VIDEO 6 - Congolezen: weerloze slachtoffers of
verzetsstrijders?
Hoe was de omgang tussen Congolezen en Belgen? Protesteerden Congolezen tegen de
kolonisatie? Waren er opstanden? Hoe reageerden de kolonisatoren op verzet?

Wie spreekt?
Mathieu Zana Etambala is professor hedendaagse geschiedenis en schreef
meerdere boeken over de kolonisatie, waaronder het boek Veroverd.
Bezet. Gekoloniseerd. Congo 1876-1914.
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MOEILIJKE WOORDEN
verzetsstrijder

iemand die in opstand komt tegen de overheersers

godsdienstvrijheid

de vrijheid om zelf je godsdienst te kiezen en openbaar te belijden

Research. Rethink. React.

2

DE VIDEO
Bekijk de video en beantwoord de volgende vragen:
1. Welke soorten van protest of opstand waren er in gekoloniseerd Congo? Welke groepen
mensen protesteerden?
2. Hoe werd er gereageerd op protesteren en opstanden?
3. Waarom waren er religieuze protesten?
4. Wie was Simon Kimbangu?
5. Welke rol speelden vakbonden?

Het beeld
Wie is deze man? En kan je zijn verhaal vertellen?
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En vandaag?
Simon Kimbangu en Patrice Lumumba waren Congolese
verzetsstrijders. Ken jij nog andere vrijheidsstrijders? Kies één
(Congolese) vrijheidsstrijder of activist die jij interessant vindt en
stel hem of haar voor aan de klas.

Vertel in je presentatie zeker volgende zaken:
- wat is de naam van jouw persoon?
- waar was (of is) jouw persoon actief?
- wanneer leefde (of leeft) jouw persoon?
- wat was (of is) de zaak waarvoor hij/zij/die opkomt?
- op welke manier strijdt jouw persoon om zijn/haar/hun doel te bereiken?
- ben jij het eens met dit doel?
- ben jij het eens met de manier waarop jouw persoon dit doel probeert te bereiken?
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VIDEO 6 - Congolezen: weerloze slachtoffers of
verzetsstrijders?

Lesdoelen
-

Leerlingen reflecteren kritisch over collectieve herinnering van historische fenomenen.

-

Leerlingen weten wat de functie is van vakbonden.

-

Leerlingen reflecteren over het fenomeen van verzet in verschillende (historische en ruimtelijke)
context.

-

Leer reflecteren over godsdienstvrijheid.

BIJ DE VIDEO
1. Wat voor soorten protesten opstanden waren er in gekoloniseerd Congo? Welke
groepen mensen protesteerden? Hoe reageerden de kolonisator daarop?
Religieuze protesten, arbeidersprotesten, legeropstanden,… Er waren veel protesten, maar die
werden (vaak gewelddadig) onderdrukt.
2. Hoe werd er gereageerd op protesteren en opstanden?
Protesten werden de kop ingedrukt, vaak op een bloedige manier. Verzet, staking of protest
was niet toegestaan. Als mensen op straat probeerden komen voor hun rechten, dan werd het
leger ingezet. Veel mensen zijn vermoord omdat ze protesteerden.
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3. Waarom waren er religieuze protesten?
Er was geen godsdienstvrijheid in Congo. Mensen mochten hun eigen religie niet zelf kiezen
of beleven hoe zij wilden. Ze moesten de godsdienst van de kolonisator volgen.
4. Wie was Simon Kimbangu?
Hij was een protestantse gelovige die zijn eigen kerk wilde oprichten. Maar er was geen
godsdienstvrijheid en volgens de kolonialen verstoorde hij ‘de orde’. Daarom werd hij ter dood
veroordeeld. Zijn straf werd omgezet tot levenslang en hij stierf in gevangenschap. Vandaag
bestaat zijn geloofsgemeenschap nog steeds en zijn de Kimbangisten een van de grootste
kerken in Congo.
5. Welke rol speelden vakbonden?
Nee, vakbonden ontstonden pas na de Tweede Wereldoorlog. Pas vanaf de jaren ’60 hadden
ze het recht om op straat te komen en te staken. Voordien was er dus geen groep die de
belangen van de arbeiders verdedigde. Indien er dan toch arbeidersprotest was, dan werd dat
hardhandig onderdrukt.

Het beeld
Dit is Simon Kimbangu. Hij was een protestantse gelovige die zijn
eigen kerk wilde oprichten. Maar er was geen godsdienstvrijheid en
volgens de kolonialen verstoorde hij ‘de orde’. Daarom werd hij ter
dood veroordeeld. Zijn straf werd omgezet tot levenslang en hij stierf
in gevangenschap. Vandaag bestaat zijn geloofsgemeenschap nog steeds en is de
Kimbangistische kerk een van de grootste in Congo.
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