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Voor behandeling in de gemeenteraad van 05 september 2017
Indiener : sp.a fractie – Farid Bennasser
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Omstreden straatnamen en openbare
monumenten
De voorbije weken woedde de maatschappelijke en interessante discussie over straatnamen
en monumenten in de openbare ruimte. Er werden vragen gesteld bij bepaalde straatnamen
en monumenten die onder andere verwijzen naar collaborateurs van het naziregime, of die
het koloniaal verleden van België ophemelen zonder oog te hebben voor het leed van de
Congolezen.
Een straatnaam of monument heeft tot doel de herinnering aan iemand of een episode uit de
geschiedenis levend te houden, het is vaak een vorm van eerbewijs. Bij bepaalde
straatnamen en momenten moeten we de vraag durven stellen of deze nog wel symbool
staan voor de waarden van onze stad.
Hierbij schetsen we een voorbeeld van een bedenkelijk eerbetoon. De Van Kerckhovestraat
verwijst naar de Mechelaar Willem Frans Van Kerckhove die een nauwe medewerker van
Leopold II was. In opdracht van deze koning, die met Congo-Vrijstaat (de voorloper van
Belgisch Congo) zijn persoonlijke kolonie had, beging hij talloze wreedheden tijdens militaire
expedities in het Noord- Oosten van Congo. Ook het monument op de Schuttersvest werpt
vragen op. Het brengt hulde aan 31 Mechelaars die tijdens het koloniale bewind van Leopold
II stierven en draagt de inscriptie ‘Zij gaven hun leven voor de beschaving.’ Het monument
werd ingehuldigd begin jaren 1950, toen er amper oog was voor de terreur die Belgische
kolonialen hadden begaan in Congo-Vrijstaat. Beschaving brachten ze dus allerminst, wel
ontwrichtten ze een hele samenleving met – volgens bepaalde historici – tien miljoen
slachtoffers tot gevolg. Het monument op de Schuttersvest kan daar beter verwijderen en
worden ondergebracht in het nieuw te openen stadsmuseum Hof van Busleyden of in de
Dossinkazerne. Zo kan het monument tenminste historisch gekaderd worden, als
tijdsdocument. We staan in dit pleidooi zeker niet alleen, ook een gerenommeerde historici én
sleutelfiguren uit de Congolese gemeenschap vragen om dergelijke acties.
In een jaar waarin de stad Mechelen een stadsfestival organiseert rond mensenrechten en
rechtvaardigheid, zou dit een mooie daad zijn om haar engagement rond dit thema te
onderstrepen en via deze weg een blijvend karakter te geven in de publieke ruimte.
Als alternatief voor het monument en de aangehaalde straatnaam kan de Stad Mechelen
ervoor kiezen om de vergeten slachtoffers van Congo-Vrijstaat te herinneren, door
bijvoorbeeld de Van Kerckhovestraat te hernoemen naar een slachtoffer van deze gruwel, of

door een monument te laten ontwerpen (door een kunstenaar van Congolese origine?) dat
deze vele slachtoffers een laatste eer bewijst. In 2015 gaf de Stad Mechelen een belangrijk
signaal door een monument in te huldigen ter ere van de slachtoffers van de Armeense
genocide. Opvallend is het ontbreken van dergelijke ‘lieux de memoires’ over de slachtoffers
van het koloniale bewind in Congo in België en Vlaanderen. Met een dergelijk monument kan
het stadsbestuur haar rol van pleitbezorger voor respect inzake mensenrechten en vredevol
samenleven verder kracht bijzetten. Tevens is het ook een erkenning naar de Congolese
Mechelaars.
Daarom vragen we het stadsbestuur om alle straatnamen en openbare monumenten eens
kritisch onder de loep te nemen en na te gaan of ze wel representeren waar wij vandaag als
stad Mechelen voor willen staan. Tevens willen we vragen om te bekijken hoe concrete onze
voorstellen i.v.m. de Van Kerckhovestraat en het betreffende monument kunnen gerealiseerd
worden. Wil het Mechelse stadbestuur zich hiertoe engageren en op welke wijze gaat men
hier concreet werk van maken?

Farid Bennasser

31 augustus 2017

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

