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CONTROVERSIËLE STANDBEELDEN 
ONDER VUUR

ACTUALITEIT

Zowel de Brusselse staatssecretaris voor 
Stedenbouw Pascal Smet als de Vlaamse 
minister van Samenleven Bart Somers 
namen initiatieven die gemeenten 

moeten ondersteunen bij het dekoloniseren van 
de openbare ruimte. Maar hoe kunnen erfgoed-
instellingen zich in dit debat positioneren? faro 
verzamelde overwegingen, een stappenplan en 
enkele mogelijke strategieën voor de omgang met 
‘onfortuinlijke standbeelden’. Enkele erfgoed- 
medewerkers geven hun visie op deze kwestie.

DIALOOG EN MAATWERK
Standbeelden zijn monumenten die zijn opge-
trokken als publieke getuigenissen van helden-
dom of verdienste, op een specifiek moment in 
het verleden en door een bepaalde groep. Daar-
door geven ze een bepaald perspectief weer. Een 
aantal van deze perspectieven ligt vandaag onder 
vuur. De rol van figuren in genocides, onderdruk-

king en uitbuiting wordt immers niet belicht. 
Het debat legt pijnlijk bloot dat discriminatie, 
racisme, ongelijkheid, seksisme en kolonialisme 
nog steeds aanwezig zijn in de samenleving. 

Erfgoedinstellingen kunnen hier een rol van 
betekenis spelen. Via een meerstemmige aanpak 
van collecties, de organisatiecultuur en het ver-
beelden van onderbelichte geschiedenissen kan 
het dominante vertoog doorbroken worden.1 Ook 
door historische inzichten aan te reiken en bur-
gers te betrekken kan de dialoog gevoed worden. 
Zo is het erg nuttig een (digitale) inventaris van 
publieke monumenten op te stellen en te delen, 
om te weten wie (niet) wordt gerepresenteerd. Dat 
het voor alle betrokken partijen een leerproces is 
waarbij de keuzes niet op voorhand (mogen) vast-
liggen, staat buiten kijf. Als bovendien gestreefd 
wordt naar meer gelijkheid moeten beslissingen 
over de publieke ruimte ook samengaan met een 

Het is een onstandvastige tijd voor standbeelden. Zo werd in Ekeren 
het standbeeld van Leopold II met verf overgoten en in brand gestoken. 
In Gent verwijderde het stadsbestuur een Leopold II-buste uit het 
Zuidpark en bracht het over naar het depot van het STAM. Wereldwijd 
worden allerlei ‘helden’ uit het verleden in vraag gesteld: Godfried van 
Bouillon, Columbus, Winston Churchill ... U kunt er niet omheen: sinds de 
wereldwijde Black Lives Matter-protesten in het voorjaar van 2020 zijn 
standbeelden, als duurzame symbolen van ongelijkheid en uitbuiting, het 
mikpunt van publieke verontwaardiging en woede geworden. 
 
Katrijn D’hamers en Elien Doesselaere  

VAN HUN SOKKEL 
GETROKKEN
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Het borstbeeld van Leopold II 
wordt verwijderd uit het Gentse 

Zuidpark op 30 juni 2020.
© Stad Gent

Ook Columbus moet er her 
en der aan geloven. Hier in St. 

Paul, VSA, op 10 juni 2020.
© Tony Webster via Flickr, CC BY 2.0
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gelijke machtsverdeling. Een eenduidige aanpak 
die op alles toepasbaar is, bestaat niet. Het vergt 
maatwerk, waarbij de bevoegde gemeenten best 
zelf (proactief ) actie ondernemen. 

EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEK
In januari 2018 leverde een onderzoekscommis-
sie op vraag van de New Yorkse burgemeester 
een advies2 op over problematische monumenten 
en standbeelden in de stad. Inwoners uit vijf 
wijken kregen inspraak via hoorzittingen en een 
survey. Leden van de commissie kwamen uit di-
verse disciplines (geschiedenis, kunsten, erfgoed, 
diversiteit en inclusie, educatie) om zoveel moge-
lijk invalshoeken te vertegenwoordigen. 

In dit rapport stelt de commissie vijf onderzoeks-
stappen voor. Bij een publieke consensus over de 
bevindingen pleit men voor langetermijn- of per-
manente oplossingen. Bij een gepolariseerd debat 
zijn kortetermijn- of tijdelijke interventies meer 
aan de orde om de publieke dialoog te stimuleren 
en daarna weer te evalueren. 

1. Nood aan herziening?
Beoordeel de factoren die leiden tot een mogelij-
ke herziening van een monument – bijvoorbeeld 
aanhoudende publieke reactie en oppositie of 
nieuwe historische informatie.

2. Rapport van de historische analyse
Maak een stand van zaken op, gebaseerd op 
gedegen (primair) bronnenonderzoek: wie is de 
persoon die herdacht wordt en in welk tijdperk 
situeren we die? Wat zijn de verwezenlijkingen 
en hoe was de publieke waardering tijdens zijn of 
haar leven? Wat is de context waarin het monu-
ment tot stand gekomen is (beslissingscommissie 
en motivatie, opdrachtgever, uitvoerder)? Hoe 
wordt de esthetische representatie en locatie 
beoordeeld (is er een inhoudelijke connectie met 
het beeld)? Zijn er tegenargumenten? Is er een 
literatuuroverzicht van de herdachte figuur/ge-
beurtenis en een juridische analyse beschikbaar 
(eigendomsrecht, legale beperkingen, enz.)?

3. Publieke inspraak 
Organiseer inspraak van de inwoners via bijvoor-
beeld een hoorzitting of een survey die peilt naar 
de artistieke, culturele, emotionele en inclusieve 
waarden van het werk.

4. Aanbevelingen 
Stel aanbevelingen op op basis van het historische 
onderzoek en de publieke input, met aandacht 
voor principes van historisch inzicht, inclusie, 
machtsgelijkheid, enz.

5. Beslissing 
Neem een beslissing i.v.m. de herziening.

MOGELIJKE STRATEGIEËN 
Er zijn verschillende strategieën mogelijk om met 
beladen beelden om te gaan. De oplossing bestaat 
meestal niet uit één interventie, maar uit een 
combinatie van verschillende elementen. 

Laat de beelden in hun huidige staat

Laat de beelden staan, als fysieke getuigenissen 
van een turbulent verleden, met hun ‘littekens’ 
als een extra betekenislaag. Hew Locke, een 
Britse kunstenaar, stelde midden juni in The New 
York Times: “If you remove them, they’re gone and 
there’s nothing to talk about. But now they’ve been 
vandalized and dethroned, I’d like to see them dis-
played on their sides, with all their new markings 
visible. The paint shouldn’t be removed to elevate 
the statues to perfect museum objects. They should 
be covered in paint, with burn marks, because that’s 
part of their history now.”

Contextualiseer

Zorg voor nieuwe, aanvullende of verbeterde 
informatie (tekstborden, betiteling, prenten, 
wandelingen). Zo hangt bij het standbeeld van 
Jules Van Dorpe in Deinze sinds kort een bordje 
met duiding over deze omstreden figuur uit het 
schrikbewind van Leopold II.3 In Beringen woedt 
de discussie over het standbeeld van Hubert 
Droogmans, een vertrouweling van diezelfde 
koning.4 De districtsraad van Antwerpen wil dan 
weer werk maken van bordjes met een verklaren-
de uitleg bij vier monumenten met een koloniale 
lading.

De Drie Gapers in Oostende
© Paul Hermans via Wikimedia, CC BY-SA 3.0
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Voer nieuwe (artistieke) ingrepen door, al dan 
niet tijdelijk5

Er zijn verschillende mogelijkheden: (tegen-)
beelden, performances, sociaalgeëngageerde 
kunst, een herdenkingsdag, enz. De hierboven 
geciteerde Hew Locke overhing het beeld van 
de 17e-eeuwse Britse slavenhandelaar Edward 
Colston in Bristol met goudkleurige ornamenten. 
Dat beeld van Colston werd op 7 juni door een 
woedende menigte in het havenwater gekeild.6 
Op zijn lege sokkel verscheen spoedig een beeld 
van een van de betogers, Jen Reid. Na een dag 
haalde het stadsbestuur het standbeeld weer 
weg, nadat de burgemeester had geoordeeld dat 
er geen stedelijke toelating was. Een dergelijke 
interventie zou moeten komen van de stadsbe-
woners in plaats van Marc Quinn, een Londense 
kunstenaar. 

Historicus Zana Etambala stelde in een recent 
interview in Humo voor om bustes van Leopold 
II te vervangen door beelden van Belgen die zich 
uitspraken tegen de gruwel in Congo.7 Anderen 
zijn dan weer van mening dat de “helden van van-
daag” een sokkel verdienen.

Verplaats controversiële beelden

Beelden kunnen verplaatst worden naar een mu-
seum, herdenkingspark, een plaats met minder 
publieke impact of die minder historisch geladen 
is. Toch is zo’n ingreep niet evident. Toen de uni-
versiteit van Texas een beeld van de geconfede-
reerde leider Jefferson Davis verplaatste naar het 
campusmuseum, kwam daar kritiek op. Door de 

nieuwe setting van het beeld meenden studenten 
dat het beeld onbedoeld werd verheerlijkt, door 
de inherente waarde die wordt toegekend aan 
objecten in musea. Bovendien torende het beeld 
nog steeds uit boven de bezoekers, met behoud 
van een imposant gevoel van macht. Een simpel 
label is met andere woorden niet genoeg. Musea 
moeten voorbereid zijn om de beelden te contex-
tualiseren en de verschillende lagen van hun ge-
schiedenis te tonen. Curator Ben Wright besloot 
daarom om met behulp van brieven, dagboeken 
en schetsen het verhaal te brengen hoe het beeld 
ontstond en waarom het werd verplaatst.8 

Er zijn verschillende stra-
tegieën mogelijk om met be-
laden beelden om te gaan. 
De oplossing bestaat meest-
al niet uit één interventie, 
maar uit een combinatie van 
verschillende elementen. 
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Een andere mogelijkheid zijn memoriaalparken, 
zoals het Mementopark in Boedapest met tal van 
stenen reuzen uit het communistische tijdperk. 
Of het Estse Maarjamäekasteel en het Litouwse 
Grūto parkas. Parken als deze herinneren aan 
het geweld en de onderdrukking uit het verleden. 
Radicaler was de beslissing van de stad New York 
om het controversiële beeld van J. Marion Sims, 
een gynaecoloog die ongevraagd experimenteer-
de op vrouwen van kleur, over te brengen naar 
diens begraafplaats in Brooklyn. Daar was zijn 
beeld niet welkom. Een alternatief voorstel was 
om de beelden te begraven en de opschriften 
te laten schrijven door afstammelingen van de 
getroffenen.

SARA WEYNS EN SAMUEL SAELEMAKERS | 
MIDDELHEIMMUSEUM

“De ontstaanscontext van veel beelden en 
monumenten verschilt radicaal met de heden-
daagse samenleving. Deze historische spanning 
kan leiden tot frictie, maar ook tot reflectie: hoe 
geven we vorm aan onze gedeelde waarden? Hoe 
gaan we om met de vormen en waarden uit het 
verleden? En welke rol zien we voor kunstenaars 
van vandaag in de publieke ruimte? Dat is een 
gedeelde plek waarin toegang en zorg essentiële 
begrippen zijn. En niet toevallig zijn dit ook be-
langrijke begrippen voor musea en andere kunst- 
en erfgoedinstellingen.” 

“Vanuit de ‘Kunst in de Stad’-werking van het 
museum pleiten wij voor maatwerk en 'huiswerk'. 
Om voorbij de polarisering te geraken, is gedegen 
(kunst)historisch onderzoek essentieel, zodat we 
goed weten over wie het gaat, wie dit of dat beeld 
of monument geïnitieerd heeft, en hoe het beeld 
destijds werd ontvangen.”

“Maatwerk is ook nodig, want geen enkel stand-
beeld of monument is hetzelfde. Hierbij is de 
omgeving van het beeld van belang, alsook de di-
recte ‘gebruikers’: omwonenden, lokale besturen, 
gemeenschappen, lokale actiegroepen, enz. Er is 
geen kant-en-klare oplossing voor alle omstre-
den erfgoedobjecten. De mogelijkheden waaruit 
inspiratie gehaald kan worden zijn legio: voorzie 
tekst en uitleg vanuit een meerstemmig auteur-
schap, voeg andere perspectieven toe vanuit de 
urgenties die hedendaagse kunstenaars zien, 
herbestem naar een nieuwe (al dan niet museale) 
context, in open of gesloten depot …  De enige 
gemeenschappelijke deler is dat wegkijken in 
deze schurende materies geen zin heeft.” 

Foto linksboven: in Amsterdam werd in 2002 een nieuw monument onthuld: 
het Nationaal Monument Slavernijverleden. Elk jaar wordt in de nabijheid Keti 
Koti gevierd, een herdenkingsdag voor de afschaffing van de slavernij.
© Ceescamel via Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Foto linksonder: Memento Park in Boedapest.
© Frédérique Voisin-Demery via Flickr, CC BY 2.0

Foto rechts: een beeld van betoger Jen Reid rust op de lege sokkel van 
Edward Colston in Bristol. © Sam Saunders via Flickr, CC BY-SA 2.0
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ILSE ROOSENS | MU.ZEE

“In 2020 grepen een aantal groepen 
van vooral minderheden opnieuw 
de kans om een deel van de publieke 
ruimte in vraag te stellen. De uitda-
ging was om samen een inclusief en 
open debat aan te gaan. Geschied-
schrijving en de publieke ruimte 
behoren namelijk niet toe aan slechts 
één deel van de bevolking. Er moet 
een debat mogelijk zijn waarin alle 
betrokkenen in een veilige context 
kunnen analyseren waarom een mo-
nument werd geplaatst en welke rol 
en invloed het beeld vandaag heeft. 
Dit debat moet voorafgaan aan de 
beslissing of een standbeeld al dan 
niet op dezelfde manier overeind 
kan blijven.”

“Mu.ZEE tracht de canon te bevra-
gen en verschillende visies te vereni-
gen. Het museum beheert een aantal 
kunstwerken in de publieke ruimte 
en organiseert samen met kunsten-
centrum KAAP een project rond 
monumenten in Oostende, waarbij 
we nadenken over de rol, aanleiding 
en gedaante van deze symbolen. We 
zoeken hierbij de wisselwerking op 
tussen de artistieke en maatschappe-
lijke waarde van standbeelden. We 
zijn ook een partner in het faciliteren 
van een debat rond De Drie Gapers. 
Dit standbeeld leidt reeds decennia-
lang tot hevige discussies die hope-
lijk in de nabije toekomst uitmonden 
in een constructieve dialoog.” ■

 

 
EN WAT MET ARCHIEVEN UIT DE 
KOLONIALE PERIODE?

Lien Ceûppens

Tegenstanders van het verwijderen 
van standbeelden beweren dat daar-
mee de geschiedenis wordt gewist. 
Dat geschiedenis geënt is op de 
studie van bronnen, zoals archieven, 
en niet op standbeelden ontgaat 
hen helemaal. De koloniale archie-
ven van het voormalige ministerie 
van Koloniën zijn een ware goudmijn 
voor het geschiedkundig onderzoek. 
Ze waren echter lange tijd moeilijk 
toegankelijk en dragen nog steeds 
de sporen van jarenlange mishan-
deling. 

De koloniale archieven werden na 
bewaring in het Rijksarchief van 
Beveren-Waas teruggegeven aan 
het ministerie van Buitenlandse 
Zaken na voltooiing van hun nieuwe 
gebouw. Toen al waren de bronnen 
in precaire staat. In 2005 werden 
er vochtproblemen vastgesteld 
en enkele jaren later ook schim-
mel.  Door de wet op de classifica-
tie van 1998 werd met terugwer-
kende kracht een groot deel van de 
documenten, destijds bestempeld 
als ‘(zeer) geheim’, aan historisch 
onderzoek onttrokken. De classifi-
catie zorgde er bovendien voor dat 
de behandeling van de schimmel 
bemoeilijkt werd, aangezien maar 
weinig bedrijven voldeden aan de 
eisen die gesteld werden om gehei-
me informatie te behandelen. De 
manier waarop met de koloniale 
archieven werd en wordt omge-
sprongen is exemplarisch voor de 
wijze waarop we in België en Vlaan-
deren op alle niveaus omgaan met 
dit cultureel erfgoed. Het gaat niet 
om een optelsom van individuele 
gevallen, maar om een structureel 
probleem. Het weghalen van de 
standbeelden uit onze openbare 
ruimte wist geen geschiedenis. 
Het structureel onderwaarderen 
en verwaarlozen van de archieven 
doet dat wel.9 

1.   Zie het dossier ‘Meerstemmigheid 
en conflict’, in het septembernummer 
2019 van dit blad, https://issuu.com/
faronet/docs/faro_2019_12_3_issuu. 
Of raadpleeg het verslag van het Groot 
Onderhoud 2019, http://bit.ly/GO_con-
flictenmeerstemmigheid, dat eveneens 
inzoomde op deze thematiek. 
2.   Zie: www1.nyc.gov/site/monuments/
report/commission-report.page.
3.   Zie: http://bit.ly/VanDorpe.
4.   Zie: http://bit.ly/Droogmans.

5.   Zie ook het artikel, elders in dit blad, 
over De Nieuwe Opdrachtgevers.
6.   Zie: http://bit.ly/JenReid.
7.   U leest in het juninummer van dit 
blad een uitgebreid interview met Zana 
Etambala, naar aanleiding van zijn jong-
ste boek Veroverd, bezet, gekoloniseerd. 
Congo 1876-1914. Online te consulteren 
via www.faro.be/tijdschrift.
8.   Zie: http://bit.ly/Smithsonianmag.
9.   Zie ook: http://bit.ly/kolonialear-
chieven.

De manier waarop 
met de koloniale ar-
chieven werd en wordt 
omgesprongen is exem-
plarisch voor de wijze 
waarop we in België 
en Vlaanderen op alle 
niveaus omgaan met 
dit cultureel erfgoed. 

Katrijn D’hamers is advi-
seur participatie | diversiteit bij 
FARO. Elien Doesselaere is er 
adviseur immaterieel erfgoed.
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