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V lag van Congo-V rijstaat'

Over fotografie door Afril<anen hoor je niet vee[. Nochtans
waren er a[ fotografen actief in Afril<a sinds de uitvinding
van de fotografie, at in 1839 in Noord-Afril<a en in 1840 in
Zuid-Afril<a. Langs de West-Afril<aanse l(ust werd aI gefoto-
grafeerd voor 1845. Dat had natuurtijl< altes te mal<en met
de scheepvaartroutes naar lndia en Austra[ië, die l.angs de
West-Afril<aanse l<ust en l(aap de Goede Hoop Liepen.

Tussen de havensteden [angs de West-Afril<aanse l<ust,

zoa[s Freetown (Sierra Leone) en Monrovia (Liberia),
waren in de jaren 1850 aL reizende - Europese - foto-
grafen actief. Ze namen Afril<aanse ass'istenten aan, die
met afgedanl(te camera's en uitrusting in de jaren 1860
ze[f permanente fotostudio's oprichtten. De fotografie
l<omt dus pas laat in Congo aan. Dat gebeurt net zoats in
vee I a nd ere Af ri l<aa n se [a nde n vi a o ntdel<l<i n gs reizi ge rs

en missionarissen vanaf de jaren 1880, tijdens de zoge-
naamde "Wedtoop om Afril<a".'z

Na de ontdel<l<ingsreizen van Stantey in dienst van Leo-

irol.d ll richtte deze laatste in 1885 de Congo-Vrijstaat
lEtat indépendant du Congo) op met ats hoofdstad Boma.
De Vrijstaat bestond tot ze in 1po8 overgenomen werd
door de tseLgische Staat a[s l<otonie.

1 Publiek domein, https://commons.wikimedia.orglw/index.php?-
cufio= 5444 / 5.

2 WedLoop om Afril<a, Wikipedia: https://nL.wikipedia.orglwiki/
Wedtoop-om-Afril<a.

HoeweI minder dan in de latere l<o[onie, zulten toch
heel wat Belgen voorouders of famitie hebben die in
Congo-Vrijstaat geweest zijn, ats missionaris, ingeni-
eur, mititair, wetenschapper, ontdel(l<ingsreiziger, han-
detaar, industrieet, administratieve l<racht, enzovoort.
Het was in die beginperiode een gevaarlijl<e omgeving:
missionarissen die voor 1914 naar Congo vertrol<l<en
leefden er gemiddetd vijf jaar voor ze overleden of ziel<
terugl<eerden.i Daarom werd van etl<e missionaris die
vertrol< nog gauw een foto genomen. ln het museum
van de Missionarissen van Scheut is er een indrukwek-
l<ende fotogaterij mee opgeste[d.

A[ van in het begin werd Congo ool< fotografisch gedo-
cumenteerd: zowel de [andschappen, de missieposten,
ats de inheemse votl<eren. Die foto's werden niet geno-
men door professionele fotografen, maar door a[ wie
daar beroepshatve moest zijn, amateurfotograaf was en
een camera meenam. De Directory of Photographers in
Belgium lijst er een aantaI op, de Lijst hieronder is aan-
gevutd met fotografen uit Le Congo illustré (zie verder):

- ALEXANDRE ALbert Louis, officier van de Force Publi-
que,1886-!8894 [e Congo illustré]

- BOURDAU Ernest Marie Louis, boel<houder, \892-
1901

- BRIELMAN Arthur. missionaris Uezuïet) in l(wango,
1895-ca.1909

- BUTAYE René, missionaris (jezuïet), ca. 1900
- CAMBIER Hector Arthurs, hoofdagent van de Société

Anonyme Belge pour [e Commerce du Haut-Congo, ca.

1890-1898. [Le Congo illustré]
- CARTON iules Marie Aimée, l-uitenant van de genie,

1888-18986 lLe Congo illustrél
COSTERMAN5 Paul. Marie Adotphe, vice gouver-

Missionering in Bel.gisch Congo (1908-1960): http://www.ten-
bunderen.be/congo7.htmt.
Biographie Cotoníale BeLge,T.l,1948, cot. 18. lnstitut Royate Co[o-
niale Betge.

5 Hector Arthur CambieL "37-7-L868 Brusset, zoon van ontdel<-
kingsreiziger Ernest Frangois Cambier en lsabelte Sterck. Hij werd
vermoord in Congo in 1898. Zie ool<: https://fr.wikipedia.orgl
wiki/Ernest_Frangois_Cambier.

6 Biographíe Coloníale Belge,r.lll,:-952, cot. 131-133. lnstitut Roy-
ale Cotonia[e Belge.
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neu r-generaal van Congo-Vrijstaat, ca. 1900-:"905
- DE GUIDE M.C., [e Congo illustré]
- DELCOMMUNE Emil.e, lLe Congo illustrél
- DE MACAR Adol.phe Henri Albert, topograaf, 1885-

1888
- DE MEULEMEESTER Ernest, jezuïet, 7893-7972
- DE MEUSE Fernand, natuurwetenschapper en ontdel(-

l<i ngsreiziger, 1888-1890
- D'HOOGHE Octaaf Marie l(are[. missionaris, 1892-

1898
- EïIENNE E[ie-Joseph, arts, 1888-1891
- HENDRICI« FranEois-Xavier, missionaris (jezuïet),

ca.1900
- HODISTER Arthur, ontdel<l<ingsreiziger en ex-pause-

lijl< ZouaafT, lLe Congo illustré]
- IAQUES lLe Congo illustrél
- [-EMAIRE Chartes, artitlerieofft cier, !897 -7904
- LEMERY Emite, officier van de Force Publique, !B9S-

1904
- LIMMELYN Pierre Frangois Atexandre, ingenieur, 1890-

18958 lLe Congo illustrél
- MICHEL Frangois-Léopotd, ontdel<l<ingsreizigeL 1891-

7905
- MEULEMANS, [e Congo illustré]
- SADZOI lLe Congo illustrél
- SANDERS, lLe Congo illustrél
- SHANU Herzel<iah-André, handetaar en fotograaf,

1892-]-904
- 5LO55E Eugène, ingenieul 1892
- VAN LEUVEN Wiltem-Petrus, Neder[ands missionaris

van Scheut, 7894-1904
- VAN MONS Ar., manager van het Bel.gisch huis in Yam-

binga, 1892-1895
- WEBER, lLe Congo íllustré)
- WEYNS Auguste, l<apitein in het BeLgisch teger en ont-

dekl<ingsreiziger, 1888- 1903
- WILLEM, arts [Le Congo illustré1
- WOLTERS Armand, magistraat, 7892-1896e lLe Congo

illustré)

Deze fotografen waren enerzijds missionarissen en
anderzijds mititairen, ontdel<l<ingsreizigers en weten-
schappers. Er waren ool< nog Britten en Oostenrijl<ers
aan het werl< a[s amateurfotograaf zoa[s A.C. Banl<s,
Roger Casement, Wittiam Lawson Forfeitt, Ceorge Gren-
feti, D.G, Guiness, l.W. Cl'arl< en Dr. R. Buchta, eveneens
missionarissen of ontdel<l<ingsreizigers.l0

Van a[ die fotografen werden foto's gepubticeerd in le
Congo illustré: voyages et travaux des belges dans I'État
indépendant du Congo, dat tweemaandetijl<s verscheen
van 1892 tot 1895. Het ging uit van bedrijven die in

Biographie Coloniale Belge,I.l,7948, coL. 514-518. lnstitut Royate
Co[oniale Betge.
Bíogrophie Betge d'Aute-Mer,f .Vl,1968, co[. 66L-662. Académie
lloyate des Sciences d'Outre-Mer.
Belgísch e lb to ni ale Bí o grafi e, T. I I l, 1 9 5 2, l<ol. 93 4-93 6. l(o ni n l<l.ij k

Betgisch l(otoniaaI lnstituut.
Over verschittende van deze mensen vind je artikets - met een
portretfoto - tn Le Congo illustré en velen zijn opgenomen in de
Betgische l<otonia[e biografie/Belgische overzeese biografie (zie
iiteratuur aan het einde van dit artikel").

Congo actief waren en is grotendeels ontine beschik-
baar via de Franse digital.e bibtiotheek Ga[tica (gal.lica.
bnf.fr) en het lnternet Archive (archive.org).

Vanaf 1898 verschenen veel foto's van Congo op post-
l(aarten, onder andere bij uitgeverij Nets. Een deeI wa-
ren foto's die eerder in Le Congo illustré verschenen.
Dezelfde foto's werden nadien nog verschi[[ende l<eren
gerecycleerd, bijvoorbeetd in pubticaties van het Musée
de Congo.

Zo goed ats alle studiofoto's van l<oloniaten voor de Eer-
ste Wereldoortog zijn dus genomen in Betgië, tijdens
verlof of na terugl<eer.

W*rxr'§<xa §x -&,m d rew § k m m u

Portret von Shonu" in 7894.

Vanaf de jaren 1890 trol<l<en er rondreizende Afril<aan-
se fotografen in Congo van dorp tot dorp, Maar de eer-
ste professionele inheemse studiofotograaf in Congo
was Shanu. Hij was een Yoruba geboren in 1858 in Otta
en opgeteid in Lagos (Nigeria). Hij werl<te van 1884 tot
1893 in de administratie van de Associotion lnternatio-
nale du Congo en bracht het tot onderdistrictscommis-
saris in Boma. Hij was dus naar Westerse normen een
gestaagde évolué, alias een geëuropeaniseerde Afri-
l<aan.

11 Ch. LEMAIRE, Au Congo,
1895.

10
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Na zijn dienst in de administratie zette hij een eigen
zaal< op en werd nog succesvotl.er. Hij was voornamelijl<
handetaar en had een fotostudio in Boma vanaf 1895,
waar hij foto's maal<te van Congotezen. Hij reisde ook
rond en fotografeerde gebouwen en [andschappen, au-
tochtonen en Europeanen. Zijn zal<en liepen goed, want
hij bezat verschittende hotets en hij l<wam in 1894 op
eigen l<osten naar Europa. ln Betgië kocht hij bijvoor-
bee[d een bitjarttafet, een piano en een l<teine stoom-
boot. Shanu bezocht verschi[[ende Europese [anden en
gaf onder meer lezingen in Brusse[ en in Tienen, waar
hij zijn zoon school liet lopen. Hij bezocht (naar atle
waa rschij n lij kheid ) de We re ldte ntoonste[[i n g va n 1894
in Antwerpen.

ln Bel.gië leerde hij Luitenant Charles Lemaire van de
Force Publique kennen, ool< een fotograaf in de tijst
hierboven. Ze zouden eU<aar weer ontmoeten in Con-
go. Lemaire apprecieerde Shanu btijl<baar erg. Hij voert
hem bijvoorbeeld op in de twee boel<en van zijn hand
die in dit artil(el vernoemd worden en hij vermeldt de
meningen van Shanu ook in zijn dagboel<en ats menin-
gen "waarmee we misschien best rel<ening houden"."

Shanu was later betrol<l<en bij de campagne van Ed-

mund Morel tegen de slavernij onder Leopotd ll, en dat
werd hem he[aas noodtottig. Hij werd verstoten uit de
Europese gemeenschap in Boma, ging fail.tiet en pteeg-
de uiteindelijl< zetfmoord in 1905. Het l(oninl<tijl< Muse-
um voor Midden-Afril<a in Tervuren bewaart een vijftig-
taI foto's van hem, enl<ete zijn op hun website te zien.'3

W*x §ean je ep CIrJde §w§-*'s

kerleennen dat iemand in Congo-

Vrijstaat actief was?

1. Medailles

Zilveren dienstster.

De meest voorl<omende onder-
scheiding is de Etoile de service
of zilveren dienstster. Het is een
onderscheiding aan diegenen
die hun dienstperiode in Congo
trouw en eervol hadden vervutd.
Per dienstperiode van tien jaar
werd een zitveren batl< op het
lint bevestigd. Op de achterzijde
staat ats motto Travail et progrès.
Ze werd in 1910 vervangen door

12 Zie VELLUT in literatuurtijst.
13 De foto's van Herzel<iah-Andrew Shanu in het l(oninl<[ijk Muse-

um voor Midden-Afrika: http://www.africamuseum.be/collecti-
ons/browsecottections/humansciences/display-group?tangua-
geid = 1&groupid =358&order= 2.

de gouden dienstster voor Belgisch Congo, die er op
oude foto's net hetzetfde uitziet.'4

Op het portret van Shanu hierboven zijn twee medail-
les zichtbaar. De ster is uiteraard de Etoile de service,
hoewel hij sl.echts negen jaar in dienst was volgens alte
bronnen. Er Lijken ool< twee batl<en op te staan, wat op
twintig jaar dienst zou moeten duiden, maar dat is vot-
strel<t onmogeLijk. Waarschijntijk zijn de voorwaarden
in de loop van de jaren aangepast (zie verder).

Medaille in de Orde van de
Afrikaanse Ster.

Voor de andere medaille zijn er
twee mogetijl<heden. De eerste mo-
geiijkheid is de gouden, zitveren of
bronzen medaitle in de Orde van de
Afrikaanse Ster. Ze werd in 1888
door koning Leopotd ll van Bel.gië
ingeste[d in de Congo-Vrijstaat.
Het motto is ool< Travail et progrès.
De orde werd voor verdienste voor
Congo en de Afril<aanse beschaving

in het algemeen toegel<end. Het is daarbij geen nood-
zaal< dat de rechthebbende ook in Afrika heeft verble-
ven.t5

Medaille in de lbninklijl«e Orde van
de Leeuw.

De tweede mogetijl<heid is de
gouden, zitveren of bronzen me-
daiLLe in de !(oninl<tijl«e Orde van
de Leeuw. Ze werd in 1891 door
l<oning Leopol.d ll van Bel.gië in-
geste[d in de Congo-Vrijstaat. Het
motto is opnieuw Trovail et pro-
grès.De Orde werd voor verdienste
voor de Congo en het staatshoofd
toegel<end.'6

Die medailtes werden ool< aan Betgen uitgereil<t en zijn
dus op foto's van oud-l<oloniaten terug te vinden, zo-
we[ op foto's in uniform als op foto's in burgerktedij. De
toel<enning van deze medailles l<an je laten opzoel<en in
het bestand van de Nationate Orden van de dienst Rid-
derorden bij het ministerie van Buiten[andse Zal<en.'7

14 De Zilveren Dienstster: http://www.over-leeuwen-en-lintjes.be/
LeopoLd_l l/Leopotd I l_6.htm1..

15 Orde van de Afril<aanse Ster, Wikipedia. https://nl.wikipedia.orgl
wi l<i/Orde_va n_d e_Afril<aanse_5te r

16 Orde van de Leeuw, Wikipedia. https:l/nt.wikipedia.org/wiki/
O rde-va n-d e-Leeuw-( Betgi ë).

U hrlp: I I diplomatie. betgi um. be/nt/Diensten/Protoco[/nationa [e_
o rde n/gegeve nsbesta nd.

I
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Fiche vun Shanu uíf hef bestand';an de Natianale ArCen
bíi t:et mínisteríe van Suitenlanrlse Zaken.

Voor §hanu Leverde navraag bij de dienst ítridderorden
de afgebeel'de fiehe op. Hij l<reeg dus de rnedailie eer-
ste l<lasse {gor."rd} in de l{oninkl.ijl<e CIrde van de Leeuw
of de 0{r'dre} ft{oyate du) Lion op 29 seprember 1894.

De 2 balken op zijn §taile de sertrice worden nu oolc dui-
rletijl<: hij l<reeg ze {n'lei :" bal'!<} ap I0 <lecember 188g,
rlat is na vijf jaar dier':st" De 20" baLk {2.rcie) kreeg hij op
30 mëërt n893. dat is een ha[f jaar na de ontbinding van
zijn eontracr {x-:1CI-189i). Her is <luitletijk dar de lien
jaar dienst, of zeif: vi;f jaal per baLk in die periode niet
nodig waren!

De foto van Shanu is dan te detËren tr:ssen 2g seBtem-
ber 18§l+ en *ind 1894. het pubLieariejaër vair Congo
& §eLgique'8 gesehireven door ehar"ies Lemaire ier ge-
Legenherd van de Wel"e l"dtentoonsteliing van 1"8g4 in
Antwerpen, waarin deze fatc ai versehijnt. De eiatunr
van het pr:st se riptunr van het boek is S novemL:er en de
tentoonsteilrng werd gehouden van 5 mei tot 5 novsm-
be r. Dus wel"licht is de foto ai. genomen voor S Rovem-
ben of missehien aI voor de datun'r r,,an het voorwccrei
van het bcek van l-ernaire: ó oktober, een lveei< naeiat
Shanu de onderseheiding kreeg. Alle:zins iiet Shanu aI
heel snel trots een fotr: mal<en met zïjn nleuwe onder-
scheidi ng.

2" Uniform van arnbtenarem

5inds :1888 rnoesten ambtenaren in het bestuur van
de Onafhanl<eiijke Congostaat een uniforrn dragen" Ze
rlroegen een l<epie rnet de fongolese ster. Hei jasje had
een l<orte rerhtopslaande !<raag met een insigne '.,an
een lcroon en een ster. Een andelinsigne bevoncl zjch
ter hoogte van de pols {twee tauriertai<l<en met een ster
ertussen). 5e nrs droegen ze ool< een lqoi.ontaie lre!.n-r. Er

bestaan ool< foto's van Shanu en zijn eoLlega's in Boma
mei dii uniform, dre als refereniie !<unnen dienen {zie
rrnotnnnf 1 ?i

Ambtenaur van {artga-\/rijstaat. Fata van Alph
Sek efferm ey er uit 1,1 ectt elen { i" I g i. - I 89 S }

-,4F..'t ' t. é':r,3 .í:'
t; :: , {- :.{*,:- ' §§ ' '"

Ambtenaar van ConEo-Vrijstaat. Foto van Ernest W{irth
uit Luik {tBgo-na 1906}
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3. Uniform van de Force Fubtique {Openbane Weer-

---0.+ïtttqltr!,

De Force Fublíqwe of Openbare Weermacht was het
l<oioniale leger van de Congo-Vrijstaat en nadien van
Betgisch-Congo. De officieren waren uitsluitend blan-
i<en {Bel"gen er"l Iuropese huuriingen), de soldaten
waren Afrikanen die tot de eeuwwisseling uitsluitend
niet-fongol"ees waren. l-'let Leger werd opgerieht in
1885 door Leopoid ll en behaalde verschi[ende over-
winningen tegen de Duitsers in Afrika tijdens de Eerste
Wereldooriog. ln de periode van Congo-Vrijstaat waren
ze berucht onrw'itie van hun wreedheden tegenover de
inheemse bevoll<ing.

Force Publique. Foto van Ch. Van Eoghout uit
{t_ssstgfi)

. ídt#
.t.l

:ia

/ag.

§ L,',,

' 
t"'

Antwerpen

i

§F* €:'

Uniforme n van de Force PubLique in Canga-Vrijstaat
ronrl 789A" {Pastkcart uitg. lfuninklijk Museum van
EeLgiseh-{anEo)

l-let uniform op de afbeeldingen is dat van de blanl<e
officieren in Congc-Vrijstaat, dus tot 1908" De l<epie is
vergelijkbaar ;ïet die van de ambtenaren" Het insrgne
op de revers tijkt op dat op cie mouw bij de ambtenören,
maar er is bovenop een l<roon aan ioegevoegd. Op fo-
tc's met een ruirnere uitsnede is eok de sabel zichtbaar.
Zoals op de afbeelding met uniforrnen te zren is, was
ool< een wit uniforrn en een witte tropenhelm rnogeLijl<.

Farce Publique. ïotc van F. A,lbert uit Brussel
{7896-ca.1909}
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&" Tnopenkl.edij

Witte tropenkledij met bijpassende
is uiteraard een opva[tend l<enmerl<
van l<olonial"en.

Westmalle {vanaf 1894) en de Norbertijnen van Ton-
gerlo {vanaf 1898}. De eerste missie-zusters waren
de Zusters van Liefde uit §ent {vanaf 1892}

Naast de duidel"iji<e aanwijzing van de tropenl<ledij l<un-
nen vooral aan de hand van medail.l"es en uniformen fo-
to's toegewezen worden aan (ex-)ko[oniaien" Medailles
l<unnen ool< op recentere foto's nog aanwezig zijn en
zijn dus heel interessant. Bovendien l<unnen vermoe-
dens over identifrcatie bevestigd worden via het Be-
stand van Nationale Orden.

l-iteratuur
* C.M. CEAI?Y, ln and Aut af Focus: lmages from eenffal

Africa, 7885-1960, London, 20O3.
- P.M. SAll"lT IEON & N. FALL (red.), Anfhologie de la Pho-

tographie Africaine, Oréan lndien et Dicspora. Revue
Noire, Parijs, 199E.

- I'J. FALI- (red.), Pfootographes de !{ínshasu. Revue Noire,
Parijs, 2001-.

- l.-1" VEI-LUT ired.), Het geheugen van Cango. l(oninklijlr
Museum voor Midden-Afril<a, Cent, 2005.

- Eelgische kalaniale biografie / Eelgische overzeese bi-
agrafie. {rg*A-20:-S}. Te raadplegen op de website
van de l{oninl<lijke Academie voor Overzeese Weten-
schrappen (www.l<aowarsom.be).

Als u zelf een aude farniliefato bezit die in aanrnerkinq
karmt arn bespraken te warden in deze rubriel< d«n l<unt
u eerl sean vsn vaor en achterzijde sturen naar de re-
dactt e {red a etíe@fa milí eku n de-vla a n deren.be}, verm eld
de ncuwl<eurige cfmetingen en de dil<te van het kartan.
Vertel er aak bii vryat a sl dan níet tnteet aver de fota en
eventueel de context zoal"s een fota van de valledíge aL-
1",,^^^-:^^uuu tPu9lt tu.
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19 http:llwww.tenbunderen.be.
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