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Activiteiten 

 

 

 

TWEE VERPLEEGSTERS RIDDER IN DE ORDE VAN  LEOPOLD II IN 1917 

De orde van Leopold II lijdt heden ten dage aan een juiste beeldvorming. Al de gebreken uit de 
Belgische koloniale periode in Centraal Afrika worden sedertdien toegeschreven aan Leopold II, 
als een nieuw aandachtspunt van het  roer dat geheersd heeft maar die  slechts geanalyseerd 
kunnen worden volgens de maatstaf van moderne criteria. Nadat standbeelden van Leopold II 
met  rood besmeurd werden en  sommige neergehaald, werd een Brusselse  tunnel herdoopt. 
Vandaag is het gebruikelijk om een aanstelling in de orde van Leopold II te weigeren en de Kamer 
van  Volksvertegenwoordigers  heeft  de  toekenning  opgeschort  aan  zijn  leden  voor  hun 
ancienniteit van hun parlementaire diensten.   

Het doet weinig recht aan de personen die tot nu benoemd werden in de orde van Leopold II voor 
hun  lange en goede diensten  in alle  sectoren van onze maatschappij en voor hun bijzondere 
verdiensten  in  de meeste  verscheidene milieus. Wat moet  er  dan  gezegd worden  over  die 
soldaten gedecoreerd omdat ze gekwetst werden of in slechter geval omdat ze het leven verloren 
hebben tijdens de twee mondiale conflicten en tijdens de Korea‐oorlog? Zal men hen ook met de 
vinger wijzen  totdat  de  naam  van  de  Orde  veranderd  zal worden ? We  kunnen  ons  eraan 
verwachten dat de orde van Leopold II binnenkort de sociale gemoederen zal beroeren, hoewel 
er niemand zich over ontfermd heeft sedert de creatie ervan in 1900.  
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Het  is bijgevolg goed ons te herinneren aan enkele opmerkelijke toekenningen zoals deze aan 
twee verpleegsters tijdens de oorlog 1914‐1918, zoals we kunnen bemerken op deze zeer mooie 
beelden in zwart en wit. Hun namen staan vermeld op de keerzijde ervan. Juffrouw Madeleine 
Buys en Juffrouw Marguerite Van Essen werden onderscheiden op  8 september 1917 op voorstel 
van de Minister van Oorlog. Zij  zijn niet de eersten en  ze  zullen niet de  laatste  zijn, maar de 
decoratie  van  een  vrouw  in die  tijd blijft nog weinig  gekend. De  twee  verpleegsters hebben 
eveneens  tegelijk  de medaille  van  Koningin  Elisabeth met  het  rode  kruis  ontvangen  op  30 
november.  

Hun koninklijk besluit van de benoeming, leert ons dat ze toen werkten 
in het militair veldhospitaal van Beveren aan de Ijzer. Het is dus niet ver 
verwijderd van het front waar de foto’s genomen werden, vermits het 
militair hospitaal van Cabourg ernaar verhuisd werd in juni 1917. 

De  liefhebbers van   de phaleristiek zullen bemerken dat het zilveren 
kruis met een kleine kroon en het  lint met een centrale zwarte band 
van  6 mm  breed  nog  steeds  als model  gebruikt worden  tijdens  de 
periode van Congo‐Vrijstaat. Enkel de keerzijde van de medaille werd 
aangepast zonder geweten is , wie het initiatief ervoor genomen heeft 
dat nooit bestraft werd in een officiëel document. Zij die voortaan de 
naam van de Orde van Leopold II wensen te veranderen, mogen het 
monogram ervan op het midden van de keerzijde ook niet vergeten.  

 

(Kolonel SBH o.r. Eric TRIPNAUX) 

 

 

OPINIESTUK – PRINS ADRIEN DE MERODE 

HET WERK VAN ONZE KONINGEN 

De stichter van onze dynastie, Leopold  I, stelde België  in staat om als het eerste  land van 
continentaal Europa toe te treden tot het moderne industriële tijdperk. Vanaf het begin van 
zijn  regeringsperiode ontmoette  Leopold  I vele  ingenieurs, die hij de opdracht gaf  zorg  te 
dragen  voor  de  aanleg  van  ons  spoorwegnet  en  vervolgens  ons  telegraafnetwerk,  de 
gasverlichting  van  onze  steden  en voor  onze  metallurgie‐  en  steelkoolproductie.  Zijn 
initiatieven bleken de fundamenten te zijn van onze vroege economische opgang  in de  loop 
van de 19e eeuw. Met hun tweeduizend arbeiders waren de vestigingen van John Cockerill in 
de provincie Luik, in 1840, de grootste van heel Europa. Er was echter een schaduwzijde: de 
verarming  van  bepaalde  sociale  klassen,  die  met  name  te  maken  had  met  de 
onderontwikkeling van het Vlaamse platteland waarvan de vroegere voorspoed nog slechts een 
verre herinnering  was.  De  sluiting  van  de  Schelde  en  het  stilliggen  van  de  Haven  van 
Antwerpen veroorzaakten in die tijd een onvermijdelijk economisch nadeel voor de Vlaamse 
bevolking. Die schade werd gedeeltelijk gecompenseerd door aanzienlijke geldoverdrachten 
van  het  welvarende  Wallonië  naar  Vlaanderen,  dat  elke  economische  groei  ontbeerde. 
Wallonië bood de Vlamingen eveneens een grootschalige werkgelegenheid in het zuiden van 
het land. 

Niettemin werd ons land, vanaf de regeringsperiode van Leopold II tot de eerste decennia van 
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de 20e eeuw, erkend als een economische grootmacht. De Generale Maatschappij van België, 
nu verdwenen, behoorde in die tijd tot de top van de Europese investeringsmaatschappijen. 
Het is waar dat de reusachtige omvang van Congo (tachtig maal die van België) en zijn talloze 
plantaardige en minerale rijkdommen daaraan bijdroegen. Zo konden de Amerikanen dankzij 
het uranium dat de Generale Maatschappij hun leverde aanzienlijke tijdswinst boeken bij de 
vervaardiging  van  de  eerste  atoombommen,  die  een  einde  maakten  aan  de  Tweede 
Wereldoorlog. 

Het is een trend in het huidige België om de kolonisatie van Congo "en bloc" te bekritiseren. 
Maar zou het niet beter zijn, in overeenstemming met een historische visie dat dichter bij de 
werkelijkheid staat, om een minder tendentieuze beoordeling van ons koloniale epos op te 
stellen?  Het  lijdt  geen  twijfel  dat  buitenlandse  huurlingen  in  het  beginstadium misbruik 
hebben gemaakt van bepaalde inheemse minderheden in het kader van de handelsconcessies 
die Leopold II aan particuliere ondernemingen heeft verleend. De bedoeling was de exploitatie 
van rubber en  ivoor rendabel te maken, onder andere om de aanzienlijke schulden die onze 
vorst heeft opgebouwd voor de financiering van zijn koloniale onderneming, terug te betalen. 

Deze pagina van de geschiedenis, die niet goed gedocumenteerd of gearchiveerd  is, vindt 
plaats voordat Congo,  toen persoonlijk bezit van Leopold  II,  in 1908 een Belgische kolonie 
werd.  Het  aantal slachtoffers  dat momenteel  door  journalisten  of  pseudo‐historici wordt 
genoemd is belachelijk hoog en pure fantasie (1 tot 10 miljoen, of zelfs 15 miljoen doden) in 
plaats van wetenschappelijk onderzoek! Deze cijfers zijn volledig oncontroleerbaar door het 
ontbreken van registers of volkstellingen. De overlijdensaantallen omvatten een veelheid aan 
oorzaken,  variërend  van  dwangarbeid  tot  hongersnoden,  epidemieën,  mishandelingen, 
stammenmoorden, demografische  variaties, marteling, moorden en nog meer. Volgens de 
rapporteurs van deze feiten  is het overgrote deel van deze kwalen direct of  indirect  toe  te 
schrijven  aan  de  ontdekkingsreizigers  van  deze  nog  maagdelijke  contreien  (Stanley  en 
anderen) en aan het beperkte aantal commerciële concessiehouders, allemaal gesponsord 
door Leopold II. Het is echter duidelijk dat de besluiteloosheid van de Belgische regering tot 
1908  om de  leiding  te  nemen  over  Congo  als  kolonie  ondertussen  een  vacuüm  van 
administratieve  en  gerechtelijke  macht  heeft  veroorzaakt  dat  Koning  Leopold  II,  als 
eenvoudige  particulier  zonder  adequaat  staatsapparaat,  niet  kon  vervullen,  ondanks  alle 
inspanningen die hij daartoe heeft geleverd. Dit machtsvacuüm leidde tot de heerschappij van 
willekeur en straffeloosheid die aan de oorsprong  lag van de brutaliteit en het  geweld  van 
hebzuchtige commerciële exploitanten en hun milities. Deze hadden tot taak hun werkgevers 
‐  en  zichzelf  ‐  te  verrijken  door  met  alle  middelen  de  productiviteit  van  de  Congolese 
werknemers te verhogen, die zij met geweld hadden aangeworven. 

Deze historische episode  is op geen enkele manier vergelijkbaar met de verovering van het 
westen door miljoenen Amerikaanse pioniers die de lokale indianenstammen op grote schaal 
decimeerden deze keer op basis van getuigenissen en bewezen cijfers. Voor wat Congo betreft 
lijkt het duidelijk dat dit opbod  aan  cijfers en wreedheden  als doel heeft Koning  Leopold  II 
en daarmee de hele koninklijke familie in diskrediet te brengen bij de publieke opinie. Aan de 
andere kant is het onmiskenbaar dat de Belgen zich vervolgens vaak gedroegen als meesters 
van de lokale bevolking. Dit , is ook verklaarbaar op grond van de maatschappelijke zeden van 
die  tijd.  Had  het  anders  gekund?  De  eersten  genoten  van alle  verworvenheden  van  een 
geïndustrialiseerde  en  gemechaniseerde  beschaving,  terwijl  de  anderen dit niet kenden en 
dus  geen  andere  keuze hadden  dan  in  afhankelijkheid  van de  nieuwkomers  te  leven. Ook 
hebben de Belgen zich veel moeite getroost om de  frequente  interetnische conflicten van 
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de Congolese stammen op te schorten, evenals om een einde te maken aan de slavenhandel 
door Islamitische  slavenhandelaren  georganiseerd.  Het  was  hetzelfde  om  dit  reusachtige 
grondgebied te voorzien van passende infrastructuren en verkeerswegen en om nieuwe steden 
te  bouwen,  die  de  namen Leopoldstad  (Kinshasa)  en  Stanleystad  (Kisangani)  kregen.  De 
uitvoering van een dergelijk project in een zo korte tijd wekte de bewondering van de Britten, 
die Belgisch‐Congo  als de meest  opmerkelijke Afrikaanse  kolonie  van  de  westerse wereld 
beschouwden. Kortom, we dienen te beseffen dat het een andere tijd was. We kunnen deze 
dus moeilijk begrijpen met de beoordelingscriteria van nu. 

Tegenover  het  streven  naar  koloniale  exploitatie  staan  enkele  opmerkelijke  altruïstische 
initiatieven die we niet mogen vergeten,  zoals de  stichting  die koningin Elizabeth  in 1928 
oprichtte  om te  voorzien  in  de  behoeften  van  de  autochtone  bevolking  van  Congo. 
Tegelijkertijd  stemden  de  beide  kamers  van  het  parlement  voor  de  toewijzing  van  een 
jaarlijkse gift van 50 miljoen franken (van die tijd) met een vergelijkbaar doel. Wat ook niet 
mag worden vergeten, is de toewijding van de Witte Paters en het medische personeel in de 
dispensaria die werden gefinancierd door de Union Minière en  die zich in alle uithoeken van 
Congo bevonden. Zij hadden de taak Congolese kinderen basisonderwijs te geven en zieken te 
verzorgen die getroffen waren door endemische koortsen. 

De  genezing  van  dergelijke  aandoeningen  stond  onder  beheer  van  een  therapeutisch 
onderzoeks‐  en ontwikkelingscentrum  in  het  Instituut  voor  Tropische  Geneeskunde,  dat 
koning  Leopold  II  in  1906  te Antwerpen  stichtte en dat  tot op heden wereldfaam  geniet. 
Tenslotte vermelden we de universiteit met de naam Lovanium, die in Leopoldstad (Kinshasa) 
door de Katholieke Universiteit Leuven werden opgericht om  jonge Congolezen toegang te 
bieden tot hoger onderwijs. 

Om  terug  te  komen  op  koning  Leopold  II,  deze  verklaarde  bij  het  afleggen  van  zijn 
grondwettelijke eed aan het begin van zijn regeringsperiode in 1865: “Ik heb geen andere wens 
dan België groter, sterker en mooier achter te laten …”. Verder bleef hij onveranderlijk trouw 
aan de ideeën van zijn jeugd: “Slechts met de hulp van de Belgen heeft de staat Congo kunnen 
uitgroeien  tot een moderne  staat. Deze moet van nut  zijn voor  zowel de Belgische als de 
Congolese  bevolking  en  beide  een  eerlijk aandeel  bieden,”  verklaarde  hij  kort  voor  zijn 
overlijden. Maar vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog verspreidde zich  in Europa, 
onder de gezamenlijke druk van het Sovjetblok en het Amerikaanse blok, de overtuiging dat 
een gezond beleid onverenigbaar was met de betaling van een belasting aan de metropool: 
“De koloniale financiën moesten uitsluitend beheerd worden in het belang van de koloniën zelf. 
“(Ridder  Albert  de  Selliers).  Dit maakte  de  weg  vrij  voor  een  overhaaste  dekolonisering 
waarvan de rampzalige gevolgen welbekend zijn. Wat is de nalatenschap van de stichter van 
Congo  aan  hedendaagse  Congolezen?  Hij  bood  hen  een  gemeenschappelijk  thuisland, 
identiteit en taal aan, evenals een ruim soeverein  land waarvan de grenzen  internationaal 
erkend zijn. Het was een echte  diplomatieke  krachttoer  verwezenlijkt  door  Leopold  II  ,  na 
lange en uiterst moeizame onderhandelingen met de  andere  grote  koloniserende machten 
van  die  tijd.  Het  resultaat  is  dat  de grenzen die "ex‐nihilo" werden bepaald en door de 
Conferentie van Berlijn in 1885 bevestigd, 140 jaar later vrijwel dezelfde zijn. Dat is geen geringe 
prestatie voor het kleine België van gisteren en vandaag. 

Naast zijn koloniaal werk was Leopold II een groot bouwmeester. We danken aan hem onder 
andere de majestueuze triomfboog van het Jubelpark, het Justitiepaleis in Brussel, het station 
in Antwerpen en het Centraal‐Afrikaans Museum in Tervuren. Hij is ook verantwoordelijk voor 
de  prachtige  Koninklijke  serres  van  Laken  en  het  Arboretum,  waarvan  de  zeldzame 
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eeuwenoude  bomen  menige  bezoeker  verbaast.  Tenslotte  de  Koninklijke  Schenking  die 
Leopold II aan de Belgische Staat heeft gedaan en die vandaag de dag nog steeds het land ten 
goede komt. 

Kortom, ondanks de vele op hem geuite kritiek, blijft Leopold II een grote koning. Het is altijd 
gemakkelijk om achteraf verontwaardigd te zijn over historische gebeurtenissen waarvan de 
acteurs verdwenen zijn; vooral wanneer deze verontwaardiging  is gebaseerd op een diepe 
onwetendheid van de geschiedenis zoals die zich toen ontvouwde. Wat moeten we tenslotte 
onthouden van onze koloniale epos? Het project van Leopold II aanvankelijk als te ambitieus 
beschouwd  bleek  erna,  ondanks  een  aantal  tekortkomingen,  een  groot  succes  toen  de 
Belgische staat het bestuur van Congo overnam tot aan de onafhankelijkheid in 1960. Het mag 
gezegd worden.” 

(Adrien DE MERODE ‐ Doctor in de rechten) 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

 

20 juli 2022 : Zie hierna 

21 juli 2022 : Te Deum 

                          Défilé 

   Stad Antwerpen nodigt u van harte uit om de plechtigheid van de Nationale Feestdag bij te 
wonen  aan  het  Monument  van  de  Gesneuvelde  Soldaat  in  het  stadspark.  De 
plechtigheid zal plaatsvinden van 11u00 tot 13u00. (inclusief kleine receptie naast 
de tribune) 

 

Provincie  Antwerpen:  Donderdag  21  juli  2022  om  10u00  zal  er  een  Te  Deum 
gezongen  worden  in  de  Onze‐Lieve‐  Vrouwekathedraal  te  Antwerpen  ter 
gelegenheid van de Nationale Feestdag. 

 

 

Militair Commando Provincie Antwerpen 

De maandelijkse “Drink van de Vriendschap” die doorgaat  in de salons van het 
Militair Commando Provincie Antwerpen, Belgiëlei 117, gaat door op de  laatste 
donderdag  van de maand. Vanaf  16u00  is  iedereen welkom.  De bel  ‘last  call’ 
wordt geluid om 19u30. 

 

Donderdag  29  september  2022: Voordracht  ‘Van Weimarrepubliek  tot Nazi‐Duitsland: 

sluipmoord op de rechtstaat’ door Marc Van Boxelaer. Plaats: salons van het MCPA (Militair 

Commando Provincie Antwerpen). Aanvang 13u30 – einde 15u30. 
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Dinsdag 6 september : De Militaire Commandant van de Provincie Antwerpen, Luitenant‐ 

kolonel SBH Rudi Ryckebosch, heeft het genoegen u uit te nodigen op dinsdag 6 september 

2022 tot het bijwonen van een lezing rond de Citadel van Antwerpen. Het vijfhoekig bolwerk 

werd, na 300 jaren dienst, in de 19de eeuw afgebroken. Recent werden nog overblijfselen 

van dit icoon teruggevonden en gerestaureerd. Tijdens de lezing wordt er specifiek ingegaan 

op het militairen  uit door de eeuwen heen. 

Programma  

18u00: Ontvangst 
18u30:  Uiteenzetting  door  Joeri  Aerts,  Master  student 
geschiedenis  UA  19u30:  Bezoek  tentoonstelling,  receptie  en 
netwerkmoment 
21u00: Einde 
Locatie: KonHef vzw, Gijzelaarsstraat 9, 2000 Antwerpen 
Inschrijvingen:  Gratis,  maar  inschrijven  is  verplicht  gezien  het 
beperkt  aantal  plaatsen,  via  filip.vermeieren@mil.be  vóór  15 
augustus 2022. 

 

15 oktober 2022 : Brussel   

Tentoonstelling ‐ Conferentie 

 

War Heritage Institute – Musée – Museum 

Verjaardag van de Orde van Leopold en van de Kroonorde‐Anniversaire des Ordres de Léopold 

et de la Couronne –  

In  samenspraak  met  de  Vereniging  van  de  Orde  van  Leopold  organiseren  we  een 

tentoonstelling en een studiedag.   

 

De concert avec la Société de l’Ordre de Léopold et le WHI, nous organisons une exposition 

au WHI ainsi qu’une journée de conférences.   

 

Projet de programme – Programmaontwerp 

‐ Voorstelling van de 2 verenigingen LO en SOCOL  II door voorzitters – Présentation 
des deux sociétés par les Présidents 
‐ Geopolitique Leopold I en Leopold II ( ???) 
‐ Du collier de l’Ordre de Léopold (Éric Tripnaux 
‐ Lunch 
‐ Phaléristique de l’Etat indépendant du Congo (Philippe Jacquij) 
‐ De kroonorde geschiedenis van een buitenlandse Orde naar de Belgische  tweede 
nationale orde (Guy Deploige) 
‐ De Fabrikanten van de Belgische nationale orden (Pat Van Hoorebeke) 
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‐ Dîner de gala. 
De plus amples informations dans le prochain numéro et sur les sites web. Verdere informatie 

in volgende nummers en op de websites. 

 

Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 

Brussel: Congreskolom   
Antwerpen: plechtigheid aan monument stadspark en Schoonselhof.  

Dinsdag 15 november 2022: Koningsdag met Te Deum  

Brussel: Sint Goedele 

Antwerpen : O.L.V. Kathedraal en eventuele receptie op het Provinciehuis (federaal) 

Info:  Secretariaat  –  Koninklijk Verbond  van Vaderlandsminnende  Kringen  (K.V.V.K.)  –  p/a 
Ronald  De  Vré,  Rommersheide  F  17  –  2960  Brecht.  GSM:  0471  114  512.  Mail: 
kvvk.secretariaat@gmail.com 

 

Brussel : Concert Prins Albert Club (informatie volgt) 

 

5 december 2022 : Hulde, Koninklijke Crypte. 

 

 

 

COTISATIONS – DONS : BE56 0682 4806 4288 
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Société des Ordres de la 
Couronne et de Léopold II, 

Place Jourdan 14‐1 
1040 Bruxelles 

 

 

 

 

info@socol.be 

 

www.socol.be 


