant déjà, le futur roi est préoccupé 
dans un choix éclec�que et bien docu-
menté de voyages lointains pour lui ensei-
gner une perspec�ve, une approche et 
une forma�on nouvelles. C'est ainsi qu'il 
préconise, dès 1855, la créa�on d'une 
ligne de naviga�on vers le Yangtsé et l’an-
née suivante déjà il est préoccupé par et 
s'intéresse à la Chine et à ce que d’aucuns 
appellent déjà son « péril jaune ». 
Le prince héri�er dès qu'il devient séna-
teur de droit prononce des discours dans 
la haute assemblée afin que les hommes 
poli�ques belges prennent et aient cons-
cience de l'importance des colonies pour 
les pays européens. Lors d'un discours au 

LéOPOLD II ET LA CHINE  ?1
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Sénat, il démontre avec force sa foi en nos 
produits, la modicité de leur prix, nous ga-
ran�ssant une place considérable sur les 
marchés du monde. Quant à la valeur de 
nos remarquables ingénieurs de l’époque, 
elle permet de concré�ser une place im-
portante dans toutes les réalisa�ons in-
dustrielles et minières de pour ainsi dire 
tous les pays. Dans un autre de ses dis-
cours, il annonce déjà son intérêt pour les 
chemins de fer en Chine, l’Orient Express 
et le Transsibérien, où il envoie des ingé-
nieurs belges.  
Dès le début, dans son esprit, les commu-
nica�ons sont le nerf de l’économie. Il n’a 
cesse encore de suivre, de très près et 
avec un intérêt très curieux, la ‘colonisa-
�on du monde’ par les pays européens et 
l’expansion de la Russie.  Dès le début 
aussi il apporte tout son sou�en à nos ca-
pitaines d’industrie au travers du pays en 
vue, quand c’est possible et envisageable, 
de l’expansion de leurs ac�vités à l’étran-
ger, parfois très lointain.  
En 1858, l'héri�er du Trône propose d'en-
voyer un ambassadeur spécial qui fera 
rapport ad hoc, … Par la suite, il demande 
à Monsieur Devaux, secrétaire du Roi Leo-
pold Ier, son père, de voir les possibilités de 
développer les intérêts belges avec For-
mose.  
Puis c’est encore, quelque part grâce à 
Banning, un intérêt par�culier pour le bas-
sin du Congo, les différentes conférences  
interna�onales sur l’Afrique avec les con-
currences, ne craignons pas de l’exprimer 
clairement et avec force ici, de la France, 
de l'Allemagne et de l’Angleterre. 
En 1859, l'héri�er du Trône propose 

encore d'envoyer une déléga�on com-
merciale à Pékin. Et en 1864, il entreprend 
son grand voyage en Extrême Orient. C'est 
alors qu'il visite Ceylan et les Indes et reste 
plus longtemps encore à Hong-Kong, à 
Shanghai et dans les ports de Chine. A son 
retour, il parle  avec intérêt, comme nous 
le verrons par ailleurs, de Formose.    
Au retour, il s'intéresse au Nil, inspecte 
quelque part les premiers travaux de Suez. 
Il revoit la Grèce et l'Italie. Alors que de 
nouveaux comptoirs s'ouvrent en Chine 
au profit des occidentaux en 1864, il réi-
tère ses visées pour le royaume dont il 
sera un jour le chef de l'Etat. Ce�e fois-ci, 
il déclara même vouloir acheter l'île de 
Formose, d'une superficie de 36.000 km², 
et qui deviendra plus tard Taïwan. Vers la 
fin de ce�e même année, il embarque 
pour un voyage qui l’emmène à la décou-
verte de l'Extrême-Orient, des Indes, et 
aussi de Hong Kong et de Canton où il ar-
riva au début de l'année 1865. Il doit ce-
pendant écourter son périple et revenir au 
plus vite en Belgique car son père est souf-
frant. 
Le 17 décembre 1865, le Duc de Brabant 
monte sur le Trône, donc devenu roi, à la 
suite du décès de son père, sa nouvelle 
posi�on le fait encore rêver d’expansion, 
d’interna�onal et à des contrées loin-
taines où le drapeau belge pourra un jour 
flo�er. Il poursuit ses regards vers 
l'Orient, en essayant de s’approprier les 
Philippines pour la Belgique. Contact fut 
pris avec l’Espagne. En effet, sous l’occu-
pa�on espagnole, les Philippines furent en 
con�nuelle révolte dans le but d'accéder à 
une indépendance complète. Mais le Roi, 
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n’y réussit pas, malgré ses ami�és proches 
ou par�culières avec les missionnaires 
belges de Chine et des îles.  
Par ailleurs, les troubles de 1866 et la 
guerre de 1870 vont ralen�r les communi-
ca�ons et ses projets mul�ples en ce�e 
par�e du monde. C’est alors une grande 
accalmie pour nos industries et notre 
commerce interna�onal. Peu après, les 
voyages explorateurs a�rent son a�e n-
�on intéressée sur le Centre de l’Afrique 
et la proximité des ports orientaux, 
comme Zanzibar, Mombassa ou Dar-Es-
Salaam. 
Pourtant, en 1868, il revient à la charge et 
émet le projet de créer une société inter-
na�onale qui financerait des chemins de 
fer et des entreprises minières en Chine 
(cfr. ar�cle du Grand Maréchal à ce pro-
pos). Toujours dans l'op�que de ce projet, 
il réunit en 1873 à Liège divers industriels 
belges du fer et de l'acier. Il pens e qu'une 
convergence des efforts pourra abou�r à 
l'obten�on de concessions. Au final, seul 
Cockerill est envoyée du côté du Yang Tsé 
Kang, sans résultat probant cependant... 
Au cours du temps, le roi Léopold II com-
prend que le vent lui serait davantage fa-
vorable en Afrique.  
Bien qu'ayant obtenu la reconnaissance 
de l’État Indépendant du Congo, avec lui-
même comme souverain, lors de la Confé-
rence de Berlin de 1885, il reste pourtant 
tout autant a�ré par les contrées chi-
noises. Il déclara d'ailleurs en 1888 : "Je 
voudrais préparer un Macao chinois au 
Congo, et un Macao congolais en Chine ! 
Partout on repousse les Chinois. Je vou-
drais les accueillir !". 

Après l'époque africaine de neuf ans, jus-
qu'en 1885, l'a�en�on du Roi revient vers 
ses rêves de jeunesse. Par comparaison 
avec la virginité des cultures de l’Afrique 
non encore arabisée et ses campagnes es-
clavagistes, les cultures très poussées et 
ancestrales d'Orient a�rent aussi tout 
par�culièrement l’a�en�on du Souverain 
belge. N'entrons pas ici dans la culture des 
Empereurs chinois mais bien dans leur de-
mande de communica�on moderne 
comme une huître qui s'entrouvre pour 
faire part de sa richesse perlière. 
En 1896, le mandarin Li Hongzhang est en 
tournée en Europe. Il s'agit de la troisième 
personne la plus importante de l'Empire 
chinois, et en ce�e qualité, Li Hongzhang, 
va chercher à réorganiser l'armée, la ma-
rine et l’Etat. Pour ce faire, il veut recruter 
des officiers, des ingénieurs et des scien�-
fiques. Il lui faut aussi réorganiser les com-
munica�ons vers l'Occident et à l’intérieur 
de l’immense Empire. Ce sont ces ini�a-
�ves et cet intérêt que choisit le Roi. 
Il arrive à obtenir du haut dignitaire chi-
nois qu'il passe par Bruxelles. La rencontre 
débouche sur l'obten�on d'un contrat 
portant sur la construc�on et l'exploita-
�on d'une voie ferrée de 1.200 kilomètres 
entre Pékin et Hankow. La direc�on des 
opéra�ons, qui débutent en 1898, est 
confiée, comme nous l’avons vu par ail-
leurs, à Jean Jadot. En parallèle, des négo-
cia�ons s'ouvrent pour une concession à 
Hankow.  
Une mission belge est également envoyée 
dans la région du Kansu, dont le roi aurait 
aimé en faire un ‘Katanga chinois’. Quant 
à la ligne de chemin de fer obtenue, des 
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tracta�ons sur l’extension du tronçon vers 
Canton, elles débouchent sur la ‘victoire’ 
des Américains.  
Léopold II, quelque part perdant, arrive 
tout de même à préserver, un peu malgré 
lui, le �ers des ac�ons de la S.A. American 
Chinese Development Compagny. A la 
veille du XXe siècle, sous l'impulsion du 
monarque, la Société d'Etudes des Che-
mins de fer en Chine voit le jour en 1899. 
Elle est des�née à favoriser l’industrie et 
le commerce entre la Belgique et la Chine. 
Mais bientôt la guerre sino-japonaise 
éclata. C’est la perte de Li Hongzhang qui 
peut cependant garder l'approba�on, du 
moins de façade, de l'Impératrice. 
Sans préjudice de ce qui précède et de la 
Chine, on l’a bien compris, le Duc de Bra-
bant, puis le Prince, puis le Roi, dès sa ma-
jorité, visite les cours étrangères. Mais en 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jacobus Hermans, notre vice-président, d’après 
des documents retrouvés dans nos archives, … 

core sans nécessairement en effrayer, du 
moins ouvertement, ses concitoyens, il 
nourrit des projets d'expansion qualifiés 
de curieux par d’aucuns, en engageant 
parfois des fonds de sa liste civile, il 
cherche ainsi à créer des établissements 
belges en Amérique Centrale, sur la côte 
de Guinée, aux Nouvelles Hébrides, en 
Abyssinie, au Brésil, aux îles Salomon. Très 
tôt aussi, il inves�t des capitaux dans le 
projet du Canal du Suez. Ainsi, il court le 
monde lui-même, parfois avec sa jeune 
épouse, à ce�e époque du moins, aussi 
adepte d'aventures que lui. 
 
A cet égard, Léopold Louis-Philippe Marie 
Victor de Saxe-Cobourg-Gotha, roi des 
belges du 17 décembre 1865 au 17 dé-
cembre 1909, fut vraiment un génial pré-
curseur.  
 
 

 
 
 
 

 
   

Il Hongzhang, Marquis Suyi
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Naar een relaas van Graaf Carton de Wiart, 
gewezen Grootmaarschalk aan het Hof 
van Koning Leopold II1 
 
DE ‘BRUTALE’ PIERPONT MORGAN, EER-
STE VAN DE NAAM 
Aan het begin van de (20ste ) eeuw kreeg 
een Frans-Belgisch consortium actief ge-
steund door Leopold II en waarvan de 
Belgen de effectieve leiding hadden, de 
belangrijke spoorlijn ‘Peking- Hankow’ in 
concessie. Het bedrijf was goed op weg 
naar voltooiing, meesterlijk geleid door 
onze grote ingenieur Jean Jadot. De ko-
ning verwierf toen ook bijna alle aande-
len van de America-China Development 
Cie, een Amerikaans bedrijf dat eigenaar 
was van de spoorlijn ‘Hankow-Kanton’, 
de zuidelijke uitbreiding van de spoorlijn 
‘Peking-Hankow’ (Beijing-Hankou). In te-
genstelling tot de spoorlijn Peking-
Hankow’ waarvan de aanleg in goede ba-
nen werd geleid, vorderde de ‘Hankow-
Canton’ (Hankou-Guangzhou) niet echt. 
Om de schijn te redden werd een Ameri-
kaanse directeur aangesteld. De koning 
stelde hiervoor kolonel Thys verant-
woordelijk, aan wie hij de opdracht had 
gegeven om de Belgische belangen in 
het bedrijf te behartigen. Hij formu-
leerde terzake scherpe verwijten wat 

één van de oorzaken was van hun afge-
koelde relatie. Bovenal diende vers kapi-
taal gevonden te worden om de bouw 
van de lijn ‘Hankow-Canton’ voort te zet-
ten, die al alle eerdere investeringen had 
opgeslorpt, terwijl gelet op de toenma-
lige stand van zaken, o.a. op de financi-
ele markt, het uitgesloten was om een 
kapitaalsverhoging te organiseren door 
de uitgifte van obligaties op de Belgische 
markt.  
Op een zekere avond werd ik door de ko-
ning in Oostende ontboden aan boord 
zijn jacht ‘Alberta’. We waren op weg 
‘om Amerika te veroveren’, hierbij verte-
genwoordigd door de beroemde Ameri-
kaanse financier Pierpont Morgan, eer-
ste van de naam die bereid was gevon-
den de Koning te ontmoeten in Graven-
send aan de Theems. Hoe dichter ik de 
Koning benaderde, hoe meer ik zowel 
gefascineerd als verbijsterd raakte door 
de omvang van zijn activiteiten. Ik kon 
duidelijk zien hoezeer hij geïnteresseerd 
was in de kleinste incidenten van ons na-
tionaal bestand. Men kon zich ook reken-
schap geven hoe alle diensten zelfs de 
meest bescheiden van zijn immense for-
tuin, volledig geconcentreerd waren in 
zijn handen. Men kon ook duidelijk de 
passie ervaren waarmee hij grote wer-
ken ten dienste van verfraaiing en open-
baar nut over heel het land het leven in-
blies en hoe hij hierbij inspirerend werkte 
bij hun opstart, wijziging en toezicht. En 
toch ontdekte ik nog elke dag nieuwe za-
ken, die meestal voor hem op het eerste 
gezicht eerder een belasting bleken te 
zijn dan een aangenaam vooruitzicht 

HOE DE KONING 
DE CHINESE SPOORWEGEN 
VERLOOR

28



 
 

maar die hij nochtans telkens ter harte 
nam uitsluitend in het belang van België. 
Nadat wij ‘s avonds Oostende hadden 
verlaten, voeren wij bij zonsopgang de 
monding van de Theems binnen en ‘s 
morgens vroeg gingen wij voor anker 
voor Gravensend. Ik ging aan wal om 
onze gast op te zoeken. Op de pier 
merkte ik een man met een onvoorstel-
bare neus die leek op de opgezette borst 
van een boze kalkoen. Daaraan her-
kende ik meteen de grote man. Ik nam 
hem mee aan boord van de Alberta waar 
de koning hem met vriendelijke woor-
den overstelpte. ‘s Middags werd een 
uitgebreid diner geserveerd. Morgan, 
met zijn handen in zijn zakken, spuugde 
af en toe naar rechts of links de voedsel-
resten die zijn kauwen belemmerden. Hij 
was eerder brutaal, zich zeer bewust van 
zijn macht; hij sprak weinig en hoewel hij 
opgevleid leek met deze koninklijke ont-
vangst, was hij duidelijk vastbesloten 
niet met zich te laten sollen. 
Ik weet niet of zijn ruw optreden zijn na-
tuurlijk gedrag was of dat dit hem ertoe 
aanzette meer aandacht te krijgen van 
staatshoofden en terzelvertijd hierdoor 
het geringe respect dat hij voor hen had 
aan de dag te leggen. De aandacht die hij 
kreeg van menig staatshoofd had hem 
danig bedorven en bewust van zijn bui-
tengewone rijkdom, waande hij zich zon-
dermeer een ‘halfgod’. Hij was buitenge-
woon trots op zijn schilderijencollecties 
en hij toonde nooit zoveel voldoening als 
op die dag waarop ik mijn enthousiasme 
uitsprak voor de Fragonards in het huis 
op Princes Gate te Londen dat speciaal 

voor hen was ingericht., 
De koning beantwoordde zijn slechte hu-
meur met een onverstoorbare hoffelijk-
heid. Uiteindelijk beloofde Morgan wat 
hulp aan de ‘Amerikaanse China Deve-
lopment Co.’ De hulp kon slechts be-
perkt zijn, want op dat ogenblik was het 
nog uitgesloten hem elke "controle" 
over het bedrijf af te staan.  
De koning deed alsof hij de slechte ma-
nieren van zijn gastheer vermakelijk 
vond, maar eigenlijk voelde hij zich hier-
door diep vernederd, wat hem eraan her-
innerde dat hij de vorst was van een klein 
land die gedwongen werd zelf de vriend-
schap van de machtigen der aarde op te 
zoeken in plaats van hen zondermeer 
zijn eigen wil op te leggen.  
 
DE RUSSISCH-JAPANSE OORLOG 
In 1906 ging de aandacht van alle groot-
machten bovendien naar de ontwikke-
ling van de oorlog tussen Rusland en Ja-
pan, des temeer bij het uitbreken van 
ernstige revolutionaire onlusten in het 
Russische rijk. Dit Russisch-Japans con-
flict had heel onverwachte gevolgen 
voor de plannen van de koning in China. 
Het werd steeds duidelijker dat de ko-
ning niet kon hopen om de controle over 
de spoorweg ‘Hankow-Canton’ die was 
afgestaan aan een Amerikaans bedrijf, 
enkel voor zichzelf te houden en even-
min volledig in Belgische handen te hou-
den. 
Aangemoedigd door de successen van 
de Japanners tegen de Russen, hieven 
de Chinezen het hoofd op en gesteund 
door Tokyo, smeedden zij het plan om de 
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concessies die ze naar aanleiding van de 
Bokseropstand aan de blanken hadden 
moeten overlaten, opnieuw te nationali-
seren. 
De steun van een grote mogendheid 
werd absoluut noodzakelijk om de Chi-
nese stelling te weerstaan maar het was 
niet mogelijk om op de Verenigde Staten 
te rekenen voor een bedrijf met welis-
waar een Amerikaans statuut, als de aan-
delen ervan bijna volledig in handen ble-
ven van een Belgische aandeelhouder. 
Daarom werd besloten om de helft plus 
één van de aandelen aan een Ameri-
kaanse groep af te staan. Hiertoe werd 
een regeling getroffen met Pierpont 
Morgan. In de ogen van de koning was 
dit een soort gentlemen-agreement. 
Morgan verwierf deze participatie als 
permanente investering, waarbij hij 
voorts afzag van elke retrocessie van 
aandelen. Maar al snel werd vernomen 
dat de Chinese regering een veel een-
voudiger plan had bedacht, na inmiddels 
afgezien te hebben van het idee om de 
concessie op te zeggen, waardoor ze 
blootgesteld zou geweest zijn aan ern-
stige moeilijkheden met de Amerikaanse 
regering. China stelde ons partnership 
voor om alle aandelen van de ‘American 
China Development Cie’ terug te kopen 
met een premie van 200 pct. Dit bod be-
tekende een meerwaarde die we, alleen 
al vanuit industrieel oogpunt, redelijker-
wijs niet konden verwachten gedurende 
vele jaren. Morgan verborg ons niet dat 
hij erg in de verleiding kwam te staan 
door deze operatie.  
Destijds was Morgan in een kuuroord in 

Aix-les-Bains, dat hij telkens aan het be-
gin van het seizoen bezocht om de 
drukte te ontwijken. De koning stuurde 
mij het volgende bericht: Het is belangrijk 
dat u naar Aix gaat voor een kleine kuur 
en dat u er Morgan ontmoet. We moeten 
hem uitleggen hoe betreurenswaardig de 
verkoop zou zijn. 
Ik ging er meteen naar toe onder het 
mom van een gezondheidskuur, die ik 
overigens geenszins nodig had maar die 
mijn relatie met Morgan aanzienlijk ver-
gemakkelijkte, des temeer wij in het-
zelfde hotel verbleven waarvan wij haast 
de enige gasten waren. Ik deed mijn op-
perste best om hem ervan te overtuigen 
dat een miljardair als hem niet minder ge-
voelig kon zijn dan koning Leopold voor 
het gevaar het prestige van blanken in 
het Oosten te kelderen, door een con-
cessie van uitzonderlijk belang op te ge-
ven voor een eenvoudige geldkwestie. 
Hij gaf me de verzekering dat hij niets 
zou ondernemen voor de volgende ont-
moeting die hij half juli met de koning 
zou hebben, wat de koning zeer tevre-
den stelde. 
Ondertussen verhoogden de Chinezen 
hun bod.  
Op 13 juli, reisde de koning naar Dover 
aan boord van de "Alberta" om de onver-
zadigbare miljardair opnieuw te ontmoe-
ten. Hij legde hem nogmaals het im-
mense gezichtsverlies bloot dat een re-
tro-cessie zou betekenen voor de blan-
ken in China en gebruikte elk mogelijk re-
delijk- en gevoelsargument om hem er-
van te weerhouden het principe van de 
verkoop te aanvaarden.  
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Morgan maakte er geen geheim van dat 
hij nauwelijks gevoelig was voor derge-
lijke algemene overwegingen en dat hij 
zich geenszins vernederd zou voelen 
met de ontvangst van 500 procent in 
contanten in plaats van jarenlang te 
moeten wachten op een onzeker divi-
dend. Hij beloofde echter nog dat hij er-
over zou nadenken tot na zijn terugreis 
naar New York en na het advies van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken te 
hebben ingewonnen. 
De energie die de koning ten toon 
spreidde om zij verzet kracht bij te zet-
ten was echt bewonderenswaardig. De 
aanvaarding van de verkoop had hem 
enerzijds een aanzienlijke winst kunnen 
opleveren om hem te helpen ernstige 
moeilijkheden elders op te lossen, terwijl 
anderzijds de weigering van het voorstel 
kon leiden tot een openlijke strijd met de 
Chinezen, die de bouw van de spoorlijn 
zouden kunnen verhinderen.  
Als geen ander bleef de koning onver-
minderd ijveren voor zijn project en tus-
sen zijn vele activiteiten door liet hij 
nooit een gelegenheid voorbijgaan om al 
naargelang, een goed woord te zeggen 
aan de enen en de anderen de les te le-
zen om de verkoop te voorkomen. Hij 
nodigde invloedrijke Amerikanen als se-
nator Lodge en staatssecretaris Loomis 
uit naar Brussel om hen te overtuigen. Hij 
schreef pathetische brieven naar presi-
dent Roosevelt, staatssecretaris Root, 
Walsh.  
Hij stuurde mij dit bericht: Wanneer U de 
directeur van de "New York Herald" terug-
ziet, moet hij aangespoord worden om 

krachtig te pleiten voor de stelling "dat 
het verlaten van de lijn" een nederlaag zou 
betekenen voor de Amerikanen en voor 
alle blanken ten overstaan van de Chine-
zen. U zult hem pogen te overtuigen met 
al uw argumenten. 
 
HET EINDE VAN EEN DROOM 
Dergelijke hardnekkigheid van de Koning 
kon me enkel vurig het succes van zijn in-
spanningen naar best vermogen toe-
wensen, hoewel het wellicht vanuit fi-
nancieel oogmerk zijn persoonlijk voor-
deel was uit dit kluwen te geraken; in ie-
der geval waren inmiddels de Belgische 
belangen sterk gecompromitteerd want 
vandaag hadden de Amerikanen de 
"controle". 
Op 29 augustus kwam een telegram van 
president Roosevelt. Hij zei dat hij er niet 
in geloofde om zich verder te kunnen 
verzetten tegen de aanvaarding door 
zijn landgenoten van het Chinese bod. 
Bijna tegelijkertijd kondigde een tele-
gram van Morgan aan dat hij besloten 
had zijn aandelen te verkopen, na een 
ander gesprek en overleg met de presi-
dent en gezien het officieel bevestigd 
voornemen van China om de concessie 
van de Amerikaanse China Development 
Company te annuleren.  
Aangezien hij de meerderheid had in de 
algemene vergadering die ‘s middags bij-
een zou komen, kwam zijn besluit neer 
op een definitieve regeling van de kwes-
tie.  
Na alle inspanningen van de koning 
voelde onze nederlaag des te bitter, re-
kening gehouden met de zes maanden 
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lang, talrijke en onvermoeibare her-
haalde bezoeken aan Morgan, recht-
streekse en onrechtstreekse tussenkom-
sten bij de president of ten overstaan 
van belangrijke Amerikaanse politici.  
President Roosevelt, die nu het hoofd 
moest bieden aan Russisch-Japanse vre-
desonderhandelingen in Portsmouth, 
stemde daarom in met de terugkeer naar 
de Chinezen van een concessie, die loy-
aal van hen was verkregen, zonder ander 
argument in te brengen dan hun ijdele 
dreigementen.  
Wat een vernedering en wat een fout!  
Deze toegeving was een blijk van zwak-
heid die de xenofobie van de Chinezen 
ging aanwakkeren en de Amerikanen 
zullen de eersten zijn om het te betreu-
ren.  
Toen de koning hoorde van de telegram-
men, walgde hij ervan. Deze verkoop 
waar hij zich zo tegen verzette, zou hem 
alleen wel meer dan zeven miljoen frank 
opleveren, maar zijn houding terzake 
wijst erop hoezeer in zijn ogen het winst-
oogmerk steeds ondergeschikt bleef aan 

het algemeen belang en de politieke 
agenda.  
Diezelfde avond nog werd in Ports-
mouth vrede gesloten tussen Rusland en 
Japan.  
De koning voelde dat Morgan het had 
gespeeld en dat er niets meer te doen 
was voor de kleine mogendheden in 
China, waar de Japanners de hegemonie 
zouden overnemen. Hij was van plan, zei 
hij, om zich voortaan in te zetten op het 
aanmoedigen van Belgen in Klein-Azië!  
Zijn trots zou inboeten onder deze 
mislukking, waarvan de enige oorzaak 
onze zwakke positie was die ons dwong 
de richtlijnen te ondergaan van al te 
machtige zakenpartners.  
Er zijn aanwijzingen dat Roosevelt de 
zaak liet vallen alleen omwille van zijn ex-
treme haast om te slagen in zijn rol als 
bemiddelaar tussen Rusland en Japan, 
de wens kennende van deze laatsten dat 
de  ‘Hankow-Canton’ concessie terug in 
Chinese handen zou overgaan, gaf hij 
hiertoe graag zijn steun om een alge-
mene regeling te vergemakkelijken.
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pold II, Souvenirs des dernières années, uitg. 

Goemaere, ‘Cahiers Léopoldiens’, augustus-septem-
ber 1958, blzn. IV-IX. 
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Het Troonplein in het centrum van Brus-
sel was gedurende lange tijd een braak-
liggend terrein dat slechts in 1853 een 
naam kreeg. Het werd maar aangelegd 
in de jaren 1868-1869 en bleef in zekere 
zin buiten het stadsleven liggen. Dit ver-
waarloosde karakter had verschillende 
oorzaken, soms zeer oude. Hoewel het 
in de nabijheid gelegen was van het Ko-
ninklijk Kwartier als bewonderswaardig 
decor in de XVIIIde eeuw, werd het over-
schaduwd en kon er geen deel van uit-
maken omdat het achter dit decor gele-
gen was. 
 
Om deze situatie te begrijpen, moet men 
de geschiedenis van deze plek kennen en 
ver in de tijd teruggaan te beginnen met 
de bouw van de tweede stadsomwalling 
in 1365 ter hoogte van de toekomstige 
boulevard van de Kleine Ring. Deze om-
walling heeft een onregelmatig vij�oe-
kige vorm, waarvan één der stompe hoe-
ken in de nabijheid ligt van het voorma-
lige hof en van de Naamse Poort, meer 
bepaald als men uit het noorden komt 
niet ver van de vroegere koninklijke Stal-
len op het einde van de Hertogstraat. 
 
Voor de aanleg van het kwartier van het 
Koninklijke plein en van het Park in 1775, 
lag een punt van het hofpark op de loca-
tie van het Troonplein rond 1760. De 
muur van de omwalling was langs de bui-
tenzijde versterkt door een groot bas-
tion, Sint-Jan geheten, juist voor de 

voornoemde hoek en ter hoogte van het 
Troonplein als een driehoekige verster-
king met een dubbele punt. 
 
Door het nieuw geplande ontwerp ein-
digde de Hertogstraat langs het Park en 
evenwijdig aan de boulevard, met een 
omleiding naar de omwalling. Deze om-
leiding werd georiënteerd juist in de ver-
lenging van één van de twee schuine 
parklaan en om dit perspectief te ver-
sterken of te verfraaien werd er in 1777 
een rotonde in deze knik gebouwd: een 
ophoging in de vorm van een halve cirkel 
beplant met hoofdzakelijk platanen. 
Keizer Josef II beval de a�raak van de 
omwalling en de verkoop van zijn gron-
den in 1782. Zo geschiedde, werden de 
gronden vereffend en de boulevard van 
de Kleine Ring gecreëerd in 1818. 
 
De Oostentrijkse Staat volgde de Repu-
bliek op in 1794, die een deel van de 
boomkwekerij aan een partikulier ver-
kocht. Daarom vroeg de directeur van 
het Park aan de Stad, om de boomkwe-
kerij te behouden omdat dit een functio-
neel onderdeel van het Park betrof dat in 
vruchtgebruik gegeven werd aan de 
Stad in 1797 om te beheren en te onder-
houden. Het vruchtgebruik van de 
boomkwekerij werd effectief aan de 
Stad toegekend maar ze gaf het beheer 
op en stelde ze in 1802 te huur voor een 
periode van 9 jaren. 
 
Met de bedoeling om een konklijk paleis 
aan te passen op de huidige site werd 
een plan ervan en van de omgeving 

Het troonplein
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gegraveerd in 1816. Dit plan voorzag het 
behoud van de rotonde op het einde van 
de Hertogstraat. 
 
De Stad stelde in 1826 haar terreinen te 
koop langs de boulevard gelegen tussen 
het toekomstige Troonplein, de Naamse 
poort en straat en verderop. Dit eiland 
werd begrensd parallel aan de boulevard 
door de Boomkwekerijstraat die het toe-
komstige Troonplein tot aan de Hertog-
straat in rechte lijn zou volgen. 
Het Plan van Brussel van 1835 toont het 
toekomstige Troonplein dat langs alle zij-
den begrensd wordt, met een project 
voor twee grote groene stroken door-
sneden of afgelijnd door geplaveide we-
gen. Het project waarvan de realisatie op 
een plan van het Troonplein weergege-
ven wordt in 1855. 
 
In 1842 draagt de Stad ondermeer het 
toekomstige Troonplein over aan de  

Staat. De regering was inderdaad met de 
Stad overééngekomen, waarbij de Stad- 
onherroepelijk met een schuldelast be-
last-  gebouwen, wetenschappelijke en 
artistieke verzamelingen aan de Staat 
overlaat op 04 december 1842.   
 
Deze overéénkomst werd door een wet 
van 04 december 1842 bekrachtigd. Zo 
werd het terrein van het toekomstige 
Troonplein dat nog een braakliggende 
vlakte was, naar de Staat overgeheveld. 
Voor deze reddende overgave heeft de 
Stad haar eigendomsrecht moeten to-
nen en in het bijzonder heeft zij moeten 
verklaren dat het braakliggend terrein 
aan de Regentlaan, tegenover de tuinen 
van het koninklijk paleis  a�omstig is van 
de oude omwallingen en versterkingen 
overgelaten aan de Stad. Dit goed onder-
houden deel heeft dienst gedaan voor 
het ruiterstandbeeld van Leopold II inge-
huldigd op 15 november 1926. 
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Het eerste deel verscheen in ons Tijd-
schrift van september 2020, p. 9 – 16. 
 

SAMENVATTING VAN 
DE INLEIDING IN DEEL I 

 
Dit artikel is geïnspireerd op het boek 
‘De la Toison d’Or à l’Ordre de Leopold 
II‘ van André L’Hoist1, gepubliceerd in 
1939 door ‘l’Association de l’Ordre de 
Leopold II, asbl’. Vicevoorzitter Jacobus 
Hermans bracht in 2011, voor onze ver-
eniging (VEKROL II), een Franstalige 
bloemlezing uit dit boek. De vraag 
wordt beantwoord: “Waren de Kroon-
orde en de Orde van Leopold II vroeger 
Congolese orden?”. Gezien de hoge 
leeftijd van het boek is het geraadzaam 
bij de inhoud enige duiding en aanvul-
lingen te geven.  
L’Hoist was een journalist en schrijver, 
geen historicus. In zijn boek staat nau-
welijks enige bronverwijzing. Hij publi-
ceerde over de Congolezen en de 
Congolese ‘Orde van Verdienste’, de 
‘Orde van de Leeuw’ en de ‘Orde van 
de Afrikaanse Ster’. De goede zorg voor 
en de ontwikkeling van de kolonie was 
een normale ingesteldheid. De dekolo-
nisatie zal slechts in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog zijn intrede doen. 
Geschiedenis staat niet onveranderlijk 
en denitief gebeiteld in steen. Het is het  
 

resultaat van een steeds voortschrij-
dende kennis en van een permanent 
multidisciplinair wetenschappelijk kri-
tisch onderzoek naar en van de nieuwe 
en oude bronnen, van de antropologie, 
archeologie enz. . Er worden doorlo-
pend nieuwe ontdekkingen gedaan. 
 
Geschiedschrijving is een metier dat in 
drie (Bachelor) of vier jaren (Master) met 
veel oefenen, begeleiding en examens 
aangeleerd wordt aan een universiteit. 
Sommige (amateur) historici, hoe goed 
hun feitenkennis ook moge zijn, zijn soms 
weinig kritisch voor hun bronnen en zich-
zelf. Ze accumuleren feiten, uit boeken 
en artikels, die dienstig kunnen zijn voor 
hun betoog. Het worden pleidooien pro 
domo en zijn een voorbeeld van teleo-
logisch denken, waarbij het bevesti-
gingsvooroordeel er vingerdik op ligt. 
Een boek – ook dit - kan vlot gelezen 
worden, maar de lezer moet er zich van 
bewust zijn dat de ideeën gesproten zijn 
uit het hoofd van een mens, die beïn-
vloed is door de socio-culturele tenden-
sen van de tijdsperiode en de opvattin-
gen van zijn/haar ‘meester’ en voorou-
ders. 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 tijd nog 
steeds een romantische geschiedenis 
geschreven en gepropageerd, die te-
rugging tot de ‘Oude Belgen’2 en waar-
bij hertog Filips de Goede de ‘Stichter 
van België’ werd genoemd. Dit para- 
 

Van het Gulden Vlies tot de
Orde van Leopold II
Deel II
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digma wou sinds de onafhankelijkheid 
van België, een eeuwenoude histori-
sche legitimiteit geven aan de jonge 
Natie. Deze ‘Vaderlandse Geschiede-
nis’ werd in de scholen aangeleerd tot 
in de jaren zeventig van vorige eeuw. 
L’Hoist heeft in dezelfde optiek, ge-
tracht aan de Orde van Leopold II een 
historisch draagvlak te geven. Hij gaat 
daarvoor terug tot Filips de Goede, de 
stichter van de Orde van het gulden 
Vlies. Het past echter niet om te bewe-
ren 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 romantisch natio-
nalisme doorstaat niet meer de weten-
schappelijke kritiek van de moderne 
academische historici, het is achter-
haald. 
 
 
 
 
 

 
De tijdsgeest van de periode waarin het 
boek tot stand kwam is ook belangrijk. 
Europa was in 1939 een kruitvat gewor-
den en het nationalisme, in al zijn vor-
men, stak weer de kop op. Er dreigde 
een nieuwe wereldbrand. Het verster-
ken van de vaderlandsliefde leek in die 
vooroorlogse jaren noodzakelijk. Het 
‘Roemrijke Verleden’ werd in de kijker 
geplaatst.  
 

Er is een scherpe polemiek ontstaan tus-
sen voor- en tegenstanders van Leo-
pold II. De strijdende partijen laten zich 
leiden door hun emoties. Ze gebruiken 
selectief historici en andere auteurs om 
hun gelijk te halen. Het kolonialisme was 
toen schering en inslag. Het past niet 
om de Belgisch-Congolese koloniale 
geschiedenis uit zijn wereld- en tijdsver-
band te rukken en deze te beoordelen 
met de ethiek en de moraal van van-
daag de dag. Het zou eveneens ver-
keerd zijn om al wat gebeurde in de 
Congo Vrijstaat op de rekening te schrij- 
ven van de Vorst en zijn medewerkers. 
Het kritisch historisch onderzoek is nog 
steeds aan gang. We onthouden ons, 
om hier te argumenteren voor of tegen 
de ‘koloniale politiek’ van koning Leo-
pold II. Een academische historicus mag 
geen scherprechter zijn van het verle-
den maar een zo neutraal mogelijke 
wetenschappelijke onderzoeker.  
We houden ons bij dit boek, met al zijn 
gebreken, om de oorsprong van de he-
dendaagse Orden na te gaan. Dit arti-
kel is een vertaling en bewerking van 
het oorspronkelijke artikel van Jacobus 
Hermans. Het boek op zich blijft een in-
teressant en lezenswaardig werkstuk 
van 82 jaar oud maar moet in dat per-
spectief gezien worden. (Ludo Van der 
Stock, historicus3). 
 

HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE  
ORDEN 

 
De oude Orden, die in het eerste deel 
werden besproken, droegen de stem-
pel van vorsten met centraliserende  
 

Filips de Goede in het 
gewaad en de halsketting 
van de Orde van het 
Gulden Vlies
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tendensen, zoals de Bourgondische her-
togen (1384-1482) maar die zich aan de 
toenmalige situatie aanpasten. De Or-
des waren bondgenootschappen, 
meestal met een religieuze inslag, die 
stamden uit de hoge middeleeuwen. 
Alle leden waren gelijk en werden in het 
Kapittel4 van de Orde als gelijken van 
de Vorst beschouwd. Hun getrouwheid 
stond garant voor die van hun vazallen 
en onderdanen. Het ontstaan van de 
moderne (natie)staten, het vormen van 
staande legers en de godsdienstoorlo-
gen verstoorden grondig deze opvattin-
gen. De oorspronkelijk religieuze Orden 
bestonden verder maar werden gese-
culariseerd: de leden waren geen gees-
telijken meer. Om de katholieken aan 
de Franse Kroon te binden creëerde de 
Franse koning Hendrik III de “Orde van 
de Heilige Geest”, geïnspireerd op de 
hospitaalridders van de Orde van 
Malta. Het ‘ordeteken’ bleef een kruis. 
Op 31 december 1578 voorzag hij in 
deze Orde negen Commandeurs en 
honderd Ridders.  
 
 
 

 
De moderne Orden, zonder adellijk ka-
rakter, vinden hun voorganger in de 
“Koninklijke en Militaire Orde van de Hei-
lige Lodewijk” (Saint-Louis5), gecreëerd  
 

op 5 april 1689. De regels en kentekens 
werden overgenomen van de krijgs-
broederschappen van de Kruistochten, 
zoals deze van Malta, de Orde van 
Christus en de Teutoonse Orde. Er moe-
ten acht Grootkruisen, 24 Comman-
deurs en een onbepaald aantal Ridders 
geweest zijn. De kruisen waren strikt 
voorbehouden aan militairen met een 
ofciersgraad. Ze gaven geen recht op 
een erfelijke adellijke titel. De Orde was 
eigenaar van ‘apanages’, een grond-
gebied waarvan de opbrengsten naar 
haar kwamen. 
Van 1698 tot 1701, hadden alleen de 
gewezen ridders, de oudsten, de toela-
ting om het lint van hun kruis met een ro-
zet (zie foto) te versieren. Het waren de 
‘Ridders van eerste klasse’. Na 1701 
werd de rozet op het lint veralge-
meend. Een aantal ofcieren uit onze 
streken werden door koning Filips V van 
Spanje in versterking gezonden naar Lo-
dewijk XIV. Ze ontvingen het Kruis van 
de H. Lodewijk. Anderen kregen dit ere-
teken in 1814-1815 door Lodewijk XVIII 
uitgereikt. Onder de Restauratie (tot 
1830) werden deze onderscheidingen 
massaal toegekend. Toen er daarvan 
12.180 Kruisen werden uitgereikt daalde 
deze Orde snel in aanzien.  
 
 
 
 

Embleem van de 
Orde van Malta 
met het Maltezer kruis

Kon. Mil. Orde van 
H. Lodewijk, de kleuren 

en vorm van het kruis 
van de Orde van Malta
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DE EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN 
VOOR DE BELGISCHE  
ONAFHANKELIJKHEID 

 
ONZE REGIO TIJDENS HET ANCIEN RÉ-
GIME 
In de 16de eeuw ontstonden er Orden 
van Duitse vorstenhuizen of oude Orden 
werden opnieuw ingesteld. De vorsten 
vonden het nuttig om deze te kunnen 
verlenen voor bewezen diensten. Hun 
domeinen waren klein, de schatkisten 
waren niet ruim en verwante prinsen 
verenigden zich om eenzelfde eervolle 
onderscheiding voor hun gebieden in te 
stellen. Deze ‘huisorden’ (vb. het Huis 
van Nassau) werden niet toegekend 
door de regeringen, maar door de prin-
sen zelf, om allerlei verdiensten te belo-
nen of als teken van welwillendheid en 
trouw.  
 
Hoewel de Oostenrijkse Nederlanden, 
met uitzondering van Luik, legitiem ge-
regeerd werden door de Weense kei-
zers, bleven deze in zekere mate auto-
noom.  Op het einde van de 18de eeuw 
konden de diensten, die in het publieke 
belang geleverd waren, beloond wor-
den met verscheidene eervolle onder-
scheidingen. Enkelen waren dezelfde 
voor het gehele Keizerrijk, anderen wa-
ren alleen voorbehouden voor inwoners 
van de Oostenrijkse Nederlanden. De 
toekenning gebeurde door het Hof te 
Brussel, op voordracht van het ministerie 
bevoegd voor de Oostenrijkse Neder-
landen. Het waren de keizerlijke onder-
scheidingen zoals: de Orde van het Gul-
den Vlies, gesticht door hertog Filips de  
 

Goede in 1430 voor de hoge adel en 
voor generaals die zich in veldslagen 
onderscheidden hadden, de Militaire 
Orde van Maria-Theresia, de Orde van 
Sint Stevens, de Militaire Eremedaille en 
de Medaille voor Militaire Moed.  
 
Josef II (°1741 - +1790), keizer van het 
Heilig Roomse Rijk, wou het volk tevre-
den houden met het oprichten van in-
stellingen, zoals hij veronderstelde dat 
ze zouden willen. Het liep verkeerd, 
onze voorouders verkozen hun eigen 
traditionele instellingen boven deze die 
opgelegd werden door de Weense 
vorst. Het waren vooral zijn bemoeienis-
sen met Justitie en de Rooms-katholieke 
Kerk die onrust baarden. In 1789 brak de 
Brabantse Omwenteling uit. De Repu-
bliek van Verenigde Nederlandse Sta-
tenlid kreeg weinig medewerking van 
Vlaanderen en zelfs tegenwind vanuit 
Limburg, Luxemburg en een deel van 
Henegouwen. Deze lichtten zelfs keizer-
lijke troepen. Keizer Leopold II, de opvol-
ger van Jozef II, creëerde voor hen een 
Militaire Medaille. Ze werd vanaf 1792 
door de volgende keizer, Frans II, uitge-
reikt. 
 
Op 27 oktober 1790 besliste de wetge-
vende vergadering, de Staten-Gene-
raal van de Republiek, om een “zilveren 
medaille met het gewicht van dertig 
sous” te laten slaan, met op de voor-
zijde het opschrift “Aan de verdedigers 
van het Vaderland” en op de keerzijde, 
de naam van de titularis die gedurende 
minstens vier jaren of de gehele oorlog 
als vrijwilliger had gediend.  
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De Vlaamse Staten vervingen de be-
loofde decoratie door een penning in 
brons voor de troepen en in het zilver 
voor de ofcieren. Er bestaan nog een 
aantal van deze stukken, doorboord 
om met een ringetje, te dragen aan 
een geel lint met een zwarte rand. Het 
waren de eerste eretekens met een ver-
wijzing naar ons toekomstig land: nl. 
Foederati Belgii in het Latijn. Het Prins-
bischopdom Luik had geen echte de-
coraties.  Het Kruis dat aan vooraan-
staanden werd toegekend tijdens en na 
de Luikse revolutie, had niet de geijkte 
karakteristieken van een eervolle onder-
scheiding. De Luikenaars ontvingen wel 
keizerlijke eretekens of deze van de vor-
stenhuizen die verwant waren met de 
Prinsbisschoppen van Luik.  
 

 
 
 
HET ONTSTAAN VAN HET  
LEGIOEN VAN EER 
In 1794 werden de Oostenrijkse Neder-
landen door de Franse republikeinse le-
gers bezet. Onze landgenoten – als ze 
niet uitgeweken waren – werden onder-
worpen aan de wet van 15 november 
1792. Daarmee werden in naam van de 
‘Egalité’ alle voorgaande Orden en de-
coraties geschrapt. Het stootte op kri-
tiek en verzet bij de strijdkrachten. Ge-
neraal Napoleon Bonaparte werd na 
een staatsgreep regeringsleider. De 
consulaire Grondwet van 9 november 
1799, voerde onder artikel 67, de mili-
taire onderscheidingen opnieuw in.  
 
Het Legioen van Eer of La Légion d’Hon-
neur, ontstond op 19 mei 1802. Eerste 
Consul Napoleon Bonaparte werd in 
augustus ‘Consul voor het Leven’. De 
eerste organisatie van het Légion 
d’Honneur was op een Romeins legioen 
geïnspireerd, ingedeeld in ‘cohorten’. 
De oprichting van La Légion stootte op 
weerstand bij de wetgever. Volgens de 
statuten waren de legionairs aanhan-
gers van Bonaparte, die zijn persoonlijke 
macht zouden steunen. Was dit omdat 
de titularissen van het ‘Erekruis’ een eed 
van trouw moesten aeggen aan de 
Eerste Consul? Ze beloofden zich te ver-
zetten tegen elke royalistische reactie. 
De inkomsten van de nieuwe orde be-
stonden uit schenkingen van nationale 
goederen, lees: genationaliseerd on-
roerend goed... 
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Het reglement was grotendeels gekopi-
eerd van de Orde van de Heilige Lode-
wijk. Net zoals andere huisorden be-
loonde het zowel burgerlijke als militaire 
verdiensten. Om het in prestige intact te 
houden, werd voor de enige Franse de-
coratie van die tijd, naast de gewone 
leden, een aantal nieuwe hogere gra-
den gecreëerd. Er was een maximum 
van 112 Grootofcieren, 320 Comman-
deurs, 480 Ofcieren en 5600 leden. 
Deze laatsten werden vanaf 1 maart 
1808 Ridders (chevaliers) benoemd. Al-
len ontvingen een vergoeding die over-
eenkwam met hun graad in het Legioen 
van Eer. 
 
Het juweel is een kruis (of ster) met vijf 
armen. Sindsdien zijn er verschillende 
wijzigingen aan het uitzicht en de  
 

opschriften geweest. Het bleef en is nog 
steeds de hoogste en belangrijkste 
Franse onderscheiding.  
 
DE ORDE VAN DE DRIE GULDEN VLIEZEN: 
EEN MAAT VOOR NIETS 
Bonaparte had Spanje en Oostenrijk 
veroverd en wou een onderscheiding 
creëren die de Légion d’Honneur over-
steeg. Ze moest de Franse, Oostenrijkse 
en Spaanse takken van het Gulden Vlies 
verenigen. 
 
Op 15 augustus 1809 ondertekende kei-
zer Napoleon I het decreet dat ‘L’Ordre 
Impérial des Trois Toisons d’Or’ op-
richtte. Er werden lijsten opgesteld maar 
Napoleon heeft ze nooit toegekend 
omwille van de protesten van leden van 
het Légion d'Honneur en van vertegen-
woordigers van Frans II, keizer van het 
Heilig Roomse Rijk, die ondertussen zijn 
schoonvader geworden was. De orde 
was bestemd om de emblemen van de 
regimenten die gevochten hadden in 
acht grote veldslagen, te decoreren. 
Het zou hun een eeuwig voorrecht ge-
ven: een commandeursschap voor de 
moedigste lagere ofcier van het korps 
en per bataljon een ridderschap voor 
de meest waardevolle onderofcier of 
soldaat, erkend door de eigen eenheid. 
De militaire leden werden ten persoon-
lijke titel slechts aanvaard indien ze min-
stens driemaal gekwetst werden in ver-
schillende gevechten of als ze een he-
roïsche daad gesteld hadden. De Orde 
van de Drie Gulden Vliezen werd  
een maat voor niets. De Orde van de 
Trois Toisons werd opgeheven op  
 

Napoléon, 
Empereur des Français, 
met zijn beeltenis en 
de adelaar 
(Franse Republiek)
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27 september 1813. De oude Orde van 
het Gulden Vlies bleef bestaan zoals ze 
was.  

 
 
 
 
 
 
 
DE PERIODE 1814 - 1830  
In maart-april 1814 stortte na de inval 
van de Coalitietroepen, het Eerste 
Franse keizerrijk in elkaar. Het vroegere 
Belgium Austriacum, autonoom sinds fe-
bruari, liet een herdenkingsmedaille 
slaan in Doornik om de troepen te ver-
eremerken die in maart 1814 het grond-
gebied hadden verdedigd. 
Op 13 maart 1815 besliste Brussel de uit-
gave van een Medaille voor de Stads-
wacht van 1814. Het opschrift rond de 
beeltenis van Sint-Michiel is: MAGIST. 
BRUX. CIVIB. SUIS OB ASSERT. URB. DE-
CUR. Deze medaille werd ofcieel uitge-
reikt op 30 maart en op 23 september. 
Ze werd later erkend door het onafhan-
kelijke België. Het was geen Orde maar 
wel een eervolle onderscheiding. 

 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 16 maart 1815 werden de Zuide-
lijke en Noordelijke Nederlanden ver-
enigd in het Verenigd Koninkrijk der Ne-
derlanden, in het Frans: Royaume des 
Belgiques en in het Latijn: Regnum Belgi-
cum. Willem I, prins van Oranje-Nassau, 
werd staatshoofd. Hij legde zijn eed af 
op 21 september 1815 op het Konings-
plein in Brussel. Eind 1815 werd een uni-
taire grondwet van kracht. 
 
Generaal Ralph Tindal, assistent van de 
minister van oorlog, vestigde de aan-
dacht van koning Willem I op de nood-
zakelijkheid om een Orde te stichten 
met ‘militaire waarde’. Deze Orde moet 
de dappersten onderscheiden en hen 
recht geven op een jaarlijks pensioen, 
zoals het geval was en is voor het Légion 
d'Honneur, waarvan er een tweedui-
zendtal titularissen in de rangen beston-
den.  
 
Op 26 februari 1815 ontsnapte Napo-
leon van het eiland Elba en mar-
cheerde met zijn troepen naar het 
Noorden. Willem I sloot zich aan bij het 
voorstel van Tindal en stichtte op 30 april 
de Militaire Willems-orde. Het juweel van 
de Orde is een Maltezer kruis dat rust op 
gevlochten stokken en steunt op een 
vuurslag: de symbolen van het ancien 
regime (Bourgondië). Er werd een jaar-
lijks pensioen uitgekeerd aan de leden, 
die in vier klassen opgedeeld werden: 
Ridder, Commandeur, Grootofcier en 
Grootkruis. Het is de oudste en nog 
steeds de hoogste Nederlandse ridder-
orde. Decoraties van de Willemsorde 
beloonden eveneens de koloniale  
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diensten van de militairen in Nederlands 
Indië voor de periode van 1816 tot 1830. 
Er werden aan Zuid-Nederlanders (Bel-
gica Regia) 236 eervolle onderscheidin-
gen in de Willemsorde uitgereikt. Op 14 
juni viel Napoleon le Royaume des Bel-
giques binnen maar werd daar op 18 
juni denitief verslagen nabij Waterloo.  
Om het politieke evenwicht te bewa-
ren, stichtte Willem I met de Wet van 29 
september 1815, de burgerlijke Orde  
 

 
 
1  André L'Hoist, De la Toison d’Or à l’Ordre 
de Léopold II  (Brussel : Uitg. vzw Orde Leo-
pold II, 1939) De illustraties in dit artikel komen 
niet uit het boek (LVdS) 
2 De Belgae, een naam die Caesar ge-
bruikte, waren vooral Kelten (Galliërs) en 
Germanen. 
3  De bewerker: (LVdS) Ludo Van der Stock, 
MA Gesch. (UA), MSc Crim. Wet.(UGent), BSc 
Soc. & Mil. Wet. (KMS), Hoofdcommissaris o.r., 
lid van de Vereniging van de Kroonorde en 
van de Orde van Leopold II. 
 
 

van de Nederlandse Leeuw – Ordre du 
Lion Belgique (!). De klassen zijn gelijk 
aan de graden van de broederschap-
pen van de kruisvaarders: Grootkruis, 
Commandeur, Ridders en Broeders. Dit 
was een herneming die ook koning Leo-
pold II zich later, bij de stichting van 
nieuwe Belgische Orden, zal herinneren. 
Deze Orde is nog steeds de oudste en 
de hoogste burgerlijke Orde in Neder-
land. 
 

 
 
 
4  Bestuurscollege, algemene vergadering 
van de Orde (Id.) 
5  Koning van Frankrijk Lodewijk IX (Poissy, 
1214 –Tunis, 1270) 
6 In het Latijn : Belgium Regium of Belgium 
Austriacum. Eind van de 18e eeuw spreekt 
men sporadisch van Belgen en van Belgen-
land. 
7 In het Frans: Les États Belgiques Unis  (Bra-
bant, Henegouwen, Vlaanderen, West-
Vlaanderen, Namen, Mechelen, Gelre, 
Doornik en het Doornikse). 
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Clubdas van de Vereniging
Cravate de l’Association

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

 
Vous avez été distingué dans l’Ordre de la 
Couronne ou l’Ordre de Léopold II et vous en 
êtes fier ! Portez vos couleurs ! Pour placer 
votre commande, il vous suffit de verser le 
montant (+ frais de port) de l’article désiré 
sur notre numéro de compte avec mention 
de l’article commandé. 
 

Be56 0682 4806 4288
SOCOL

Place Jourdan Plein 14/1
1040 BXL
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Das van de Kroonorde /  

Das van de Leopold II Orde 

Cravate de l’Ordre de la Couronne/ 

Cravate de l’Ordre de Léopold II 
 

Das / Cravatte 

25 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 

Penning van de Vereniging / Médaille 
de l'association 
 

MédaiIIe / Penning 

25 € 

Gravure 

10 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 

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

 
La médaille a été réalisée à l’occasion de nos 
80 ans d’existence en 2015. Le premier exem-
plaire fut offert à Sa Majesté le Roi Philippe, 
le 9 septembre 2015. 
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De toestand van onze thesaurie is niet 
aI te schitterend. Redenen zijn taIrijk 
(werkingsonkosten, beIastingen, ...) 
maar vooraI het niet-betaIen van de 
jaarIijkse bijdrage. 
Tot onze Vereniging toetreden bete-
kent onder meer steun verIenen ten 
einde de doeIsteIIingen te bereiken 
(artikeI 5). 
Haar harmonieuze functionering 
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-
jectieven te bereiken. 

 
Ter herinnering, de bijdragen zijn: 

 
Effectief, aangesIoten of groepsIid: 

25 € of meer 
 

Beschermend Iid (sympathisant) :  
50 € of meer 

 

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

 
Uw giften zijn meer dan welkom  ! 

 
La situation de notre trésorerie n'est 
pas des meilleures. Les raisons sont  
muItipIes (frais de fonctionnement, 
impôts, etc.) mais aussi notamment Ie 
non-paiement de Ia cotisation an-
nueIIe. Avoir adhéré à notre Associa-
tion signifie notamment fournir un 
soutien pour atteindre ses buts (Arti-
cIe 5). 
Son fonctionnement harmonieux re-
quiert des moyens. D'une part, iI y a 
I'engagement bénévoIe de ceux qui 
ont accepté une tâche de direction et 
de gestion, mais iI y a, d'autre part Ia 
nécessité de disposer de fonds néces-
saires pour atteindre Ies objectifs 
fixés. 

 
Pour rappel, les montants sont de : 

 
Membre effectif,  adhérent ou affiIié : 

25 € ou plus 
 

Membre protecteur (sympathisant) : 
50 € ou plus 

 

Nous vous demandons dès lors de vi-
rer, dans les meilleurs délais, votre co-
tisation au n° de compte connu.   

 
Vos dons sont les bienvenus ! 

Bijdragen en giften
Cotisations et dons

 

BE56 0682 4806 4288 
 



 
Bureau de dépôt / Afgitekantoor 

Bruxelles 1040 Brussel Belgique - België 
 

Numéro d'agrément / Erkenningsnummer 
P.P. - P.B. 

P 705262 Bruxelles 4 Brussel 
1  / 4461 
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