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Het eerste decennium van de twintigste eeuw was cruciaal voor de uitbouw van het Belgische 

diplomatieke netwerk en patrimonium. De internationale geopolitieke ontwikkelingen en de op 

economische groei gerichte politieke agenda van Leopold II creëerden de behoefte aan een permanente 

diplomatieke vertegenwoordiging in afgelegen, overzeese gebieden zoals China, Korea en Japan. Dit 

betekende dat de Belgische diplomaten ook gehuisvest moesten worden op comfortabele en gepaste 

wijze. Terwijl de diplomaten oorspronkelijk individueel verantwoordelijk waren het financieren van 

hun accommodatie, nam het Ministerie van Buitenlandse Zaken in toenemende mate de financiële 

verantwoordelijkheid over. Vanaf het begin van de twintigste eeuw ontvingen de diplomaten een 

bezoldiging en werden uitzonderlijke middelen uitgetrokken voor de bouw van diplomatieke 

gebouwen. Hoewel de imperiale ambities van Leopold II reeds uitvoerig zijn besproken, is de impact 

van dit beleid op de aankoop en bouw van Belgische legaties tot nog toe onbesproken gebleven. Deze 

bijdrage stelt de ontstaansgeschiedenis van de in België gevestigde legaties en de rol van architectuur 

en interieurdecoratie in het representeren van de nationale culturele identiteit in het buitenland in 

vraag. Uit archiefmateriaal in het Diplomatiek Archief en correspondentie van diplomaten in privé-

archieven blijkt dat België geen overkoepelend beleid voerde. Nieuwe legatiegebouwen, in de lijn van 

het imperialistische beleid van Leopold II, waren in de meeste gevallen het resultaat van de visie, de 

inzet en het vaderlandsliefde van enkele zeer geëngageerde individuen. Het artikel belicht een van de 

eerste Belgische diplomatieke gebouwen: de Belgische legatie in Peking (1901-1907). Vanaf 1901 

bouwde de diplomaat Maurice Joostens (1862-1910) een neo-Vlaams renaissancekasteel en vier 

paviljoenen in de Belgische compound. Op welke manier fungeerde dit buitengewone bouwproject als 

een instrument van de Belgische imperialistische ambitie, politiek-economische legitimiteit en 

culturele representatie? Hoe werden de socio-culturele connotaties van de neo-Vlaamse Renaissance in 

België verbeeld, overgedragen en waargenomen in een internationale en niet-westerse context? Dit 

artikel gaat in op deze vragen en onderzoekt de dynamiek die de ontwikkeling van het Belgische 

diplomatieke patrimonium mee vorm gaf. 

 

 

 

 


