Belgisch-Congolese geschiedenis en Belgisch koloniaal
verleden: een lang weekend om nieuwe perspectieven te
ontdekken!
De Belgisch-Congolese geschiedenis en het Belgische koloniale verleden staan
centraal in het programma van het Festival van de Internationale Solidariteit, dat plaats
vindt op 9, 10 en 11 oktober. Een kans om een blik op de toekomst te werpen, voor de
gemeente Anderlecht en haar schepen van Internationale Solidariteit, Julien Milquet.
Na de impuls van de stemming van een motie in de gemeenteraad gesteund door het college van
de burgemeester en schepenen, werd een werkgroep opgericht om de kolonisatie in de openbare
ruimte in Anderlecht te hercontextualiseren. Om zo relevant en accuraat mogelijk te zijn over dit
gevoelige onderwerp, hebben de schepen van de Internationale Solidariteit en zijn team
verschillende werkmethoden gebruikt, in het bijzonder een samenwerking met de
verenigingssector en de universitaire wereld of, dichter bij de burgers, een campagne om bij
Anderlechtenaren getuigenissen te verzamelen over de koloniale periode. Uit dit werk zijn
aanbevelingen en doelstellingen voortgekomen die de gemeente zich heeft gesteld om te
evolueren naar een meer volledige visie op onze geschiedenis.
De cel Internationale Betrekkingen van de gemeente Anderlecht heeft samengewerkt met
verschillende partners om u een rijk en gevarieerd overzicht van de Belgisch-Congolese
geschiedenis te geven. “Het festival is meer dan een eenvoudige terugblik en kijkt naar de
toekomst: samen denken we na over het koloniale verleden van ons land en bekijken we
hoe dit nog steeds aanwezig is in de openbare ruimte” vertelt Julien Milquet, Anderlechts
schepen van Internationale Solidariteit.
Alles begint om maandag 5 oktober met twee tentoonstellingen in Espace 16 Arts, Rossinistraat
16, waarvan een geluidstentoonstelling over Anderlechtenaren en de koloniale periode.
Op het programma: theater in Zinnema, Congolese folklore in de Aurorezaal, tentoonstellingen,
rondleidingen in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en in Anderlecht, films, lezingen, en
nog veel meer. “Dit programma belooft volledig te zijn en ideaal om dit thema, dat onlangs in het
nieuws is gekomen, aan te pakken", besluit Julien Milquet.
Om te voldoen aan de coronamaatregelen, is inschrijving verplicht via 0495 59 61 42 of
internationalesolidariteit@anderlecht.brussels.
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