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Highlights
• Instructieve presentatie, opgebouwd als praktische gids, en meteen ook boeiende lectuur.
• Feitelijke en goed gedocumenteerde argumentatie door acteurs die ter plaatse hebben
geleefd.
• De historische realiteit en een evenwichtige
visie op het uitzicht van Congo ten tijde van de
Belgen.
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André de Maere d’Aertrycke, André Schorochoff, Pierre
Vercauteren en Dr André Vleurinck, vier “anciens” uit
Afrika, leveren een met bewijzen onderbouwde reactie
op de vooringenomen ideeën over de Belgische periode
in Congo - een storende realiteit ! - en maken een nauwkeurige balans op van de resultaten in de tijd van de
Belgen.
De auteurs beschrijven aantoonbare en onbetwistbare
historische feiten om het manipulatieve karakter van de
geuite beschuldigingen te weerleggen, waarbij ze zich
baseren op die onweerlegbare feiten en ons aldus aan
de positieve aspecten van de Belgische kolonisatie herinneren. Hiermee herstellen ze een meer evenwichtige
historische waarheid in ere.
Men schijnt te willen vergeten dat Congo in 1960 de
tweede plaats onder alle Afrikaanse landen bekleedde.
Dit boek verschijnt op het juiste moment om de jonge
generaties Belgen en Congolezen te herinneren aan
wat hun voorgangers daar in zulke korte tijd tot stand
hebben gebracht. Dit jaar wordt namelijk de zestigste
verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo gevierd.
Hoewel die gezamenlijke verwezenlijkingen sindsdien
behoorlijk bekritiseerd zijn, is het onmiskenbaar dat ze
concreet hebben bijgedragen aan het welzijn van de
toenmalige Congolese bevolking.

