
Schriftelijke vraag 27 oktober 2020 
  
Onderwerp: Koloniaal verleden 
  
Toelichting 
 
Op 23 oktober ontvingen alle gemeentebesturen een handleiding voor de omgang met straatnamen 
en standbeelden die verwijzen naar een koloniaal verleden. In Balen vallen we daarmee in de prijzen 
met onze Congostraat en Congo Kermis, nochtans hebben deze benamingen niet rechtsreeks niets te 
maken met de kolonie an sich. 
 
De afkomst van deze benaming is nogal vaag. Enerzijds zou het te maken hebben met het feit dat de 
arbeiders uit de voormalige munitiefabriek regelmatig zwart zagen door het stof, al dan niet van de 
gebruikte steenkolen in de Poeier. Anderzijds zou de benaming afstammen van voor 1900 toen de 
omgeving er nogal kaal en doods bijlag en het aan Congo-Vrijstaat (1885-1908) deed denken, waar ook 
heel wat vlaktes kaal en verlaten waren. 
 
Wat de geschiedenis van de benaming ook mag zijn, doet niets vermoeden dat deze als minachtend 
kan opgevat worden ten overstaan van de oorspronkelijke, zwarte bevolking in Congo. Denken we 
hierbij trouwens ook aan café Congo, voordien café Transvaal, dat algemeen bekend was in Balen en 
omgeving. De link met het Afrikaanse continent is er in Wezel altijd al geweest, al van in de 19de eeuw, 
dus voor de koloniale periode onder Leopold II. Het zou jammer zijn mocht dit door veranderende 
maatschappelijke evoluties verdwijnen. 
 
Onze fractie heeft hierbij de volgende vragen: 
 

- Zijn er in het verleden ooit klachten binnengekomen bij het gemeentebestuur over de 
benaming van de bewuste straat of de kermis? En om hoeveel klachten, verspreid over welke 
periode spreken we dan? 

- Welk antwoord werd of zal op die klachten geformuleerd (worden)? 
- Overweegt het gemeentebestuur de naam van de Congostraat aan te passen, mochten daar 

klachten over zijn? 
- Overweegt het gemeentebestuur de naam van Congo Kermis aan te passen, mochten daar 

klachten over zijn? 
- Zou de gemeente de juiste geschiedenis van de straatbenaming kunnen (laten) opzoeken en 

publiceren op de webstek van de gemeente? 
  
Met vriendelijke groeten 
 
Bert Deckers 
Vlaams Belang Balen-Olmen 


