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Stad Gent verwijdert borstbeeld Leopold II uit
Zuidpark

De Stad Gent heeft vandaag, op 30 juni 2020, precies 60 jaar na de

onafhankelijkheid van Congo, het borstbeeld van Leopold II uit het Zuidpark

verwijderd. Het beeld wordt overgebracht naar een depot van het Gentse

stadsmuseum STAM in afwachting van verdere aanbevelingen binnen het traject

rond dekolonisering.

Getuigenissen

Vóór het beeld werd weggehaald, namen verschillende vertegenwoordigers uit de Afrikaanse

diaspora en het middenveld het woord. De aanwezige politici kozen er bewust voor om zelf niets

te zeggen, maar om te luisteren naar hun boodschap.

⏲



'Standbeelden wegnemen wist de geschiedenis niet, het corrigeert en maakt
nieuwe geschiedenis die de dominante narratieven terecht in vraag stelt.'
— Mathieu Charles, Belgian Network for Black Lives

'Aan zij die beweren dat wij een Amerikaans probleem importeren, zeg ik dat
dit en vele andere problemen naar Amerika en de rest van de wereld zijn
geëxporteerd in 1492.'
— Lindah Nyirenda, Gents podiumdichter/slamdichter

Duidelijk signaal

De Stad Gent besliste een week geleden dat het borstbeeld zou worden weggehaald én dat dit

niet in stilte zou gebeuren. Die beslissing kwam er op vraag van de werkgroep dekolonisering,

die vorig jaar werd opgericht om een participatief traject op zetten over ons koloniale verleden

én de duidelijke impact van dat koloniale verleden op het heden. De Stad Gent geeft nu een

duidelijk signaal dat er voor een borstbeeld van Leopold II geen plaats meer is in de Gentse

publieke ruimte. Leopold II staat symbool voor een systeem gestoeld op racisme, uitbuiting en

geweld.

'Vandaag 30 juni 2020, komen wij hier samen om dit borstbeeld te verwijderen
uit het Zuidpark. Deze symbolische actie wordt als een opluchting ontvangen
bij de Congolese gemeenschap: eindelijk worden wij gehoord. Hiermee toont
het Gentse stadsbestuur aan dat het enerzijds de pijn van de Afrikaanse
diaspora erkent, en dat het anderzijds ook actief wil meebouwen aan een
inclusieve stad waar dekoloniseren van het straatbeeld mogelijk is.'
— Marie-Laure Mulayi, voorzitter Umoja Gent 
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Vervolgtraject

Het dekoloniseringstraject wordt verdergezet en zal zich niet beperken tot een debat over

koloniale symbolen. Ook de rol van het onderwijs, het belang van de strijd tegen racisme en

discriminatie, en de kennis over de koloniale geschiedenis komen bijvoorbeeld aan bod, net

zoals het personeelsbeleid van de Stad Gent en de rol van de stad op internationaal vlak. Na een

bijeenkomst in september volgt in november 2020 een volledig rapport met concrete

aanbevelingen, dat aan het stadsbestuur wordt voorgelegd.  

'Dit is een eerste stap in een lange weg die we samen moeten afleggen.'
— Joram Kunde Boumkwo, Gentse jeugdwerker en muzikant 

Alle informatie over het dekoloniseringstraject

Lisez la version française de ce communiqué de presse

Read the English version of this press release
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Els Yperman, Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0473 58 03 21, e-

mail els.yperman@stad.gent 

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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