
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouverneur-generaal Th. Wahis en 

de anti-Kongolese campagne 
 

De rol van gouverneur-generaal Th. Wahis ten tijde van de woelingen in Kongo Vrijstaat 

(1885-1908) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fien Coopman 

Vakgroep Nieuwste Geschiedenis 

Universiteit Gent 

Academiejaar 2006-2007 

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad licentiaat in de geschiedenis 

 

Promotor:  Prof. dr. L. François 

Co-promotor:   Prof. dr. D. Vangroenweghe 

Commissaris:   Drs. P. Vervust 

 



 2 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2 

 

0.1 Dankwoord .................................................................................................................... 7 

0.2 Probleemstelling ........................................................................................................... 8 

0.3 Methodologische nota ................................................................................................. 11 

0.3.1 Verkennende literatuurstudie ........................................................................... 11 

0.3.2 Oorspronkelijke opbouw van de scriptie .......................................................... 13 

0.3.3 Archiefonderzoek: ‘de bronnen’ ...................................................................... 14 

0.3.3.1 Archieven van het Museum voor Midden-Afrika. Dep. Geschiedenis: Papiers    

Wahis ................................................................................................................ 14 

0.3.3.2 Archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Brussel:Afrika-archief 15 

0.3.3.3 Algemeen Rijksarchief: Documenten Van Eetvelde ......................................... 16 

 

0.3.4 Vastgestelde problemen bij het verwerken van de bronnen ............................. 16 

 

0.4 Structuur ..................................................................................................................... 18 

 

Hoofdstuk 1 België behoeft een kolonie ........................... 20 
 

1.1 Inleiding ....................................................................................................................... 20 

1.2 Van de Internationale Aardrijkskundige Conferentie tot het Congres van Berlijn 

  .................................................................................................................................. 21 

1.3 De uitbouw van Kongo Vrijstaat ............................................................................... 23 

1.3.1 De financiële druk en de zoektocht naar desbetreffende oplossingen ............. 23 

1.3.2 De uitbouw van het Régime Domanial ............................................................ 24 

1.3.3 Het exploitatiesysteem ..................................................................................... 26 

1.3.4 De Force Publique ............................................................................................ 28 

 

1.4 De uitbouw van de administratie .............................................................................. 30 

1.4.1 De uitbouw van de centrale administratie ........................................................ 30 

1.4.2 De uitbouw van de lokale administratie in Kongo Vrijstaat ............................ 30 

 

1.5 De militarisering liet zich voelen in de lokale administratie ................................... 31 

1.5.1 Van Camille Janssen tot Théophile Théodore Wahis ...................................... 31 

1.5.2 Biografie van Théophile Théodore Wahis ....................................................... 32 

1.5.2.1 Th. Wahis verdient zijn strepen in Mexico onder keizerin Charlotte ............... 33 

1.5.2.2 Th. Wahis en zijn Kongolees avontuur ............................................................. 34 

 

1.6 Besluit .......................................................................................................................... 37 



 3 

Hoofdstuk 2 De Eerste anti-Kongolese campagne (1893-

1897)   ....................................................................... 38 
 

2.1 Inleiding ....................................................................................................................... 38 

2.2 Zendelingen als bevoorrechte getuigen .................................................................... 39 

2.3 De klachten na de invoering van het Régime Domaniale in het Evenaarsdistrict .... 

  .................................................................................................................................. 40 

2.3.1 De vestiging van de domaniale politiek in het Evenaarsdistrict ...................... 40 

2.3.2 De zendelingen in het Evenaarsdistrict ............................................................ 42 

2.3.3 De eerste klachten betreffende het Evenaarsdistrict in de Engelse pers .......... 43 

 

2.4 La Commission pour la Protection des Indigènes ................................................... 45 

2.5 De positie van gouverneur–generaal Th. Wahis in de zaak Stokes ....................... 47 

2.5.1 Situering Hubert Lothaire ................................................................................. 48 

2.5.2 Situering van Charles Stokes ............................................................................ 49 

2.5.3 De terechtstelling van Stokes en de internationale commotie .......................... 50 

2.5.4 Van het proces in Boma tot Lothaires vrijspraak en diens weigering in Kongo 

te blijven ........................................................................................................... 52 

2.5.4.1 Een groot conflict tussen gouverneur-generaal Th. Wahis en Lothaire ........... 53 

 

2.5.5 De afloop van de zaak Stokes-Lothaire ............................................................ 56 

 

2.6 De inspectietocht van gouverneur-generaal Th. Wahis in Boven-Kongo ............. 56 

2.7 De terugkeer van gouverneur-generaal Th. Wahis naar België ............................. 62 

2.8 De Aborigines Protection Society en Sjöblom tegen Kongo Vrijstaat ................... 63 

2.9 Gebekvecht in de pers tussen zendelingen en gouverneur-generaal Th. Wahis ... 64 

2.9.1 De zaak Ebira ................................................................................................... 64 

2.9.2 De Mandaka Vajigo -affaire ............................................................................. 66 

 

2.10 Resultaat op nationaal en internationaal vlak op het einde van de eerste anti-

Kongolese campagne .................................................................................................. 69 

2.11 Besluit .......................................................................................................................... 70 

 

 

Hoofdstuk 3 Overgangsfase naar de tweede anti-

Kongolese campagne (1898-1902) ...................................... 72 
 

3.1 Inleiding ....................................................................................................................... 72 

3.2 Th. Wahis verdween even van het Kongolese toneel (maart 1897-1900) .............. 73 

3.2.1 Emile Wangermée en Félix Fuchs namen even de fakkel over ....................... 73 



 4 

3.3 Commotie in Groot-Brittannië en België ................................................................. 74 

3.3.1 Roering in Groot-Brittannië ............................................................................. 74 

3.3.2 Roering in België ............................................................................................. 76 

 

3.4 Th. Wahis in Kongo Vrijstaat na drie jaar afwezigheid ......................................... 77 

3.5 Het verlenen van politionele macht aan concessiemaatschappijen ........................ 78 

3.5.1 De Société Anversoise du Commerce au Congo: de Anversoise ...................... 78 

3.5.1.1 De ontstaansgeschiedenis van de Anversoise ................................................... 78 

3.5.1.2 De politionele rechten van de Anversoise ........................................................ 80 

 

3.6 Het gijzelingssysteem rond de eeuwwisseling .......................................................... 84 

3.6.1 Situatieschets .................................................................................................... 84 

 

3.6.2 Gouverneur-generaal Th. Wahis en het gijzelingssysteem .............................. 86 

3.6.2.1     Casus: Gijzelingen in het Mongala-bekken  ................................................. 86 

3.6.2.2 Casus: Gijzelingen in het district van Stanley Pool ......................................... 89 

3.6.2.3 Casus: Gijzelingen in het district Leopold II-meer .......................................... 90 

3.6.2.4 Casus: Gijzelingen in het district Bangala ....................................................... 91 

3.6.2.5 Casus: Gijzelingen in het district Kwango ....................................................... 92 

 

3.6.3 Conclusie gijzelingssysteem ............................................................................ 94 

 

3.7 Gouverneur-generaal Th. Wahis en de opvoering van de rubberoogst ................ 95 

3.8 De bevrijding nabij? ................................................................................................... 98 

3.9 Besluit .......................................................................................................................... 99 

 

 

Hoofdstuk 4 De tweede anti-Kongolese campagne op volle 

toeren (1902/3-1906) ......................................................... 101 
 

4.1 Inleiding ..................................................................................................................... 101 

4.2 Twee belangrijke figuren verschijnen aan het anti-Kongolese firmament ......... 103 

4.2.1 Edmond Dene Morel de Ville: een biografische schets, van medewerker tot 

tegenstander .................................................................................................... 103 

4.2.2 Roger Casement: een biografische schets, de eerste vaste consul te Boma ... 106 

4.2.3 Roger Casement en gouverneur-generaal Wahis over de behandeling van de 

Britse onderdanen van West-Afrika ............................................................... 107 

 

4.3 Roger Casement op inspectietocht in Boven-Kongo (juni- september 1903) ...... 110 

4.4 De oprichting van de Fédération pour la défense des intérêts belges à l’étranger 

(juli 1903) ................................................................................................................... 112 

4.5 De publicatie van het rapport Casement en de oprichting van de Congo Reform 

Association (januari-februari 1904) ........................................................................ 116 



 5 

4.5.1 Het rapport Casement en zijn moeizame publicatie ....................................... 116 

4.5.2 De Congo Reform Association (CRA) ........................................................... 118 

 

4.6 De oprichting van de Onderzoekscommissie Janssens en haar verblijf in Kongo 

Vrijstaat (5/10/1904-13/03/1905) ............................................................................. 119 

4.6.1 Het Lagerhuisdebat en de eensgezinde officiële Britse houding ................... 119 

4.6.2 De Onderzoekscommissie Janssens kwam tot stand ...................................... 121 

Belangrijke getuigen in de Baringa: het echtpaar Harris en E.W. Stannard .................. 

 124 

 

4.7 Het rapport van de Onderzoekscommissie Janssens (30/10/1905) en de naweeën 

op het internationale toneel ..................................................................................... 126 

4.7.1 De totstandkoming van het rapport en de Britse ongeduldigheid .................. 126 

4.7.2 De vernietigende inhoud van het rapport ....................................................... 128 

4.7.3 De zware tol van het rapport .......................................................................... 129 

 

4.8 De Commissie voor Hervormingen (°31 oktober 1905) ........................................ 131 

4.9 Th. Wahis in Kongo Vrijstaat ( mei 1905 - juli 1906) ........................................... 132 

4.9.1 Een korte inspectietocht door gouverneur-generaal Th. Wahis ..................... 133 

4.9.2 Intermezzoverblijf te Boma ............................................................................ 134 

 

4.10 Contestatie in de ABIR na de Onderzoekscommissie ........................................... 135 

4.10.1 Het ABIR-concessiegebied: een korte schets ................................................. 137 

4.10.2 Harris en Stannard tegen de aanhoudende misbruiken in het ABIR-

concessiegebied na de Onderzoekscommissie................................................ 138 

4.10.3 De zaak Delvaux ............................................................................................ 145 

4.10.4 De rubberoogst na de Onderzoekscommissie in de ABIR-concessie ............ 147 

 

4.11 Gouverneur-generaal Th. Wahis’ mening over het rapport van de Commissie van 

XIV ............................................................................................................................. 150 

4.12 Het gecontesteerde gijzelingssysteem: Gouverneur-generaal Th. Wahis versus F. 

Cattier ........................................................................................................................ 154 

4.12.1 De briefwisseling van en naar Kongo Vrijstaat ............................................. 154 

4.12.2 De terugkeer van Th. Wahis naar België en de afwikkelingen van het geschil 

met Cattier ...................................................................................................... 158 

 

4.13 Besluit ........................................................................................................................ 161 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Hoofdstuk 5 Alle inspanningen ten spijt. De uiteindelijke 

overname van Kongo Vrijstaat door België .................... 165 
 

5.1 De weg naar de overname: nationale en internationale druk op Leopold II ...... 165 

5.2 Gouverneur-generaal Th. Wahis en de overname van Kongo door België ......... 168 

 

Hoofdstuk 6 Algemeen besluit ........................................ 171 
 

Hoofdstuk 7 Bibliografie ................................................. 178 
 

7.1 Primaire bronnen ..................................................................................................... 178 

7.1.1 Onuitgegeven primaire bronnen ..................................................................... 178 

7.1.1.1 Archieven van het Museum voor Midden-Afrika. Tervuren. Dep. Geschiedenis . 

  .................................................................................................................. 1788 

7.1.1.2 Archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Brussel: Afrika-archief ...... 

  .................................................................................................................... 179 

7.1.1.3 Algemeen Rijksarchief: Documenten Van Eetvelde ....................................... 179 

 

7.1.2 Uitgegeven primaire bronnen ......................................................................... 180 

7.1.2.1 Pers ................................................................................................................. 180 

7.1.2.2 Film ................................................................................................................. 180 

 

7.1.3 Secundaire literatuur ...................................................................................... 180 

7.1.3.1 Inventarissen ................................................................................................... 180 

7.1.3.2 Bibliografieën ................................................................................................. 180 

7.1.3.3 Algemene literatuur mbt Afrika ...................................................................... 181 

7.1.3.4 Algemene literatuur mbt Kongo (Vrijstaat) .................................................... 181 

7.1.3.5 Specifieke werken mbt Théophile Wahis: ....................................................... 183 

7.1.3.6 Specifieke werken mbt de anti- Kongolese campagne: .................................. 183 

 

Hoofdstuk 8 Bijlagen ....................................................... 186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Inleiding 

 

0.1 Dankwoord 

 

Deze thesis geldt als eindpunt van mijn vierjarige opleiding tot historica. Het past dan ook 

om hier even stil te staan bij wie mij allemaal bijgestaan heeft gedurende deze boeiende 

periode. Allereerst wil ik uitdrukkelijk mijn ouders, Katrien en Johan, bedanken omdat ze 

me de volledige vrijheid gaven in mijn studiekeuze, en me ook de mogelijkheid boden van 

het louterende kotleven te genieten. Er valt met geen woorden te beschrijven hoe dankbaar 

ik hen ben omdat ze steeds voor me klaar stonden. Steeds aanmoedigend en geïntereseerd 

keken ze toe hoe ik me een weg doorheen mijn studies en mijn scriptie baande. Bij deze 

wil ik hen een welgemeende merci zeggen voor de prachtige manier waarop ze me steeds 

bijstaan.  

 

Mijn vriend Brecht kan ook zeker niet ontbreken in dit dankwoord. Hij moest me 

gedurende deze vier jaren en vooral tijdens het laatste jaar vaak missen. Ik wil hem 

bedanken dat hij me steeds is blijven steunen en me volledige vrijheid gaf om mijn studie 

tot een goed einde te brengen. Zijn humor, lach en ontspannende aanwezigheid deden me 

heel vaak de zaken relativeren. Verder wil ik ook uitdrukkelijk mijn oma Denise bedanken 

voor de vele kaarsjes die ze brandde, de lieve, bemoedigende woordjes en de steeds 

geïnteresseerde houding die ze aannam. Belofte maakt schuld zegt men en daarom wil ik 

met een vette knipoog ook mijn zus Marie en mijn schoolvrienden Eline, Jens, Karen A. 

en B., Evie, Rein en Sarah bedanken voor de steun en vriendschap die ik van hen kreeg.  

 

Als laatste wil ik mijn co-promotor professor D. Vangroenweghe bedanken. Niet alleen 

gaf hij de aanzet tot deze licentiaatsverhandeling, hij stond me ook steeds met raad en 

daad bij wanneer problemen zich stelden. Ook mijn promotor L. François wens ik te 

bedanken voor de interesse die hij toonde in de vorderingen van mijn scriptie.  
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0.2 Probleemstelling 

 

Al jaren ijverde Leopold II via allerlei slinkse methodes voor een persoonlijk gebied buiten 

België. Met de Conferentie van Berlijn waarop de internationale mogendheden de Association 

Internationale du Congo (AIC) erkenden, werd de droom van Leopold II werkelijkheid. Hij 

notificeerde kort daarop aan de mogendheden dat de bezittingen van de AIC voortaan Kongo 

Vrijstaat vormden. Leopold II kroonde zich tot staatshoofd. In april 1885 werd België in een 

personele unie met de AIC verbonden, via de vorst.  

 

Hoewel Leopold zich uitgaf als een filantropische vorst, waardoor hij trouwens veel ontzag 

oogstte bij verschillende staatshoofden, was de werkelijkheid in Kongo nochtans heel 

ontnuchterend. Leopold II wenste via de rubberteelt en de ivoorhandel zo veel mogelijk winst 

uit zijn Kroondomein te halen, zonder zelf veel te moeten investeren in het gebied
1
. Al snel 

werd duidelijk dat achter de mooie façade een weerzinwekkende waarheid schuilging. Het 

duurde dan ook niet lang alvorens er reactie kwam op de gruwelijke feiten die zich in Kongo 

afspeelden. Het waren vooral de missionarissen die begin jaren negentig deze wantoestanden 

aanklaagden. Om één of andere reden drongen de aantijgingen moeilijk door tot in Europa. 

Dit veranderde toen men zich beter organiseerde en mensenrechtenactivisten het Britse House 

of Commons onder druk zetten om actie te ondernemen. In 1903 belastte het Foreign Office 

zijn consul in Kongo, Roger Casement met de opdracht zo snel mogelijk het binnenland in te 

trekken en zo spoedig mogelijk verslagen te sturen over de vaststellingen ter plaatse. 

Casement kwam in contact met E.D. Morel die een anti- Kongolese campagne voerde en 

samen richtten ze de Congo Reform Association op. Hun inspanningen leidden tot de 

uiteindelijke overname van Kongo door België in 1908.  

 

Wij stellen ons tot doel te onderzoeken welke positie de gouverneur-generaal van Kongo 

Vrijstaat, Théophile Théodore Wahis innam in het volledige Kongolese oeuvre. Daarbij gaan 

we meer specifiek in op zijn rol tijdens de anti-Kongolese campagnes. Het onderwerp van ons 

onderzoek draait bijgevolg om twee centrale begrippen, namelijk ‘gouverneur-generaal 

Wahis’ en de ‘anti- Kongolese campagne’. Wat de anti- Kongolese campagne betreft, zijn er 

verschillende instanties en personen geweest die de wandaden in Kongo Vrijstaat aankloegen. 

                                                 
1
 Men moet dit wel enigszins nuanceren daar in de eerste periode Leopold II zelf veel heeft geïnvesteerd in zijn 

kroondomein, pas vanaf 1895-’96 begonnen zijn investeringen wat op te brengen. In het begin waren er ook nog 

geen rubberplantages, men oogstte de rubber hoofdzakelijk van rubberlianen die in het wild groeiden en van de 

‘caoutchouc des herbes’.  
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Grosso modo kunnen we de anti-Kongolese campagne in twee belangrijke delen splitsen. De 

eerste campagne speelde zich af in de jaren negentig van de 19
de

 eeuw, de tweede en 

belangrijkste vond grotendeels plaats tussen 1903-1906. In een chronologisch tijdsbestek 

willen we nagaan hoe gouverneur-generaal Wahis omging met de vele aanklachten die tegen 

het regime werden geponeerd. Daarbij gaan we uit van Vangroenweghes stelling: Théophile 

Wahis, de ijzervreter, trouwe zetbaas van Leopold II.
2
  

 

We zullen dus trachten te achterhalen wat de houding was van gouverneur-generaal Wahis 

tegenover het Leopoldiaanse systeem en de klachten die daartegen geponeerd werden. Als 

gouverneur-generaal stond Wahis aan het hoofd van de lokale administratie in Kongo 

Vrijstaat. We moeten ons echter de vraag stellen of hij in die functie de nodige vrijheid had in 

het leiden van de lagere echelons, of kreeg Wahis daarentegen welomschreven regels van 

bovenaf opgelegd? We moeten ons ook afvragen wat Wahis zelf vond van de misdaden die 

zich in Kongo Vrijstaat afspeelden. Waren het individuele personen die hun boekje te buiten 

gingen of was het hele systeem gewoon rot? Beschikte hij bovendien over de mogelijkheden 

om daarin nuances aan te brengen en heeft hij dat dan ook daadwerkelijk gedaan? Of was 

Wahis eerder een marionet? 

 

We weten dat Wahis op vraag van de centrale regering verschillende keren het binnenland 

ging verkennen teneinde de misbruiken, aangeklaagd door anti-Kongolese campagnes, te 

onderzoeken. Tijdens die inspectietochten is hij met zekerheid in aanraking gekomen met 

uitwassen en aanklachten. We zullen daarbij trachten te achterhalen hoe Wahis reageerde op 

de vastgestelde feiten. Liet hij zich met andere woorden in heel duidelijke taal uit over wat hij 

er zag of probeerde hij de zaken zoveel mogelijk te verbloemen? Daarbij moeten we ons ook 

de vraag stellen hoe zijn contacten verliepen met de vele zendelingen die mede aanstichters 

waren van de anti-Kongolese campagnes. Beloofde Wahis hen de nodige hervormingen en 

spoorde hij fervent de schuldigen op om hen te bestraffen? Of probeerde hij de misbruiken 

zoveel mogelijk te verdoezelen ten einde Leopold II gunstig te stemmen, om op die manier de 

rubber- en ivooroogst niet in het gedrang te brengen. Met betrekking tot die rubber- en 

ivooroogst is het ook belangrijk de concessiemaatschappijen in beschouwing te nemen. We 

weten dat deze commerciële maatschappijen in grote mate een vrijgeleide kregen van de 

                                                 
2
 Geciteerd uit: D. VANGROENWEGHE, Rood Rubber, Leopold II en zijn Kongo, Leuven, 2004, p. 143. 
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vorst. In welke mate werd Wahis’ macht en bewegingsruimte gecontesteerd door dergelijke 

maatschappijen? En hoe percipieerde Wahis hun handelingswijze?  

 

Het rapport Casement en de Onderzoekscommissie Janssens, de twee belangrijkste elementen 

in het anti-Kongolese verzet, droegen er in grote mate toe bij dat het Kongolese regime aan de 

kaak werd gesteld en luidden uiteindelijk het einde van Kongo Vrijstaat in. We gaan na in 

welke mate Wahis daarop reageerde. We moeten er evenwel rekening mee houden dat Wahis 

vanaf eind 1901 tot en met het begin van 1905 niet in Kongo was, waardoor hij dus de 

grootste anti-Kongolese campagne vanuit België meemaakte. We stellen ons hierbij duidelijk 

de vraag hoe hijzelf op de hoogte bleef van de gebeurtenissen die zich tijdens zijn 

afwezigheid in Kongo afspelen. Was Wahis tijdens zijn verblijf in België nog nauw betrokken 

bij de situatie in Kongo? Zorgde zijn plaatsvervanger Costermans ervoor dat Wahis op de 

hoogte bleef, of werd Wahis op andere manieren ingelicht? We weten dat Wahis kort na de 

terugkeer van de Onderzoekscommissie uit Kongo, zelf naar Kongo vertrok. We gaan na in 

welke mate hij toen een rol heeft gespeeld in het al dan niet ontkrachten van de resultaten van 

die Onderzoekscommissie. Stelde hij bijvoorbeeld nuttige hervormingen voor? Of probeerde 

hij de vastgestelde feiten af te zwakken? 

 

In de algemene conclusie van ons onderzoek proberen we dus een antwoord te bieden op de 

vraag of Wahis een grote bijdrage heeft geleverd tot het Kongolese oeuvre tout court. Maar 

ook specifieker op het lamleggen of versterken van de anti- Kongolese campagne. Heeft 

Wahis veel demarches uitgevoerd? En in welke mate wierpen de demarches vruchten af ten 

voordele van Leopolds Kongo. Of heeft Wahis ervoor gezorgd dat Leopold II nog meer onder 

druk kwam te staan?  
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0.3 Methodologische nota 

 

We interesseren ons al jaren voor The Dark Continent. Tot onze spijt kwam Kongo niet of 

nauwelijks aan bod in onze opleiding. Toen Prof. dr. Vangroenweghe een gastcollege gaf over 

onze vroegere kolonie, waren we meteen geboeid. Bij de zoektocht naar een geschikt 

thesisonderwerp zijn we dan ook snel bij professor Vangroenweghe
3
 gaan aankloppen. Vooral 

de periode van de Kongo Vrijstaat (1885– 1908) draagt onze interesse weg. Bij het lezen van 

het boek Rood Rubber
4
, waren we erg aangegrepen door de misdaden tegenover de lokale 

bevolking. Hoewel het afschrikwekkend is wat daar gebeurde, waren we gebeten om er meer 

over te weten te komen. Daarom wilden we een onderwerp kiezen waarbij het aspect van de 

rubberexploitatie zou behandeld worden. Professor Vangroenweghe opperde om te werken 

rond de anti- Kongolese campagne. Dit onderwerp lag in het verlengde van onze voorkeur. Na 

wat brainstormen stelde professor Vangroenweghe voor om de positie van gouverneur-

generaal Wahis daarin te betrekken. Zo kwamen we tot het scriptieonderwerp: Gouverneur- 

generaal Wahis en de anti- Kongolese campagne. 

 

 

0.3.1 Verkennende literatuurstudie 

 

Omdat we nauwelijks kennis hadden van wat zich precies afspeelde in Kongo Vrijstaat 

besloten we alvorens het bronnenonderzoek aan te vatten, eerst een oriënterende doch 

grondige literatuurstudie te ondernemen. Om een globaal zicht te krijgen op de situatie in 

Kongo Vrijstaat, zijn verschillende werken van de hand van Delathuy
5
, Vangroenweghe

6
, 

Stengers
7
 van groot belang. Ook Hochschild

8
 schreef een werk met betrekking tot Kongo 

Vrijstaat, maar het is meer een herhaling van wat Delathuy en Vangroenweghe al eerder 

                                                 
3
 Daniel Vangroenweghe is professor aan de RUG. Hij is de auteur van onder andere. Rood Rubber en Aids in 

Afrika, beide veelgeprezen standaardwerken over de Afrikaanse geschiedenis.  
4
 D. VANGROENWEGHE, Rood Rubber, Leopold II en zijn Kongo, Brussel, 2004, 320 p. 

5
 A.M. DELATHUY, De Kongostaat van Leopold II, het verloren paradijs (1876- 1900), Antwerpen, 1989, 

638p.; A.M. DELATHUY, Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, Antwerpen, 1985, 678 p.; A.M. 

DELATHUY, E.D. Morel contre Léopold II, l’histoire du Congo (1900-1910), Paris, 1996, 463 p. 
6
 D. VANGROENWEGHE, Rood rubber, Leopold II en zijn Kongo, Brussel, 2004, 320 p.; D. 

VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor, Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, 445 p.  
7
 J. STENGERS, Congo Mythes et réalités, Bruxelles, 2005, 317 p. 

8
 A. HOCHSCHILD, De geest van Koning Leopold II en de plundering van de Congo, Amsterdam, 1998, 359 p. 
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schreven. De boeken van Foeken
9
 en Wauters

10
 waren interessant om een breder historisch 

kader te kunnen schetsen. Nadat we het bredere historische kader hadden verworven, hebben 

we ons meer toegespitst op de twee onderdelen waaruit onze thesis bestaat, namelijk 

‘gouverneur-generaal Wahis’ en ‘de anti-Kongolese campagne’. Twee belangrijke werken die 

zeker met grote ernst dienen gelezen te worden in verband met de anti- Kongolese campagne, 

zijn de boeken van Cattier
11

 en Vermeersch
12

. Deze twee persoonlijkheden waren de 

belangrijkste medestanders van de anti-Kongolese campagne die op Belgische bodem werd 

gevoerd en hebben er mede voor gezorgd dat de gebeurtenissen in Kongo ook in België aan 

het licht kwamen. Het begrip de anti-Kongolese campagne kunnen we niet uitspreken zonder 

de persoon van Roger Casement erbij te betrekken. Het is dan ook maar logisch dat we over 

deze persoon en zijn rapport goed geïnformeerd zijn. Met betrekking tot Casement is het boek 

van Vangroenweghe en Vellut
13

 zeer belangrijk, daar in dit werk het rapport Casement werd 

gepubliceerd.  

 

De werken van Slade
14

 en Cookey
15

 hebben ons eveneens heel wat interessante inzichten 

bijgebracht. Deze twee auteurs behandelden de rol van protestantse zendelingen en Groot-

Brittannië en hun bijdrage tot de anti-Kongolese campagne. Zeker het vernoemen waard is het 

eerder aangehaalde boek van Delathuy betreffende Morel. Het biedt niet alleen een zeer goed 

beeld van de figuur Morel, maar bekijkt ook de bredere Kongolese historische context. Het 

boek van Cline en Morel
16

 is heel nuttig gebleken om meer te weten te komen over de anti-

Kongolese campagne op Engelse bodem. Met betrekking tot de Onderzoekscommissie 

Janssens moeten we zeker het artikel van Charles
17

 aanhalen, hij schreef namelijk een rapport 

over de Onderzoekscommissie Janssens. Verder zochten we specifieke boeken met betrekking 

tot gouverneur-generaal Wahis. Dit bleek echter moeilijker dan gedacht. We konden slechts 

drie werken weerhouden die specifiek betrekking hadden op Wahis. Het gaat hier onder 

                                                 
9
 D. FOEKEN, België behoeft een kolonie, de ontstaansgeschiedenis van Kongo Vrijstaat, Antwerpen, 1985, 

198p. 
10

 A.J. WAUTERS, L’Etat Indépendant du Congo, Bruxelles, 1899, s.p. 
11

 F. CATTIER, Etude sur la situation de l’Etat Indépendant du Congo, Bruxelles-Paris, 1906, 362 p. 
12

 A. VERMEERSCH, La question congolaise, Bruxelles, 1906, 375 p. 
13

 D. VANGROENWEGHE en J.L. VELLUT, Le rapport Casement, consul britannique, sur son voyage dans le 

Haut-Congo (1903), London, 1985, s.p. 
14

 R.M. SLADE, English-Speaking Missions in the Congo Independent State (1878-1908), Brussels, 1958, s.p. 
15

 S.J.S. COOKEY, Great Britain and the Congo Question, London, 1968, 340 p. 
16

 K.A. CLINE & E.D. MOREL, 1873- 1924. The Strategies of Protest, Belfast, 1980, 180 p.  
17

 P. CHARLES, Rapport sur le dossier ‘Commission d’Enquête ‘, in Mededelingen der Zittingen, K.B.K.I., 

XXV, 1954, I, pp. 210- 221. 
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andere om de biografische bijdrage van Dellicour
18

 in de Belgische Koloniale Biografie. Bij 

de heemkundige kring van Menen werd een artikel teruggevonden over Wahis geschreven 

door Desmet
19

. Ook Sabine Cornelis
20

 heeft een verhelderend stuk geschreven over Wahis, 

diens verhouding tot het gijzelingssysteem en zijn conflict met Cattier. Beide boeken leveren 

interessante gegevens op met betrekking tot deze figuur.  

 

 

0.3.2 Oorspronkelijke opbouw van de scriptie 

 

Alvorens met het bronnenonderzoek van start te gaan, probeerden we aan de hand van de 

kennis die we vergaarden tijdens de eerste oriënterende literatuurstudie, een geschikte 

structuur te vinden voor de verhandeling. Na een goed gesprek met professor Vangroenweghe 

bepaalden we samen een mogelijke piste voor ons onderzoek. Vangroenweghe stelde voor om 

te onderzoeken welke positie Wahis had ten opzichte van de anti-Kongolese campagne en dat 

aan de hand van de officiële en confidentiële briefwisseling van de gouverneur-generaal. We 

wensten dus vooreerst de houding van Wahis af te leiden uit de briefwisseling. Verder zouden 

we onderzoeken of hij in zijn hoedanigheid van gouverneur-generaal demarches had 

uitgevoerd ten voor- of ten nadele van het Kongolese oeuvre van Leopold II. 

 

Het oorspronkelijke doel was vooral de tweede anti-Kongolese periode te onderzoeken, dus 

hoofdzakelijk de periode 1903-1906. Indien we niet genoeg informatie betreffende deze 

periode zouden vinden, wilden we er ook de eerste anti-Kongolese campagne bijnemen, 

namelijk de periode 1893 tot 1897. Vanaf 1893 werden er immers steeds meer protesten geuit 

tegenover de wantoestanden in Kongo Vrijstaat. Met een piek in de jaren 1896-1897, maar 

vooral vanaf 1903 werden de aanklachten steeds heviger en frequenter geponeerd. Het waren 

vooral de Engelse missionarissen die begin jaren 1900 steeds meer gehoor kregen bij hun 

regering en parlement. Het gevolg daarvan was het onderzoek van Casement en de 

Onderzoekscommissie Janssens, met als uiteindelijke verwezenlijking de overname van 

                                                 
18

 F. DELLICOUR F., Th. Wahis, Biogr. Colon. Belge, 1948, pp. 939- 946. 
19

 W. DESMET, Generaal Théophile Wahis (Menen 1844-Brussel 1921), trouwe paladijn van Koning Leopold 

II, In: [ 991 P ] 't Wingheroen. Kontaktblad van de heemkundige kring dr. Rembry-Barth te Menen. -Vol. 

29(2005)2 blz.1-21. 
20

 S. CORNELIS, Un différend entre le gouverneur général Th. Wahis et le professeur F. Cattier. Quelques 

observations au sujet du système des otages dans l’État Indépendant du Congo, Meded. Zitt. K. Acad. Overzeese 

Wet., 33, 1988, pp. 355-382. 
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Kongo door België. Hoewel we verwijzingen naar eerdere en latere periodes niet uitsluiten 

zullen we ons voornamelijk richten op dertien jaar Kongo Vrijstaat.  

 

0.3.3 Archiefonderzoek: ‘de bronnen’ 

0.3.3.1 Archieven van het Museum voor Midden-Afrika. Dep. Geschiedenis: Papiers 

Wahis  

 

Gewapend met een degelijk uitgebouwde probleemstelling trokken we richting Tervuren, 

waar het archief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) te vinden is
21

. Het 

archief van Théophile Wahis dat zich in Tervuren bevindt, is opgedeeld in vijf 

delen/termijnen
22

. De ‘Papiers Wahis’ hebben een omvang van 28 dozen met het 

referentienummer: 70.13/70.20/90.29. Belangrijk voor ons onderzoek waren de dozen met het 

archiefmateriaal vanaf de tweede termijn, namelijk: 1893-1895 tot en met de vijfde termijn: 

de periode 1905-1906. De klemtoon lag evenwel op de vierde en vijfde termijn.  

 

De documenten betreffende de tweede termijn handelen over inspectietochten in Beneden- 

Kongo, de expansie van Kongo Vrijstaat naar het noorden toe, het conflict met Frankrijk,… 

De derde termijn is van 1897 – 1900 en handelt hoofdzakelijk over de rubberexploitatie van 

de S.A.B. in Boven- Kongo. De vierde termijn is van 1901-1905 en is de periode die wij in 

onze scriptie zullen onderzoeken. De documenten die zich hierin bevinden zijn: 

correspondentie betreffende privé-aangelegenheden, documenten aangaande de exploitatie 

van rubber, instructies voor de perfectionalisering van de belastingenomhaling, de gijzelingen 

van zwarten, de muiterijen van het fort Shinkakasa en de verdedigingswerken van het fort en 

ook sollicitaties voor verscheidene diensten in het ambtenarensysteem. Deze documenten 

betreffen het eerste deeltje van de vierde termijn, namelijk de periode 1900-1901. De 

briefwisseling van 1901-1905 heeft betrekking op de periode van Wahis in België. Deze 

briefwiseling bevat privé brieven, correspondenties, notities, minuten over de exploitatie van 

de gronden en gaat vooral over de anti-Kongolese campagne ondernomen door Engeland. 

Over die anti-Kongolese campagne treffen we informatie aan in het rapport Casement, de 

Enquêtecommissie en de Brazzacommissie. Verder vinden we er ook reacties van Wahis op 

                                                 
21

 Alle archiefbestanden met betrekking tot Théophile Wahis zijn integraal gedeponeerd in de archieven die zich 

in het Stanleypaviljoen van het Afrikamuseum van Tervuren bevinden. 
22

 De documenten betreffende zijn veldtochten naar Mexico worden hier niet toe gerekend, dat is de periode van 

1864- 1867. Ook de documenten aangaande zijn carrière na de terugkeer uit Mexico (1867- 1891) laten we hier 

buiten beschouwing. 
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de campagne en brieven met betrekking tot de Federatie voor de bescherming van de 

belangen van Belgen in den vreemden. Het laatste bestand in de vierde termijn handelt over 

de inspectiemissie van A. Cabra in de Oostelijke provincie en in Kivu en over documenten 

inzake de Force Publique.  

 

De documenten die zich in het archiefbestand van de vijfde termijn (1905-1906) van 

gouverneur-generaal Wahis bevinden, zijn eveneens belangrijke bronnen voor de scriptie. Het 

betreft hier: correspondentie, verschillende rapporten met betrekking tot de bescherming van 

de inheemse bevolking, het rapport van de Enquêtecommissie, diverse instructies van de 

lokale regering in Boma, decreten van de Commissie van XIV, documenten betreffende 

mulattenkinderen, documenten over openbare werken, de rechtspraak, brieven naar zijn 

vrouw en kladversies van discours. 

 

Met volle moed vatten we ons onderzoek aan. Hoewel het overzicht veelbelovend leek, was 

de realiteit enigszins anders. De inventarisering was niet zoals we gehoopt hadden en vele 

nuttige documenten bleken verdwenen of op een andere plaats te zitten. Al vlug bleek dat de 

resultaten niet navenant waren aan het geleverde onderzoekswerk. Daarom besloten we 

meteen ons onderzoek uit te breiden met de eerste anti-Kongolese campagne van de jaren 

negentig. Benevens het feit dat we naar onze mening niet genoeg relevante informatie konden 

weerhouden, bemoeilijkte de toegankelijkheid van het archief eveneens een vlot verloop. Het 

archief is slechts drie dagen in de week toegankelijk en is ook niet lang open overdag. 

Eveneens is het verboden foto’s te nemen van het archiefmateriaal en kopiëren is er 

behoorlijk duur. Daarom waren we genoodzaakt het merendeel van de informatie over te 

typen. Het bronnenonderzoek in het archief van het KMMA was bijgevolg een slopend werk.  

 

0.3.3.2 Archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Brussel: Afrika-archief 

 

Het archiefmateriaal dat we hadden vergaard in de Papiers Wahis leverde niet echt het 

gewenste resultaat op. Daarom besloten we om ook de archieven van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken grondig door te nemen. In de inventarissen zochten we naar alle 

mogelijke verwijzingen die te maken hadden met Wahis of de anti-Kongolese campagne. 

Bijgevolg kregen we een enorme plank archieven voorgeschoteld.
23

 In dit archief bekeken we 

                                                 
23

 Zie: Bibliografie. 
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de documenten Janssens, de documenten van de Onderzoekscommissie, enkele diplomatieke 

correspondenties van Kongo Vrijstaat met Groot-Brittannië en enkele dozen van het I.R.C.B.-

archief. Jammer genoeg stelden zich ook hier dezelfde problemen als tijdens onze zoektocht 

in de Papiers Wahis. Hoewel dit archief op weekdagen goed toegankelijk was, waren toch 

enkele vervelende gebreken vast te stellen. Het archief was in feite nog slechter 

geïnventariseerd dan in Tervuren, waardoor we vaak de gehele doos moesten nakijken op 

zoek naar één document. Daarnaast bleken vele voor ons onderzoek belangrijke documenten 

opgetekend in de inventarissen al te vaak te ontbreken. Ook hier konden geen foto’s worden 

genomen, waardoor ook hier alles overgetypt of gekopieerd moest worden. Dit zorgde 

uiteraard voor de nodige vertragingen in het onderzoek. Verder zorgden omslachtige 

procedures vaak voor lange wachttijden vooraleer de aangevraagde documenten konden 

ingezien worden. 

 

0.3.3.3 Algemeen Rijksarchief: Documenten Van Eetvelde 

 

Hoewel we grondig onderzoek hebben geleverd in het archief van het museum voor Midden-

Afrika en in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vreesden we over niet 

genoeg informatie te beschikken, ook al hadden we de eerste anti-Kongolese campagne er 

reeds bij betrokken. Ons verwachtingspatroon kan hier ook wel een bijkomende oorzaak van 

zijn. We legden de problemen bij professor Vangroenweghe voor. Hij stelde voor om 

bijkomend de documenten Van Eetvelde door te nemen in het Algemeen Rijksarchief. Het gaat 

hier om de briefwisselingen met gouverneur-generaal Wahis. Met dit bijkomend onderzoek 

werd ons bronnenonderzoek dat ongeveer vijf maanden in beslag nam afgesloten.  

 

 

0.3.4 Vastgestelde problemen bij het verwerken van de bronnen 

 

Hoewel we een driehonderdtal getypte en een tweehonderdtal gekopieerde documenten 

overhielden aan het archiefonderzoek, werd na de nauwgezette en kritische verwerking van de 

documenten onze vrees werkelijkheid. Bij aanvang dachten we dat over de gouverneur-

generaal wel genoeg informatie zou te vinden zijn, daar hij toch een behoorlijke functie had in 

Kongo Vrijstaat. Niets bleek echter minder waar. We kwamen dan ook al snel tot de conclusie 

dat we ons onderzoek zouden mogen aanpassen, teneinde toch een boeiend schrijven te 
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bewerkstelligen. We hadden ons onderzoek reeds uitgebreid met de eerste anti-Kongolese 

campagne, wat er voor zorgde dat we niet verder konden uitbreiden in de tijd. Daarom 

besloten we ons oorspronkelijke doel, namelijk de analyserende en comparatieve studie van 

gouverneur-generaal Wahis’ officiële en confidentiële brieven aan te passen, daar die niet 

haalbaar bleek. Er werden immers bijna geen persoonlijke brieven van en naar de centrale 

regering, de koning of andere hoogwaardigheidsbekleders teruggevonden. Zelfs de officiële 

documenten waren niet zo boeiend als we oorspronkelijk hadden gedacht en gehoopt.  

 

Een laatste probleem stelde zich in het aangetroffen bronnenmateriaal. Steeds wanneer we 

dachten een nieuw of vernieuwend gegeven aan te treffen, bemerkten we dat vele auteurs voor 

ons reeds dezelfde bevindingen hadden gedaan en gepubliceerd. We kregen het gevoel dat we 

op die manier al te vaak met weinig vernieuwend of nieuw onderzoek, dat een meerwaarde 

bood aan ons onderzoek, konden uitpakken. We zaten dus met heel wat twijfels en daarom 

gingen we opnieuw te rade bij professor Vangroenweghe. In overleg pasten we onze 

probleemstelling aan. We beslisten om gouverneur-generaal Wahis te plaatsen in een 

chronologisch kader tegen de achtergrond van de feiten die zich afspeelden in Kongo 

Vrijstaat. Wel hielden we de uitdrukkelijke focus op Wahis’ houding in verband met de anti-

Kongolese campagne.  
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0.4 Structuur 

 

Zoals we eerder reeds aanhaalden vatten we de thesis zoveel mogelijk chronologisch op en 

proberen we bijgevolg gouverneur-generaal Théophile Wahis te plaatsen in de voor ons 

cruciaal bevonden periodes in de geschiedenis van Kongo Vrijstaat en meer specifiek met 

betrekking tot de anti-Kongolese campagnes die werden gevoerd tussen 1893 en 1906. In een 

eerste inleidend hoofdstuk trachten we aan de hand van een doorgedreven literatuurstudie het 

proces vanaf de koloniale droom van Leopold II tot de uitbouw van een waar 

exploitatiesysteem te belichten. Dit inleidende hoofdstuk achten wij opportuun om zo beter 

het verdere verloop van de feiten in Kongo Vrijstaat te begrijpen. Hoe kunnen we immers 

uitleggen dat er wereldwijde klachten werden geponeerd, als we niet weten wat de aanleiding 

van dergelijke uitspraken waren? We halen hier ook meteen ons hoofdpersonage Théophile 

Théodore Wahis aan. We schetsen zijn positie in het geheel en proberen met een korte 

biografie een zicht te krijgen op zijn plaats in het Kongolese oeuvre.  

 

Vanaf het tweede hoofdstuk gaan we van start met het eigenlijke onderzoek. Het belicht in 

grote mate de periode 1893-1897, dus ongeveer de periode van de eerste anti-Kongolese 

campagne. Omdat we pas later met het onderzoek naar deze periode begonnen, weerhielden 

we betreffende deze periode in verhouding met de tweede anti-Kongolese campagne niet 

zoveel materiaal. Niettemin nemen we enkele belangrijke bevindingen in dit hoofdstuk op.  

 

Vervolgens bekijken we hoe de overgangsfase van de eerste naar de tweede campagne 

verliep. Deze periode beslaat een kleine drie jaar, namelijk van 1898 tot halverwege 1901, 

begin 1902. Vooral de jaren 1900-1901 zijn van belang omdat Wahis dan opnieuw in Kongo 

Vrijstaat was en er enkele belangrijke vaststellingen/ uitspraken deed. Daarna vatten we het 

belangrijkste deel van onze verhandeling aan, namelijk de tweede anti-Kongolese campagne. 

Te situeren tussen 1903 en 1906. Die tweede campagne zou uiteindelijk voor de overname 

van Kongo door België zorgen in 1908. We belichten daarbij Wahis’ positie in België, 

wanneer de onderzoeken van Casement en die van de Onderzoekscommissie Janssens aan de 

gang zijn. Vervolgens gaan we dieper in op Wahis’ terugkeer naar Kongo, waarover we heel 

wat informatie vergaarden. Als voorlaatste onderdeeltje bekijken we in een kort aanhangseltje 

de overgang van Kongo Vrijstaat naar de Belgische kolonie Kongo. Daarin gaan we na hoe 

Wahis het voorbije Kongo Vrijstaat-regime percipieerde en of hij er nog steeds achterstond.  
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Elk hoofdstuk start met een korte inleiding waarover het desbetreffende hoofdstuk handelt, 

vervolgens geven we een chronologisch overzicht van de feiten die zich afspelen en bekijken 

we daarbij de positie van Wahis. In elk corpus gaan we dus dieper in op de thema’s die de 

respectievelijke periodes kenmerkten. Een conclusie sluit telkens het hoofdstuk af. De 

eindconclusie reserveren we voor een apart hoofdstuk waarin we de evoluties en kenmerken 

van de bestudeerde periodes willen weergeven.  
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Hoofdstuk 1 België behoeft een kolonie
24

 

 

1.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk willen we een inleidende schets bieden. Aan de hand van een doorgedreven 

literatuurstudie belichten we het proces vanaf de koloniale droom van Leopold II tot de 

uitbouw van een waar exploitatiesysteem dat erop gericht was om zoveel mogelijk winst uit 

het gebied te halen.  

 

Dit inleidende hoofdstuk achten wij opportuun om zo beter het verdere verloop van de feiten 

in Kongo Vrijstaat te begrijpen. Hoe kunnen we immers uitleggen dat er wereldwijde klachten 

werden geponeerd, als we niet weten wat de aanleiding van dergelijke uitspraken was. We 

gaan van start met Leopold II’s koloniale droom en de vele inspanningen die hij ondernam om 

zijn droom te verwezenlijken. We bekijken verder hoe Leopold II via enkele ingenieuze en 

typisch Leopoldiaanse methodes slaagde in zijn opzet. We bekijken verder hoe de vorst zijn 

persoonlijke domein uitbouwde en organiseerde met een welbepaald bureaucratisch systeem. 

We zullen daarbij onderzoeken in welke mate die bureaucratie erop gericht was om zoveel 

mogelijk winst uit zijn domein te halen.  

 

In dit inleidende hoofdstuk halen we ook meteen ons hoofdpersonage Théophile Théodore 

Wahis aan. We schetsen zijn positie in het geheel en proberen met een korte biografie een 

zicht te krijgen op zijn plaats in het Kongolese oeuvre, namelijk waarom net hij gouverneur-

generaal werd. Via zijn opleiding, karakter en zijn leven, proberen we hier alvast een eerste 

antwoord op te krijgen.  

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Citaat uit: D. FOEKEN, België behoeft een kolonie, de ontstaansgeschiedenis van Kongo Vrijstaat, 

Antwerpen, 1985, 198 p. 
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1.2 Van de Internationale Aardrijkskundige Conferentie tot 

het Congres van Berlijn 

 

Leopold II vond België en zijn bevolking een Petit pays, petits gens, gevangen tussen het 

grotere Frankrijk van Napoleon III en het opkomende Duitse Rijk. Zijn ogen richtten zich, net 

als die van zijn vader Leopold I
25

, op het buitenland. Slechts weinig Belgen deelden de  

kolonialistische dagdromen van Leopold II. Hoewel bij aanvang zijn blik gericht was op het 

Verre Oosten, liet hij die droom na enkele mislukte pogingen vallen voor het onontgonnen 

stukje Afrika in het bekken van de Kongostroom. Vanaf 1876 begon de vorst echt te geloven 

in Centraal-Afrika, toen de Engelse ontdekkingsreiziger Cameron de loftrompet zong over de 

voorhanden liggende rijkdommen in het gebied.
26

 Leopold II zag dat Livingstone, Stanley en 

de andere ontdekkingsreizigers er allemaal in waren geslaagd de Europeanen te beroeren door 

hun beschrijvingen van de ‘Arabische’ slavenhandelaars die trieste karavanen geketende 

gevangenen naar de oostkust van Afrika voerden. Leopold II besefte dat als hijzelf een 

koloniale inspanning wilde plegen, deze met een sterk humanitair sausje overgoten diende te 

worden. Het beteugelen van de slavenhandel, morele verheffing en het bevorderen van de 

wetenschap waren de doelstellingen waarover hij zou praten, niet de winsten.
27

  

 

In 1876 riep hij een Internationale Aardrijkskundige Conferentie bijeen op zijn paleis te 

Brussel, dat onderdak bood aan belangrijke ontdekkingsreizigers en aardrijkskundigen. Met 

zijn toespraak benadrukte de vorst nogmaals het filantropisch karakter van zijn koloniaal 

streven. De conferentie betuigde al snel haar algemene instemming met de Association 

Internationale Africaine, AIA. Dit groots project werd geleid door een Internationale 

Commissie. Die commissie zou slechts éénmaal vergaderen. Er werd een vlag gekozen, 

namelijk een gouden ster op een blauw veld. Het dagelijks bestuur was in handen van een 

uitvoerend comité, waarin slechts trouwe medewerkers van Leopold II zitting hadden. Verder 

had ieder land een eigen nationaal comité. Van de AIA die te Brussel boven de doopvont 

werd gehouden, kwam niet veel terecht. Toch was het voor Leopold II een succes. Hij kon zo 

ongehinderd expedities naar het Afrikaanse continent sturen. Na een afgewezen voorstel, 

                                                 
25

 Leopold I had zijn wereldpolitieke dromen zien kelderen toen zijn vrouw, de Britse kroonprinses Charlotte 

stierf. Ook Leopold I had zich ingezet voor talrijke Belgische kolonisatieprojecten, maar zonder resultaat. 
26

 A.M. DELATHUY, De Kongostaat van Leopold II, het verloren paradijs (1876-1900), Antwerpen, 1989, p. 

44. 
27

 A.M. DELATHUY, De Kongostaat van Leopold II, het verloren paradijs (1876-1900), Antwerpen, 1989, pp. 

17-118.  
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besloot Stanley, bij gebrek aan interesse van Groot-Brittannië, het Kongoproject van Leopold 

II te steunen. Het leidde spoedig tot een project om de Kongostroom te openen voor 

beschaving en vooruitgang. Het project zou gefinancierd worden door het Comité d’Etudes 

pour le Haut-Congo. In 1882 werd de Association Internationale Africaine omgevormd tot de 

Association Internationale du Congo (AIC). Met een humanitair bestuur voor de inlandse 

bevolking en absolute handelsvrijheid voor de buitenlanders, probeerde Leopold II de 

mogendheden over te halen en erkenning van de AIC te bekomen. 

 

 Na de erkenning van de AIA-vlag door Washington in mei 1884 en die van Duitsland, volgde 

al snel die van andere landen. Op de Conferentie van Berlijn, gehouden van november 1884 

tot februari 1885, werd de blauwdruk gelegd voor de nieuwe Kongostaat van Leopold II. Op 

26 februari, de slotdag van de Conferentie van Berlijn, las Bismarck de akkoordverklaring van 

de AIC met de slotakte van de Conferentie van Berlijn voor. De Algemene Akte van Berlijn 

hield onder andere de volgende punten in betreffende het Kongobekken: ze verbood de 

heffing van invoerrechten en de instelling van monopolies en privilegies, anderzijds stelde ze 

de vrijheid van handel en scheepvaart voor, de protectie van de Afrikaanse bevolking, de 

bescherming van christelijke missionarissen, de vrijheid van eredienst en de uitroeiing van de 

slavenhandel. Nadat de koning met Frankrijk en Duitsland een akkoord had bereikt over het 

geheel van de grenzen van zijn Afrikaanse rijk, maakte hij op 1 augustus 1885 aan de 

mogendheden bekend dat de bezittingen van de AIC voortaan de État Indépendant du Congo 

(EIC) vormden. Verder riep hij zichzelf uit als staatshoofd.
28

  

 

In het Belgische moederland was er grote verwondering over de AIC-staat, maar de 

Association had niet veel bijval in het parlement. Toch slaagde Beernaert erin de erkenning 

van de AIC, de ratificatie van de Algemene Akte van Berlijn en de Kongolese kroon voor de 

koning erdoor te krijgen. Dat gebeurde na weinig of geen debatten en met bijna een volledige 

unanimiteit van stemmen. De koning had immers verzekerd dat België en Kongo Vrijstaat 

totaal gescheiden zouden blijven en dat de personele unie België geen cent zou kosten. Kongo 

zou wel voor België een belangrijk afzetgebied worden. Na het parlementair fiat voor de 
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personele unie in april 1885, ging de koning over tot de organisatie van de Kongolese 

administratie in Brussel.
29

 

 

 

1.3 De uitbouw van Kongo Vrijstaat 

1.3.1 De financiële druk en de zoektocht naar desbetreffende 

oplossingen 

 

De koloniale plannen in Kongo slokten immense bedragen op en tussen 1885 en 1890 

besteedde de koning een groot deel van zijn tijd aan het zoeken naar geld. Door de Belgisch-

Kongolese Conventie van 1890, bewerkstelligd door Beernaert, kon Kongo Vrijstaat eindelijk 

zijn financiën op korte en lange termijn veilig stellen. Deze conventie voorzag in een lening 

zonder intrest van 25 miljoen frank aan Kongo Vrijstaat. Verder was er de mogelijkheid 

ingecalculeerd voor België om Kongo Vrijstaat na die tien jaar te annexeren. Ten derde was 

er de verplichting van de EIC om België inlichtingen van economische en financiële aard mee 

te delen en zich te onthouden van het aangaan van nieuwe leningen zonder de instemming van 

de Belgische regering.  

 

Bij deze conventie was ook een testament van de koning neergelegd, waarbij hij Kongo 

Vrijstaat aan België zou vermaken na zijn dood of indien nodig ook nog ervóór. Daarnaast 

werden ook tal van kleinere leningen door België aan Kongo Vrijstaat gedaan. Aangezien 

deze kwestie niet echt tot de essentie van deze paper behoort, gaan we hier dan ook niet 

dieper op in.  

 

Om er voor te zorgen dat Kongo Vrijstaat niet het failliet van Leopold II en zijn onderneming 

zou worden, werd een exploitatiesysteem uitgedacht. Dat moest ervoor zorgen dat er winsten 

uit het gebied konden worden gepuurd. Het eerste punt op de agenda was natuurlijk de 

uitbouw van een vervoersstelsel om de rijkdommen door het gebied te vervoeren. Het 

honderden meter lange spoorwegtracé zou heel wat zwarte mensenlevens kosten. Stanley was 

hiermee tijdens de expeditietochten in de late jaren zeventig en begin jaren tachtig begonnen. 
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1.3.2 De uitbouw van het Régime Domanial
30

 

 

Vanaf 1885 tot en met 1891 voerde de Staat hoofdzakelijk een liberale politiek ten opzichte 

van de inlanders. De wetgeving betreffende de grondpolitiek was in de geest van de Akte van 

Berlijn opgesteld. De grote lijnen van het grondregime werden ingesteld door een ordonnantie 

van 1 juli 1885, het decreet van 17 december 1886 en het decreet van 8 juni 1888. Deze 

wetgevende daden kunnen we samenvatten in vier principes
31

: 

 

I. Noch heeft iemand het recht om de vacante gronden in beslag te nemen, noch om 

de inlanders van de gronden die ze bezitten te onteigenen. 

II. De vacante gronden behoren enkel de Staat toe. 

III. De gronden bezet door de inlandse bevolking, onder het toezicht van hun chefs, 

worden verder beheerd onder de gewoonten van de plaatselijke gebruiken. 

IV. De inlanders mogen verder voor hun eigen rekening de mijnen exploiteren die zij 

bezitten.  

 

De decreten beschreven echter niet wat men moest verstaan onder die bezette vacante gronden 

van de inlanders. Cattier stelde vast dat vanaf 1885 tot 1891 de rechten van de inlanders, wat 

hun gronden betrof, gerespecteerd werden en dat de Europeanen zich relatief gemakkelijk in 

Boven-Kongo konden vestigen. We konden toen over een relatief liberale periode spreken. 

Toch verklaarde Leopold II al op 1 juli 1885 dat alle vacante gronden de staat toebehoorden. 

Dit moet evenwel gezien worden in zijn droom om het systeem van cultures van Java in te 

voeren in Kongo. Daarvoor moest hij dus plantagegronden verwerven. Leopold II ontdekte 

echter dat in afwachting van die cultures, de gronden hem van onmiddellijk nut konden zijn. 

Daarom veranderde de situatie in radicale zin vanaf 1891. Op 21 september 1891, besloot de 

Staat zelf het domein uit te baten. Bij aanvang reserveerde de Staat de uitbating van de 

domaniale producten voor de regio’s van de Aruwimi-Uele en voor de Ubangi. Heel snel 

echter generaliseerde ze die politiek over het hele gebied. Er werd dus in ijltempo een echte 
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commerciële onderneming gevormd, waar de inlanders even snel de gevolgen van 

ondervonden.
32

  

 

Al snel dicteerden nieuwe regels het lot van de gronden van Kongo Vrijstaat. Zo hadden de 

inlanders enkel nog recht op de gronden waarop hun dorpen stonden en enkele aanpalende 

terreinen die expliciet door hen werden uitgebaat. Dit impliceerde dus dat ze geen enkele 

bosvrucht konden aanwenden voor eigen gebruik. Ten tweede konden ze niet meer jagen in de 

domaniale bossen. Verder konden ze ook niet vissen in de wateren die zich in de domaniale 

bossen bevonden. De inlanders konden evenmin hun dorpen verhuizen en hen werd verboden 

een ander dorp te bezoeken zonder pas. Kortom de inlanders hadden in feite nergens nog recht 

op en waren quasi volledig gebonden aan de Staat. Men kan zich uiteraard voorstellen dat dit 

leidde tot een regelrechte economische en humanitaire catastrofe voor de inlanders. Voor de 

Kongolezen was het normaal dat bij uitputting van gronden of epidemieën, verhuisd werd 

naar nieuwe vruchtbare gronden. Dit werd echter niet meer toegestaan.
33

  

 

Benevens het feit dat de inlanders geen rechten meer hadden om goederen voor eigen gebruik 

uit de bossen en de wateren te puren, werd hen ook verplicht om domaniale producten voor de 

Staat te voorzien. Ivoor en vooral rubber waren de twee belangrijkste domaniale producten 

die op de vacante gronden werden aangetroffen. In het begin stelde Leopold II al zijn geloof 

in de ivoorhandel. Nadat men het olifantenbestand bijna volledig aan flarden had geschoten 

en de waarde ervan op de internationale markt ook fel daalde, stelde Leopold II zijn hoop 

vanaf 1895 nagenoeg volledig op de rubberoogst. De vraag naar rubber was in die tijd ook fel 

gestegen, door de mondiale boom in de auto-industrie. Aldus werd alles in het werk gesteld 

om zoveel mogelijk rubber te oogsten. Het Régime domanial hield dus in dat alle vacante 

gronden tot staatseigendom werden gerekend.
34
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1.3.3 Het exploitatiesysteem 

 

Het Régime Domanial ging onvermijdelijk samen met een waar exploitatiesysteem. Dit was 

erop gericht om een zo groot mogelijk profijt te halen uit de domaniale producten (rubber en 

ivoor in hoofdzaak) die zich op de vacante gronden bevonden. Dit systeem van door de Staat 

opgelegde belastingen onder de vorm van arbeid, werd per decreet van 4 mei 1893 door 

gouverneur-generaal Wahis opgelegd. De staat exploiteerde zelf het domein samen met zijn 

ambtenaren. Deze agenten kregen premies en bevorderingen naarmate de opbrengst van 

rubber en ivoor steeg. Ze werden daartoe ook aangemaand vanuit Brussel met als 

beweegreden de Staat van het faillissement redden. Dit leidde vanzelfsprekend tot de grootst 

mogelijke excessen, daar de agenten maar wat gebrand waren op het vergaren van zoveel 

mogelijk rijkdom tijdens de vaak korte periode dat ze in Kongo aanwezig waren.
35

 De 

staatsagenten bepaalden ook zelf in welke mate de dwangarbeid verricht moest worden. Er 

bestond namelijk geen wetgeving in verband met de dwangarbeid. Pas tegen het einde van 

1903
36

 werd de arbeidsduur vastgelegd, maar deze werd maar al te vaak met de voeten 

getreden. Uit een missive van 27 maart 1890 kunnen we enkele belangrijke consequenties van 

het beruchte Leopoldiaanse (exploitatie) systeem zien. De missive bestond uit de volgende 

vier belangrijke punten
37

:  

 

1. Uit alle gebieden die de handel nog niet ontsloten had, moest de privé-handel in de 

toekomst geweerd worden. 

2. Op welgelegen plaatsen dienden kleine militaire en fiscale posten worden opgericht. 

De bedoeling hiervan was de politieke activiteit te ontplooien en de inlanders in te 

wijden in de rubberoogst, wat in feite neerkwam op dwangarbeid onder militair 

toezicht. 

3. Alleen de staat mocht handel drijven in die gebieden 

4. De ambtenaren werden premies toegekend. 
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De staat gaf vanaf 1892 ook delen van het land in concessie, omdat het immense gebied 

onmogelijk door de Staat alleen beheerd kon worden. De Staat
38

 bezat evenwel de helft van 

de aandelen van die concessiemaatschappijen, die vaak ook geleid werden door trouwe 

bondgenoten van Leopold II. Belangrijke concessiemaatschappijen waren bijvoorbeeld de 

ABIR en la Societé Commerciale Anversoise (SCA).
39

 In die concessiegebieden waar ook de 

staatsagenten grote inspraak hadden, waren de misbruiken niet te overzien.  

 

Hiertegen werd vanzelfsprekend heel wat weerwerk geboden, omdat dit het einde betekende 

van de vrijhandel. Tot omstreeks 1890 hadden privé-maatschappijen, zoals het Nederlandse 

NAHV en het Belgische Société Anonyme Belge (SAB), van Albert Thys heel wat winsten 

kunnen beuren uit hun activiteiten in Kongo. Er kwam echter steeds meer handelsconcurrentie 

met de Staat, waardoor er wrevel ontstond. Door de zeer dure operatie zag Leopold II zich 

echter genoodzaakt een modus vivendi te sluiten met de SAB, om zo een goedkeuring van een 

in het Belgisch parlement liggende lening aan Kongo veilig te stellen. Op 9 juli 1890 werd 

een decreet verwezenlijkt, waarmee in Kongo Vrijstaat ivoorhandel in twee zones werd 

opgedeeld. De ene zone was voorbehouden aan privé-maatschappijen, namelijk een strook 

van 50 km diepte langs de beide oevers van de Kongostroom van de Pool tot de Falls, alsook 

langs de rivieren die in die stroomsectie uitmondden tot de punten waar natuurlijke 

hindernissen de scheepvaart tegenhielden. De rest van het land was open voor zowel de staat 

als voor de privé-maatschappijen. Omdat Leopold II zag dat onder andere de SAB buiten de 

voor hen voorbehouden zone trad, besloot hij via een geheim decreet van 29 september 1891
40

 

de SAB een hak te zetten. Het was een krachtproef waarmee Leopold II definitief de 

Kongolese gronden wilde inpalmen. Minister Beernaert kwam op voor de SAB en kantte zich 

tegen de grondpolitiek van de vorst. Ook de kersverse gouverneur-generaal stelde aan Brussel 

zijn veto tegen het ingestelde rubbermonopolie in de Bangala.
41

  

 

Vaneetvelde en Leopold II stuurden er bij Wahis echter fel op aan om de ontwikkeling van de 

ivoor- en rubberoogsten zoveel mogelijk aan te wakkeren. Vanaf dan zou de gouverneur-

generaal nog weinig kritiek op de uitvoering van het geheime decreet uitoefenen. Op 30 
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oktober 1892 werd er een compromis bereikt, maar door enkele bijhorende artikels waren het 

in feite niet meer dan Kasai en Beneden-Kongo die werden overgedragen aan de privé-

maatschappijen. De rest zou exclusief aan de Staat voorbehouden worden. Zo palmde 

Leopold II het gehele EIC-grondgebied, behalve die twee zones, in voor exploitatie van de 

Staat en diens concessionnairs. Op 5 december 1892 was het privé-domein van de Staat een 

feit.
42

 De eerste impuls voor de gedreven exploitatie van de inlanders kwam dus van Leopold 

II. Ze was een rechtstreeks gevolg van de domaniale politiek. Leopold II kon vanaf nu het 

privé-domein van de Staat zonder verdere kritiek vanwege het Belgische zakenmilieu 

exploiteren. De immer talrijke instructies handelden voortdurend over méér rubber en een 

hogere productie. De uitvoering ervan liet hij over aan de administratie in Brussel, die zijn 

instructies dan doorgaf aan de gouverneur-generaal in Kongo Vrijstaat.
43

  

 

 

1.3.4 De Force Publique 

 

Om het exploitatiesysteem onverwijld te kunnen toepassen en de inlanders aan te zetten tot de 

rubberoogst, was er een uitgebreide troepenmacht nodig. Eens de militaire- en politionele 

orde geschapen, was alles beschikbaar voor een groots uitbuitingssysteem dat het leven zou 

kosten aan duizenden Afrikanen. De Force Publique was naast het régime domanial met zijn 

exploitatiesysteem één van de somberste bladzijden uit Leopold II’s Kongo. Het werd 

gecreëerd door Leopold II en formeel ingesteld in 1886. Het was de gouverneur-generaal die 

voor de organisatie en het toezicht op de Force Publique troepen moest voorzien. Aan het 

hoofd van elk detachement stonden blanke kaders. Vooral toen het land nog moest 

‘ontgonnen’ worden, waren er vele avonturiersoldaten die hun kansen waagden. Naast Belgen 

waren het in hoofdzaak Scandinaviërs, Italianen en Zwitsers die in militaire dienst gingen in 

Kongo. Velen hoopten te ontsnappen aan hun vaak eentonig en uitzichtloos bestaan in hun 

thuisland en in Kongo fortuin te maken. De vroege pioniers moesten hoofdzakelijk de 

Arabische slavenhandelaars bekampen. In de periode dat men het exploitatiesysteem ten volle 

uitbouwde, militariseerde ook de administratie, waardoor de ‘beste’ soldaten in de 

administratie tewerk werden gesteld. De relatief civiele administratie veranderde dus in een 
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militaire hiërarchische Kongolese administratie. De Force Publique werd daardoor 

onderhevig aan een steeds groter wordend gebrek aan discipline, wat vanzelfsprekend de deur 

openzette voor grote misbruiken.
44

   

 

De strijdkrachten van de Force Publique bestonden in het begin vooral uit Hausa, verder 

waren er ook rekruten uit Zanzibar, Somalië, Sierra Leone, Goudkust en Dahoma. Omdat 

buitenlandse rekruten te duur werden, startte men in 1891 met het rekruteren van krachten in 

Kongo zelf. Net als voor rubber en ivoor werden er ook voor de rekrutering van soldaten 

premies betaald. Sommige officieren kregen negentig frank (€ 450) voor een gezonde man, 65 

fr. voor een jongeling en vijftien voor kinderen. Men kan zich voorstellen tot welke 

misbruiken dit premiesysteem leidde. Vele rekruten werden gewoon geroofd bij razzia’s of 

tijdens strafexpedities gevangen genomen. De soldaten kregen de naam libérés: 

vrijgelatenen
45

, een bedrieglijk valse benaming, daar ze toch in feite niet meer waren dan 

slaven. Om soldaat te kunnen worden moest men veertien jaar zijn en voor zeven jaar dienen, 

daarna moest men nog vijf jaar in het reservekorps dienen. Gezien de lage gemiddelde leeftijd 

in Kongo betekende dat eigenlijk dat de veertienjarigen een contract voor het leven tekenden.  

 

De Force Publique was bij de inlanders een gevreesd repressieapparaat. Wanneer ze niet 

voldeden aan de gevraagde rubberoogsten was het de Force Publique die ‘orde op zaken 

kwam stellen’. Dit ‘orde op zaken stellen’, zal duidelijk worden wanneer we in de volgende 

onderdelen de misbruiken behandelen die door verschillende instanties werden aangeklaagd. 

De strijdkrachten werden gerekruteerd uit de wildste stammen, die er nog vaak kannibale 

gebruiken op nahielden..
46

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 L.H. GANN en P. DUIGNAN, The Rulers of Belgian Africa 1884-1914, New Jersey, 1979, 52-84. 
45

 Deze methoden kregen volledige goedkeuring van de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken van Kongo, 

Van Eetvelde, die op 4 april 1892 naar gouverneur generaal Wahis schrijft: We zijn gelukkig met de zorg die u 

besteedt aan de opleidingskampen. Activeer aub de rekrutering van soldaten in alle districten. Het is een kwestie 

van kapitaal belang op dit moment. Dat men mannen met geweld meeneemt –zoals in Europa- of koopt, doet er 

niet toe. 
46

 L.H. GANN en P. DUIGNAN, The Rulers of Belgian Africa 1884-1914, New Jersey, 1979, 52-84. 



 30 

1.4 De uitbouw van de administratie 

1.4.1 De uitbouw van de centrale administratie
47

  

 

Kongo Vrijstaat was een persoonlijke creatie van Leopold II en functioneerde als een absolute 

autocratie, zowel in theorie als in praktijk. De centrale administratie werd opgesplitst in drie 

grote afdelingen en bezet door secretarissen-generaal
48

, die persoonlijk geselecteerd werden 

door de vorst. Binnenlandse Zaken werd toevertrouwd aan kolonel Maximiliaan Strauch, 

Buitenlandse Zaken en Justitie aan Edmond Vaneetvelde en Hubert Vanneus kreeg Financiën. 

Vanneus zou ontslag nemen nadat Leopold II beslist had om concessies te geven aan private 

ondernemingen.  

 

Vaneetvelde die de vertrouwensman van de koning werd, promoveerde in september 1894 tot 

enige staatssecretaris. Hij stond zo aan het hoofd van de Kongolese administratie in Brussel. 

Hij werd er bijgestaan door de hoofden van de drie in 1885 opgerichte departementen. Deze 

hadden eerst de titel van algemeen-beheerder, vervolgens vanaf 1891 van staatssecretaris en 

toen Vaneetvelde de enige staatssecretaris werd, van secretaris-generaal. De drie 

secretarissen-generaal waren Ch. Liebrechts op het departement Binnenlandse Zaken, A. de 

Cuvelier op het departement van Buitenlandse Zaken en Justitie en H. Droogmans op het 

departement van Financiën. In 1904 zou Liebrechts ook nog bevoegd worden voor het 

opzetten van een apart propaganda-apparaat, beter gekend als het centrale bureau van de pers.  

 

 

1.4.2 De uitbouw van de lokale administratie in Kongo Vrijstaat
49

 

 

De link tussen de centrale regering in Brussel en de lokale administratieve hoofdkwartieren in 

Kongo Vrijstaat te Boma was de gouverneur-generaal. In de beginjaren van Kongo Vrijstaat 

was deze bevoegdheid, die toen nog onder de benaming van administrateur-generaal 

ressorteerde, bezet door een niet-Belg. Dat moest de schijn ophouden van het semi-

internationale karakter van Leopold II’s originele onderneming. Het was Francis de Winton 
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die de eer te beurt viel. Hij was een Britse legerofficier met een vlekkeloze reputatie. Eens de 

erkenning van Kongo Vrijstaat door de Conferentie van Berlijn was goedgekeurd, had 

Leopold II de Britse steun niet meer nodig en om die reden koos hij iemand uit eigen 

(Belgische) rangen als gouverneur-generaal. Camille Janssen (infra) was de eerste Belg en de 

eerste gouverneur-generaal van Kongo Vrijstaat.  

 

De gouverneur-generaal werd tijdens zijn afwezigheid vervangen door vice-gouverneurs-

generaal en bijgestaan door een consultatief comité, dat in 1887 werd opgezet en dat bestond 

uit oudere civiele dienaars. Verder waren er ook de staatsinspecteurs die hun departement 

superviseerden en ook af en toe door het land reisden om de nodige vaststellingen, qua 

accountboeken, stocks van handelsgoederen en dergelijke te doen.  

 

De veertien provincies waarin Kongo Vrijstaat was opgedeeld, werden bestuurd door 

commissarissen-generaal. Deze werden verder opgedeeld in zones, die elk bestuurd werden 

door districtcommissarissen. De zones werden nogmaals onderverdeeld in sectoren, die elk 

bestuurd werden door een sectorchef. Deze mannen superviseerden op hun beurt de lokale 

postchefs. De sentinels, dat waren Afrikaanse opzichters die in de dorpen werden 

gestationeerd, waren bekend bij de meeste Afrikanen. De sentinels ontwikkelden zich al snel 

tot echte meesters en zaaiden terreur onder de inwoners. Zij moesten erop toezien dat de 

inlanders hun belastingen ‘betaalden’.  

 

Dit is echter maar een vereenvoudigde resumé van een in werkelijkheid zeer complexe 

hiërarchische structuur waarop de Kongolese administratie was gebouwd.  

 

 

1.5 De militarisering liet zich voelen in de lokale administratie 

1.5.1 Van Camille Janssen tot Théophile Théodore Wahis 

 

Alvorens de internationale mogendheden Leopold II als heerser over Kongo Vrijstaat 

erkenden, moest de vorst de filantropische façade van zijn onderneming hoog houden. Dit 

deed hij onder andere door zijn onderneming een semi-internationaal karakter te geven. Om 

diezelfde reden koos, zoals we reeds zagen, Leopold II Francis de Winton als administrateur-

generaal. Eens de erkenning van Kongo Vrijstaat door de Conferentie van Berlijn was 
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goedgekeurd, had Leopold II de Britse steun niet meer zo hard nodig. Daarom koos hij 

iemand uit eigen (Belgische) rangen als gouverneur-generaal. Camille Janssen werd aldus de 

eerste Belg en de eerste gouverneur-generaal van Kongo Vrijstaat.  

 

Camille Janssen genoot de reputatie van een zeer humaan man te zijn. Het lot van de inlandse 

bevolking lag hem nauw aan het hart. Janssen was in Luik afgestudeerd als doctor in de 

rechten. Hij begon zijn carrière als substituut van de procureur van Hasselt. Vervolgens werd 

hij consul in Turkije (1872), Bulgarije (1879) en Canada (1882). Janssen bezat in eigen land 

een uitstekende reputatie en zo benadrukte zijn benoeming de schijnbaar filantropische 

doelstellingen die achter Leopold II’s Kongo-project zaten. Janssen zou echter niet lang in 

Leopold II’s dienst blijven. De richtlijnen die de koning hem gaf, stuitten hem tegen de borst 

en hij nam ontslag. Janssen zou opgevolgd worden door Théophile-Théodore Wahis. Hij was 

een heel andere persoonlijkheid dan Janssen. Het verdwijnen van Janssen op het Kongolese 

toneel zette de toon voor een op militaire leest geschoeide lokale administratie, waarvan 

Wahis het perfecte uitgangsbord was. Alvorens we de positie van het hoofdpersonage van 

onze verhandeling bepalen in de twee anti –Kongolese campagnes, achten wij het opportuun 

een toelichting te geven bij de persoon van Wahis. Dat zullen we doen in de vorm van een 

korte biografie.
50

 

 

 

1.5.2 Biografie van Théophile Théodore Wahis
51

 

 

Théophile Wahis werd op 27 april 1844 geboren te Menen, West-Vlaanderen als zoon van 

Théophile Wahis Sr. en Clotilde Delrue. Wahis was van huis uit voorbestemd voor een 

militaire loopbaan. Zowel zijn vader als zijn oom waren officier bij het Belgische leger. 

Théophile was zestien jaar toen hij zijn grieks –latijnse humaniora voltooide aan het Sint-

Aloysiuscollege, de gerenommeerde school van zijn moederstad. Daarna trok hij naar Ieper 

waar hij zich liet inschrijven in de regimentschool bij de 11
de

 Linie. Deze school was van 

heinde en ver befaamd voor haar voorbereiding op de militaire school. Twee jaar later, op 24 
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mei 1864 verliet hij die met de epauletten van onderluitenant. Wahis voelde zich geroepen om 

mee te strijden in Mexico om er de belangen van het koninklijk hof te verdedigen.  

 

1.5.2.1 Th. Wahis verdient zijn strepen in Mexico onder keizerin Charlotte 

 

De Mexicaanse kwestie speelde zich in feite gelijktijdig af met de Amerikaanse burgeroorlog, 

van 1861 tot 1865. Door een intern machtsonevenwicht aasde vooral Frankrijk op een 

tussenkomst in het gebied. Op die manier wou Frankrijk haar economische belangen tegen de 

opkomende supermacht, de Verenigde Staten van Amerika op het Amerikaanse continent 

veilig stellen en Mexico tot een solide katholieke staat uitbouwen. De keizerlijke kroon van 

Mexico werd door Napoleon III aangeboden aan aartshertog Maximiliaan, de broer van de 

Oostenrijkse keizer Frans Jozef. Maximiliaan was getrouwd met de dochter van de Belgische 

koning Leopold I, Charlotte, die zo keizerin werd. Zo waren ook Belgische belangen 

verweven met Mexicaanse. Bij de troonsaanvaarding van Maximiliaan en Charlotte werd een 

leger van 10 000 man- 8000 man uit Oostenrijk en 2000 uit België- beloofd. Zo vertrok het 

Belgische legioen dat in Oudenaarde werd gevormd en de naam kreeg: ‘Regiment van 

Keizerin Charlotte’. De vrijwilligerskorpsen stonden onder leiding van luitenant-kolonel A. 

Vander Smissen.  

 

Wahis was amper tweeëntwintig jaar toen hij zich liet inlijven bij het Belgisch legioen. Hij 

maakte deel uit van het bataljon grenadiers, de keursoldaten van de infanterie. In Mexico zou 

hij twee jaar strijden als ordonnansofficier onder bevelhebber kolonel baron Vander Smissen. 

Théophile Wahis moet zich er danig hebben laten opmerken. Hij werd als enige luitenant 

vermeld op de dagorde van het Franse leger. Hij kreeg eveneens het Kruis van de Ridderorde 

van Guadeloupe, Mexico en ook een Herinneringsmedaille van het Franse leger. Vander 

Smissen schreef dan ook dat Wahis had gestreden met een ‘bravoure chevaleresque’. In 1866 

moesten de Belgen noodgedwongen terugkeren naar hun vaderland. Deze terugtrekking kwam 

er na hevige protesten van de Verenigde Staten. Einde 1866 gelastte keizer Maximiliaan de 

ontbinding van het Belgische legioen, dat op 20 januari 1967 Mexico zou verlaten.  

 

Na Wahis’ terugkeer naar België trad hij in dienst bij de grenadiers en verwierf er al zijn 

graden onder kolonel Vander Smissen. De grenadiers zou Wahis zijn hele leven lang op een 

bijzondere wijze in het hart dragen. Vier jaar na zijn Mexicaans avontuur in 1870 werd hij 
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toegelaten in de Krijgsschool
52

. In 1875 behaalde hij er zijn brevet van stafofficier en werd 

vervolgens vleugeladjudant bij zijn leermeester kolonel Vander Smissen.  

 

1.5.2.2 Th. Wahis en zijn Kongolees avontuur
53

: 

 

Vanaf 1878, enkele jaren vooraleer Kongo Vrijstaat internationaal erkend werd, stelde het 

ministerie van Oorlog officieren van het Belgische leger ter beschikking voor de Afrikaanse 

projecten van de soevereine vorst Leopold II. Sinds de Conferentie van Berlijn (1884-1885) 

zouden zij dan ook de kaderposten van de État Indépendant du Congo innemen. Ondertussen 

was ook de interesse bij Wahis gewekt voor dat relatief onbekende stukje Afrika.  

 

Théophile Wahis liep een korte stage als secretaris-generaal op het departement van 

Binnenlandse zaken en vertrok daarna op 18 maart 1891 vanuit de Antwerpse haven met als 

eindbestemming Boma. Hij was er in de hoedanigheid van vice-gouverneur-generaal 

ongeveer een jaar in dienst. Leopold II zag in hem de kwaliteiten voor een goed leider. Na de 

dood van kolonel Coquilhat, werd Wahis op 1 juli 1892 de nieuwe gouverneur-generaal van 

Kongo Vrijstaat. Hij moest er aan het hoofd van de lokale regering stabiliteit brengen in alle 

Kongolese echelons. Zijn voornaamste taak als kersvers gouverneur–generaal bestond 

hoofdzakelijk in de uitbouw van een koloniaal leger en het uitwerken van de strijdkrachten 

om de jonge Afrikaanse staat zo efficiënt mogelijk te bezetten en te beheersen. Verder moest 

Wahis ter plaatse ook de inlandse administratie op poten zetten, de landbouw stimuleren en 

beter organiseren, scholen stichten, de strijd aanbinden met plaatselijke ziektes, zoals de 

slaapziekte. We zagen ook dat met de komst van Wahis, die men als de verpersoonlijking van 

het militaire gezag aanstipte, de gehele Kongolese Staat van Leopold II op militaire leest 

geschoeid werd. Hoewel hij vele taken had, was zijn macht eerder beperkt
54

. Alles werd 

geregisseerd vanuit het moederland. De belangrijkste beslissingen werden in feite genomen in 

Brussel, door de koning en zijn college van secretarissen. Wahis moest niet enkel rekening 
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houden met de centrale administratie, ook in Kongo zelf werd zijn macht gecontesteerd en 

beperkt door de concessiemaatschappijen en de ten koste van alles gaande drang naar 

kapitaalsaccumulatie door het oogsten van de domaniale producten.  

 

Hoewel Wahis een zeer lange staat van dienst had als gouverneur-generaal van 1892 tot 1912, 

was hij vaak afwezig in Kongo. In Kongo Vrijstaat werd hij toen vervangen door 

verschillende vice-gouverneurs-generaal. De belangrijkste onder hen waren Félix Fuchs, 

Emile Wangermée en Paul Costermans. Wahis was vanaf de tweede helft van 1901 tot de 

eerste helft van 1905 niet in Kongo. Net in die periode deden er zich belangrijke 

gebeurtenissen in Kongo Vrijstaat voor. Ten eerste was er de inspectietocht van de Engelse 

consul Roger Casement en diens belastend rapport en nadien het daaropvolgend geëiste 

onderzoek van de Onderzoekscommissie Janssens. De koning belastte Wahis tijdens ‘zijn 

Belgische periodes’ ook vaak met militaire zendingen in Europa. Volgens een artikel in de 

Meenenaar van 24 juni 1905 ging het om militaire zendingen in Rusland, Duitsland en 

Frankrijk. Zo moest hij in 1901 de bewegingen van het Franse leger nagaan en in 1904 die 

van het Engelse leger. Wanneer hij door Leopold II niet belast werd met dergelijke militaire 

zendingen, vervulde hij administratieve functies op de departementen van Kongo Vrijstaat in 

Brussel.  

 

In Kongo Vrijstaat zelf was Théophile Wahis geen zittenblijver. Hij deinsde niet terug voor 

verschillende inspectietochten door het Kongolese grondgebied. Kort na zijn aanstelling als 

gouverneur-generaal ondernam hij zijn eerste. In 1895 zou hij zijn tweede ondernemen, maar 

vooral zijn volgende inspectietochten door Boven-Kongo van 1896-1897, 1900-1901 en 

1905-1906 zijn belangrijk in het oeuvre van Kongo Vrijstaat. Wahis vertrok dus ook na de 

terugkeer van de Onderzoekscommissie en na de zelfmoord van Costermans, opnieuw als 

gouverneur-generaal naar Kongo Vrijstaat. In die hoedanigheid controleerde hij de resultaten 

van de Onderzoekscommissie en formuleerde de nodige verbeteringen en hervormingen. 

Wahis was een militair en dat is hij zijn hele leven duidelijk gebleven. Ook als administratief 

hoofd van Kongo Vrijstaat kon hij zijn achtergrond niet verloochenen, dat viel ook af te 

leiden uit zijn houding tegenover zijn ondergeschikten, wat al te vaak problemen opleverde. 

Ook zijn uitspraken over de inlanders laten zien dat hij een militair was. Volgens hem was 

militair vertoon immers de enige manier om de luie zwarte aan het werk te krijgen. Wahis 

bleef ook na de overname van Kongo door België in augustus 1908 gouverneur-generaal en 

dat tot 1912. Hoewel hij sinds 1906 niet meer naar Kongo zou komen, kreeg hij evenwel nog 
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steeds het loon van gouverneur-generaal. Het einde van Leopold II betekende in feite zo goed 

als het einde van Wahis in de Kongolese administratie. De militair Wahis hoorde niet meer 

echt thuis in die nieuwe orde. Wahis werd na zijn lange carrière als gouverneur-generaal 

opgevolgd door Felix -Alexander Fuchs. Fuchx had Wahis al enkele keren als interimaris 

vervangen. De mannen hadden geen goede band met elkaar. Ze verschilden volledig qua 

karakter en qua vorming. Wahis was een militair in hart en nieren, Fuchs daarentegen was een 

intellectueel.  

 

Leopold II had in Wahis een groot vertouwen en hun relatie kon bijna vriendschappelijk 

worden genoemd, dit blijkt duidelijk uit de bewaarde briefwisseling. Zo schreef de koning 

vanuit zijn geliefde stad Oostende op 30 september 1891 een brief aan Theopile Wahis met: 

Mijn waarde heer Wahis, ik dank U oprecht voor uwe goede diensten, de bedrijvigheid en 

wijsheid waarmede U Kongo bestuurt... Als trouwe militair kreeg Wahis talrijke 

bevorderingen en onderscheidingen. Zo was hij luitenant–generaal der Infanterie, ere 

gouverneur–generaal van Belgisch Kongo van 1892-1912, ere–vleugeladjudant van koning 

Leopold II van 1906-1909, commandant van de 2
de

 Infanteriebrigade van 1901 tot 1905 en 

commandant van het 1
ste

 Regiment Grenadiers van 1889 tot 1901. Daarnaast werd hij ook 

geridderd als groot officier in de Leopoldsorde en de Kroonorde, het Zwaard van de Orde van 

Zweden en ga zo maar door. De belangrijkste en door hem meest gekoesterde onderscheiding 

was zijn in 1901 verworven graad van generaal–majoor en de titel van baron, die natuurlijk 

zijn ego danig streelden. Generaal Wahis genoot van zijn aanzien en de eretekens. Zo was hij 

ook in zijn nopjes toen hij feestelijk werd gehuldigd door de Cercle Africain
55

. Die huldiging 

vond plaats in het kader van de Internationale Kongo-tentoonstelling tijdens de zomer van 

1897.
56

  

 

Théophile Wahis was achtenzestig toen hij gouverneur-generaal af was. In Brussel zou hij 

samen met zijn vrouw zijn laatste jaren doorbrengen. Zijn in 1877 geboren zoon, Théophile 

Wahis Junior zou in vaders voetsporen treden en eveneens een militaire opleiding genieten. 

Hij werd luitenant –generaal bij het Belgische leger en vocht in de Eerste Wereldoorlog. Op 

                                                 
55

 De Cercle Royal Africain, die op 7 december 1889 werd opgericht, was de eerste vereniging van 

oudgedienden in Afrika. Generaal Albert Thys, de beroemde bouwer van de spoorlijn Matadi-Leopoldstad, was 

de eerste voorzitter. De vereniging had twee doelstellingen: onder de leden een geest van vaderlandsliefde 

levendig houden en eendracht, uitwisseling van ideeën, het verstrekken van documentatie en ontspanning 

bevorderen. 
56

 A.M. DELATHUY, Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, Antwerpen, 1985, p. 446. 



 37 

26 januari 1921 overleed de bejaarde Theophile Wahis senior op zevenenzeventigjarige 

leeftijd te Brussel. Het einde van een roemrijk verleden van een wel heel bijzondere man. 

 

 

1.6 Besluit 

 

We kunnen dus besluiten dat in de periode dat gouverneur-generaal Théophile Wahis goed en 

wel in de Kongolese gouverneurszetel zat, alles aanwezig was om met een van hoger uit 

geregisseerd systeem zoveel mogelijk winst uit Kongo Vrijstaat te halen. We stelden vast dat 

vanaf 1876 de koloniale droom van Leopold II vorm kreeg op de Aardrijkskundige 

Conferentie van Brussel, waarop het AIA in het leven werd geroepen. Via deze organisatie 

werden verschillende expedities naar het gebied gestuurd, grotendeels gefinancierd uit de 

persoonlijke portefeuille van Leopold II. Het was uiteindelijk met de Conferentie van Berlijn 

dat Leopold II eindelijk zijn eigen privé-domein bezat. Hoewel in de Akte van Berlijn 

uitdrukkelijk de voorwaarde tot vrijhandel en afschaffing van de slavenhandel werd 

gevorderd, bleek al snel dat daarvan niets in huis zou komen.  

 

De vorst organiseerde een uitgekiende administratie met een resem vertrouwelingen aan het 

hoofd van die structuur. Met de invoering van het régime domanial, waarbij alle vacante 

gronden tot staatseigendom werden verklaard en het vanaf 1893 opgezette exploitatiesysteem, 

dat als doel had een zo groot mogelijke winst uit de domaniale producten te halen, werd de 

toon gezet van het Leopoldiaans Regime. Toen Leopold II na de Conferentie van Berlijn de 

steun van Groot-Brittannië niet meer echt nodig had, zette hij in de plaats van de Brit F. 

Winton, C. Janssen aan het hoofd van de Kongolese administratie. Toen ook hij niet meer 

akkoord ging met de situatie in Kongo Vrijstaat, werd hij eveneens vervangen. De nieuwe 

gouverneur-generaal werd Théophile Théodore Wahis. Hij was de verpersoonlijking van het 

nieuwe op militaire leest geschoeide regime in Kongo Vrijstaat. Met deze trouwe zetbaas die 

moest toezien op de goede uitbouw van de militaire macht van de Force Publique, zien we dat 

vanaf 1893 alles voor handen was voor een echt exploitatiesysteem dat het leven zou kosten 

aan vele duizenden Afrikanen. 
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Hoofdstuk 2 De Eerste anti-Kongolese campagne (1893-

1897) 

 

2.1 Inleiding 

 

In dit onderdeel wensen we dieper in te gaan op de eerste klachten die werden geponeerd 

tegenover het regime van Leopold II in Kongo. Kortweg, we bekijken de belangrijkste 

gebeurtenissen van de eerste anti-Kongolese campagne, zo worden in het jargon immers de 

aanklachten van de jaren negentig genoemd. Zoals geweten waren in Kongo heel wat 

protestantse zendelingen aanwezig. Zij konden vaststellen welke gruweldaden zich afspeelden 

achter de filantropische façade die Leopold II over zijn Kongo had opgetrokken. Onverwacht 

en zeker zonder het ooit van plan te zijn geweest, leverden zij eersterangs getuigenissen. Ook 

katholieke missies vonden hun weg naar het Kongolese grondgebied, hoofdzakelijk na 

aandringen van de koning. De eerste anti- Kongolese campagne, speelde zich hoofdzakelijk af 

in het Evenaarsdistrict, waar het régime domaniale van kracht was en de rubberterreur 

onverbiddelijk heerste. 

 

In dit hoofdstuk bekijken we de verschillende klachten die werden geponeerd tegen het 

rubberregime in het Evenaarsdistrict en de weerklank daarvan in de Europese pers. We 

onderzoeken ook hoe Kongo Vrijstaat en meer bepaald zijn hoogste functionaris in Kongo, 

gouverneur-generaal Wahis daarop reageerde. Daarbij nemen we vooral zijn uitspraken in de 

pers in beschouwing, maar niet minder belangrijk zijn uitspraken tijdens zijn inspectietocht 

van 1896-1897. Waren de aanklachten door missionarissen volgens Wahis het werk van 

enkelingen die hun boekje te buiten gingen, of was het gehele systeem rot? Verder bestuderen 

we ook of Wahis eventueel demarches heeft ondernomen om bepaalde getuigenissen niet of 

juist wel aan het licht te brengen en of de informatiedoorstroming naar België vlot verliep. 

Omdat hij tijdens die periode ook door de koning belast werd met de uitbouw van de 

binnenlandse administratie is hij bijgevolg een prachtig onderzoeksobject.  
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Verder bekijken we ook de affaire Stokes-Lothaire
57

, die in dezelfde periode plaatsvond en 

die voor een zeer grote druk op Leopold II’s Kongo zorgde. Stilaan maar zeker luidden de 

doodsklokken over Leopold II’s personele unie. We positioneren verder ook de Commission 

pour la Protection des Indigènes in het geheel en bekijken in welke mate dit orgaan in het 

voor- of nadeel van het Kongolese oeuvre heeft gespeeld. Als laatste schetsen we hoe de 

zendelingen hun klachten naar het einde van 1897 naar buiten brachten en in welke mate 

andere mensenrechtenorganisaties daarbij een rol speelden.  

 

 

2.2 Zendelingen als bevoorrechte getuigen 

 

De zendelingen waren in Kongo al aanwezig voordat Leopold II’s Kongo Vrijstaat erkend 

werd door de mogendheden van de Conferentie van Berlijn in 1885. Ook na de erkenning 

kwamen steeds meer congregaties zich vestigen in Kongo Vrijstaat. We moeten hierbij wel 

een onderscheid maken tussen de Belgische katholieke missies en de hoofdzakelijk 

protestantse buitenlandse stichtingen. Zoals Leopold II stevig de touwtjes in handen wou 

hebben bij de politieke organisatie en de uitbouw van Kongo Vrijstaat, wilde hij ook de 

religieuze congregaties in zijn greep kunnen houden. Omdat Leopold II heel erg bevreesd was 

om buitenlanders in dienst te nemen, stuurde hij er bij de Belgische katholieke congregaties 

op aan om Kongo te christianiseren. Hij dacht de Belgen in zijn Kongo wel te kunnen kneden 

naar zijn eigen filantropische goeddunken, over de buitenlanders had hij minder controle. De 

sinds 1888 aanstromende golven van Belgische missionarissen konden echter de 

oorspronkelijke voorsprong van de protestanten moeilijk ongedaan maken.  

 

Hoewel vele zendelingen ongetwijfeld op de hoogte waren van de misbruiken die zich 

afspeelden bij de rubberoogsten nadat Kongo Vrijstaat was erkend en de rubber- en 

ivooroogst een vlucht nam, waren er toch relatief weinig die hun klachten openbaar maakten. 

Enkelingen gingen privé bij de administratie klacht indienen, maar velen onthielden zich van 

commentaar. Ze vonden dat ze zich niet moesten inlaten met staatszaken. Een andere reden 

voor de betrekkelijk lage doorsijpelingsgraad van protesten was te verklaren doordat vele 
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missies in gebieden waren opgetrokken waar het domaniale systeem (nog) niet aanwezig was. 

Verder waren vele zendelingen niet in de mogelijkheid een totaal beeld te krijgen van de 

gebeurtenissen in Kongo en konden ze enkel over hun regio getuigen. Een vierde 

beweegreden moet gevonden worden in het feit dat de Staat een machtspositie had bij de 

verkoop van gronden aan missies en het toelaten van congregaties in Kongo Vrijstaat. Vele 

zendelingen vreesden voor hun zendingswerk bij een openbare aanklacht. Wanneer ze een 

keuze moesten maken tussen zich uitspreken over alles wat in Kongo Vrijstaat gebeurde of 

hun evangelisch werk verder zetten, verkoos de overgrote meerderheid toch voor het laatste. 

Dat was tenslotte de reden waarvoor ze naar Kongo waren gekomen, om de wilde zwarten te 

bekeren en hen het woord Gods te leren.
58

  

 

Toch maakten enkele missionarissen hun bevindingen publiek. Zo was er Grattan Guinnes, 

het hoofd van de Regions Beyond Missionary Union
59

, die aan het einde van het jaar 1890 de 

Aborigines Protection Society in Londen toesprak over de vele misdaden in Kongo Vrijstaat. 

Vanaf 1893 verschenen met grotere regelmaat vernietigende rapporten van voornamelijk 

Zweedse en Britse zendelingen. Die klachten werden hoofdzakelijk geponeerd tegen de 

rubberterreur die een hoge vlucht had genomen na de invoering van het Régime Domaniale in 

het Evenaarsdistrict. Al waren ook zij bij aanvang weigerachtig geweest om publiekelijk 

uiting te geven aan hun vaststellingen. In dat district waren heel wat protestantse congregaties 

aanwezig, onder andere The American Baptist Missionary Union, de Congo Balolo Mission 

(C.B.M.) en de Baptist Missionary Society. 

 

 

2.3 De klachten na de invoering van het Régime Domaniale in 

het Evenaarsdistrict 

2.3.1 De vestiging van de domaniale politiek in het Evenaarsdistrict  

 

In 1890 werd Charles Lemaire districtcommissaris van het Evenaarsdistrict, nadat hij een jaar 

als adjunct-districtcommissaris in dienst van J. Van Dorpe in de Kongostaat aan de slag was. 

Op 30 mei 1892 kreeg de gouverneur–generaal een brief van Van Eetvelde, waarin hij 
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schreef: Sedert zijn verblijf aan de Evenaar bewijst de heer Lemaire zijn bestendige en 

intelligente toewijding aan de belangen van de staat… Ik zou echter graag zijn aandacht 

vestigen op de twee belangrijkste punten van zijn missie aan wier uitvoering de regering het 

grootste belang hecht. Het eerste punt betreft het oogsten van rubber. Ik stel overigens vast 

dat de heer Lemaire zich daarmee inlaat en ik twijfel er niet aan, dat hij de desiderata van de 

regering terzake zal verwezenlijken; desideratie die ik hierna resumeer: 

 

1. zeer precieze gegevens verzamelen over de aanwezigheid van rubber in Lopori, 

Maringa, Busira, Tshuapa en Ruki, 

2. geen enkele inspanning schuwen om vanaf nu en over heel het Evenaarsdistrict zo veel 

mogelijk rubber te oogsten, om zonder uitstel een belangrijke handelsstroom te 

scheppen.
60

 

 

Het is duidelijk dat Van Eetvelde al snel duidelijk maakte aan Lemaire, wat zijn taak was als 

districtcommissaris van het Evenaarsdistrict. Toch zou hij niet diegene zijn die met een 

systematische rubberoogst is begonnen. Lemaire had al snel door dat dergelijke instructies 

niet zonder gruwelijk geweld konden opgevolgd worden. Hij weigerde zich in te zetten om de 

inlanders op dergelijke manier rubber te laten oogsten. Na zijn eerste ambtstermijn werden 

dan ook alle mogelijke middelen aangewend om te voorkomen dat hij herbenoemd zou 

worden als districtcommissaris. Het was uiteindelijk onder Lemaires opvolger, Léon Fiévez 

dat de zendelingen met de gruwelverhalen naar buiten trokken. Fiévez was een Zuid-

Belgische boerenzoon die in 1893 het Evenaarsdistrict onder zijn bevoegdheid kreeg, daar hij 

tijdens zijn eerste Kongolese termijn in Boven-Kongo zeer voortreffelijk werk had geleverd. 

Fiévez moest in het Evenaarsdistrict het administratief centrum van het district overbrengen 

naar de monding van de Ruki, die de naam Coquilhatstad kreeg. Verder moest hij ook de 

domaniale politiek versterken. In zijn eerste opdracht slaagde hij met succes, voor de 

versterking van de domaniale politiek deed hij beroep op het leger. De rubber bleek van 

uitstekende kwaliteit te zijn, de winningsmethoden daarentegen waren zeer aanvechtbaar. Het 

was op deze manier dat Fiévez op de lijst der beschuldigden van ‘Kongolese wreedheden’ 

kwam te staan. De inlanders noemden hem dan ook niet voor niets de duivel van de 

Evenaar.
61
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2.3.2 De zendelingen in het Evenaarsdistrict 

 

In het Evenaarsdistrict vond de rubberoogst plaats onder het oog van de protestantse missies. 

Het waren dan ook die zendelingen die als de eersten de buitenwereld inlichtten over de 

gruwelijke praktijken in Kongo Vrijstaat. Er was geen beter medium dan de pers om de feiten 

wereldwijd kenbaar te maken. Onder districtcommissaris Lemaire waren de verhoudingen 

tussen de zendelingen en het staatspersoneel van goede kwaliteit. In de beginmaanden van 

diens opvolger Fiévez zag alles er ook nog rooskleurig uit, maar daarna liep het uit de hand.  

 

Het waren de zendelingen van Bolenge: de Schot Ch. Banks, de Engelsman J.B. Murphy en 

de Zweed Sjöblom, die met de grootste verontwaardiging keken naar Fiévez’ bedrijvigheden. 

Zij konden het niet meer aanvaarden dat vele honderden mensen werden gedood voor de 

weigering of de onvoldoende levering van rubber. In december 1894 kwam het dan ook tot 

een open botsing tussen de zendelingen van Bolenge en Fiévez. Dit conflict kwam er na een 

bloedige actie van beambte Goetgeluck in de nabijheid van de missie. Murphy en Sjöblom 

waren daarop naar Coquilhatstad gegaan om te protesteren tegen de bloedige expedities. Zo 

klaagden zij heel fel het sentinels-systeem aan, waarbij zwarte soldaten, uit een vaak 

gewelddadige en vijandige stam, in het dorp gestationeerd werden om de dorpelingen tot het 

oogsten van rubber te dwingen. Dat leidde uiteraard tot grote excessen, waarbij de 

dorpelingen maar al te vaak aan de willekeur van de soldaten onderworpen werden. Enkel met 

radicale veranderingen door de overheid kon de situatie verbeteren.
62

 Fiévez was er op dat 

moment niet, maar eens hij ruchtbaarheid kreeg van de komst van de zendelingen, schreef hij 

hen een dreigbrief. Hij dreigde met de uitdrijving van de zendelingen en eiste dat ze zich niet 

langer met de politiek bemoeiden. Murphy liet zich echter niet zomaar intimideren.  

 

De zendeling Joseph Clark van de A.B.M.U., die in dezelfde tijd naar een plaats zocht voor 

het opzetten van een missiepost, stelde net als de zendelingen van Bolenge met eigen ogen de 

gruwel in de omgeving van het Tumbameer vast. De eens zo bevolkte dorpen liepen leeg. In 

november 1894 schreef Clark hierover dan ook een brief aan Fiévez: Ikoko, dat wij 

opgebouwd hebben is leeg… Benoorden de inham van Ikoko is er bijna niemand meer en 

indien u er niet vlug in slaagt de onrust te keren, zullen de dorpen leeglopen. Ik vraag u ons te 

helpen, om vrede te krijgen aan het Tumbameer. In dezelfde maand trof Clark nog lijken aan 

in de inham en op het strand, later bracht hij daarover verslag uit bij kapitein Sarrazijn, de 
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commandant van het legerkamp in Irebu, maar die negeerde de verklaringen van de door 

Clark opgetekende ooggetuigenissen en aanvaardde de versie van zijn soldaten. Clark liet het 

daar niet bij en op 15 november 1894 verzocht hij Murphy via de directie van het 

zendelingsgenootschap de Amerikaanse ambassade op de hoogte te brengen en de brief aan 

Leopold II persoonlijk te tonen. Hij hoopte zo dat Leopold II op de hoogte werd gesteld van 

alles wat zich in Kongo Vrijstaat afspeelde. Clark geloofde niet dat Leopold II daar geen weet 

van had.
63

  

 

 

2.3.3 De eerste klachten betreffende het Evenaarsdistrict in de Engelse 

pers 

 

Het ABMU-bestuur had reeds geruime tijd zijn ongenoegen geuit tegenover bepaalde 

toestanden in Kongo. De aanhoudende rubberterreur van Fiévez zorgde ervoor dat ze de 

staatssecretaris in Washington inlichtten. James S. Ewing de Amerikaanse minister te Brussel 

overhandigde het belastende materiaal aan Van Eetvelde. Die deed echter of zijn neus 

bloedde, al wist hij heel goed wat er aan de hand was in het Evenaarsdistrict. Hoewel de 

eerste Amerikaanse diplomatieke tussenkomst redelijk gemakkelijk van de baan kon worden 

geveegd, verschenen steeds meer belastende artikels in de pers. Halverwege oktober 1895 

kwamen de barbaarse methodes van de Kongo Vrijstaat-administratie voor de eerste maal aan 

bod in de Engelstalige dagbladpers. Het eerste artikel was afkomstig van een anonieme 

zendeling die uitermate bevreesd was voor represaillemaatregelen, maar die evenwel een 

boekje opendeed over de sinistere reputatie van Lothaire
64

 in Boven-Kongo.
65

  

 

Op 18 november 1895 publiceerde de Times
66

 een tweede interview over hetzelfde 

onderwerp, maar nu van de hand van Murphy. Hij had het over de gruwel waarover hij Fiévez 

reeds had aangesproken eind 1894, samen met nog enkele elementen ten laste van Kongo 

Vrijstaat, waaronder ook de feiten die de zendeling Clark hem had aangebracht. Hij wees er 

op dat het voor de gouverneur-generaal onmogelijk was het onmetelijke Kongolese 

grondgebied te controleren. Dat zorgde er echter voor dat de ambtenaren een onbegrensde 
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macht hadden en dat ze vooral uit waren op promotie en op de geldpremies die werden 

verkregen door het aanbrengen van arbeiders en rubber. Hij besloot boven alles dat het de 

rubberkwestie was die de verantwoordelijkheid droeg voor de algemeen gangbare 

afschuwelijke praktijken in Kongo. Verder verwees Murphy ook naar de afgehakte handen die 

de soldaten moesten aanbrengen. Daarmee moesten ze bewijzen dat de kogels die ze kregen 

om de mensen met geweld aan de rubberoogst te zetten, niet nutteloos werden verkwist. Het 

Reuterinterview met Murphy had over Het Kanaal een diepe indruk gemaakt, ook al omdat 

net toen grote commotie was ontstaan naar aanleiding van de in volle gang zijnde campagne 

rond de Stokes-affaire.
67

  

 

Meteen werd door de centrale regering in Brussel een public-relationscampagne op gang 

gebracht. Zo probeerde Stanley in een artikel van november 1895 de beschuldigingen van 

Murphy van de hand te doen. Ook de centrale regering van Kongo Vrijstaat zou in de Times 

van 6 april 1896 de aanklachten trachten te keren. Ondertussen zou gouverneur-generaal 

Wahis aan Joseph Delancker het bevel geven om naar Boven-Kongo te gaan voor een 

onderzoek, teneinde de aantijgingen van Murphy te onderzoeken. Delancker zou derhalve in 

februari 1896 vijf keer in Bolenge met de zendelingen Banks en Sjöblom spreken. Murphy 

was toen immers definitief uit Kongo vertrokken. De magistraat ondernam al bij al een 

gebrekkig onderzoek, met vaak slechte en vage argumenten. Delancker zou niet lang kunnen 

genieten van zijn Kongo-avontuur, al na een jaar Kongo Vrijstaat overleed hij.
68

  

 

In 1896 zat Fiévez’ termijn als districtcommissaris erop.
69

 Rust in het gebied was er zeker 

niet. Vele dorpen waren leeg of de bevolking was gedecimeerd en overal heersten opstanden, 

ook in het gebied ten zuiden van het Tumbameer waar de zendelingen actief waren. Wahis die 

hierover informatie kreeg van Fiévez stuurde versterking. In juli van dat jaar zou hijzelf het 

gebied aandoen tijdens een inspectietocht door het Evenaarsdistrict.  

 

Ondertussen was er een andere zaak die grote ruchtbaarheid had gekregen. Het was een cause 

célèbre die de Europese kranten een jaar lang zou beheersen en die uiteindelijk omstreeks 

1895 het requiem over Leopold II’s Kongo zou inluiden, namelijk de illegale ophanging van 
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de Engelse ivoorhandelaar Stokes. De koning realiseerde zich dat een uitzonderlijke zet nodig 

was voor het afweren van de internationale en nationale vloed aan kritiek die was 

voortgekomen uit de onthullingen van Murphy, Sjöblom en andere zendelingen, maar ook 

door de ter ore gekomen ophanging van Stokes. Daarom ondernam de Kongo-administratie in 

Brussel een ultieme stap om de verschillende negatieve berichten de kop in te drukken, 

namelijk de oprichting van een commissie ter bescherming van de inlandse bevolking, die 

men in het Frans betitelde met La Commission pour la Protection des Indigènes. 

 

 

2.4 La Commission pour la Protection des Indigènes 

 

In de periode 1893- 1897 kreeg de wereld voor de eerste maal op grotere schaal te horen wat 

schuilging achter de schijnbaar filantropische façade die Leopold II over zijn Kongo Vrijstaat 

had opgericht. Vooral midden jaren negentig bereikten de klachten in de pers een eerste piek. 

Uit strategische overwegingen maakte Brussel op 18 september 1896 vier maatregelen 

bekend. Ten eerste de oprichting van La Commission pour la Protection des Indigènes. Ten 

tweede een oproep aan de Kongo-ambtenaren om de gedragsregels met betrekking tot de 

Afrikanen na te leven. Tertio de benoeming van een staatssecretaris die de naleving van die 

regels moest controleren en ten vierde de aanvulling van het Kongolese strafwetboek met 

bepalingen ter beteugeling van lijkverminking, menseneterij en gifproeven. De wettelijke 

omkadering voor de Beschermingscommissie zag er als volgt uit:  

 

 

A permanent Commission is instituted to watch over the protection of the natives throughout the 

territories of the State. The members of this commission are nominated by the King-Sovereign for a 

period of two years from among the representatives of philanthropic and religious Associations. Are 

named in the first instance:  

Mgr. van Ronsle, Bishop of Thymbrium, Vicar Apostolic of the Congo Independent State, President  

Father van Hencxthoven, J., Superior of the Jesuit Mission at Leopoldville;  

Father de Cleene, of the Congregation of Scheut ;  

William Holman Bentley, of the Baptist Missionary Society Corporation;  

Dr. A. Sims, of the American Baptist Missionary Union; 

George Grenfell, of the Baptist Missionary Society Corporation, Secretary; 
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The members of the Commission are to inform the judicial authorities of any acts of violence of which 

the natives may be the victims. Each of the members, individually, may exercise this right of 

protection, and communicate directly with the Governor-General. The Commission shall further 

indicate to the Government the measures to be taken to prevent slave-trading, to render more effective 

the prohibition or restriction of the trade in spirituous liquors, and gradually to bring about the 

abolition of barbarous customs, such as cannibalism, human sacrifices, ordeal by poison, etc.   

 

Our Secretary of State is charged with the execution of the present Decree.  

Done at Brussels, the 18th September, 1896. 

By the King Sovereign: the Secretary of the State (signed) Edm. van Eetvelde 

 

 

Op 1 oktober 1896 kreeg gouverneur –generaal Wahis instructies
70

 van staatssecretaris Van 

Eetvelde in verband met de oprichting en het doel van de Beschermingscommissie. Wahis 

werd belast met het informeren van de uitverkoren missionarissen en moest er op toe zien dat 

ze hun taak ernstig zouden opnemen. Alle correspondentie tussen de commissieleden moest 

bovendien gemeld worden aan de gouverneur en om de vijf maanden werd de secretaris van 

de Commissie Grenfell belast met het schrijven van een verslag waarin de werking van de 

Commissie -, de gewelddaden die werden vastgesteld door de leden -en de resultaten die ze in 

die vijf maanden bereikt hadden, werd beschreven. Om de ordonnanties extra kracht bij te 

zetten gelastte van Eetvelde Wahis ermee misdaden tegen de inlandse bevolking te bestraffen 

door de beschuldigden uitsluitend voor het Hof van Eerste Aanleg in Boma te laten 

verschijnen en niet voor de territoriale rechtbanken. Behoudens de gevallen (soldaten) die 

speciale jurisdictie behoefden, die verschenen voor de Conseils de Guerre.  

 

Ofschoon de commissie met veel tromgeroffel werd opgesteld, bleek de organisatie maar op 

luchtkastelen gebouwd. De leden waren door de vorst zorgvuldig geselecteerd. Elke zendeling 

die in de commissie zetelde, had in het verleden al meermaals bewezen de Staat een warm 

hart toe te dragen en bovendien waren ze allen ver van elkaar gestationeerd. Grenfell had dat 

al snel door. Dat schreef hij dan ook in een brief Wahis
71

 kort nadat hij zijn benoeming tot 

secretaris van de Commissie vernam. Ook uit latere brieven blijkt dat de organisatie niet goed 

werkte, ze kwamen er amper toe elkaar te spreken. De leden van de commissie bevonden zich 

bovendien allemaal in gebieden waar er bijna geen wreedheden plaatsvonden. Sjöblom had al 
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snel door dat de Commissie een manoeuvre was om zand in de ogen van de Europeanen te 

strooien.
72

 De rapporten die de Commissie verspreidde hadden dan ook meestal een positief 

karakter. We kunnen dus algemeen besluiten dat de Commission pour la Protection des 

Indigènes een zeepbel was. De commissie had er wel voor gezorgd dat in België de zeer 

sporadische klachten waren opgehouden. Internationaal was dit helemaal niet het geval. Zo 

zou de zaak Stokes permanent op de voorgrond verschijnen en een jaar lang de internationale 

media beheersen.  

 

 

2.5 De positie van gouverneur–generaal Th. Wahis in de zaak 

Stokes 

 

In Groot-Brittannië was er al enige bezorgdheid omtrent de protesten die langzaam 

doorsijpelden in de publieke opinie, onder andere door het werk van de vele Britse 

protestantse zendelingen en door de kritiek die verschillende Britse administraties van West-

Afrikaanse gebieden uitten aan het adres van het Colonial Office betreffende de behandeling 

van Britse onderdanen in Kongo Vrijstaat.
73

 Toch kon de Belgische vorst relatief makkelijk 

zijn rubberregime uitbouwen zonder vanuit het buitenland al te veel druk te voelen op zijn 

beleid. Daar kwam echter verandering in toen de Belgische luitenant-generaal Lothaire de 

Britse ivoorhandelaar Stokes die vanuit Duits Oost-Afrika opereerde, aan een boom liet 

ophangen. Het proces dat voor de Krijgsraad verscheen, was een echte aanfluiting. Er werd 

geen vonnis voorgelezen, er waren valse getuigenissen, er werd bovendien gesjoemeld met de 

erfenis van Stokes. Professor Daniël Vangroenweghe behandelt in zijn recentste boek
74

 door 

middel van nieuw opgedoken archiefmateriaal op ontluisterende manier deze affaire, die 

gezien wordt als het begin van de zwanenzang van Leopold II’s Kongo. Aan de hand van dit 

boek en het door ons vergaard bronnenmateriaal in het Algemeen Rijksarchief te Brussel 

zullen we in dit hoofdstuk de positie van gouverneur-generaal Wahis trachten te duiden. 

Stokes zelf is van minder belang als we de positie van gouverneur-generaal Wahis bekijken in 

deze kwestie. We willen ons vooral focussen op de verwezenlijkingen van Lothaire en zijn 
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relatie met Wahis. Deze haatrelatie zou niet onbelangrijk blijken voor Wahis’ latere carrière. 

We bouwen bijgevolg ons relaas als volgt op: we gaan van start met een korte situering van 

Lothaire en Stokes in het Kongolese geheel en gaan daarna dieper in op de rechtzaken, 

waarbij we steeds nauwgezet de (veranderende) relatie tussen Lothaire en Wahis bekijken. 

 

 

2.5.1 Situering Hubert Lothaire 

 

In oktober 1888 vertrok Hubert richting Kongo Vrijstaat. Vanuit Boma vertrok hij met een 

contingent dragers te voet richting Leopoldstad. In 1890 vertrok Lothaire richting Boven-

Kongo. Hij kwam er in contact met Baert een districtcommissaris die een zeer uitgestrekt 

gebied onder zijn bevoegdheid had. Het reikte namelijk tot aan Sinte-Maria-Berghe aan de 

monding van de Kasai. Samen bestraften ze Tchumbiri en stichtten er een staatspost. In 

Nieuw-Antwerpen werd Lothaire tot districtcommissaris benoemd en leverde er behoorlijk 

werk. Lothaire onderscheidde zich in die periode door de slavenhandel van de Afro-Arabieren 

in het gebied zo goed als kort te wieken. Dit alles gebeurde tijdens de Arabische Campagne.
75

 

Vanaf dan zou het beginnen mislopen tussen gouverneur-generaal Wahis en Lothaire. Die 

laatste was zonder toestemming van de gouverneur-generaal naar Stanley Falls getrokken om 

de Arabieren klein te krijgen. De centrale overheid in Brussel negeerde Wahis’ blaam die 

daarop was gevolgd omdat Lothaire onwettig zijn grondgebied had verlaten. Lothaire had 

immers heel wat ivoor buitgemaakt tijdens zijn campagne en dat stemde Brussel gunstig. Uit 

het feit dat de centrale overheid niet inging op Wahis’ verbod, kunnen we al afleiden dat de 

gouverneur-generaal weinig beslissingsrecht had. De centrale overheid bepaalde zelf of Wahis 

al dan niet kon overgaan tot het straffen van zijn onderdanen. We moeten ons wel behoeden 

voor generaliseringen. Toch is het frappant dat wanneer er veel geld, hier in de vorm van 

ivoor, mee gemoeid was, de centrale overheid een oogje toekneep en de aanbevelingen van de 

gouverneur-generaal in de wind sloeg. Niet lang na zijn eerste blaam vertrok Lothaire in 1894 

nogmaals op oorlogspad op vraag van Dhanis in de Maniema. Bij zijn terugkeer begin april 
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wachtte hem weer een boze brief betreffende zijn onwettige afwezigheid van de gouverneur-

generaal. Opnieuw zou Brussel de strafmaat laten vallen.  

 

In mei 1894 kreeg Lothaire van de gouverneur-generaal de opdracht om zo vlug mogelijk de 

haven Mahagi te bezetten. Daarnaast moest hij ook de laatste Arabische verzetshaarden 

opruimen. Tijdens de expeditie onderschepte één van Lothaires ondergeschikten, Stuyvers op 

weg naar Avakubi twee niet gedateerde briefjes van Stokes die waren gericht aan de 

nyampara van Ungarawa of aan de staatsagent die commandant was van de streek. In de 

brieven kondigde Stokes zijn komst aan en vroeg dat zijn ivoor gauw werd geleverd. Kort 

daarna vaardigde Lothaire een aanhoudingsbevel uit tegen Stokes en zond Henry daarvoor op 

pad. Kort daarna werd Stokes gevangen genomen.
76

  

 

 

2.5.2 Situering van Charles Stokes 

 

Charles Stokes was een protestantse Ier. Hij ging werken als klerk bij een 

scheepvaartmaatschappij in Liverpool. In 1877 voelde hij zich geroepen om zendeling te 

worden en sloot zich aan bij de Church Missionary Society (CMS). In 1878 kwam Stokes in 

Zanzibar aan om Buganda, het huidige Oeganda, te kerstenen. Hij werd belast met het 

transport van goederen naar Buganda. Hij rekruteerde daarvoor als één van de eersten 

karavaandragers, waarmee hij snel carrière zou maken. In december 1885 nam Stokes ontslag 

bij de CMS. Enkele maanden eerder was hij voor de tweede maal getrouwd met een inlandse 

vrouw, Limi genaamd. Na zijn huwelijk begon Stokes opnieuw als karavaanleider. Omdat er 

heel veel vraag was naar ivoor, schatte hij de mogelijkheden van de ivoorhandel zeer gunstig 

in. Zijn zaken floreerden en hij beschikte ook over een groep loyale hoofdmannen om zijn 

grote karavaantochten te controleren. Vele kwatongen beschuldigden hem ervan een 

smokkelaar of wapenhandelaar te zijn, sommigen noemden hem zelfs een slavenhandelaar. 

Stokes had immers veel gemeen met de Arabische manier van leven. Stokes zou door zijn 

Duits-Engelse roots de enige blanke handelaar zijn die opereerde in de niet-bezette gebieden 

tussen Kongo, het Duitse gebied en het Engelse Oeganda.  
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Toen hij in juli 1892 de toestemming kreeg om in Toro handel te drijven, kwam hij in Oost-

Kongo terecht, met andere woorden in de invloedsfeer van Kongo Vrijstaat. Daar was tot dan 

toe geen Europees gezag gevestigd, maar was er een overvloed aan goedkoop ivoor aanwezig. 

Na een hulpkreet van een collega ivoorhandelaar Kibongo wou Stokes hem uit eigen 

economische overwegingen gaan helpen. Kibongo werd gevangen genomen door Henry en 

zou enkele dagen later zonder deftig proces veroordeeld en opgeknoopt worden. De agenten 

van de Arabier waren danig in het nauw gedreven en getuigden daarom dat Stokes in 1892 in 

die streek handel had gedreven in geweren en buskruit voor ivoor. Lothaire stuurde daarop 

Henry op pad om Stokes en diens karavaan aan te houden
77

 

 

 

2.5.3 De terechtstelling van Stokes en de internationale commotie 

 

Twee dagen nadat Stokes gevangen was genomen door Henry en naar Lindi gebracht, werd 

Stokes veroordeeld. De door Lothaire voorgezeten krijgsraad van de Arabische Zone 

veroordeelde Charles Henry Stokes voor volgende feiten:  

 

1° De verkoop van buskruit, geweren, slaghoedjes aan Arabische benden van Kilonga Longa, 

Saïd ben Abedi, Kibonge in het territorium van Kongo Vrijstaat. 

2° Het laten verkopen van buskruit, capsulegeweren, slaghoedjes en geweren met patronen 

aan de bovengenoemde benden. 

3° Zelf in november 1894 buskruit, geweren en slaghoedjes verkocht te hebben aan Kibonge 

en zijn benden en aan de benden van Saïd ben Abedi die in opstand waren tegen de regering 

van Kongo Vrijstaat.  

 

Daarna sprak Lothaire het vonnis uit, waarbij Charles Henry Stokes, Engels onderdaan tot de 

doodstraf werd veroordeeld. De ophanging vond plaats de volgende dag op de post van Lindi. 

Lothaire sprak ook de confiscatie uit van de bezittingen en goederen die Stokes naar het 

territorium van Kongo Vrijstaat meegebracht had. Het proces voor de Krijgsraad was echter 

een ware aanfluiting. Er was namelijk niet eens een strafwetboek aanwezig, waardoor geen 

artikels konden worden voorgelezen op basis waarvan Stokes werd veroordeeld. Die werden 
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er pas achteraf in Boma aan toegevoegd. Er werden dus flagrante fouten gemaakt tijdens het 

krijgsproces.  

 

We willen twee flagrante voorbeelden van de geheel foute rechtsgang in deze zaak aanhalen. 

Het artikel 28 verwees naar een speciaal regime waaraan een bepaalde streek kon worden 

onderworpen. Zo kon de militaire macht als rechter oordelen dat voor het ophitsen tot een 

burgeroorlog of godsdienstoorlog de doodstraf kon worden uitgesproken. Dit regime kon 

echter enkel door de gouverneur-generaal worden toegelaten. Zoals we kunnen vermoeden, 

was dat helemaal niet aan de orde op het moment dat Lothaire Stokes ter dood veroordeelde. 

Lothaire handelde bijgevolg illegaal. Een andere flagrante fout was dat Stokes als handelaar 

én blanke niet kon veroordeeld worden tot de doodstraf zonder in beroep te mogen gaan. 

Stokes had daar meerdere malen op aangedrongen, maar Lothaire weigerde diens wens in te 

willigen.  

 

Pas begin augustus 1895 kwam deze ophanging van Stokes de internationale gemeenschap ter 

ore. Hoewel de centrale regering in Brussel al sinds april op de hoogte was van de feiten, had 

ze er nog met geen woord over gerept. Meteen na de bekendmaking gaf dat aanleiding tot 

druk diplomatiek overleg tussen Engeland, Duitsland en de centrale regering in Brussel. Het 

werd de Kongolese autoriteiten stilaan duidelijk dat de Stokes-affaire hen nog vele slapeloze 

nachten zou bezorgen. De pers belichtte de zaak uitvoerig en de Duitse en Engelse 

ambassadeurs waren nog nooit zo vaak bij secretaris-generaal Van Eetvelde op bezoek 

geweest.  

 

Het was dan ook door de druk van de Engelse autoriteiten dat Lothaire door de gouverneur-

generaal teruggeroepen werd naar Kongo om de hele zaak op te helderen. Er werd 

overeengekomen dat Lothaire zou worden berecht voor zijn daden voor een Kongolese 

rechtbank in Boma. Er zou mogelijkheid zijn tot beroep voor de Kongolese Hoge Raad in 

Brussel. Die zou dan dienst doen als een soort van Kongolees Hof van Cassatie. Na de 

uitbetaling van schadevergoedingen aan Groot-Brittannië en Duitsland en na uitvaardiging 

van een decreet dat de krijgsraden het recht ontzegde voortaan de doodstraf tegenover 

Europeanen uit te spreken, trof Kongo Vrijstaat alle voorbereidingen om aan het berechten 

van Lothaire de schijn van een ernstig proces te geven. 
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2.5.4 Van het proces in Boma tot Lothaires vrijspraak en diens 

weigering in Kongo te blijven 

  

Het proces in Boma ging uiteindelijk van start op 24 april 1896, meer dan een jaar nadat de 

feiten zich hadden afgespeeld, en duurde 3 dagen. De aanloop verliep alles behalve 

rimpelloos. De samenstelling van de rechtbank was een ware lijdensweg. Geen enkele 

magistraat wenste mee te werken aan de komedie die het proces was. Gouverneur-generaal 

Wahis kreeg de opdracht van Van Eetvelde om alles in goede banen te leiden en moest 

oplossingen vinden om het proces zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Hij kreeg daarvoor 

begin 1896 instructies vanuit Brussel
78

. Wahis had Louis Ghislain aangesteld als openbaar 

aanklager. Ghislain was een luitenant van het Belgische leger die geen opleiding in de rechten 

had genoten en geen of weinig ervaring had. De president van het hof van beroep werd Félix 

Fuchs. M. De Saegher die tegenover Wahis weigerde om rechter in beroep te zijn nam wel de 

taak als verdediger van Lothaire aan. Lothaire kwam op 27 maart 1896 aan in Boma, waar hij 

Wahis vroeg om een jury. De gouverneur-generaal kon hier echter niet op ingaan omdat hij 

andere orders had gekregen uit Brussel. Lothaire drong niettemin aan en dreigde ermee zijn 

stilzwijgend engagement van terbeschikkingstelling te verbreken en naar Portugees 

territorium te gaan, indien zijn wens niet werd ingewilligd. ‘Dat de gouverneur dan het 

aanhoudingsbevel laat uitvoeren dat drie maanden ervoor uitgeplakt was in alle 

staatsposten!’ riep Lothaire uit. Wahis kon daar niet mee lachen, want spoedig was iedereen 

in Boma op de hoogte van de geheime instructies.
79

  

 

De band tussen Wahis en Lothaire was definitief gebroken. Lothaire was zeer gekwetst dat hij 

voor het hof van beroep moest verschijnen, omdat hij ervan overtuigd was dat hij correct 

gehandeld had. Lothaire drong er bij Wahis ook op aan om zijn protestbrief in zijn 

gerechtelijk dossier te stoppen. Wahis weigerde en dreigde er zelfs mee hem een zeer zware 

straf op te leggen indien hij de protestbrief niet introk. Lothaire stemde in, maar herhaalde zijn 

dreiging om de regering ten val te laten brengen. Hij wilde ook geen getuigenissen in het 

vooronderzoek afleggen. Wahis was furieus want Lothaire trachtte weer zijn gezag aan te 

vechten.
80

 

 

                                                 
78

 A.R.: Doc. Van Eetvelde, 12/01/1896. 
79

 D. VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor, Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, 

pp.202-204. 
80

 D. VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor, Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, p. 

201-214. 



 53 

Het proces leek de klucht te zijn die Engeland en Duitsland zich hadden voorgesteld, alles 

deed immers aan als een ingestudeerd nummertje. Op de derde dag werd door Fuchs na een 

half uur beraadslaging het arrest voorgelezen, zonder enige bijkomende motivatie. Lothaire 

werd niet schuldig bevonden. Het perscommuniqué werd gekenmerkt door weglatingen. Niet 

lang daarna meldde de Engelse consul Arthur in een telegram aan ambassadeur Plunkett dat er 

redenen waren waaruit kon worden afgeleid dat het proces niet eerlijk en onpartijdig was 

verlopen. Hij vroeg bijgevolg een formeel verzoek tot beroep. Het beroep zou worden 

behandeld in België voor de Hoge Raad van Kongo. Ondertussen moest ook Stokes’ erfenis 

nog geregeld worden en ook dat zou heel wat voeten in de aarde hebben. Niet op zijn minst 

omdat het tijdens die onderhandeling tot een zwaar treffen zou komen tussen Lothaire en 

Wahis. De vriendschapsbanden zouden voor eeuwig begraven worden en Wahis zou zijn hele 

leven Lothaire zwart proberen te maken. Hij schuwde daarvoor geen enkele gelegenheid, vaak 

tot grote woede van de centrale overheid.  

 

2.5.4.1 Een groot conflict tussen gouverneur-generaal Th. Wahis en Lothaire  

 

Alvorens Lothaire op 1 mei naar België wou vertrekken, nam hij afscheid van de gouverneur-

generaal en liet hem weten dat hij geen verklaring wou afleggen in verband met de 

ivoorerfenis van Stokes. Directeur van Justitie te Boma, Armand Wolters die van Brussel de 

opdracht had gekregen om Stokes’ erfenisrechten nauwkeurig te onderzoeken, moest Lothaire 

over dit nalatenschap ondervragen. Tijdens zijn eerste bezoek ving hij echter bot bij een slecht 

gehumeurde Lothaire. Wolters lichtte daarop de gouverneur-generaal in. Wahis die weinig 

kaas had gegeten van de rechtsgang en diplomatie, antwoordde dat Wolters als directeur van 

Justitie de macht had om Lothaire te dwingen tot getuigenissen. Niet lang daarna kwam 

Wolters terug bij Lothaire met het bevel om te getuigen voor de Engelse consul, zoals Wahis 

het hem had gezegd. Indien hij dat niet deed, zou Wahis zijn ticket naar België inhouden en 

onmiddellijk het parket laten optreden. Lothaire weigerde en liet Wolters weten dat hij niet 

zou tekenen en de volgende dag naar Europa zou vertrekken. De Saegher die bij de 

gesprekken aanwezig was, zei tegen Wolters dat het bevel dat Wahis hem gegeven had een 

schending was van de rechten van de verdediging. Wolters was zich bewust van deze correcte 

argumentatie en drong daarom niet langer aan.  

 



 54 

Wahis die van Wolters te horen kreeg dat Lothaire nog steeds weigerde, was uitzinnig. Hij 

wou zelfs Lothaire in hechtenis laten nemen als hij weigerde in te stemmen met de wensen 

van de regering. Wolters trachtte Wahis te bedaren en hem uit te leggen dat Lothaire het recht 

had om te weigeren. Wahis was echter niet te kalmeren. Als volbloed militair kon hij het niet 

verkroppen dat een lagere in rang hem zo tegensprak en zijn bevel compleet negeerde. 

Bovenstaande is typisch voor de Kongo-casus. Vrijwel het volledige administratieve 

personeel bestond in die tijd uit militairen. Zij staan er wel voor bekend fel aan rang en eer te 

houden tegenover hun onder –of bovengeschikten. Wanneer de hiërarchie verstoord werd, 

braken er vaak onderlinge twisten uit. Dit was duidelijk het geval bij Wahis en Lothaire. Door 

zijn respectabele leeftijd en zijn vele verdiensten
81

 genoot Wahis heel wat aanzien bij zijn 

ondergeschikt personeel. Maar Lothaire was recht tegen Wahis ingegaan en wie dat deed, 

kreeg met de échte Wahis te doen. Wahis deed er alles aan om Lothaire te verhinderen de 

boot te nemen. Daarom gaf Lothaire zijn ontslagbrief als Kongolees staatsambtenaar. Wahis 

liet het daar niet bij en wenste Lothaire de volgende dag, de dag van zijn geplande vertrek, te 

spreken over zijn ontslag. Hij gaf daarbij Lothaire het bevel het grondgebied van Kongo niet 

te verlaten alvorens hij daar toestemming toe had gegeven. Lothaire en zijn raadsman De 

Saegher waren de mening toegedaan dat dit onredelijk hardnekkig aandringen van 

gouverneur-generaal Wahis een opdracht was van de Engelse consul. Het was echter de 

centrale Kongolese overheid die au fond beloofd had aan de Engelse consul de kwestie te 

regelen. Wahis handelde dus enkel op vraag van Brussel, maar was natuurlijk ook echt razend 

op Lothaire omdat die hem niet gehoorzaamde. Lothaire hield echter voet bij stuk en 

formuleerde zijn woorden nog heftiger dan voorheen in zijn volgende brief aan Wahis.  

 

Hij schreef: Mijnheer de gouverneur-generaal. U wilt me in Kongo houden ondanks mijn 

ontslag als staatsagent van Kongo dat ik u gisteren heb toegestuurd. U kunt dit, u bent hier de 

sterkste. Ik laat u nochtans opmerken, mijnheer de gouverneur-generaal, dat ik naar België 

zal terugkeren en dat ik zal kunnen aantonen dat, indien er in Brussel een actieve 

onoprechtheid is die bevelen geeft en louche zaken bekokstooft, er in Kongo een luitenant-

kolonel is van het Belgische leger die er zich medeplichtig aan maakt en die ze uitvoert. U 

wenst brutale macht aan te wenden om me te verhinderen naar België terug te keren na de 

toewijding die ik heb getoond aan de Kongolese staat door me te lenen of door de schijn te 
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geven me te lenen aan de komedie die Brussel voor mij heeft willen opvoeren. Getekend 

Lothaire, luitenant van de Belgische Infanterie
82

.  

 

Wahis was in alle staten toen hij de brief te lezen kreeg. Deze rechtstreekse aanval trof Wahis 

recht in zijn militaire hart. Wahis dreigde met alles wat hij ter beschikking had. Er waren de 

pogingen tot intimidatie, de tussenkomst van het parket en de administratieve dreiging tegen 

de beschuldigde. Wahis’ adjunct Emile Wangermée liep heel de nacht op en af om Lothaire te 

overtuigen niet te vertrekken, tevergeefs. Uiteindelijk vertrok Lothaire samen met De Saegher 

terug naar Europa. Het was Wahis niet gelukt om Lothaire te laten getuigen en dat zat hem 

hoog. Hij zou nog jaren, ook wanneer Wahis terug in België was, Lothaire trachtten de duivel 

aan te doen. Alvorens Wahis enkele dagen later zou vertrekken op inspectietocht naar Boven-

Kongo (infra), hield hij op vraag van zijn vervanger Wangermée een toespraak op de kade. In 

het bijzijn van staatsagenten en handelaars verweet hij Lothaire een onhandelbaar kind te zijn 

dat de eer van de regering en diens vertegenwoordiger had aangevallen. Hij voegde eraan toe 

dat Lothaire geld had aangenomen van de Staat voor zijn opdracht en als dat hem niet zon, 

moest hij al veel eerder hebben geprotesteerd. Wahis schreef na het voorval nog verschillende 

brieven naar Van Eetvelde om Lothaire af te schilderen als een gevaarlijke man. Het zat 

Wahis hoog dat Lothaire eerst zijn erkentelijkheid kwam betuigen voor alles wat de 

gouverneur-generaal voor hem had gedaan, maar dat Lothaire in feite enkele dagen daarvoor 

al de bedoeling had geuit de regering te laten springen.  

 

Op 3 augustus 1896, ongeveer drie maanden na de vrijspraak van Lothaire voor het hof van 

beroep in Boma, werd de zaak voor de Hoge Raad van Congo in Brussel behandeld. Net zoals 

in Kongo, werd Lothaire vrijgesproken en moest hij niet betalen. Ook dit proces was een farce 

en zowel de Engelse en Duitse regering als hun respectievelijke persorganen waren niet mals 

voor Kongo Vrijstaat. 
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2.5.5 De afloop van de zaak Stokes-Lothaire 

 

De zaak Stokes-Lothaire was het begin van de zielenmis voor Kongo Vrijstaat. De nationale 

en internationale pers belichtten deze zaak meer dan een jaar. Niet alleen was de ophanging 

van Stokes volledig illegaal gebeurd, ook de processen die daarna in Boma en Brussel werden 

gevoerd tegen Lothaire bleken ware schijnvertoningen te zijn. Daarnaast werd gesjoemeld 

met de ivoorerfenis van Stokes. De koning betaalde zich eveneens blauw aan tal van 

steekpenningen om verschillende instanties het zwijgen op te leggen in deze zaak. We 

verkozen deze casus aan te halen, daar ze een belangrijk wapenfeit was voor Kongo Vrijstaat. 

Bovendien bleek ook gouverneur-generaal Wahis een niet onbesproken rol te hebben in zijn 

houding tegenover Lothaire. Wat hem al snel zuur zou opbreken.  

 

 

2.6 De inspectietocht van gouverneur-generaal Th. Wahis in 

Boven-Kongo  

 

Onmiddellijk na de afloop van het proces-Lothaire te Boma, ondernam gouverneur-generaal 

Wahis in het spoor van Delancker een inspectietournee doorheen het Evenaarsdistrict en 

Stanly Falls. Die was er gekomen op uitdrukkelijke vraag van Leopold II. De aannemelijke 

aanleiding daarvoor waren de vele belastende krantenartikels van de hand van zendelingen uit 

het Evenaarsdistrict in de jaren 1893 tot 1895 (supra). Daarnaast kwam ook nog eens de zaak 

Stokes in het middelpunt van de internationale media te staan, waardoor een inspectietocht 

door de gecontesteerde gebieden zeker aan de orde was. Op 5 mei 1896 nam Wahis
83

 samen 

met Camille D’Heygere
84

 de stoomboot de Héron, voor een tien maanden durende tocht 

doorheen de Evenaar en Stanley Falls. Wahis kon in de Evenaar zelf vaststellen dat het 

rubberregime van Fiévez, die ondertussen Coquilhatstad had verlaten, de bevolking tot 

wanhoop had gedreven. Wahis wou er spreken met de belangrijkste protestantse zendelingen 

die klachten tegen de Staat hadden geponeerd. In Tchumbiri hield Wahis halt bij de American 

Baptist Missionary Union. Hij had er een onderhoud met Billington, de overste van de 

congregatie.
85

 Billington had eerder de districtcommissaris van het Evenaarsdistrict 
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beschuldigd van deelname aan slaventransporten. De zendeling toonde Wahis als bewijs een 

kopie van een getekend schrijven van districtcommissaris G. Sarrazijn aan de chef van 

Wangata met de verplichting slaven te kopen in de Maringa. Gouverneur-generaal Wahis 

kwam tussen in het voordeel van Sarazijn met de verklaring dat er een onderscheid diende 

gemaakt te worden tussen de tewerkstelling van huishoudslaven, zoals de vele boys en de 

uitbuitende slavenmarkten, zoals vroeger bij de Romeinen. Wahis legde Billington vervolgens 

ook uit dat als Sarrazijn slaven kocht, het zijn bedoeling was ze na afloop van hun vastgelegde 

werktermijn te bevrijden. Billington gaf daarna toe aan Wahis dat hijzelf ook kinderen had 

gekocht om ze vervolgens te bevrijden. 

 

In juli 1896 bezocht Wahis Joseph Clark, een missionaris van de American Baptist Foreign 

Mission Society in Ikoko, de regio van het Matumbameer. Clark had reeds verschillende 

brieven geschreven betreffende het wreedaardig optreden van Fiévez, Sarrazijn en Müller in 

zijn missiegebied aan de beschuldigden zelf, aan de gouverneur-generaal en aan Leopold II in 

het bijzonder (supra). In het gebied heerste op dat moment immers heel veel chaos. Clark 

beschuldigde tijdens zijn gesprek met Wahis onderluitenant Durieux van wreedheden tegen de 

inlandse bevolking. Wahis beloofde hem maatregelen te nemen en Durieux voor de krijgsraad 

te brengen. Uit de notities van het dagboek van D’Heygere bleek echter dat Wahis Durieux 

orders had gegeven om de vijandelijkheden te blijven voeren en de chef Lokolo Longanie, 

verantwoordelijk voor verschillende opstanden van de volkeren in de omgeving van het meer, 

gevangen te nemen. Durieux zou zelfs nog een jaar nadat hij was veroordeeld, het commando 

voeren over zijn post.
86

  

 

Clark had zich steeds fel verzet tegen de vele misbruiken die de Kongolese ambtenaren 

begingen tegenover de inlanders. Toch stelde Wahis tot zijn grote verbazing vast, zo schreef 

hij ook aan Van Eetvelde, dat Clark het gebruik van vrouwelijke gijzelaars, zoals dat gedaan 

werd in het district van de Cataracten om de dragers tot hun draaglasten aan te zetten, 

goedkeurde om in de Evenaar de inlanders tot de rubberoogst aan te zetten. Clark vond het 

gijzelen van vrouwen een beter middel dan het sentinels-systeem, waarbij in de dorpen kleine 

posten werden opgericht teneinde de inlanders te surveilleren bij de rubberoogst. Die 

opzichters ontwikkelden zich immers maar al te vaak tot ware tirannen. Het is niet te 

verwonderen dat Wahis verrast was door de suggestie van Clark, aangezien de missionarissen 
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in het district van de Cataracten zich hevig verzetten tegen een dergelijk gijzelingssysteem.
87

 

Wahis nam het voorstel van Clark ernstig in overweging en in overleg met de centrale 

regering, gaf hij de opdracht aan de commandant van het kamp Irebu E. Grévisse om de 

kleine posten te verwijderen, daar waar de lokale chefs erop aandrongen. Wanneer de 

inlanders niet genoeg rubber zouden oogsten, konden bijgevolg gijzelaars worden 

vastgehouden in Irebu totdat hun dorpsgenoten de obligatoire rubber hadden geleverd.
88

  

 

Vervolgens bezocht Wahis de ABMU- missie in Bolenge, waar hij Banks en Sjöblom 

ontmoette. Vandaar uit waren reeds heel wat klachten geponeerd die de Engelse publieke 

opinie hadden beroerd (supra). De zendelingen van Bolenge zaten immers met hun neus op de 

rubberbedrijvigheden van Fiévez en zijn agenten. Wahis had in 1895 ook al substituut 

Delancker naar het gebied gestuurd teneinde de aanklachten te onderzoeken. Dat Banks en 

Sjöblom volhardend waren in hun campagne om een betere situatie te verkrijgen voor de 

inlanders bleek uit de laagdunkende termen die Wahis en D’Heygere uitspraken over dit 

gezelschap.
89

 De zendelingen wensten geïnformeerd te worden over de details van het door 

Delancker gevoerde onderzoek, betreffende de zich in 1893-1895 voorgedane feiten in de 

streek van hun missiepost. Wahis zei hen kortaf dat op basis van Delanckers rapport, de 

gegevens van Murphy in de Times niet met de waarheid strookten. Hij weigerde eveneens 

Delanckers onderzoek te heropenen en Afrikaanse getuigenissen te horen, omdat 

getuigenissen van Afrikanen immers per definitie onbetrouwbaar waren.
90

 Vanuit Basankusu 

vervolgde Wahis zijn weg naar Nieuw Antwerpen en vervolgens naar de Arabische zone 

(Stanley Falls), waar hij van september tot december 1896 een inspectietocht ondernam. Uit 

die streek waren al enkele jaren hevige protesten gerezen tegen de barbaarse methodes die er 

door staatsagenten werden gehanteerd tegenover de plaatselijke bevolking. Ook de escapades 

van Lothaire en zijn metgezellen, met als belangrijkste uitloper de zaak Stokes, zullen er wel 

niet vreemd aan zijn geweest dat Wahis in dit gebied een grondige inspectietocht ondernam. 

Hoewel de gouverneur-generaal allicht de ergste feiten verzweeg, was zijn verslag sprekend 
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genoeg. Professor D. Vangroenweghe heeft hierover een interessant inspectieverslag 

teruggevonden.
91

 Wij zijn zo vrij daar uitvoerig uit te putten.  

 

Aan de hand van rapporten die Wahis vroeger had ontvangen uit de rubber- en ivoorrijke 

zones van Kabambare, Maniema, Ponthierville en Falls, wist hij dat de gebieden maandelijks 

twintig ton rubber en twee en een halve ton ivoor opbrachten. In de tweede helft van de jaren 

negentig zou dat al snel oplopen tot een dertigtal ton rubber en een vier en een halve ton 

ivoor. De stijgende rubber- en ivoorproductie moet vooral toegeschreven worden aan het in 

1896 ingevoerde systeem van de wangwana
92

, waarbij met pistongeweren bewapende 

soldaten in dorpen werden geplaatst. Ze kregen de administratieve term van postchefs 

opgeplakt en waren ondergeschikt aan de blanken die de functie van zonechefs vervulden.  

 

Tijdens een bezoek aan het dorp Nyangwe dat achtereenvolgens door de Brusselse luitenant 

Emile Lemery en de Luikse kapitein Charles Stevelinck was bestuurd, liet Wahis zich in 

duidelijke taal uit over het tweetal. Zij gedroegen zich volgens de gouverneur-generaal ten 

overstaan van de inlanders, de inlandse chefs en de hulptroepen als wilde dieren. Mensen die 

hen schenen in de weg te staan werden opgehangen of in de stroom gegooid. Lemery die heel 

verdienstelijk was geweest in de strijd tegen Rumaliza
93

, had veel gezag over de inlanders en 

had mooie resultaten in de rubberoogst weten te boeken. Ook de goede organisatie van de 

roeiersdienst was grotendeels zijn verdienste. De manier waarop hij echter gezag afdwong, 

was op zijn minst dubieus te noemen. Hoewel hij vele misdaden op zijn geweten had, is hij 

net als vele anderen nooit vervolgd geworden. Lemery werd zelfs directeur van de 

Maatschappij van de Lomami. Hij vormde hiermee een typisch voorbeeld, waarbij 

verschillende gecontesteerde figuren in Kongo Vrijstaat hoge functies bekleedden. Stevelinck 

zou echter snel de dood vinden door ziekte. 

 

Na Nyangwe was het de beurt aan Kasongo. Dat zijn indrukken daar niet veel beter waren dan 

in de vorige stopplaats, viel af te leiden uit de brief die Wahis vandaar uit aan Van Eetvelde 

schreef op 2 november 1896. Dit schrijven handelde hoofdzakelijk over het gedrag van de 

staatsagenten jegens de inlanders. De streek waarin ik me bevind zou het land van de horror 
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kunnen heten. […] Ik vermeld enkele agenten die veroordeeld werden. […] Hierbij moeten we 

echter steeds in het achterhoofd houden, dat de straffen meestal bestonden uit een lichte 

berisping of enkele maanden gevangenisstraf die voorwaardelijk waren. Slechts sporadisch 

werden precedenten gesteld. Dan ging het vaak om kleine garnalen, de grote bonzen wisten 

meestal door de mazen van het net te spartelen. Toch zou deze inspectietocht van Wahis 

gekenmerkt worden door zijn repressieve maatregelen tegenover misdadige agenten, maar wel 

in de mate dat de omstandigheden het toelieten.
94

  Kasongo werd als het graf van duizenden 

zwarten afkomstig uit de Evenaar beschouwd. Het kreeg vier jaar lang duizenden rekruten per 

jaar
95

 en leverde ongedisciplineerde soldaten af. Wahis repte echter in zijn verslag aan de 

staatssecretaris met geen woord over de ondervoeding van de rekruten. Dat was nochtans 

samen met uitputting door te hoge werkdruk (uitbuiting) één van de hoofdredenen voor de 

massale sterfte onder de rekruten (en bevolking). De uitputting als gevolg van de te lange 

transportduur door een tekort aan prauwen, gaf Wahis wel als één van de redenen op.  

 

Na zijn drie maanden durende inspectietocht door de Oost Provincie, was het besluit van 

Wahis betreffende het Stanleydistrict ronduit vernietigend. Hij liet er zich dan ook met 

dergelijke bewoordingen over uit in zijn verslag: Het laat geen twijfel dat het bestuur in die 

zones aanleiding geeft tot ernstige misbruiken, maar om die te corrigeren zou men het 

systeem moeten afschaffen. Zo zou de vooruitgang van deze uitgestrekte streek gedurende 

jaren in het gedrang komen
96

. Een bezetting zoals in andere districten zou enorm veel geld 

kosten en middelmatige resultaten opleveren. Het systeem moet dus behouden blijven zoals 

het is, maar de gebreken ervan moet men trachten te verminderen.
97

 Wahis schreef verder: De 

inlandse postchefs, die dezelfde macht hebben als de blanke postchefs, beschikken over met 

pistongeweren bewapende hulptroepen. De bevolking wordt niet door de hulptroepen 

mishandeld indien zij ter plaatse blijven. Er zijn echter wel misbruiken wanneer zij op verre 

expedities gestuurd worden om de bevolking tot gedwongen arbeid aan te zetten. Op zulke 

expedities geven ze de vrije loop aan hun woeste instincten en zijn ze zeker van 

straffeloosheid. De chef Lupanga moet maandelijks 60.000 matjes leveren in Kasongo, 

waarvan de helft als belasting en de andere helft tegen kralen. Die belasting wordt doorgaans 
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volledig geïnd. Het vervaardigen van die matjes, dat uisluitend vrouwenwerk is, is een enorm 

werk.
98

 

 

Na de inspectietocht in de Oost Provincie keerde Wahis terug via het Evenaarsdistrict, waar 

hij nogmaals langs de missiepost van Bolenge passeerde. Wahis vernam van Banks dat er 

sinds zijn laatste bezoek opnieuw een bloedige strafexpeditie was geweest. De gouverneur-

generaal geloofde Banks echter niet en stelde zich al vlug boos op. Wahis die dacht dat Banks 

geen Frans verstond, ondervroeg in Banks’ bijzijn een commandant die ook bij de feiten was 

betrokken. Hij gaf toe dat wat Banks aan Wahis vertelde waar was. Wahis die nog steeds in de 

veronderstelling was dat Banks geen Frans verstond zei tegen de zendeling dat hij toch geen 

getuigenissen had. Niets was natuurlijk minder waar, waardoor Wahis in nauwe schoentjes 

kwam te zitten. Wanneer Banks’ Wahis eveneens meldde dat hij de zaken had verteld aan de 

Engelse consul gingen de poppen pas echt goed aan het dansen. Wahis veranderde dan al snel 

het geweer van schouder en zei dat de verantwoordelijke officier moest worden gestraft. 

Enige tijd na het vertrek van Wahis uit Bolenge, kregen de zendelingen te horen dat de 

schuldige officier van het bloedbad in Mandaka, dienstdoend districtcommissaris Moraux, tot 

vijf jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Later bleek echter dat dit betekende dat Moraux 

gewoon zijn dienstperiode van vijf jaar in Kongo afwerkte, maar op een andere plaats. 

 

In de meeste onderhouden met de protestantse zendelingen in het Evenaarsdistrict valt 

steevast op dat gouverneur-generaal Wahis er voortdurend op aandrong de inlanders tot de 

rubberoogst aan te zetten. Dat was immers een verdoken tweede doel van de door Leopold II 

opgedragen inspectietocht. Ten eerste moest hij zoveel mogelijk de protesten van de 

zendelingen de kop indrukken door ze gerust te stellen dat de misbruiken zouden worden 

aangepakt en bestraft. Ten tweede moest Wahis er ook voor zorgen dat er rust kwam in het 

gebied, of dat de rust werd bewaard, om de productie van rubber te vermeerderen. Dat viel 

ook af te leiden uit het gesprek dat Wahis voerde met Sarrazijn in Bolobo. Hij legde de 

commandant uit wat hij moest doen om de inlanders (bij weigering) tot de rubberoogst aan te 

zetten. Hier opperde Wahis voor de eerste keer het gijzelen van dorpsnotabelen als het meest 

humane middel om de inlanders tot de rubberoogst aan te sporen.
99

  

 

                                                 
98

 D. VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor, Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, 

pp.109-111. 
99

 Althans wij denken te mogen opmaken uit literatuurstudie en bronnenonderzoek, dat dit de eerste maal was dat 

Wahis dergelijke methode voorstelde.  



 62 

Wahis was evenwel bevreesd voor de protestantse zendelingen en maande de commandant 

dan ook aan de troepen aan te zetten geen geweld te gebruiken in de nabijheid van de 

zendelingen. Toch zou de vrees van Wahis voortspruiten uit de angst van de centrale regering 

in Brussel. Zij hadden er eerder bij Wahis op aangedrongen de lokale echelons tot de 

opdrijving van de rubberoogst te brengen, maar er evenwel wel voor te  zorgen dat de ergste 

misbruiken aan de ogen van de zendelingen onttrokken werden.
100

 

 

 

2.7 De terugkeer van gouverneur-generaal Th. Wahis naar 

België  

 

Toen Wahis in februari na een tien maanden durende inspectietocht doorheen Boven-Kongo 

was teruggekeerd naar Boma, zou hij kort daarna opnieuw naar België vertrekken. Hij had 

zich daar waarschijnlijk helemaal niet aan verwacht. We denken zijn snelle terugkeer naar 

België te moeten verklaren uit het feit dat hij in de periode 1895-1897 enkele uitspraken heeft 

gedaan, die de centrale regering en de koning toch enigszins verontrustten. Zo was er eerst 

zijn hevige ruzie met Lothaire, waarin Wahis zijn boekje meer dan te buiten was gegaan. 

Lothaire had er zelfs bijna mee gedreigd de Staat ten val te brengen. Vervolgens waren er zijn 

zeer negatieve uitlatingen betreffende de situatie die hij had gezien tijdens zijn inspectietocht 

in Boven-Kongo en meer bepaald in Stanley Falls. Hoewel hij zijn ongenoegen enkel uitte 

tegenover de centrale overheid, moet Brussel waarschijnlijk het zekere voor het onzekere 

hebben genomen. Ze lieten Wahis bijgevolg terugkeren naar België voor een 

afkoelingsperiode van een drietal jaar. In Kongo zelf had hij immers ook niet veel vrienden 

meer over. Zo lag hij onder andere ook met Fuchs in de clinch. Hoewel hij verwoede 

pogingen had gedaan om Lothaire klein te krijgen, was hijzelf het slachtoffer van zijn 

woorden. Wahis zou van het Kongolese toneel verdwijnen. Lothaire verscheen vanaf 1897 

opnieuw in Kongo, alle moeite van Wahis ten spijt. Hij werd directeur van de Société 

Anversoise du Commerce au Congo. Een typisch fenomeen voor Kongo Vrijstaat: 

gecontesteerde figuren konden na enkele maanden of jaren afwezigheid opnieuw opduiken in 

Kongo. Vaak hadden ze zich nochtans schuldig gemaakt aan de grootste misdaden tegen de 

menselijkheid.  
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2.8 De Aborigines Protection Society en Sjöblom tegen Kongo 

Vrijstaat 

 

Toen Wahis weer in België was, verscheen er van de hand van de zendeling Sjöblom van de 

missiepost in Bolenge een scherp artikel aan zijn adres. Sjöblom wilde van zijn verlof in 

Engeland gebruik maken om in de Engelstalige wereld ruchtbaarheid te geven aan de 

misbruiken die plaatsvonden in Kongo Vrijstaat. Dat deed hij onder andere met de 

medewerking van de Aborigines Protection Society (APS). Tijdens een speciale APS-

bijeenkomst op 12 mei 1897 deed Sjöblom een relaas dat twee dagen later in de Times 

verscheen en belastend zou zijn voor gouverneur-generaal Wahis.  

 

De Aborigines Protection Society was ontstaan in de schoot van het Britse parlement, die zich 

sinds 1873 bekommerde om het lot van de autochtone volkeren over de hele wereld. De twee 

belangrijkste figuren in die vereniging waren H.R. Fox Bourne en Lagerhuislid en radicale 

liberaal Charles Dilke. Vanaf 1896 traden zij in de arena tegen Kongo Vrijstaat. Naar het 

einde van 1896 toe hadden ze een memorandum samengesteld en dat naar Salisbury
101

 en de 

centrale overheid van de EIC gestuurd. In het memorandum stelden ze het terreurbewind in 

Kongo Vrijstaat aan de kaak en maakten duidelijk dat er veranderingen moesten plaatsvinden. 

Dat veroorzaakte wel een debat in de Times, maar slaagde er niet in om het Foreign Office te 

overtuigen. Gefrustreerd door de vele mislukte pogingen die ze via verschillende brieven 

sinds 1893 aan de vorst en de centrale administratie van Kongo Vrijstaat hadden gericht, 

ondernamen ze in april 1897 een nieuwe poging. Daar het vergeefse verzoek van december 

’96 om de Britse regering te laten optreden tegen de wanadministratie in Kongo geen effect 

had, stelde Dilke de kwestie voor in het House of Commons. Hij vroeg er om alle machten die 

de Akte van Berlijn in 1885 hadden ondertekend opnieuw samen te roepen voor een nieuwe 

conferentie. Dilke klaagde aan dat de humanitaire beschikkingen van de conferenties van 

Berlijn en Brussel
102

 door de Europese koloniserende mogendheden, en niet in het minst door 

de Kongo Vrijstaat, met de voeten werden getreden. Dilkes plan werd niet opgevolgd.
103

 Dat 
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was ondermeer het gevolg van de groots opgezette propaganda van Leopold II, die alle 

beschuldigingen van de APS van de hand deed of toch trachtte te doen. 

 

 

2.9 Gebekvecht in de pers tussen zendelingen en gouverneur-

generaal Th. Wahis  

 

Zoals we reeds aanhaalden had Sjöblom in samenwerking met de APS een toespraak 

gehouden over de door hem en zijn medezendelingen vastgestelde feiten in het 

Evenaarsdistrict. Hij deed er zijn uitgebreid relaas over de strafexpedities en de afgekapte 

handen en vele vermoorde inlanders, maar ook over de rol van de gouverneur-generaal. Dilke 

en Fox Bourne die represailles tegen de missionarissen in Kongo wilden voorkomen, speelden 

de pers slechts algemeenheden door van Sjöbloms verklaringen. Sjöblom vreesde echter de 

represailles niet. Op 14 mei verscheen dienovereenkomstig in enkele Britse kranten de 

verklaringen van Sjöblom in de vorm van een interview met de zendeling. Op het voor Kongo 

Vrijstaat belastende artikel van 14 mei, kon het antwoord van Kongo Vrijstaat niet uitblijven. 

Bijgevolg zien we verschillende artikels opduiken tussen mei en september 1897, waarin met 

modder over en weer werd gegooid tussen de zendeling(en) en Kongo Vrijstaat en meer in 

bijzonder gouverneur-generaal Wahis, die zwaar op de korrel was genomen. Dat was onder 

andere een gevolg van zijn lakse houding tijdens zijn inspectietocht eerder dat jaar. In dit 

hoofdstuk gaan we dan ook dieper in op vier artikels uit de Times en op één artikel uit The 

Daily News die de feiten tussen de zendelingen van de Evenaar en gouverneur-generaal Wahis 

verhalen.  

 

 

2.9.1 De zaak Ebira 

 

In deze casus haalde Sjöblom in zijn artikel uit de Times van 14 mei
104

 de vloek van 

gedwongen arbeid, in combinatie met de rubberoogst aan. Sjöblom nam het sentinels-systeem 

zwaar op de korrel. Hij staafde zijn verontwaardiging met de gebeurtenissen in het dorp Ebira, 
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waarvan hijzelf ooggetuige was. Deze affaire vond plaats in februari 1895. Toen ik in het dorp 

preekte, zo getuigde Sjöblom, snelden plots enkele sentinels naar voren en grepen er een 

oude man, omdat hij was gaan vissen in plaats van rubber te oogsten. Voor de ogen van de 

zendeling schoten ze hem dood en bevolen een jongentje van een jaar of acht de rechterhand 

van de man af te snijden. De hand werd op een boomstam gelegd bij nog vier andere reeds 

afgekapte en gerookte handen. Daarna werden ze naar de districtcommissaris gebracht, zei 

Sjöblom ietwat ironisch, als trofeeën van civilisatie. Het was niet de enige keer dat Sjöblom 

manden vol rechterhanden langs zijn missie zag passeren. De laatste keer was op 14 december 

1895 toen een vrouw door een sentinel werd geslagen, omdat ze een hand uit de mand was 

verloren. Sjöblom vervolgde dat hij en zijn medezendelingen niet konden begrijpen waarom 

deze praktijken nog steeds plaats vonden. De districtcommissaris had hen nochtans beloofd 

dat hij de sentinels orders zou geven geen mensen meer te doden voor rubber. Kort na dat 

voorval, vernam Sjöblom waarom deze praktijk wel nog plaatsvond. De commissaris had de 

sentinels officieel medegedeeld dat op het doden van inlanders de doodstraf stond. Straffe 

taal, maar Sjöblom kwam erachter dat de commissaris privé had laten weten dat wanneer de 

inlanders niet genoeg rubber brachten, er enkelingen mochten gedood worden, ze mochten 

wel geen afgehakte handen meer naar hem brengen.
105

  

 

Wahis trachtte zich zo goed mogelijk te verdedigen tegen Sjöbloms beschuldigingen in 

verband met de zaak Ebira. Eerst poogde hij Banks’ getuigenis onderuit te halen.
106

 Volgens 

Wahis had Banks immers onder eed verklaard dat hij tot maart 1895 geen enkele klacht te 

melden had. Daarna gooide Wahis het over een andere boeg en beweerde dat het afkappen 

van handen een typisch Afrikaans gebruik was. Een krijger hakte handen of hoofden af van 

zijn vijanden als teken van zijn heldenmoed. Maar zei de gouverneur –generaal we hebben in 

Kongo, meer dan in andere landen, inspanningen gedaan om deze afschuwelijke praktijken te 

stoppen. Hoewel deze zin niet in het artikel van Wahis werd beschreven, bleek uit onderzoek 

wel dat het gouverneur-generaal Wahis zelf was, die het bevel voor stopzetting van 

verminking van lijken heeft geëist. Brussel ging daarmee akkoord en op 18 september 1896 

werd een paragraaf aan het Strafwetboek toegevoegd met dit verbod. Wahis had na zijn 

inspectietocht in Boven-Kongo vastgesteld dat de rubbercampagne daar tot de grootste 

excessen leidde en was onvermijdelijk net als de zendelingen geconfronteerd met afkapping 
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van rechterhanden bij lijken. Hij besefte natuurlijk maar al te goed, dat het in die termen 

slechts een kwestie van tijd was eer beschuldigingen op het internationale toneel zouden 

verschijnen.  

 

In de Times van 10 september 1897
107

, verklaarde Sjöblom waarom Banks geen klachten had 

gemeld aan Wahis. Banks was namelijk met vakantie vanaf juni 1893 tot maart 1895 en het 

was pas na Banks’ vertrek dat de gedwongen arbeid en bijkomende mishandeling van de 

inlanders zich ontplooide. Sjöblom maakte zich verder ook de bedenking dat de sentinels 

waarschijnlijk nooit uit zichzelf meermaals naar de districtcommissaris zouden trekken met 

manden vol gerookte handen als hen dat niet gevraagd werd. Sjöblom voegde er in het 

interview aan toe dat hij en Murphy aan districtcommissaris Fiévez hadden gevraagd waarom 

de handen werden afgekapt. Fiévez’ uitleg was dat hij geen andere manier vond om te 

bewijzen dat de sentinels niet te veel patronen hadden verspild. Verder beweerde Sjöblom dat 

Wahis tijdens zijn inspectietocht door het Evenaarsgebied hem had gezegd dat het er niet toe 

deed of een hand afgekapt werd van een dood lijk, omdat de persoon toch al dood was. Hij 

beweerde eveneens dat het afhakken van handen een typisch Afrikaans gebruik was, terwijl 

dat uit nauwkeurig onderzoek duidelijk onwaar bleek te zijn.  

  

De gouverneur-generaal gaf op deze grove beschuldiging van Sjöblom echter geen 

commentaar, waarbij hij in feite impliciet toegaf dat hij dergelijke uitspraken had gedaan. Dat 

lijkt ons vreemd, omdat we met zekerheid weten dat Wahis er bij Brussel op had aandrongen 

om het mutileren van lijken te stoppen. In latere artikels of andere literatuur vonden we die 

crue uitspraak van Wahis niet terug en moeten we er dus omzichtig mee omgaan. Toch doen 

de andere uitspraken van Wahis op Sjöbloms artikel niets af van het feit dat Wahis maar al te 

goed op de hoogte was van de misbruiken bij de gedwongen rubberoogst.  

 

 

2.9.2 De Mandaka Vajigo -affaire 

 

Een andere casus die Sjöblom behandelde in het artikel van 14 mei was de gruweldaad die 

plaatsvond op het einde van 1896 in Mandaka Vajigo.
108

 De feiten in Mandaka speelden zich 
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af enkele weken vóór Wahis tijdens zijn inspectietocht een tweede keer door Bolenge 

passeerde. De zendelingen waren van de feiten op de hoogte gebracht door enkele soldaten en 

inlanders van het dorp. Onder het commando van dienstdoend districtcommissaris Moraux 

waren staatsoldaten het dorp binnengetrokken. De inlanders waren zo bang voor de soldaten 

dat ze meteen de bossen invluchtten. De soldaten hadden hen echter duidelijk gemaakt dat ze 

enkel voedsel wilden kopen en niet waren gekomen om oorlog te voeren. De dorpelingen 

waren daarop uit de bossen gekomen en hadden een eetmaal klaargemaakt. Het bleek 

uiteindelijk een list te zijn, want de soldaten openden het vuur op de mensen. Er werden er 

vijftig gedood. Getroffen door dit verhaal trok Banks op onderzoek uit en telde twintig à 

dertig dode lichamen. De inlanders vertelden hem dat er in het bos nog veel meer doden 

lagen. 

 

Toen enkele dagen later Wahis die tijdens zijn inspectietocht terugkwam van hoger gelegen 

gebieden een onderhoud had met Banks in zijn missiepost, had de gouverneur-generaal hem 

gevraagd of er nog misbruiken waren te melden sinds zijn vorige bezoek. Daarop had Banks 

dus het verhaal van de slachting van Mandaka gedaan. Zoals we eerder zagen in het hoofdstuk 

van de inspectietocht van Wahis door Boven-Kongo, weigerde Wahis dit te geloven. Verder 

had hij zichzelf de das omgedaan, daar hij niet wist dat Banks ook Frans verstond. Sjöblom 

zei in het Times-artikel dat Wahis enkel actie ondernam tegenover de schuldige officier toen 

Banks hem had verteld dat hij de belastende feiten aan de Britse consul had meegedeeld. 

Wahis voelde zich duidelijk in het nauw gedreven, schreef Sjöblom. Het was dan ook niet raar 

dat de gouverneur-generaal net toen werk maakte van de vervolging van de schuldige officier 

Moraux. Later kwamen de zendelingen echter tot de ontdekking dat de officier in feite 

veroordeeld was om voor vijf jaar in Kongo te blijven zonder verlof, waardoor hij gruwelijke 

misbruiken op andere plaatsen kon plegen.
109

  

 

Op 31 mei 1897
110

 vuurde Wahis in de Times zijn verdediging af op de zendelingen. Wahis 

probeerde het gehele verhaal van de zendelingen te ontkennen. Hij gaf wel toe dat het dorp 

werd aangevallen, maar gaf een andere reden op. Sjöblom liet uitschijnen dat er in feite geen 

reden was voor de oorlogsoperatie, terwijl Wahis als motief het weigeren te betalen van de 

rubbertaks opgaf. De repressie was dus volgens Wahis legitiem. De enige vergissing bestond 

er in dat het commando werd gegeven aan een zwarte sergeant, schreef Wahis. Verder 
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hamerde hij erop dat hij niet opzettelijk -nadat hij te weten was gekomen dat de Britse consul 

van de feiten op de hoogte was- stappen had ondernomen tegen de officier. Hij beschuldigde 

er vervolgens Banks van dat die eerst niet wenste te zeggen wat er was gebeurd. Wahis zei 

dus onrechtstreeks dat Banks bewust verschillende feiten voor hem verzweeg, om ze 

vervolgens rechtstreeks aan de Britse overheid door te spelen en zo de Kongolese regering in 

een slecht daglicht te stellen, omdat zij dan zogezegd niets deden aan de situatie. Wahis zei 

verder dat hij tijdens zijn inspectietocht verschillende keren gevraagd had of er belastende 

zaken te melden waren. Hij kreeg daarop bijna geen respons van zendelingen, hoewel hij daar 

naar eigen zeggen vele malen op had aandrongen.  

 

Ook de redactie van de Times bemoeide zich in een kleine paragraaf met het geheel door erop 

te wijzen dat Wahis bepaalde beweringen van Sjöblom niet beantwoordde en zij plaatste 

vraagtekens bij een paar verklaringen van de gouverneur-generaal, onder meer betreffende het 

dreigement aan het adres van de zendeling. Ze voegde er aan toe dat ze de indruk had dat de 

gouverneur-generaal de hele waarheid niet zei. In het artikel in de Times van 10 september 

1897
111

, gaf Sjöblom repliek op het voorgaande schrijven van gouverneur-generaal Wahis. 

Sjöblom gaf aan dat de inlanders niet weigerden om de taks te betalen, maar dat ze naar de 

mening van de autoriteiten slechte rubber leverden, waarvoor ze veel te hoge boetes moesten 

betalen. Toen de dorpelingen die wilden gaan betalen, werden ze aangevallen, aldus Sjöblom. 

Hij gaf in de brief ook bijzonderheden over de platbranding van 45 dorpen in de streek van 

Bolenge en voegde er een brief bij die hij van Grenfell had ontvangen. Grenfell was één van 

de leden van de Beschermingscommissie voor de inlanders. Hij had zich in het verleden vele 

malen vol lof uitgelaten over Kongo Vrijstaat. Maar in de brief aan Sjöblom, die werd 

gepubliceerd in de Times liet hij zich in veel meer laagdunkende termen uit. Dat was 

natuurlijk een kaakslag voor Wahis. Die reageerde in de Times van 23 september
112

 met 

zonder verpinken toe te geven dat van midden 1893 tot het einde van 1895 in de streek tussen 

de Ruki, de Kongostroom en het Tumbameer, inderdaad 45 dorpen door een brand waren 

vernietigd tijdens de invoering van het rubbersysteem. Hij verdedigde zich bijzonder mager 

door te beweren dat de inlanders de officieren en hun soldaten op vreselijke wijze hadden 

gedood, waardoor hij, Wahis niet kon vermijden dat er represailles volgden tegenover de 

dorpen. Wahis schreef waarschijnlijk deze toevoeging om het op die manier Sjöblom 

onmogelijk te maken het debat nog voort te zetten.  
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Wahis trachtte dus steeds de beschuldigingen te weerleggen of te minimaliseren. Op zijn 

eigen opvliegende en vaak onbedachtzame manier reageerde hij op de verschillende aanvallen 

op het Kongolese oeuvre en op zijn persoon. Toch valt op te merken dat de gouverneur-

generaal niet veel kaas gegeten had van diplomatie. We kunnen dus uit deze artikelenreeks 

afleiden dat Wahis heel goed op de hoogte was van wat er in de streek gebeurde. Niet enkel 

omdat hij hierover geïnformeerd werd door de districtcommissaris, maar ook omdat hij tijdens 

zijn inspectietocht genoeg feiten met eigen ogen had gezien en gehoord. Hij trachtte wel 

zoveel mogelijk de beschuldigingen te minimaliseren en de zendelingen zelf onderuit te halen. 

Enerzijds deed hij dat door hen te bedreigen met gevangenisstraffen, anderzijds door hun 

geloofwaardigheid in vraag te stellen. We zien evenwel dat hij toegaf dat er dorpen werden 

platgebrand. Hoewel hij een andere (flauwe) reden opgaf, zien we dat hij dat vooral deed om 

zo te proberen de zendelingen hun mond te snoeren.  

 

 

2.10 Resultaat op nationaal en internationaal vlak op het einde 

van de eerste anti-Kongolese campagne  

 

Hoewel de verklaringen van Sjöblom in de Times en enkele andere Engelstalige kranten bij de 

publieke opinie enige beroering teweegbrachten, bleef de Britse officiële houding van niet-

inmenging in Kongo Vrijstaat onberoerd en op een parlementaire vraag van Dilke antwoordde 

de regeringswoordvoerder dat de misbruiken in Kongo hopelijk voorkomen zouden worden 

door de Commission pour la Protection de l’Indigène, die voor de bescherming van de 

autochtonen opgericht was. In België was er in 1897 nog steeds weinig beroering, hoewel 

Sjöbloms beschuldigingen en het wederwoord van Wahis onder andere ook in Le Peuple 

waren verschenen.
113

 Onder leiding van Van Eetvelde volgden in Kongogezinde Belgische 

kranten al snel replieken die deze aanklachten van de hand deden als laster. Een andere reden 

waarom de kritiek in 1897 niet echt van de grond kwam, was voor een groot deel toe te 

schrijven aan de indrukwekkende Kongo-tentoonstelling die in de zomer van 1897 

georganiseerd werd in het Koninklijk domein van Tervuren. Één van de hoofdgebeurtenissen 
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tijdens die tentoonstelling waren de festiviteiten van 10 juli, georganiseerd door de Cercle 

Africain ter ere van Wahis.
114

  

 

 

2.11 Besluit 

 

We zien dat Wahis met betrekking tot die eerste aanklachten uit het Evenaarsdistrict een 

redelijk lakse houding aannam. Zo stelde hij wel Delancker aan voor een onderzoek, maar 

wanneer die stierf, doofde ook het onderzoek uit. Toch zou hij zich tijdens zijn 

inspectietournee doorheen Stanley Falls zich in zijn inspectieverslag in niet te misverstane 

woorden uitlaten over de gruwel die hij er had aangetroffen. We zien evenwel dat hij nog 

steeds de kant van Leopold II koos. Hoewel hij met zekerheid wist dat het systeem de oorzaak 

was van alle ellende, kon en wilde hij het niet aanpassen.
115

 Met andere woorden Wahis was 

wel degelijk op de hoogte dat er een systeem was dat er voor zorgde dat de inlanders onder 

gruwelijke misbruiken gebukt gingen. Hij wist dus maar al te goed dat het niet om enkele 

rotte appels ging. Dat schreef hij dan in verholen termen in zijn verslag. We zien dus dat 

Wahis enerzijds felle kritiek had op het systeem, maar anderzijds wil hij het toch niet 

afschaffen, omdat hij zelf ook wel wist dat dan de rubber-en ivooroogst fel zou dalen. We 

zien met andere woorden dat Wahis de trouwe uitvoerder is van wat de centrale regering en 

Leopold II hem opdroeg, namelijk de rubber-en ivooroogst niet in gedrang brengen.  

 

Een ander belangrijk gegeven tijdens die eerste campagne was de zaak Stokes-Lothaire. Ook 

in heel dit gebeuren, kunnen we belangrijke trekjes van Wahis afleiden. We zien dat Wahis 

een belangrijke taak kreeg, maar dat hij ook hier weinig bewegingsruimte had. Hij kreeg 

steeds nauwkeurige informatie over wat van hem verwacht werd. Verder merken we op dat 

Wahis klaarblijkelijk heel goed op de hoogte was van de fouten die waren gemaakt tijdens de 

ophanging van Stokes, maar als trouwe volgeling heeft hij steeds de bevelen van zijn vorst 

opgevolgd. Hij moest dus zoveel mogelijk laten uitschijnen dat de zaak Stokes correct werd 

afgehandeld. Uit deze voorgaande feiten denken we al een eerste voorzichtige conclusie te 
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mogen trekken, namelijk dat Wahis inderdaad een marionet was in handen van de centrale 

regering. Hij had bijna geen marge om zelf initiatief te nemen.  

 

Zijn ruzie met Lothaire bracht Wahis en de centrale regering dus in een lastig parket. Uit 

Wahis’ reacties tegenover Lothaire bleek duidelijk dat Wahis een echte militair was. Hij was 

gesteld op rangorde en discipline en duldde geen tegenspraak. Het zou hem echter zuur 

opbreken want in maart 1897 moest hij op vraag van de centrale regering opnieuw naar België 

terugkeren voor drie jaar. Daar bleef hij in botsing komen met de zendelingen, zoals de 

artikels in de Times van mei tot september 1897 aantoonden.  
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Hoofdstuk 3 Overgangsfase naar de tweede anti-

Kongolese campagne (1898-1902) 

  

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk willen we de periode schetsen tussen twee hevige periodes van protest in. Dit 

wil echter niet zeggen dat er in deze periode niets gebeurde, integendeel. We spreken van een 

overgangsperiode omdat ze viel na een hevige storm van protesten in de periode 1896-1897, 

waarvan we de internationale commotie rond de executie van ivoorhandelaar Stokes als één 

van de hoogtepunten beschouwen en vóór de periode waarin het definitieve graf voor de 

Kongo Vrijstaat van Leopold II werd gegraven, hoofdzakelijk de verdienste van Casement, 

Morel en het CRA
116

. Op het internationale toneel was het relatief rustig qua aanklachten 

tussen 1898-1899. De reden lag in de vele pro-Kongolese boeken die in die periode 

verschenen. Toch nam in Kongo Vrijstaat tussen 1898 en 1899 de rubberoogst een bijzonder 

hoge vlucht. Dat impliceerde dan weer dat de misbruiken in dezelfde groeimarge toenamen. 

Om die vlucht te garanderen werden enkele verstrekkende maatregelen genomen. Zo kregen 

de concessiemaatschappijen in 1897 het recht om politionele machten aan te wenden en 

staatsagenten in te schakelen in hun maatschappijen teneinde de rubberoogst te doen 

toenemen. De ernstige gevolgen daarvan waren denkbaar.  

 

Omstreeks 1900 verscheen Théophile Wahis opnieuw op het Kongolese toneel, na een 

afwezigheid van drie jaar. Vooral in 1900-1901 kwam er een nieuwe golf van misbruiken, 

reeds ingezet de voorbije jaren, nu ten volle aan de oppervlakte. Ook tijdens Wahis’ vierde 

termijn ondernam hij een inspectietocht door Boven-Kongo. We bekijken welke invloed die 

inspectietocht had door te onderzoeken welke briefwisseling hij onderhield met de lagere 

echelons in Kongo zelf en met de centrale regering. Daarbij analyseren we vooral zijn positie 

in de vele gijzelingen die in die periode een grote vlucht namen. We tasten af of Wahis hard 

optrad tegen dergelijke misbruiken of als hij zoveel mogelijk de orders van de centrale 

regering naleefde om de rubberoogst op te voeren.  
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3.2 Th. Wahis verdween even van het Kongolese toneel (maart 

1897-1900) 

3.2.1 Emile Wangermée en Félix Fuchs namen even de fakkel over 

 

In maart 1897 werd Théophile Wahis mede door zijn gedrag in de afwikkelingen van de zaak 

Stokes terug naar België geroepen. In Kongo Vrijstaat werd hij vervangen door Emile 

Wangermée. Net als Wahis had Wangermée een militaire opleiding genoten. Wangermée 

verdiende zijn strepen in Kongo toen hij op vraag van Leopold II door generaal Brialmont 

werd aangewezen als een goede genieofficier om in 1893, Beneden-Kongo en meer bepaald 

Boma te beschermen. Daarnaast hielp hij ook mee aan het leggen van een telegraaflijn van 

Boma naar Matadi. Op 6 februari 1896 werd hij door Leopold II aangesteld in de 

administratie van de Kongo Vrijstaat, waar hij als staatsinspecteur de naaste medewerker van 

gouverneur-generaal Wahis werd. Tijdens Wahis’ inspectietocht in Boven-Kongo oefende 

Wangermée bijgevolg het vice-gouverneurschap uit. Na Wahis’ vertrek naar België, werd 

Wangermée op 11 april 1897 officieel tot vice-gouverneur-generaal aangesteld. In die periode 

waren er grote onrusten in Hoog-Ituri. Die waren uitgebarsten naar aanleiding van 

revolterende voorhoedes van de expeditie Dhanis. Ook in de Oostelijke Provincie heersten 

grote onlusten en het zou het nog jaren duren eer de rust definitief weerkeerde. De 

overwinning van Redjaf was één van de weinige lichtpuntjes in die periode.
117

  

 

In het begin van 1898 besliste Wangermée om terug te keren naar België. Félix-Alexander 

Fuchs nam toen voor de derde keer als vice-gouverneur-generaal de fakkel over. Fuchs was 

doctor in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Na een korte periode op het 

departement van Buitenlandse Zaken van centrale regering te Brussel, was ook hij 

aangetrokken tot het zwarte continent. In 1888 vertrok hij naar Kongo Vrijstaat. In het begin 

verdeelde hij zijn activiteiten tussen de administratie van het gerecht en de functie van 

waarnemend rechter bij het Hof van Beroep te Boma. Met de dood van staatsinspecteur 

Gondry werd Fuchs aangesteld tot vervangend lid van de Uitvoerende Raad die de 

gouverneur-generaal bijstond. Kort daarna werd hij verkozen tot voorzitter van het 

Uitvoerend Comité. Tijdens Fuchs derde termijn in Kongo van juni 1892 tot december 1893, 

werd hij benoemd tot staatsinspecteur. Hij leidde bijgevolg de regering als vice-gouverneur-

generaal tussen augustus 1892 en april 1893, toen Théophile Wahis zijn eerste inspectietocht 
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ondernam als pasbenoemde gouverneur-generaal. Een tweede keer verving hij Wahis, die 

opnieuw een inspectietocht ondernam door Boven-Kongo van januari tot september 1895. Al 

van in het begin boterde het echter niet tussen beide mannen. Ze waren verschillend zowel 

van karakter als van opleiding. Fuchs schreef hierover vele brieven aan Baerts
118

, die deze 

cursiefjes onmiddellijk naar Van Eetvelde doorschoof. De berichtjes stonden bol van 

minachting. Wahis liet zich evenmin onbetuigd en lamenteerde bij Van Eetvelde over Fuchs, 

omdat deze Wahis’ autoriteit niet wenste te aanvaarden
119

. Fuchs zou evenwel later Wahis 

opvolgen als gouverneur-generaal, toen al van Belgisch Kongo. Een titel waarop Fuchs meer 

dan twintig jaar had gewacht.
120

  

 

 

3.3 Commotie in Groot-Brittannië en België 

3.3.1 Roering in Groot-Brittannië 

 

Dat de situatie in Kongo Vrijstaat verbeterde na de hele hetze die gevoerd werd op het 

internationale toneel rond de zaak Stokes, kan niet gezegd worden. De misbruiken bleven 

welig tieren, waardoor zoals gezien regelmatig opstanden uitbraken tegen het terreurbewind 

waaronder de inlanders leefden. Hoewel de zaak Stokes in Engeland enige opschudding had 

veroorzaakt, ondernam de Britse overheid geen drastische stappen. Toch gingen steeds meer 

missionarissen uit de biecht spreken. Zo zorgde Sjöblom in 1897 voor heel wat opschudding 

in Engeland met zijn vernietigende artikels tegenover Kongo Vrijstaat en zijn administratie 

(supra). Om de zendelingen wat te paaien richtte Leopold II vervolgens de Commission pour 

la Protection des Indigènes op. Al snel werd echter duidelijk dat dit maar een manoeuvre was 

om de kritieken in de kiem te smoren. De Britse Aborigenes Protection Society onder leiding 

van H.R. Fox Bourne en Lagerhuislid en radicale liberaal Charles Dilke konden met hun 

verwoede pogingen bij de Britse regering geen vuist maken. Alle parlementaire debatten en 

tussenkomsten van Dilke en diens medestanders ten spijt, het officiële Groot-Brittannië 

wenste zich niet met de toestand in Kongo Vrijstaat te bemoeien. De Britse regering geloofde 
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erin dat de Commmission pour la Protection des Indigènes tot de gewenste hervormingen zou 

leiden.
121

 

 

Toch belastte de Britse overheid de Britse consul in Portugees West Afrika, William 

Pickersgill om te praten met de missionarissen, besproken in de artikels van Sjöblom in de 

Times. Pickersgill praatte onder andere met Sjöblom zelf, maar ook met diens overste Banks 

en met Clark en Randall. Pickersgill kwam tot de vaststelling dat hun beschuldigingen 

inderdaad klopten. De oorzaak werd snel gevonden in de gedwongen rubberoogst die de 

inlanders werd opgelegd. Enkele missionarissen alarmeerden verder dat Lothaire zou 

weerkeren naar Kongo, waar hij in Ubangi de rubberoogst moest aanzwengelen aan het hoofd 

van de Anversoise. Verder meldden ze ook dat de districtcommissaris die terreur had gezaaid 

in het Evenaarsdistrict, overgeplaatst zou worden naar Bangala om er de rubberoogst op te 

drijven. Dat was nog maar eens een aanwijzing voor de zendelingen, dat de Staat niet van 

plan was drastische maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. Integendeel vele 

staatsagenten klaagden de missionarissen aan, omdat zij de inlanders aanzetten geen taksen 

meer te betalen.  

 

Hoewel de protesten vóór 1898 hoofdzakelijk uit het Evenaarsdistrict afkomstig waren, kwam 

er dat jaar een ander gebied, namelijk Kasai op de voorgrond. In het Kasaigebied waren 

hoofdzakelijk missies van de Amerikaanse Presbyterianen aan het werk. Het was in dat 

gebied dat in 1890 Le Marinel
122

 een grote hoeveelheid van Zappo-Zaps
123

 had geïnstalleerd 

nabij Luluabourg. In de zomer van 1897 had de Amerikaanse Presbyteriaan William Sheppard 

een bezoek gebracht aan één van de kampen van de Zappo-Zaps, waar hij tot onthutsende 

resultaten kwam. De zendelingen vroegen bijgevolg de Staat om een officieel onderzoek. De 

verantwoordelijke Europese functionarissen bleven echter buiten schot. Ondertussen was ook 

zendeling William Morrisson in het gebied actief. In oktober 1899 schreef Morrisson een 

brief aan Leopold II, waarin hij de wantoestanden in de omgeving van Luebo meedeelde. Zijn 

brief bleef echter zonder gevolg. Daarom besliste het bestuur van de congregatie dat de 

beschuldigingen publiek mochten worden gemaakt. In het tijdschrift the Missionary verscheen 

in 1900 de volledige verklaring van wat Sheppard had gezien. Hij verklaarde dat Kongo 
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Vrijstaat de bepalingen van de Akte van Berlijn had geschonden. Internationaal werden de 

aantijgingen van Sheppard opgepikt en Morrisons beschuldigingen tegen de Staat verschenen 

in de New York Independent. Niet lang daarna bereikte het verhaal ook Engeland. De Engelse 

repliek luidde ook hier dat protesten van Amerikaanse onderdanen door hun eigen overheid 

moesten behandeld worden.
124

 Toch was het Foreign Office het erover eens dat er in Kongo 

Vrijstaat dingen gebeurden die niet koosjer waren. Bijgevolg gaf Salisbury in 1897 de 

opdracht een catalogus op te stellen met alle brutaliteiten die toe te dichten waren aan de 

Kongo administratie. In 1900 stond hij erop dat ze zouden worden bijgehouden voor het 

moment dat het zou nodig zijn.
125

  

 

 

3.3.2 Roering in België 

 

Ook in België kwam de kwestie ter sprake. Door constitutionele hervormingen in 1893, 

zetelde de socialistische partij in het Belgische parlement. De socialisten waren reeds lang 

tegenstander geweest van Leopold II zijn Kongo en konden nu via het parlement grotere druk 

uitoefenen. Tijdens een interpellatie in de Kamer op 19, 24 en 26 april 1900, was het de 

radicale liberaal Georges Lorand die met de steun van de socialistische voorman Emile 

Vandervelde, een heftige uitval deed naar de Kongo Vrijstaat. Lorand verweet de katholieke 

missies hun stilzwijgen over de wandaden die zich afspeelden in de omgeving van hun 

missieposten. De katholieke afgevaardigde Colfs verdedigde de katholieke missies, zeggende 

dat deze bang waren dat wanneer ze zouden praten, ze hun missiewerk in gedrang konden 

brengen en ook België beschaamden. Verder bekritiseerde Lorand ook de gebeurtenissen in 

verband met de Mongala-affaires
126

 en wenste dat de Staat uitleg zou geven over de 

affaires
127

. Het was echter vergeefse moeite vanwege Lorand en Vandervelde, die met hun 

respectievelijke partijen oppositie voerden tegen de homogene katholieke regering van Paul 

de Smet de Naeyer. De regering liet de koning ongemoeid te laten in zijn Kongo. Ook de 
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koning zelf deed verwoede pogingen om de protesten in de kiem te smoren, met zijn 

welbekende pr-taktieken
128

. We zien evenwel dat de koning zich even stoorde aan het begin 

van 1899. Zo schreef hij op 31 januari 1899 aan Liebrechts: Ik ben niet bereid om hoge 

eretekens toe te kennen, tenzij men mij bewijst dat de kandidaten altijd onze bevelen 

uitgevoerd hebben en dat hun handen proper zijn van slijk en bloed… Hij wenste vervolgens 

dat de gouverneur-generaal van de ambtenaren eiste dat ze de bevelen en reglementen zouden 

volgen. Bij elke daad van wreedheid tegen de inheemsen zouden ze hun extra-soldij kunnen 

verliezen. Hoewel de straffe woorden van de vorst, zou dat niet veel veranderen aan de 

situatie in Kongo.
129

  

 

 

3.4 Th. Wahis in Kongo Vrijstaat na drie jaar afwezigheid 

 

Théophile Wahis was als verpersoonlijking van het militaire gezag zeer trots. Hij eiste van 

zijn personeel, net als van zichzelf, stiptheid en volledige toewijding. Hij duldde ook weinig 

tegenspraak, waardoor hij in Kongo op bepaalde momenten in een onhoudbaar parket 

terechtkwam. Zijn ruzie met Fuchs is hiervan een mooi voorbeeld. Ook zijn houding 

tegenover Lothaire was kenmerkend. Mede om die reden werd hij wellicht teruggeroepen naar 

België. Tussen 1897 en 1900, toen Wahis in België verbleef, getroostte hij zich geen moeite 

om bij de Belgische minister van Oorlog repressieve maatregelen te eisen tegen zijn grootste 

persoonlijke vijand Hubert Lothaire. Tijdens zijn afwezigheid hield Wahis zich op de 

departementen van de centrale Kongolese administratie nog steeds met Kongolese zaken 

bezig. In 1900 vertrok Wahis voor een nieuwe termijn naar Kongo Vrijstaat als gouverneur-

generaal, ook al omdat Van Eetvelde en de drie secretarissen-generaal van Kongo Vrijstaat in 

Brussel hem liever kwijt dan rijk waren. 

 

Het moet in de lente zijn geweest dat Wahis opnieuw zijn positie in Boma opnam. In de 

periode dat Wahis in Kongo arriveerde, kwam zijn antagonist Lothaire in april 1900 terug in 

België aan. Dat Lothaires aanwezigheid in Kongo moeilijk lag, werd duidelijk toen De 
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Browne de Tiège
130

 Lothaire liever even niet meer naar Kongo zag terugkeren. Zijn 

aanwezigheid in de Mongala, met Wahis in de buurt lag immers moeilijk. Men kon zich geen 

bijkomende schandalen meer permitteren. Wahis was echter zijn oude vijandschap niet 

vergeten.
131

 Dat zal eens te meer blijken wanneer we de politionele machtsverlening 

bespreken die de concessiemaatschappijen in 1897 verwierven.  

 

 

3.5 Het verlenen van politionele macht aan concessie-

maatschappijen 

3.5.1 De Société Anversoise du Commerce au Congo: de Anversoise 

3.5.1.1 De ontstaansgeschiedenis van de Anversoise 

 

De Société Anversoise du Commerce au Congo ook kortweg de Anversoise genoemd, werd 

opgericht in Antwerpen en dankte haar tweede naam aan haar ligging aan de Mongala, een 

lange bevaarbare bijrivier op de rechteroever van de Kongostroom. Tezamen met de ABIR, 

die gelegen was in het Lopori- en Maringabekken, waren ze de eerste 

concessiemaatschappijen die in 1892 opgericht werden en een monopolie hadden op ivoor, 

rubber en andere woudproducten. De concessie van de Anversoise omvatte de hele 

oppervlakte van het Bangaladistrict, dat gelegen was aan de Mongalarivier. De 

districtcommissaris daarentegen was enkel bevoegd voor de moerassige gebieden van de 

Ngiri en de streek tussen Bumba en de Itimbiririvier. In november 1893 werd ook het gebied 

van Bumba een concessie van De Browne de Tiège en vormde zo één gebied met de Mongala. 

De concessie gold voor vijftig jaar
132

 en Leopold II en Van Eetvelde stelden alles in het werk 

om de ABIR en de Anversoise te laten slagen. Ze wilden zo de Société Anonyme Belge (SAB) 

van Albert Thys beconcurreren, die met Belgisch privé-kapitaal werkte. De Anversoise had 
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immers tot 1897 nog niet veel kunnen verwezenlijken en haar productie lag ver achter op die 

van de SAB en van de ABIR.
133

  

 

De clementie van de vorst nam in die doelstelling dan ook extreme proporties aan. Zo werden 

de algemene exploitatiekosten van de concessie door Kongo gedragen. Overigens werden ook 

Europese staatsagenten als personeelsleden van de Anversoise aangesteld, maar verder 

uitbetaald door de Staat, die tevens de kosten voor de ravitaillering en het transport van 

agenten en goederen op zich nam. De Anversoise werd in januari 1898, na een verzoek van 

Kongo het jaar daarvoor, omgevormd tot een Kongolese maatschappij. Zo werd een belasting 

ontweken van twee procent op de jaarwinsten. Deze belasting werd immers geïnd op 

Belgische maatschappijen die in Kongo opereerden. Van haar kant moest de Anversoise naast 

belastingen en douanerechten, een belasting op het openbare domein betalen. Geïmporteerde 

goederen werden voor vijf procent op hun Europese marktwaarde belast. Daarbij kwam dat de 

concessiehouder de prijs voor de concessie en de voorrechten moest betalen. Dit woog echter 

niet op tegen de voordelen die deze concessiemaatschappij werd geboden.
134

  

 

Vanaf 1897 braken er zeer veel onlusten uit in het gebied. Hierdoor kwam de handel in het 

gedrang. De inlanders, waaronder vooral de Budja, weigerden nog verder rubber te oogsten. 

Het was in die periode dat Lothaire op het toneel verscheen als directeur van de Anversoise. In 

de periode dat Lothaire directeur van de Anversoise was, volgden drie districtcommissarissen 

elkaar op. Eerst was er Hanolet, daarna Fiévez
135

 en Verdussen. De energieke Lothaire die we 

eerder leerden kennen bij de Stokes-affaire, liet tijdens zijn bewind de rubberoogst flink 

stijgen. Hoe harder de blanken optraden met hun gewapende zwarte troepen en hulptroepen, 

hoe meer rubber ze konden oogsten. Er waren echter ook grenzen. Wanneer de druk te hoog 

werd, barstte er rebellie uit. Bekende opstanden waren die van de Budja-stam, zij kregen het 

hard te verduren onder Lothaire’s bewind.
136

  

 

Door die vele onlusten besliste de Staat om vanaf 1 januari 1897 voor vier jaar als pachter de 

uitbating van de concessie in de Mongala en in Bumba voor zijn rekening te nemen. Daarbij 
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werden alle producten naar Antwerpen geconsigneerd en daar volgens de aanwijzingen van de 

regering verkocht. De opbrengst na aftrek van de kosten voor de Anversoise was een betaling 

voor de pacht van de concessie. In de loop van 1897 werden nog vier nieuwe verdragen 

gesloten die de banden tussen de Staat en de Anversoise nog verder verstevigden.
137

 

 

3.5.1.2 De politionele rechten van de Anversoise 

 

Lothaire had als directeur van deze concessiemaatschappij zeer uitgebreide bevoegdheden. Zo 

had hij onder meer politionele competenties. Het was op 20 september 1897 dat de 

dienstdoende gouverneur-generaal Wangermée de boodschap van de centrale overheid 

overmaakte. Brussel had besloten om de Anversoise politierecht te geven in het district van de 

Bangala. Lothaire mocht en had zelfs de plicht om desnoods geweld te gebruiken om 

gehoorzaamheid af te dwingen bij opstandige inlanders, om alle soorten misdaden te 

bestraffen en om betalingen in natura af te dwingen in de vorm van levensmiddelen, rubber 

en ivoor.
138

 Lothaire kreeg zelfs het mandaat om dit politierecht te delegeren aan zijn agenten: 

U krijgt de toelating om het politierecht uit te oefenen en te laten uitoefenen door de chefs van 

uw factorijen in het hele district van de Bangala dat aan de Anversoise in concessie is 

gegeven
139

. Er werd wel een maandelijks rapport verwacht, dat opgestuurd werd naar de 

districtscommissaris. Daarin moest Lothaire over de gemoedstoestand van de inlandse 

bevolking, alsook over alle incidenten van enig belang rapporteren. Deze formaliteit werd 

echter zelden of nooit vervuld.
140

 

 

Lothaire trad zeer energiek op waardoor er in het gebied vele opstanden uitbraken. Lothaire 

beschikte met zijn Anversoise, net als andere concessiemaatschappijen, naast de politionele 

bevoegdheid ook op contractuele basis over soldaten van de Weermacht. De Anversoise kreeg 

het noodzakelijke aantal manschappen dat geleidelijk werd opgetrokken tot 250 eenheden om 

zeven posten te beschermen. De districtcommissaris moest aan Lothaire deze troepenmacht 

ter beschikking stellen. Geen enkele instructie tot 1899 bepaalde dat Fiévez blanke agenten 
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van de Weermacht moest aanstellen om deze soldaten bevelen te geven. Dat maakte dat de 

soldaten rechtstreeks onder het bevel van Lothaire ressorteerden. Hij werd mede daardoor 

door de agenten van de Anversoise en de staatstroepen beschouwd als administrateur en als de 

militaire bevelhebber. Lothaire maakte maar al te graag gebruik van deze bevoegdheden en 

dat verontrustte de centrale regering in Brussel, omdat zij die machtiging eerder als een 

overgangsmaatregel zagen. Op 11 mei 1900 schreef de secretaris voor Binnenlandse Zaken 

Liebrechts aan zijn collega-secretaris van Buitenlandse Zaken dat het politierecht zoals het 

verleend was aan bepaalde maatschappijen (ABIR, Anversoise) niet duidelijk omschreven 

was. Het politierecht diende om de nodige maatregelen te kunnen nemen, om handelsposten te 

beschermen en om de orde te handhaven. Het politierecht was zodoende verleend in 

afwachting van de volledige territoriale bezetting door de Staat
141

.  

 

De Cuvelier, de minister van Buitenlandse Zaken zag de problemen die zich voordeden in 

verband met de politionele bevoegdheid en schreef daarover vier dagen later een brief aan de 

secretaris-generaal op 15 mei 1900: 
142

 

 

 

Mr le secrétaire général,             Bruxelles, 15 mai 1900 

  

 

Vous n’ignorez pas que le point de savoir si des agents de sociétés commerciales possédaient 

au Congo certains pouvoirs de police, à attire l’attention, et il serait utile au département de 

la justice, pour la direction du Parquet, d’être renseigné à ce sujet. Vous m’obligeriez en me 

faisant connaître la situation actuelle qui, dans cet ordre d’idées, résulte des instructions 

donnés par votre département au gouverneur général.  

 

Veuillez agréer. 

Au nom du secrétaire d’état: le secrétaire général Ch. De Cuvelier. 

 

 

Het was dan ook één van de redenen om Fuchs als directeur van Justitie op zending te sturen 

naar Boven-Kongo. In augustus 1900 bereikte hij Nieuw Antwerpen, enkele maanden nadat 

Lothaire in België was aangekomen. Om zichzelf en de regering uit de wind te zetten, schreef 

Fuchs in omzwachtelde taal in oktober 1900 een brief aan de gouverneur-generaal. Daarin 

drukte hij zijn lichte verbazing uit over de meest afwijkende ideeën in de geest van de 
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functionarissen van de EIC aangaande politierechten die zouden toegekend zijn aan de 

directeurs van de ABIR, Anversoise en Lomami. Door de letterlijke en afwijkende 

interpretatie van de bedoeling van het politierecht, wendden de agenten het recht aan om 

militaire operaties te organiseren. Het wezenlijke doel van die operaties was bijna altijd het 

verhogen van de rubberproductie. Fuchs voegde eraan toe dat de staatsfunctionarissen in grote 

mate bijdroegen tot die interpretatie. Hij verwees hiervoor naar de circulaire van de 

staatsprocureur van 24 juli 1899
143

. Fuchs meende dat deze verontwaardigingwekkende 

wreedheden zich ontwikkeld hadden, zonder dat de lokale regering het zich kon indenken. 

Verder hadden de meeste directeuren van de maatschappijen hun administratieve 

beslommeringen laten varen, waardoor Fuchs bijna geen enkel rapport van gewapende 

conflicten toegestuurd had gekregen. De districtscommissarissen droegen volgens Fuchs dus 

een deel van de verantwoordelijkheid omdat ze de regering in onwetendheid gelaten hadden 

over de tekortkomingen van de instructies. Fuchs besloot zijn brief aldus: de gebeurtenissen 

in de Mongala tonen de absolute noodzaak aan om een effectieve politionele macht op te 

richten in de territoria waar concessiemaatschappijen actief zijn.
144

 

 

Gouverneur-generaal Wahis vond in dit schrijven van Fuchs eens te meer een manier om 

Lothaire zwart te maken. Het is dan ook in dit licht dat we Wahis’ rondschrijven van 20 

oktober 1900 moeten zien. In de onderstaande Engelse vertaling van de oorspronkelijke brief 

gaf Wahis zijn mening over het recht van politie: 
145

 

 

 

 Boma, October 20, 1900:  

 

The government have delegated to commercial companies operating in certain parts of the 

territory not subject to the immediate exercise of government authority a part of their power 

in matters of general police. These companies are described as having 'the right of police'. 

Erroneous interpretations have been given to this expression. 

 

It has been held by some as giving to the directors of these companies, and even to inferior 

officers, the right to undertake offensive military operations, to 'make war' on the native 

population, others: without even troubling to ascertain what the limits of this right of police 

might be, have used the means afforded by this delegation of power to commit the gravest 
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abuses. That is to say, 'the right of police', which gave them the means of protection 

themselves, and imposed upon them the obligation of protecting individuals against abuse of 

force, was used in a manner absolutely opposed to one of these principal objects. 

 

In view of these circumstances, I have decided that 'the right of police', an expression the use 

of which I retain provisionally, shall imply no more than the power of requisitioning, with a 

view to maintaining or restoring order, the armed force existing either within or without the 

Concession, but  even in this case it must be well understood that the officer of the state will 

retain command of the soldiers during the proceedings, and will be the sole judges on their 

own responsibility, of the military operations which it may be desirable to undertake. 

 

Improved weapons which the companies possess in their various factories or establishments 

and for which, as for the arms of other companies not having the right of police, a permit, 

form (B), must be taken out, and may not in any case be removed from the establishments for 

which they were issued. With regard to cap guns, they may not be removed from the factories 

except into the hands of the Capitas, and on the condition that the latter are in possession of a 

permit, form (C). Cap guns will thus only be removed from the factories one by one. As they 

cannot be issued from the commercial establishments into the hands of more or less numerous 

groups, they will thus never constitute a means of offence.  

 

I again give the most formal orders that all the state officials co-operate to repress violations 

of these strict prohibitions.  

 

The governor -genral, Wahis. 

 

 

Wahis vond dus (terecht) dat men aan het begrip politioneel recht, een totaal verkeerde 

interpretatie had gegeven, namelijk deze die hen het beste uitkwam: oorlog voeren tegen de 

inlandse bevolking. Daarbij stelden ze zich niet de vraag wat de grenzen waren van deze 

bevoegdheid. Ze hebben ze aangewend om de zwaarste misbruiken te plegen, aldus Wahis. 

Daarom besliste hij om gezien de toestand, dat het recht van politie slechts de bevoegdheid 

zou laten de Weermacht op te eisen. Daarnaast handelde het rondschrijven ook over het 

gebruik van wapens door de handelsmaatschappijen, waarbij onderstreept werd dat deze 

wapens nooit een aanvallende macht mochten vormen. Lothaire beweerde later dat hij het 

politierecht enkel had gedelegeerd aan de hoofden van de commerciële zone, en niet aan de 

postchefs. Deze bewering bleek onwaar te zijn, want de postchefs in de Anversoise waren er 

ten volle van overtuigd dat ze over dat soort rechten beschikten.  

 

Het verlenen van politionele macht aan de concessiemaatschappijen had zoals gezien 

drastische gevolgen voor de inlandse bevolking. Hoe de inheemsen de kolonisatoren rond 

1900 percipieerden, is er weinig documentatie, maar het zal allerminst een goed beeld zijn 

geweest. De bevolking werd tot het uiterste gedreven om rubber te oogsten. Bij elk tekort 
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hanteerden de concessiemaatschappijen (verkeerdelijk) het politierecht. Dat gouverneur-

generaal Wahis op de hoogte was van de praktijken mag duidelijk zijn, zijn brief van 20 

oktober 1900 bewees dat. Als Liebrechts en De Cuvelier hun ongerustheid tegenover elkaar 

en de secretaris-generaal hadden geuit, kan het niet anders dan dat Wahis hen dat 

doortelegrafeerde. Alle informatie betreffende het lokale gebeuren, passeerde via de 

administratie van de gouverneur-generaal. Fuchs’ inspectieronde bevestigde het vermoeden 

eens te meer. Ook zijn vaststellingen tijdens de inspectietocht van 1900-1901 brachten Wahis 

ertoe de rondzendbrief van 20 oktober te schrijven. Toch moeten we in gedachten houden dat 

Wahis ook een bijbedoeling had met zijn rondzendbrief. Hij wou namelijk zo eens te meer 

zijn grootste persoonlijke vijand en directeur van de Anversoise, Hubert Lothaire treffen.  

 

 

3.6 Het gijzelingssysteem rond de eeuwwisseling 

3.6.1 Situatieschets 

 

De grote misbruiken die plaatsvonden door het verkeerdelijk interpreteren van de politionele 

macht, waarbij de gruwelijkste misbruiken plaatsvonden, waren niet de enige kwalijke 

uitwassen van het Leopoldiaanse regime. Een andere bespottelijke uitkomst die voor grote 

opschudding zorgde in Kongo Vrijstaat en de publieke opinie fel beroerde, was het nemen van 

gijzelaars bij rubbertekorten of ongehoorzaamheden. Hoewel geen nieuw verschijnsel, vonden 

we toch voor de periode 1900-1901 hieromtrent heel wat brieven voor en door de gouverneur-

generaal. Wahis heeft in samenhang met de casus betreffende de gijzelnemingen een heel 

belangrijke rol gespeeld. Het zou Wahis immers later nog zuur opbreken en tot een heuse 

confrontatie met Félicien Cattier leidden (infra).  

 

Het gijzelen was in de Afrikaanse cultuur geen nieuw gegeven. Volgens hun sociale code was 

het in onderpand geven van of betalen met vrouwen een oorbaar gegeven. We kunnen echter 

de gijzelnemingen in de Afrikaanse cultuur niet vergelijken met het gijzelingssysteem van de 

blanke kolonisatoren. De vrouwen werden in het lokale systeem steeds met de nodige zorg 

behandeld, uitzonderingen zijn natuurlijk niet uitgesloten. Heel anders lag dit bij de blanken. 

Bezeten door de drang naar kapitaalaccumulatie, stimuleerde Leopold II met een niet 
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gepubliceerd decreet van 5 december 1892 zijn secretaris-generaal om alle nodige 

maatregelen te nemen teneinde de exploitatie van domaniale producten te verzekeren.
146

 

 

Hoewel er geen enkele wettelijke bepaling bestond die de Staat of concessiemaatschappijen 

toeliet inlanders tot arbeid te dwingen, eigende de centrale overheid zich dat recht wel toe. De 

inlanders moesten bijgevolg belastingen betalen. Het woord belastingsheffing moet hier wel 

gezien worden in een zeer extreme vorm. De inlanders ‘betaalden’ niet in een geldelijke 

contributie, maar in het leveren van arbeid. Dat kwam hoofdzakelijk neer op het oogsten van 

rubber, het verzamelen van ivoor of het leveren van andere domaniale producten. In feite was 

het pure dwangarbeid, daar de inlandse bevolking voor hun geleverde diensten ondermaats 

betaald werden. De belasting die de inlanders moesten betalen, vond plaats via de staatsagent 

die de rubber inde.
147

 De instructies die deze staatsagenten kregen waren simpel. Men moest 

de inlanders drijven om het maximum rendement te halen.  

 

Een bijkomende kwaal bestond erin dat die staatsagenten premies kregen voor 

surplusleveringen van rubber en andere domaniale producten, dat leidde vanzelfsprekend tot 

de grootste excessen. Dubieuze praktijken werden hierbij echter niet geschuwd. Een van de 

meest gebruikte methodes om inlanders te dwingen tot de rubbertaks, bestond erin gijzelaars 

te nemen. Ook wanneer de zwarten de opgelegde quota rubber niet binnenbrachten, werden 

gijzelaars genomen. Op die manier dwongen ze de inlanders snel de gepaste hoeveelheid 

rubber te leveren. Wanneer aan de eis werd voldaan, konden de gijzelaars na het betalen van 

een bijhorende boete weer worden vrijgelaten. Hierop waren echter honderden uitzonderingen 

vast te stellen. De gegijzelden werden opgesloten in erbarmelijke omstandigheden en aan 

allerlei mensonterende straffen onderworpen. Velen lieten op die manier hun leven. Naast het 

gijzelingsprincipe werden onder andere ook verschillende strafexpedities tegen werkonwillige 

dorpen gehouden. Een combinatie van strafexpedities en gijzelingen waren eveneens legio.
148

  

 

 

                                                 
146

 A.M. DELATHUY, De Kongostaat van Leopold II, het verloren paradijs (1876-1900,) Antwerpen, 1989, pp. 

213-285.; D. VANGROENWEGHE, Rood Rubber, Leopold II en zijn Kongo, Leuven, 2004, p.178. 
147

 Hoewel ivoor eerst het domaniale product bij uitstek was, verdrong de rubberproductie na verloop van tijd 

ivoor van de eerste plaats. Het was dan ook hoofdzakelijk de drang naar rubberaccumulatie die tot de hevigste 

misdaden in Kongo Vrijstaat leidden.  
148

 D. VANGROENWEGHE, Rood Rubber, Leopold II en zijn Kongo, Leuven, 2004, p.178.; A.M. 

DELATHUY, Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, Antwerpen, 1985, pp. 167-170. 



 86 

3.6.2 Gouverneur-generaal Th. Wahis en het gijzelingssysteem  

 

Het was de gouverneur-generaal die van de centrale regering te Brussel de instructies kreeg 

om ervoor te zorgen dat de rubberoogst optimaal kon verlopen. Dat de gouverneur-generaal 

de toestemming gaf aan de districtcommissarissen om alle mogelijke middelen aan te wenden 

om de rubbervlijt bij de inlanders aan te wakkeren, bleek duidelijk uit verschillende brieven 

en circulaires die hij hen verstuurde. In een rondzendbrief van 9 januari 1897 schreef 

gouverneur-generaal Wahis aan de districtcommissaris van het Leopold II-Meer: Daar waar 

inlanders koppig weigeren te werken, moet men ze dwingen door het nemen van gijzelaars.
149

 

Ook twee jaar daarvoor, op 7 januari 1895 had hij in een circulaire de gijzelnemingen 

aanbevolen. Daarbij had hij er wel uitdrukkelijk aan toegevoegd dat het verboden was 

vrouwen en kinderen gevangen te nemen. Wahis benadrukte wel dat hij het nemen van 

gijzelaars een heel pacifistische manier vond om de inlanders te verplichten om te werken. 

 

Hij stond er wel op dat de districtcommissarissen al hun ondernomen stappen, gijzelingen wel 

te verstaan, in precieze en volledige bewoordingen zouden melden aan de lokale regering.
150

 

Tijdens Wahis’ inspectiereis van mei 1896 tot februari 1897 in Boven-Kongo kreeg hij echter 

vele klachten van zendelingen betreffende gijzelnemingen van inlanders. Hoewel vele blanke 

agenten onaangeklaagd bleven, heeft Wahis diegene die te erge misbruiken pleegden 

gerechtelijk laten vervolgen. Toch bleef hij steeds de noodzaak van het energiek optreden 

tegen inlanders om rubber te oogsten verdedigen tegenover de missionarissen (supra).
151

  

 

3.6.2.1 Casus: Gijzelingen in het Mongala-bekken (in de concessie van de Anversoise) 

 

In 1900 was Wahis naar Kongo Vrijstaat vertrokken om er zijn mandaat van gouverneur-

generaal opnieuw op te nemen. Hij werd er andermaal geconfronteerd met vragen van 

districtcommissarissen betreffende het nemen van gijzelaars, zodoende de rubberoogst op te 

drijven of de inlanders tot rubberoogst aan te zetten. In het Mongala-bekken waar de 

Anversoise
152

 was gevestigd, was het bijzonder onrustig in die periode. De oorlog tegen de 

Budja en de daarmee gepaard gaande gruweldaden door de blanken, zijn onbevattelijk te 
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noemen. Toen zonechef Hubert Van Eycken Lothaire inlichtte dat postchef Joseph Moray in 

de streek van de Budja het dorpshoofd Abibo had vermoord, waardoor de rubberproductie 

opnieuw zo goed als plat viel, diende Lothaire een klacht tegen hem in bij het gerecht te 

Nieuw Antwerpen. Dit veroorzaakte echter een sneeuwbaleffect. Zo klaagde zonechef 

Leopold Matthys postchef Louis Lacroix aan. Die schreef dan weer dat hij de bevelen van 

Matthys uitvoerde. In de nationale en internationale kranten verschenen vanaf april 

verschillende artikels met verwijzingen naar onnoemelijke gruweldaden en schokkende 

gebeurtenissen in het concessiegebied. Gealarmeerd door de centrale overheid te Brussel en 

de berichtgevingen in de kranten gelastte gouverneur-generaal Wahis staatsprocureur Fernand 

Waleffe met een enquête in het Mongala-bekken waar de Anversoise werkzaam was. Wahis 

wenste een onderzoek met takt, snelheid en behoedzaamheid, waarbij streng moest worden 

opgetreden tegen alle schuldige personen.
153

  

 

Wanneer Waleffe in het Mongala gebied aankwam, was Moray al geïnterneerd voor zijn 

daden. Op de post in Mumbia waar Matthys de verantwoordelijke was, ontdekte Waleffe een 

tiental uitgemergelde mannen en vrouwen die waren uitgehongerd en opgesloten. Ze waren 

gevangen gezet omdat hun dorp de geëiste hoeveelheid rubber niet geleverd had en werden 

pas vrijgelaten wanneer hun dorp de voorgeschreven hoeveelheid rubber bracht. Om het 

leveringsproces te versnellen liet Matthys de gevangenen uithongeren. Waleffe was buiten 

zichzelf van woede toen hij merkte dat naast de gevangenis een magazijn was voor 

levensmiddelen. Nadat Waleffe nog enkele posten en bijbehorende gevangenissen in het 

bekken had bezocht, kwam hij tot de conclusie dat er een systeem achter zat. Daarom wilde 

hij de directeur van de Anversoise laten vervolgen en dat was Hubert Lothaire. Lothaire kon 

echter ontkomen naar België, maar Waleffe zwoer dat hij Lothaire zou arresteren het moment 

dat hij opnieuw een voet op Kongolese bodem zou zetten. Toen Lothaire voor een nieuwe 

periode naar Kongo vertrok, was Waleffes termijn in Kongo verstreken. Toch probeerde hij 

hem te laten veroordelen.  

 

Als erfvijand van Lothaire is het niet moeilijk te veronderstellen dat Wahis Lothaire maar al te 

graag achter de tralies zag. Ook de onderzoekster S. Cornelis is die mening toegedaan in haar 

artikel. Ze schrijft: Wahis tenta également d’appuyer Waleffe dans ses efforts pour faire 
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traduire Lothaire en justice
154

. Vangroenweghe meldt hierover: In plaats van Waleffe toe te 

laten Lothaire op te pakken vroeg Wahis aan Waleffe om het dossier in te kijken, alvorens 

Waleffe tot een eventuele arrestatie kon overgaan. De secretarissen-generaal in Brussel 

hadden Wahis namelijk geen toestemming willen geven om Lothaire te vervolgen.
155

 Wat 

kunnen we hieruit afleiden? Wahis stak het niet onder stoelen of banken dat hij Lothaire 

haatte en hem maar al te graag een veroordeling wou aansmeren. Als gouverneur-generaal 

kon hij Waleffe de toestemming geven om Lothaire te vervolgen. Wahis kon zo zijn 

persoonlijke vete met Lothaire oplossen. Als we de paragraaf van Vangroenweghe in 

beschouwing nemen stellen we vast dat blijkt dat Wahis gezien moet worden als de perfecte 

uitvoerder en volgeling van Leopold II. Hoe sterk Wahis’ ook afkeuring was tegenover 

Lothaire, toch volgde hij slaafs de bevelen van de centrale overheid. Uiteindelijk zou Waleffe 

blijven dreigen om Lothaire te vervolgen. Omdat de vorst waarschijnlijk zag welke 

consequenties hiermee konden gepaard gingen, ontbood Leopold II Waleffe op het paleis. De 

vorst gaf hem uiteindelijk de toestemming om Lothaire te vervolgen, maar zoals vaak 

gebeurde in Kongo kon ook Lothaire ontkomen en ontsnappen aan alle vervolgingen
156

.  

 

De gruwelijke gijzelingsacties en strafexpedities geleid door Matthys, Lacroix, Moray en 

consorten in het Mongala-bekken, waren niet de enige beslommeringen waarmee Wahis 

tijdens zijn Kongolese aanwezigheid van 1900-1901 te maken had. In die periode vonden we 

verschillende brieven in de archieven terug betreffende het nemen van gijzelaars, het leiden 

van strafexpedities en het opdrijven van de rubberoogst. Vooral uit de districten van het 

Leopold II-meer, Kwango, Stanley Pool en Bangala kwamen heel wat berichten over de 

desbetreffende onderwerpen. De oorzaak van die vele brieven moet gelegd worden in het feit 

dat in die periode heel wat conflicten en revoltes uitbraken in die gebieden. Om die te 

onderdrukken, werden vaak harde repressieve middelen ingezet. Daar men verplicht was aan 

de gouverneur-generaal toestemming te vragen, moet Wahis van de expedities op de hoogte 

zijn geweest. Het was evenwel niet ondenkbaar dat dit in sommige gevallen niet gebeurde en 

raids zonder medeweten van de gouverneur-generaal werden uitgevoerd.  
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3.6.2.2 Casus: Gijzelingen in het district van Stanley Pool 

 

Niet lang na de affaire in het Mongala-bekken waar de Anversoise actief was, kreeg 

gouverneur-generaal Wahis een brief van staatsinspecteur Paul Costermans
157

 vanuit Stanley 

Pool. Costermans liet op 11 oktober 1900 vanuit Leopoldstad weten: Verlangend om de chefs 

van de districtposten aan te sporen om hun gronden te exploiteren, vraag ik of u me wilt laten 

weten of het inmiddels verboden is om dwang te gebruiken om inlanders aan het werk te 

zetten voor de rubberoogst. Het is niet mogelijk om zonder dwang een goede oogst te hebben, 

daarom wil ik gijzelaars nemen. De chef van de Tampa, aan wie ik heb voorgeschreven om 

rubber te oogsten, is voor mij verschenen in Leopoldstad met 200 sterke adolescenten voor 

een werktijd van 3 jaar, als ik hen wil vrijstellen van de verplichting om rubber te oogsten.
158

 

Gouverneur-generaal Wahis antwoordde op 24 oktober 1900
159

 met dezelfde aanbevelingen 

die hij op 25 december 1896 aan Sarrazijn had gegeven. Hij schreef: Indien een dorp zijn 

opdracht niet vervult, reken dan de chef en andere notabelen van het dorp in. De soldaten 

mogen enkel naar de wapens grijpen als er in de dorpen gewapend verzet is.
160

   

 

In de brief aan Costermans zien we wel een verschil met die van vier jaar eerder aan 

Sarrazijn. Wahis wees er uitdrukkelijk op dat het verboden was om vrouwen en kinderen 

gevangen te nemen. De reden daarvoor was: parce que cette lettre déterminait de façon 

précise les personnes pouvant être rendues responsables de l’insoumission. We waren wat 

verrast door deze zin, omdat we niet echt begrepen wat Wahis daarmee wilde bereiken. Als 

we het onder enig voorbehoud juist interpreteren, heeft Wahis de passage over de gijzeling 

van vrouwen en kinderen niet in zijn brief aan Sarrazijn van 1896 opgenomen, omdat hij zo 

bijna iedereen moest vervolgen. Hiermee gaf hij blijkbaar toe aan zijn ondergeschikte dat het 

gijzelen van vrouwen en kinderen voor de eeuwwisseling vaak voorkwam. Waren de koning 

en zijn medewerkers, waaronder we natuurlijk ook Wahis rekenen, door de internationale 

commotie in de media alerter geworden voor beschuldigingen en meldde men daarom vanaf 

1900 pertinent dat het verboden was om vrouwen en kinderen te gijzelen? Of waren er andere 

redenen? Waren ze bang dat wanneer ze teveel schuldigen zouden aanklagen, de beklaagden 

naar de pers zouden stappen? Een andere reden kan gevonden worden in het feit dat wanneer 
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men alle schuldigen zou opsporen, men hoogstwaarschijnlijk weinig personeel in Kongo 

Vrijstaat overhield. Het precieze antwoord moeten we schuldig blijven, hoewel het een 

aannemelijke verklaring kan zijn. 

 

In alle geval liet Costermans op 17 november 1900
161

 weten dat hij de instructies van Wahis 

had ontvangen en hij een kopie naar alle chefs van de districtposten zou opsturen. Costermans 

maakte daarbij duidelijk dat hij er expliciet aan had toegevoegd dat: 

 

1. Het uitdrukkelijk verboden was vrouwen of kinderen als gijzelaars te nemen. 

2. De repressies die genomen worden tegen werkonwillige dorpen altijd getemperd 

moeten worden en dat ze niet mogen uitmonden in onmenselijke slachtpartijen.  

 

3.6.2.3 Casus: Gijzelingen in het district Leopold II-meer 

 

Uit de politieke rapporten van juli-augustus-september 1900
162

 die de districtcommissaris van 

het district van het Leopold II-meer aan gouverneur-generaal Wahis opstuurde, bleek dat in 

die periode ook in dat gebied onlusten waren uitgebroken. Deze hadden plaats naar aanleiding 

van verschillende militaire operaties die werden geleid door kapitein Halling en zijn 

onderintendant Collet, waarbij honderden inlanders sneuvelden. De militaire operatie kwam 

er, omdat de inlanders weigerden nog langer de rubberbelasting te betalen en omdat ze 

vijandige intenties toonden tegenover de blanken. Het tweetal had daarbij echter vele vrouwen 

gevangen genomen en overgebracht naar de staatspost. Door een slechte behandeling en door 

de pokken stierven alle vrouwen. Nadat Wahis deze documenten te zien had gekregen, schreef 

hij op 5 maart 1901 een brief aan de districtcommissaris van het Leopold II-meer.
163

 In zijn 

schrijven vond Wahis het niet kunnen dat Halling en Collet vrouwen hadden gegijzeld. Deze 

manier van handelen is volledig tegen de instructies van de overheid en helemaal 

afkeurenswaardig en in geen enkele omstandigheid goed te praten. Alle vrouwen die 

gedurende een repressie gevangen zitten, moeten onmiddellijk in vrijheid gesteld worden. 

Onderaan de brief voegde Wahis de te volgen gedragslijn tegenover inlanders die 

weigerachtig stonden tegenover de rubbertaks. De gouverneur-generaal benadrukte nogmaals 

dat het absoluut verboden was vrouwen en kinderen te gijzelen. Net als in de brieven die hij 
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later naar andere districtcommissarissen zou versturen, stelde hij duidelijk wat kon en niet 

kon. De instructies waren als volgt: 

 

1. De gevraagde rubberbelasting moet in evenwicht zijn met de hoeveelheid rubber die 

de inlanders konden leveren.  

2. Men moet stelselmatig de rubberoogst kunnen opdrijven, telkens wanneer de middelen 

het toelaten. 

3. Wanneer de rubbertaks vast ligt, kunnen de inlanders er zich niet meer aan 

onttrekken. Daarom moeten we een grote volharding tonen om de inlanders te 

verplichten de te volgen orders te gehoorzamen. 

4. De chefs moeten goed weten waaraan ze zich blootstellen wanneer ze weigeren om de 

gevraagde rubber te oogsten.
 164

  

 

Wahis bleef zijn eerdere instructies verdedigen, zeggende dat eerst en vooral de chef van het 

weigerende dorp zich moest komen verantwoorden op de post. Als de chefs weigerden te 

verschijnen, moest men enkele prominente dorpelingen gevangen nemen tot de inlanders 

uiteindelijk toegaven en aan het oogsten sloegen. Wanneer gewapend geweld tegen een dorp 

genoodzaakt was, kon dit echter enkel gebeuren wanneer er een officier of een blanke die een 

graad bezat, bij was. Wahis drukte er wel op dat een expeditie met grote gematigdheid en 

humaan meevoelen moest gepaard gaan. Zwarte soldaten van de Force Publique konden ook 

overgaan tot het arresteren van inlanders, maar dit moest steeds gebeuren onder supervisie 

van een blanke. Daar werden echter vele uitzonderingen op gemaakt. Zijn brief met duidelijke 

richtlijnen betreffende de gijzelnemingen van vrouwen en kinderen en de noodzaak aan een 

humaan optreden tegenover de inlanders, verstuurde de gouverneur-generaal daarna aan alle 

districtcommissarissen in Kongo Vrijstaat en naar de centrale regering.
165

   

 

3.6.2.4 Casus: Gijzelingen in het district Bangala 

 

Toch zien we dat ook na Wahis’ circulaire van 5 maart 1901 nog steeds inbreuken plaats 

vonden. Zo was er het rapport over de oorlogsoperaties van kapitein Duvivier in het dorp 

Mogegnet (Giri). Tijdens Duvivier’s campagne waren acht doden gevallen en acht vrouwen 

gevangen genomen, tot de inlanders de belasting hadden betaald. Wahis eiste in een brief aan 

                                                 
164

 KMMA: Lettre n° 280, Th. Wahis au commissaire du district du Lac Leopold II. Boma, 5/03/1901. 
165

 KMMA: Lettre n° 230, 818, 983, Th. Wahis au secretaire d’État à Bruxelles. 



 92 

de districtcommissaris van Bangala dat zijn ordonnanties zouden worden nageleefd. Alle 

oorlogsoperaties moesten namelijk op schrift worden gesteld in een speciaal rapport, gevolgd 

door heel exacte adviezen en aandachtige beschouwingen van de districtcommissaris. 

Daarnaast gelastte Wahis de onmiddellijke vrijlating van de acht gegijzelde vrouwen, malgré 

les instructions formelles du gouvernement.
166

 Wahis ging hier dus schijnbaar in tegen de 

formele wil van de centrale regering. Een maand later in april 1901 bevestigde Duvivier dat 

hij de vrouwen had vrijgelaten.  

 

Het is echter vooral de voorlaatste zin van de vorige paragraaf, die onze aandacht trekt. Als 

we een correcte interpretatie maken van de zin, vond men het in de centrale regering te 

Brussel niet erg dat vrouwen werden gegijzeld.
167

 Wahis had in zijn positie van gouverneur-

generaal en door zijn inspectietochten een betere kijk op de gang van zaken en wees 

dergelijke gijzelnemingen vooral vanaf 1900-1901 pertinent af. In de circulaires betreffende 

de gijzelingen tussen 1896-1897 zagen we dat Wahis het gijzelen van vrouwen en kinderen 

nauwelijks beteugelde. Wat kunnen we hieruit afleiden? Had Wahis een gouden hart? Of 

moeten we zijn positie beschouwen als een diplomatieke zet, om zo de tegenstanders de wind 

uit de zeilen te nemen? Het valt moeilijk te zeggen, uit vroegere bronnen blijkt evenwel dat 

Wahis stilzwijgend het gijzelen van vrouwen toeliet. Was het door de internationale druk dat 

Wahis gematigder reageerde? Die mogelijkheid zit er zeker in, hij was betreffende dit 

gijzelingssysteem voor de eeuwwending in enkele artikels in The Times hard aangepakt onder 

meer door de protestantse zendeling Sjöblom.
168

 Uitsluitsel durven we hierover niet geven, 

omdat expliciete uitleg hierover ontbreekt. Toch menen we dat de gouverneur-generaal op die 

manier heel behoedzaam de schuld van zich kon afschuiven, indien hem ooit iets kwalijk 

werd genomen. Zo had hij bewijzen dat hij altijd formeel het gijzelen van vrouwen en 

kinderen verbood.  

 

3.6.2.5 Casus: Gijzelingen in het district Kwango 

 

De jaren 1900 – 1901 waren zeer woelige jaren voor Kongo Vrijstaat, zo hadden we de grote 

onrusten in het Mongala-bekken waarover we reeds spraken, maar ook in het district Kwango, 

Kasai en Uele braken hevige revoltes uit ten gevolge van de rubber- en ivooroogst. Om de 
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gemoederen in Kwango te bezweren, zond Wahis substituut Iwan Grenade ter plaatse. De 

problemen deden zich in dat district vooral voor in het bassin van de Wamba, waar de 

Comptoir Commercial Congolais (C.C.C.) gevestigd was. Grenade moest ook een enquête 

instellen over de concessies van de Djuma in Kwilu. Na zijn inspectie besloot Grenade zijn 

enquête met de verzekering dat de protestantse zendelingen op enkele overdrijvingen na, 

steeds gegronde klachten hadden geuit. Grenade was ervan overtuigd dat de te hoge 

belastingsdruk de oorzaak was van de onlusten in het gebied. Grenade had de gouverneur-

generaal ook gerapporteerd over onderofficier Dewatines, die tegen de regels in vrouwen had 

gevangengezet. Grenade had tegen Dewatines ook een gerechtelijk dossier willen opstellen 

tengevolge van diens expeditie in de omgeving van Tawamba. Op 22 april 1901 volgde een 

brief van Wahis aan het adres van districtcommissaris Delhaye van Kwango.
169

 De 

gouverneur-generaal ging in dit schrijven in tegen Grenades wensen. Wahis vond het namelijk 

niet nodig om een gerechtelijk dossier op te stellen tegen Dewatines. Wahis argumenteerde 

dat er verschillende getuigen waren die gezien hadden dat de onderofficier niet als eerste het 

vuur had geopend op de inlanders, maar dat de inlanders als eersten het leger van Dewatines 

met pijlen bestookten. Wahis stelde wel een administratief onderzoek tegen Dewatines in.  

 

Hoewel er dus een aanklacht was tegen Dewatines, besloot Wahis deze onderofficier aan te 

wijzen voor het kamp van Yumbi. Op die manier stond Dewatines niet meer onder het bevel 

van Delhaye. Wahis verzekerde Delhaye wel dat hij Dewatines nog disciplinair kon straffen 

voor bijvoorbeeld het nemen van vrouwelijke gijzelaars, vastgesteld in de enquête van 

Grenade. Dewatines kon volgens Wahis wel onder geen beding worden veroordeeld via een 

strafwet, omdat de motieven daartoe te licht waren. We vinden het toch opmerkelijk dat 

Wahis betreffende Dewatines zo’n lichte uitspraken deed. Grenade had immers vastgesteld 

dat Dewatines een ongeoorloofde strafexpeditie had ondernomen. Als we Wahis’ positie in 

deze zaak vergelijken met zijn eerdere brief aan de districtcommissaris van Bangala -waar 

Wahis immers nog fel was ingegaan tegen de formele instructies van de centrale regering 

betreffende het gijzelen van vrouwen
170

 -zien we dat hij dat bij Dewatines niet deed, hoewel 

het dossier van Dewatines identiek dezelfde feiten betrof. Gouverneur-generaal Wahis bleek 

in deze zaak dus niet helemaal rechtlijnig zijn eerdere principes te volgen. In een brief van 29 

juli 1901 liet districtcommissaris Delhaye evenwel weten dat hij Dewatines een straf had 

gegeven voor het gijzelen van vrouwen. Dewatines kreeg twee weken zijn loon niet 
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uitbetaald.
171

 Of Delhaye in het kamp van Yumbi - de plaats toegewezen door Wahis - verder 

vrouwen gijzelde of andere misdaden pleegde, hebben we niet kunnen achterhalen.  

 

 

3.6.3 Conclusie gijzelingssysteem 

 

We zagen duidelijk dat Wahis betreffende het nemen van gijzelaars en vooral met betrekking 

tot het gevangen nemen van vrouwen en kinderen een belangrijke rol heeft gespeeld. De 

gouverneur-generaal onderhield daaromtrent een levendige briefwisseling met de 

districtcommissarissen en de secretaris-generaal in Brussel. Tussen 1900 – 1901 nam Wahis 

na een afwezigheid opnieuw zijn taak als uitvoerend gouverneur-generaal in Kongo Vrijstaat 

op. Net toen braken zeer hevige onlusten uit. De immense belastingsdruk op de inlandse 

bevolking en de excessen die daaruit voortvloeiden, vormden de oorzaak. Vanuit de centrale 

regering in Brussel luidde het steevast dat men in Kongo Vrijstaat alles in het werk moest 

stellen om de rubberoogst niet in het gedrang te brengen. Rubber was met andere woorden 

veel meer waard dan een mensenleven, voeg daarbij de premies die agenten en ander 

staatspersoneel ontvingen. Gedreven door de drang naar macht en geld ontwikkelde er zich al 

snel een pervers uitbuitingssysteem. Agenten stelden alles in het werk om zoveel mogelijk 

geld binnen te rijven, dit gebeurde door de inlanders tot een maximalisatie van de rubberoogst 

aan te zetten. In een rondzendbrief van 9 januari 1897 (supra) had Wahis aan 

districtcommissaris Jacques laten weten dat alles in het werk moest worden gesteld om zoveel 

mogelijk rubber te oogsten. Daar waar inlanders weigerden te werken, stond Wahis net als hij 

in 1895 al had gedaan, het nemen van gijzelaars toe. Wahis moest er met andere woorden 

voor zorgen dat niets de rubberoogst in de weg lag. Die opdracht had hij heel duidelijk vanuit 

Brussel gekregen. We zien dat Wahis dat ook steeds deed.  

 

Toch merken we tussen de periodes van de jaren 1900 – 1901 en de jaren 1896 – 1897 een 

verschil op. In de jaren negentig was er van Wahis’ kant nog relatieve tolerantie tegenover het 

nemen van vrouwen en kinderen als gijzelaars. Hoewel hij het formeel verbood, liet hij het 

toch oogluikend toe. Naarmate er echter in de internationale media steeds meer mistoestanden 

aan het licht kwamen, werd Wahis voorzichtiger en pertinenter in zijn rondzendbrieven. Hij 

verbood daarbij met klem het nemen van vrouwelijke gijzelaars. Naar onze interpretatie was 
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de internationale druk één van de redenen waarom Wahis met grote standvastheid dit 

standpunt verdedigde. Daarbij ging hij zelfs in tegen de formele instructies van de centrale 

overheid, die bij hem steeds aanstuurde op een vermeerdering van de rubberoogst. Echter ook 

hierin zijn nuanceverschillen aan te treffen. Zo zien we bij de casus van onderofficier 

Dewatines, die acht vrouwen gijzelde, dat Wahis geen zware straf wil voor de Dewatines, 

terwijl hij van kapitein Duvivier de onmiddellijke vrijlating eiste van enkele gegijzelde 

vrouwen, tegen de wil van de centrale regering in.  

 

Als algemeen besluit betreffende het gijzelingssysteem bij de eeuwwisseling, kunnen we 

stellen dat Wahis de eisen van de centrale overheid navolgde, in die zin dat hij alles in het 

werk stelde om zoveel mogelijk rubber te oogsten. Hij was echter niet te spreken over het 

nemen van vrouwen en kinderen als gijzelaars en ging daarbij in uitzonderlijke gevallen in 

tegen de formele wil van de centrale overheid. Wahis opperde als alternatief het gijzelen van 

notabelen. We konden evenwel sporadisch vaststellen dat Wahis ook wel eens zondigde tegen 

zijn eigen principes.  

 

 

3.7 Gouverneur-generaal Th. Wahis en de opvoering van de 

rubberoogst 

 

Als we het archiefmateriaal van de vierde termijn van gouverneur-generaal Wahis bekijken, 

merken we duidelijk dat de rubberslag het belangrijkste onderwerp vormde bij de 

eeuwwisseling. In die periode was er een steeds groter wordende belastingdruk op de 

inlanders, waardoor over het hele Kongolese grondgebied vele opstanden uitbraken. Wahis 

die tijdens 1900-1901 een nieuwe inspectietocht door Boven-Kongo ondernam, kon zelf de 

nodige vaststellingen doen. Het is aannemelijk dat Wahis toen ook gevangenissen bezocht, 

waar hoogstwaarschijnlijk gijzelaars werden opgesloten. Verder moet hij zeker op de hoogte 

zijn geweest of met eigen ogen hebben gezien hoe strafexpedities werden geleid en welke de 

gevolgen daarvan waren. Om die reden eiste Wahis dat elke oorlogsoperatie steeds in een 

speciaal rapport met de precieze bewoordingen door de districtcommissaris aan de lokale 
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overheid werd meegedeeld. Verder moest deze ook steeds de nodige adviezen formuleren ter 

verbetering van de situatie.
172

  

 

Hoewel gouverneur-generaal Wahis bedrukte dat de inlanders met de grootste humaniteit te 

behandelen, was de druk van de centrale regering om zoveel mogelijk rubber te oogsten zeer 

groot. Ofschoon hij bij de eeuwwisseling er bij de districtcommissarissen en de verschillende 

agenten op aandrong om geen overbodig geweld te gebruiken en steeds nauwkeurige 

rapporten te verzenden, zien we toch in een circulaire van 29 maart 1901
173

 aan alle 

districtcommissarissen en zonechefs, dat Wahis een perfecte zetbaas was van Leopold II. Het 

rondschrijven bevatte keiharde instructies op het gebied van de rubberslag. Wahis klaagde 

erover dat de kwaliteit van de rubber sinds een tijdje gevoelig was gedaald. Ofschoon dit vele 

oorzaken had, was de voornaamste naar zijn mening het toevoegen van minderwaardige latex 

aan de kwalitatief hoogstaande rubber. Daarnaast werden ook andere stoffen toegevoegd aan 

het latex, waardoor de kwaliteit gevoelig daalde. Wahis drukte erop dat deze vorm van verlies 

kon en moest verdwijnen. De gouverneur-generaal weet het verlies aan de bedrieglijke 

methodes die de inlanders gebruikten. Deze schepsels wilden de blanken op alle mogelijke 

tijdstippen bedriegen. Voor elk bedrog riep Wahis de districtcommissarissen en het ander 

ondergeschikt personeel die met de rubberoogst te maken had, op om die streng te bestraffen. 

Toch moest ook de emballage van de rubber als een belangrijke oorzaak van de 

waardevermindering worden gezien. Als slot voegde hij er aan toe: La valeur du caoutchouc, 

même pur de tout mélange, a diminué depuis quelque temps sur tous les marchées, il faut 

donc que les chefs territoriaux fassent non seulement disparaître les deux causes de pertes 

qu’ils peuvent éliminer, mais encore qu’ils compensent la troisième en faisant des efforts 

continus pour augmenter la production dans la mesure prescrite par les instructions. Mon 

attention sera, d’une façon constante, fixée sur les prescriptions que je donne ici.
174

 

 

Dat de rubberslag geïnspireerd was door instructies van hogerhand valt duidelijk op te maken 

uit verschillende brieven van de centrale regering aan de lokale administratie in Boma. Omdat 

de heel intensieve roofbouw op de rubberlianen uiteindelijk tot uitputting zou leiden, besliste 
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Brussel om plantages aan te leggen. In een minute aan zijn minister schreef Leopold II in 

december 1901 het volgende
175

:  

 

 

Outre les étendues de terres et forêts qui pourront être rattachées au domaine national a 

l’expiration des droits appartenant a des sociétés comme l’ABIR, la Société Anversoise, la 

Compagnie du Kasai, le Comptoir Commercial Congolais la valeur du domaine national, 

dans ses limites actuelles, peut être augmentée considérablement par la création de forêts à 

caoutchouc et de plantations de rapport. Sans tenir compte des plantations d’arbres et de 

lianes à caoutchouc, faites partout conformément à la loi par les récolteurs de caoutchouc et 

qui constitueront des réserves importantes pour l’avenir, les terres et forêts du Domaine ou 

peuvent être établies de vastes plantations de ces précieux végétaux ne sont pas rares, 

particulièrement dans le Mayumbe (bas Congo), dans le bassin de l’Ubangi et dans la 

Province Orientale ou des terres ont déjà été choisies dans ce but des ordres donnés afin de 

commencer la création de nouvelles forêts qui, d’après les appréciations du gouverneur 

général Wahis pourraient successivement porter à 30 et 40 millions, et même à plus le revenu 

actuel de 16 millions des forets de l’Etat. 

 

L’état a donc déjà commencé la fondation de forêts nouvelles pour augmenter ses ressources. 

Il y a noter d’autre part que l’état du Congo a pris des mesures pour favoriser l’exploitation 

du sous dans tout son territoire, même en dehors du domaine national, et qu’il s’est réservé la 

part la plus importante des mines ou des bénéfices des mines qui seront découvertes. Tout 

cela n’a donné pas encore un centime au budget des recettes qui suffit cependant pour 

équilibrer les dépenses actuelles, mais tout cela donnera plus tard de très grosses ressources 

nouvelles. 

 

 

Uit de minute valt dus duidelijk op te maken dat gouverneur-generaal Wahis een grote rol 

speelde in het toezicht op en de organisatie van de rubberoogst. Wahis en zijn vice-

gouverneurs-generaal moesten ervoor zorgen dat de rubberoogst in de beste omstandigheden 

kon gedijen. Daarbij moesten ze er ook voor zorgen dat er nieuwe plantages werden 

aangelegd, zodat de productie niet zou dalen wanneer de lianen uitgeput raakten. Vele in- en 

uitgaande briefwisseling betrof dan ook de aanleg van nieuwe plantages.Kort samengevat 

werd alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk rubber te oogsten. Wahis kreeg de opdracht 

om dit zo perfect mogelijk te organiseren. Als trouwe volgeling van Leopold II voerde Wahis 

alle bevelen van hogerhand uit en zag hij erop toe dat zijn ondergeschikten hetzelfde deden. 
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3.8  De bevrijding nabij? 

 

Reeds begin jaren negentig van de negentiende eeuw zagen we de eerste aanklachten tegen 

het bewind van Leopold II opduiken. Het was George Washington Williams, een zwarte 

Amerikaan de voor de eerste maal de wereld liet kennis maken met de zogenaamde 

filantropische doelen van Leopold II en zijn medewerkers in Kongo Vrijstaat. Hoewel 

Williams zijn verhaal aan de wereld kenbaar maakte, was er relatief weinig respons op 

gekomen. Zijn vroege dood was een zegen voor Leopold II. Het was echter vooral de 

uitgebreide propagandamachine van Leopold II die de smaadschriften de kop indrukte. De 

vorst heeft dan ook door de jaren heen miljoenen uitgegeven om kranten gunstig te stemmen.  

 

Na Williams waren het vooral de zendelingen die met lede ogen de gruwel in Kongo Vrijstaat 

aanzagen. Het waren in hoofdzaak de protestantse missies die in de dichte omgeving van de 

door rubberterreur geplaagde gebieden aan de slag waren. Hoewel zij eersterangs getuigen 

waren, duurde het heel lang eer zij met hun verhaal naar buiten durfden komen. Bevreesd om 

niet meer naar Kongo terug te mogen keren of uit schrik dat het missiewerk van hun 

congregatie in gedrang kwam, zwegen vele zendelingen als vermoord. Toch zien we dat vanaf 

het midden van de jaren negentig de eerste zendelingen uit de biecht begonnen te spreken. In 

het Evenaarsdistrict waren het vooral Sjöblom, Banks, Clark en Murphy die het 

exploitatieregime en Wahis grof op de korrel namen. Niet veel later maakte Sjöblom zijn 

bevindingen in de Times openbaar, waarbij hij recht tegen Wahis inging. Verder waren er ook 

William Sheppard en William Morrisson van de American Presbyterian Congo Mission, die 

vanuit het Kasaidistrict hun conclusies aan de wereld meedeelden.  

 

Ook de Aborigenes Protection Society van Fox-Bourne en Charles Dilke was vanaf de helft 

van de jaren negentig bijzonder actief, om de Kongokwestie in het Lagerhuis te krijgen. De 

ophanging van de eerste blanke in Kongo Vrijstaat de Engelse ivoorhandelaar Charles Stokes, 

bracht de stroom van kritiek echt op gang. Een jaar lang stonden de kranten bol over de 

kwestie en bijhorende beschuldigingen aan het adres van Kongo Vrijstaat. De oprichting van 

de Commissie voor de Bescherming van de Inlanders per decreet van 18 september 1896, was 

een zoveelste manoeuvre van Leopold II om de kritiek in de kiem te smoren. Ondertussen was 

ook gouverneur-generaal Wahis het binnenland ingestuurd om de situatie in het 

Evenaarsdistrict en Stanley Falls (de Oost-provincie) te onderzoeken. Ook dat bracht niet veel 
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zoden aan de dijk. Wahis probeerde dan wel zoveel mogelijk de zendelingen gerust te stellen, 

door enkele staatsagenten een straf te geven en te luisteren naar de klachten.  

 

Hoewel deze eerste schuchtere pogingen om het bewind van Leopold II aan de kaak te stellen, 

soms in het Bitse Lagerhuis en het Belgische Parlement aan bod kwamen, konden de 

opponenten geen vuist maken. De Britten wilden er zich niet echt mee inlaten, om de 

vriendschapsband met het Belgische vorstenhuis niet in het gedrang te brengen. In België kon 

Leopold II de katholieke meerderheid gemakkelijk bespelen. Met het nieuw ingevoerd 

stemrecht van 1898 waren de socialisten, die reeds lang oppositie voerden tegen Leopold II’s 

Kongo Vrijstaat, in het parlement beter vertegenwoordigd. Toch kon niemand vóór 1900 een 

echte vuist maken tegen de misdaden in Leopold II’s Kongo Vrijstaat. Rond de 

eeuwwisseling zouden echter twee belangrijke figuren naar voor komen, die voorgoed de 

situatie in Kongo Vrijstaat zou veranderen. Hun namen blijven eeuwig verbonden met Kongo, 

namelijk Edmond Dene Morel en Roger Casement. 

 

 

3.9 Besluit 

 

In de periode 1898-1901 zijn twee zaken op te merken. Ten eerste werd gepoogd de 

rubberoogst op te voeren. Alles werd in het werk gesteld om zoveel mogelijk domaniale 

producten te oogsten. Op de curven zien we dan ook dat vanaf 1898 de rubberuitvoer een 

hoge vlucht nam, omdat op de internationale markt de vraag naar rubber heel fel was 

gestegen.
176

 Voor de doorgedreven rubberexploitatie werden enkele instrumenten van 

hogerhand aangeboden. Denken we hierbij aan het politierecht dat verleend werd aan 

concessiemaatschappijen. Wahis meende terecht dat het politierecht in vele gevallen door 

staatsagenten en agenten van de concessiemaatschappijen verkeerd werd aangewend en 

geïnterpreteerd. Commerciële maatschappijen pasten het toe om strafexpedities te leiden 

tegen de inlanders en om tekorten of weigeringen van rubberleveranties te wreken. Ze hebben 

het politierecht met andere woorden aangewend om de grofste misdaden te plegen. Daarom 

besliste de gouverneur-generaal dat het politierecht slechts zou toegelaten worden om de 
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Weermacht op te eisen. Hoe dan ook, Wahis liet onder druk van Brussel oogluikend vele 

mistoestanden toe ten voordele van de rubberoogst.  

 

We kunnen hetzelfde besluiten wanneer we de gijzelingen bestudeerden. Gijzelingen werden 

toegepast om inlanders aan te zetten rubber te oogsten en de productie op te drijven. Hoewel 

Wahis zich in de jaren 1900-1901 steeds heviger ging verzetten tegen het gijzelen van 

vrouwen en kinderen, zagen we ook hier nuances. Al te vaak werden gijzelaars mishandeld, 

tewerk gesteld voor dwangarbeid en in sommige gevallen uitgehongerd en doodgemarteld. 

Gouverneur-generaal Wahis onderhield hierover tijdens zijn vierde termijn een uitvoerige 

correspondentie met districtcommissarissen en zonechefs. Wahis stelde het gijzelen van 

notabelen voor als het beste alternatief voor het vreedzaam bekomen van de gewenste doelen. 

Toch zien we dat de gouverneur-generaal bij de minste neergang van de quota door Brussel 

werd aangemaand, de rubberoogst boven alles te laten primeren. 

 

Anderzijds zien we dat er steeds meer klachten tegen het Leopoldiaanse regime werden 

geponeerd. Verschillende zendelingen waren niet langer bereid om te zwijgen. Zowel in de 

Verenigde Staten van Amerika als in Europa kreeg men langzaamaan meer aandacht voor de 

situatie in Kongo Vrijstaat. In Groot-Brittannië wilde de regering evenwel niet optreden. Dit 

zou echter veranderen met twee belangrijke figuren die omstreeks 1900 op de voorgrond 

kwamen. Het betrof E.D. Morel en Roger Casement, samen zouden ze het Leopold II en zijn 

Kongo Vrijstaat knap lastig maken 
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Hoofdstuk 4 De tweede anti-Kongolese campagne op volle 

toeren (1902/3-1906) 

 

4.1 Inleiding 

 

In dit deel willen we een beeld bieden van de tweede anti-Kongolese campagne van 1902 tot 

1906.
177

 Vooreerst leveren we een biografische schets van twee belangrijke figuren die in het 

anti-Kongolees verzet niet weg te denken zijn, namelijk Edmund Dene Morel en Roger 

Casement. Daarna gaan we dieper in op de evolutie vanaf de reis van Roger Casement door 

Boven-Kongo tot de uiteindelijke resultaten van de Onderzoekscommissie Janssens, die door 

Leopold II werd ingesteld onder grote internationale druk. We bekijken verder ook hoe 

Leopold II en zijn medewerkers constructies opzetten om de aanklachten de kop in te drukken 

en welke effecten dat veroorzaakte.  

 

Tussen 1898 en 1901 zagen we enerzijds dat de rubberoogst nog verder werd opgevoerd, 

anderzijds dat in het begin sporadisch en na verloop van tijd steeds frequenter klachten 

opdoken tegen de misbruiken die in Kongo Vrijstaat plaatsvonden. Zowel in de Verenigde 

Staten van Amerika als in Europa kreeg men langzaamaan meer aandacht voor de situatie in 

Kongo Vrijstaat. In Groot-Brittannië wilde de regering evenwel niet optreden. Dit zou echter 

veranderen met twee belangrijke figuren die omstreeks 1900 op de voorgrond kwamen. Het 

betrof E.D. Morel en Roger Casement; samen zouden ze het Leopold II knap lastig maken. 

Daar het bij het Foreign Office steeds meer begon te dagen dat er iets structureel fout zat in 

Kongo Vrijstaat, gelastten ze uiteindelijk hun Britse consul Roger Casement om een 

inspectietocht door Kongo te ondernemen en daar een uitgebreid verslag over uit te brengen. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk zullen we Casements reis in Boven-Kongo toelichten.  

 

Omdat Leopold II begreep dat het rapport Casement wel eens verstrekkende gevolgen kon 

hebben voor zijn Kongo, richtte Leopold II in juli 1903 de Féderation pour la défense des 

intérêts belges à l’étranger (FDIBE) op. Gouverneur-generaal Wahis die sinds de tweede 

helft van 1901 opnieuw in België vertoefde, werd de voorzitter van deze federatie. We zullen 
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nagaan in welke mate Wahis via deze federatie het Kongolese oeuvre al dan niet steunde. 

Welke brieven kreeg hij? Aan wie verstuurde hij ze? En in welke mate hielp hij mee om de 

aantijgingen tegen Leopold II’s Kongo af te zwakken of te versterken? De FDIBE gaf 

eveneens het blad La Vérité sur le Congo uit, om via de pers de aanklachten tegen het Kongo-

oeuvre te bestrijden. De weerstand tegen Kongo Vrijstaat ging echter in stijgende lijn, het 

rapport Casement was vernietigend voor Leopold II. De oprichting van de Congo Reform 

Association door Casement en Morel, deed daar nog een schep bij. De druk op Leopold II 

werd zo groot dat hij niet anders kon dan onder druk van de Britse overheid een 

onderzoekscommissie in Kongo toe te laten. De resultaten van de commissie bevestigden de 

bevindingen van Casement. De kopzorgen van Leopold II waren dus zeker niet voorbij. Net 

na de terugtocht van de Onderzoekscommissie Janssens zou vice-gouverneur-generaal P. 

Costermans zelfmoord plegen. Na heel wat geharrewar verscheen op 30 oktober 1905 

uiteindelijk het rapport van de commissie. 

 

Twee maanden nadat de Onderzoekscommissie opnieuw naar België was teruggekeerd om 

haar rapport op te stellen, vertrok gouverneur-generaal Wahis voor een vijfde en laatste keer 

richting Kongo Vrijstaat. Hij was er opnieuw belast met een inspectietocht door de 

gecontesteerde gebieden in Boven-Kongo, ten einde de vaststelling van de 

Onderzoekscommissie te verifiëren en daarover een uitgebreid rapport te sturen naar de 

centrale administratie. We bekijken bijgevolg welke vaststellingen en hervormingen Wahis 

voorstelde. We vergelijken verder of zijn voorstellen enige standvastheid vertonen met eerder 

gemaakte opmerkingen. We gaan eveneens zijn zienswijze na op het hem toegestuurde 

rapport van de Commissie van XIV. Een andere reactie werd door Wahis geleverd op het boek 

van Cattier
178

, waarin Wahis een belastende positie werd aangewreven. We bekijken in welke 

mate hij zich daarbij verweerde, zowel toen hij nog in Kongo was alsook toen hij opnieuw 

definitief in België verbleef. 
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4.2 Twee belangrijke figuren verschijnen aan het anti-

Kongolese firmament 

4.2.1 Edmond Dene Morel de Ville: een biografische schets, van 

medewerker tot tegenstander 

 

Edmund Dene Morel de Ville werd geboren in Parijs op 1873 als enig kind van een Franse 

ambtenaar Edmond Dene Morel de Ville Sr. en een Engelse moeder Emmeline de Horne. Zijn 

vader overleed toen Edmond nog een peuter was. Zijn moeder had het bijzonder moeilijk om 

de eindjes aan elkaar te knopen. Morel ging op kostschool in Engeland. In 1889 moest hij 

vroegtijdig zijn studies afbreken en nam een baantje aan als klerk in een Amerikaanse bank in 

Parijs. Moeder en zoon hunkerden echter naar Engeland en bijgevolg verlieten ze Frankrijk 

voorgoed in 1891. Ze vestigden zich in Liverpool, waar Edmund als kantoorbediende aan de 

slag ging bij de bekende scheepvaartmaatschappij Elder Dempster. Dit bedrijf kreeg in die 

periode een vervoercontract met Kongo Vrijstaat, betreffende een regelmatige verbinding van 

Antwerpen – Matadi. Liverpool nam in de achttiende eeuw drie zevenden van de 

transatlantische slavenhandel voor zijn rekening en was vol van de West-Afrikaanse tradities 

en betrekkingen, net als de Elder Dempster. Morel raakte gefascineerd door al die Afrikaanse 

producten en mensen die in Liverpool aan wal gingen.
179

  

 

Hij bestudeerde dit grootse geheimzinnige subcontinent, via literatuur, leerde de 

aardrijkskunde en de geschiedenis van de handel, de bevolking en gebruiken. Als 

bijverdienste schreef hij verschillende artikels in de Britse pers over West-Afrikaanse 

aangelegenheden ten einde zijn mager klerkenloon te spijzen. Zijn schrijfkunsten hadden 

succes en hij ontpopte zich tot een van de beste specialisten inzake West-Afrika en als de 

knapste verdediger van de Britse handelsbelangen. Terwijl Morel zich in zijn vrije tijd 

verdiepte in de aangelegenheden van West-Afrika, geraakte hij omwille van zijn vlotte kennis 

van het Frans bij Elder Dempster meer en meer betrokken bij de afdeling van de maatschappij 

die voor de verbinding België-Kongo zorgde. Die afdeling zou worden omgevormd tot 

Compangie Belge Maritime du Congo, waarvan Morel hoofd zou worden. Vanaf 1896 begaf 
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hij zich dan ook geregeld naar Brussel en Antwerpen. In hetzelfde jaar verwierf hij de Engelse 

nationaliteit en huwde met een Liverpools meisje Mary Florence Richardson.
180

  

 

Aanvankelijk liepen de contacten van Morel met België en Kongo Vrijstaat vlot. Dat blijkt 

ook uit een anoniem pleidooi dat op 19 juli 1897 in de Pall Mall Gazette verscheen.
181

 Hij 

verdedigde er Kongo Vrijstaat tegen bepaalde negatieve berichtgevingen. Morel pleitte voor 

een evenwichtig oordeel over de EIC en hij haalde daarbij de klassieke Leopoldiaanse 

argumenten
182

 aan om de tegenstanders de mond te snoeren.   

 

Kort daarop veranderde Morel zijn mening over het Afrikaanse barbarendom. In november 

1898 schreef hij daarover het volgende: Men vraagt zich af hoeveel miljoenen menselijke 

wezens opgeofferd werden bij het openen van het geheimzinnige werelddeel door de machten 

van de beschaving, die zich dikwijls even meedogenloos getoond hebben als het barbarendom 

dat zij ontmoetten. De geschiedenis van Afrika gedurende de negentiende eeuw is een 

aaneenschakeling van verschrikkingen. In 1899 kwam hij in contact met Mary Kingsley. 

Deze Britse dame had twee lange reizen in West-Afrika gemaakt, waarbij ze het binnenland 

had verkend en met veel bewondering schreef over de Afrikaanse culturen en dat tegen de 

heersende opvattingen in.
183

 Terwijl zijn belangstelling voor de Afrikaan groeide, begon 

Morel zich vragen te stellen over de administratie van Kongo Vrijstaat. Daarom onderwierp 

hij alle mogelijke Engelse documentatie over die staat aan een grondige studie.
184

 Uit de 

studie van dat materiaal besloot hij dat Kongo Vrijstaat blijkbaar niet de filantropische 

onderneming was, waarmee de koning de humanitaire en godsdienstige elementen in Groot-

Brittannië aan zijn kant had gekregen. Toch waren om verschillende redenen de getuigenissen 

vatbaar voor twijfel. De twijfel verzwond evenwel naarmate Morel vorderde met de studie 

van een tweede soort bronnen. Dat was de Belgische documentatie betreffende Kongo 

Vrijstaat. Uit de Antwerpse scheepsmanifesten, die meer details bevatten dan de kopieën 
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bestemd voor Liverpool, bleek dat de Elder Dempster-boten de jongste jaren kolossale 

hoeveelheden geweren en munitie naar Kongo hadden vervoerd voor rekening van de staat of 

van Belgische handelsmaatschappijen. Daarnaast bleek ook uit de statistieken van de 

Kongolese handel dat er enorme hoeveelheden rubber en ivoor uit Kongo geëxporteerd 

werden, maar dat er weinig goederen als betaalmiddel werden geïmporteerd. De logica 

gebood dus dat Morel daaruit afleidde dat de inlanders veel rubber en ivoor verzamelden 

tegen zogoed als geen betaling. Zijn in 1897 geponeerde stelling dat de wreedheden begaan 

werden door individuele personen ging nu niet meer op, ze waren onvermijdelijke gevolgen 

van een systeem.
 185

   

 

Morel deed een eerste aanval op Kongo Vrijstaat in The Speaker van 1900, dit gebeurde wel 

nog anoniem omwille van zijn werk bij Elder Dempster. In zijn eerste artikel pleitte Morel er 

voor dat Kongo Vrijstaat zou ophouden te bestaan op 4 februari 1901.
186

 Meteen ontving 

Morel weerwerk door een vooraanstaande Britse journalist en EIC-propagandist H. Gilzean 

Reid. Vanaf 28 juli 1900 verschenen in diezelfde The Speaker een reeks van zes artikels 

getiteld The Congo Scandal. De artikels brachten een volledige doorlichting van het 

Kongolese administratiesysteem. Door de artikels werd Morels positie bij de Elder Dempster 

vanzelfsprekend onhoudbaar. Morel had aan zijn baas Alfred Jones reeds zijn bevindingen 

inzake de Kongolese administratie uiteengezet en hem verzocht terzake handelend op te 

treden. Jones weigerde echter daarop in te gaan. Morel nam ontslag en kreeg de job van 

adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift West Africa, dat toen al enkele maanden bestond. 

Verlost van de banden met Elder Dempster, kon Morel vanaf de lente van 1901 openlijk 

campagne voeren tegen Kongo Vrijstaat.
187

 

 

Hoewel Morel vanaf de lente van 1901 openlijk de aanval tegen Kongo Vrijstaat instelde, 

bleken de relaties in die tijd tussen de Kongolese autoriteiten en Engeland nog voortreffelijk 

te zijn. Dat zien we ook in een brief van 21 november 1901
188

, waarin de gouverneur-generaal 

de beste wensen overmaakte aan koning Edward VII ter ere van diens verjaardag. Bijhorend 

werd er op het consulaat in Boma een banket aangeboden, waarbij alle voornaamste 

functionarissen van Kongo Vrijstaat aanwezig waren. Er werd eveneens een toast uitgebracht 
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op de koning en men benadrukte de goede relaties tussen de twee landen. De consul waarvan 

sprake was Roger Casement, sinds 1900 de eerste consul met vaste residentie in Kongo 

Vrijstaat.  

 

 

4.2.2 Roger Casement: een biografische schets, de eerste vaste consul te 

Boma 

 

Roger David Casement werd geboren op 1 september 1864 in Dublin uit een protestantse 

familie. Zijn vader Roger Casement Sr. was kapitein van het Regiment der Light Dragoons. 

Zijn beide ouders stierven echter toen Roger negen was en zo groeide hij op bij een voogd van 

vaders zijde in Noord-Ierland. Hij ging ook vaak op bezoek bij zijn tante in Liverpool. Haar 

man Edward Bannister was in die tijd bedrijvig als agent voor een Liverpoolse firma te Boma. 

Op zijn zeventiende verliet Roger de school en ging twee jaar werken als klerk bij de Elder 

Dempster te Liverpool. Daarna bezocht hij als purser op een Elder Dempsterboot zijn oom te 

Boma. Dat bezoek moet best zijn meegevallen want toen hij twintig was, vetrok Casement 

opnieuw naar Kongo Vrijstaat als onbezoldigd vrijwilliger bij de Association Internationale 

du Congo (AIC). Daar nam hij deel aan een onderzoek voor de aanleg van een 

spoorverbinding tussen Matadi en Leopoldstad. Hij vergezelde eveneens Stanley op zijn Emin 

Pasha-expeditie.  

 

Daarna werkte hij als organisator bij de transportdienst van de SAB. In 1891 trad hij in Britse 

dienst in het Niger Cast Protectorate en in 1895 werd hij aangeduid als Brits consul in 

Laurenco Marques. Drie jaar later bezette hij de consulpositie te Luanda, met bijkomende 

verantwoordelijkheid voor Kongo. In Kongo was toen immers nog geen vast Brits consulaat. 

Na zestien jaar Afrika-ervaring werd hij op 20 augustus 1900 de eerste vaste Britse consul in 

Kongo. Dat was na de inrichting van Kongo Vrijstaat als een autonoom Brits consulair 

rechtsgebied, los van Luanda. Leopold II bezat de kunst zijn gasten op zijn paleis uit te 

nodigen en te overweldigen met zijn charmes, waardoor ze bedwelmd door de innemendheid 

en de vaak geldelijke giften lammetjes werden. Ook Casement viel die eer te beurt en werd in 
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oktober 1900 op het koninklijke paleis uitgenodigd. Casement was echter niet onder de indruk 

van het charmeoffensief van Leopold II.
189

  

 

Casement had echter een zwakke gezondheid en dat baarde het Foreign Office meerdere 

malen zorgen. Om die reden is hij dan ook noodgedwongen verschillende keren naar 

Engeland teruggekeerd. Hoewel hij vaak ziek was, nam hij zijn taak als Brits consul 

nauwgezet op. Al in 1900 rapporteerde Casement aan het Foreign Office dat er foute dingen 

gebeurden in Kongo Vrijstaat. Hij had het over het systeem dat fout zat en eerder 

georganiseerd was als een commerciële trust dan als een volwaardige staat met eerbied voor 

zijn bevolking.
190

 De lokale en centrale overheid van Kongo Vrijstaat zouden nog een vette 

kluif hebben aan deze consul. Casement zou zoals zal blijken net als Edmund Morel één van 

de drijvende krachten zijn achter het verzet tegen Leopold II’s Kongo. 

 

 

4.2.3 Roger Casement en gouverneur-generaal Th. Wahis over de 

behandeling van de Britse onderdanen van West-Afrika 

 

Aanvankelijk stond Roger Casement nog vriendelijk tegenover gouverneur-generaal Wahis. 

Zo schreef hij Wahis in 1901: I pray believe me when I express now not only for myself but 

for my fellow countrymen in this part of Africa our very sincere appreciation of your efforts 

on behalf of the general community- efforts to promote good will among all and to bring 

together the various elements of our local life.
191

 Dit zou echter veranderen, Casement was in 

zijn hoedanigheid van Brits consul vooral belast met het toezicht op de behandeling van 

Britse onderdanen in Kongo Vrijstaat en dat deed hij dan ook heel minutieus. Hij werd door 

de lokale functionarissen in Kongo al snel als un canaille d’un consul aanzien. Casement was 

echter niet de eerste consul die de problematiek van de buitenlandse werkkrachten aanhaalde. 

Eerdere Britse consuls hadden zich al over de vele misbruiken tegen hun onderdanen 

beklaagd. Zo had Casements oom Bannister, die een tijdje consul ad interim was, tussen 1893 

en 1894 een heus conflict met gouverneur-generaal Wahis over de behandeling van enkele 
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Elminezen en Accrezen. Omdat Bannister geen vuist kon maken bij het Foreign Office, hield 

hij zich na verloop van tijd stil over alles wat onder zijn ogen gebeurde.
192

  

 

Bannisters neef Roger Casement kreeg met gelijkaardige feiten te maken. In 1901 verbleef hij 

hoofdzakelijk in Matadi en had daar te maken met verschillende Sierra Leonezen die naar 

Kongo Vrijstaat waren gekomen om er hun geluk te beproeven. Dit deden ze echter op eigen 

houtje en zonder werkcontract. Op die manier waren ze vaak het voorwerp van uitbuiting. Zo 

werden ze langer dan wettelijk vastgelegd tewerkgesteld of als soldaten ingelijfd en niet als 

arbeiders. Casement kon de autoriteiten van Freetown warm maken om hun onderdanen te 

waarschuwen om niet zonder werkcontract naar Kongo Vrijstaat te vertrekken. Na een break 

in Engeland vertrok hij halverwege 1902 opnieuw naar Afrika. Begin juli 1902 stelde 

Casement vast dat er 12 Sierra Leonezen te Luki aangehouden waren voor landloperij. Zeven 

daarvan waren al gestorven tijdens hun zes weken gevangenschap te Boma. Na druk 

diplomatiek overleg kon hij voor de overlevenden genade bekomen en dat ter ere van de 

kroning van de Britse koning Edward VII.
193

  

 

In diezelfde periode schreef Casement een brief aan gouverneur-generaal Wahis, die toen 

reeds naar België was teruggekeerd. In deze brief beklaagde Casement zich over de 

behandeling van een werknemer uit Lagos. De man in kwestie Akinwuumi was naar 

Casement gekomen om zijn situatie aan te klagen. Akinwuumi vertelde uitgebreid over de 

vele mishandelingen waaraan hij was onderworpen door de soldaten. Casement was duidelijk 

onder de indruk en schreef daarover een brief naar Wahis in Brussel.
194

 Casement meldde 

Wahis het verhaal van Akinwuumi, een man uit Lagos die op 5 juli 1902 heel slecht 

behandeld werd door soldaten te Luki. Het beloofde onderzoek van 8 juli bleef uit en daarom 

drong Casement er bij Wahis op 5 augustus 1902 nogmaals op aan de belofte van 8 juli na te 

komen en resultaten te poneren. Drie dagen later antwoordde Wahis dat het onderzoek van de 

substituut procureur met betrekking tot de klachten van Akinwuumi tot dan toe niets hadden 

opgeleverd. De soldaten waren reeds op andere plaatsen tewerk gesteld, wat de affaire nog 

ingewikkelder maakte. Casement liet het daar niet bij. Hij was blijkbaar heel erg begaan met 

het lot van deze Akinwuumi. Casement betaalde zelf diens ticket richting Lagos, maar de 

sterk verzwakte Akinwuumi stierf op de boot. Dat belette Casement niet om de zaak verder 
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ten gronde uit te spitten. Wahis bleef echter volhouden dat de mishandeling van Akinwuumi 

niet kon hebben plaatsgevonden.  

 

Casement hield echter voet bij stuk. De zaak bleef aanslepen, op 12 september kreeg 

Casement opnieuw een brief van Wahis. Wahis liet daarin weten dat Akinwuumi’s tweede 

naam Abedoumi was. Deze persoon was volgens de gouverneur-generaal sinds 1 december 

1901 van zijn werk voor de Compagnie du chemin de fer weggebleven. Casement geloofde 

deze aantijgingen niet en wees Wahis op verschillende fouten. Akinwuumi was immers niet 

aangehouden samen met de Sierra Leonezen zoals Wahis hem liet weten. Na deze brief van 

Casement, vonden we geen brieven meer betreffende deze zaak, waardoor we 

hoogstwaarschijnlijk kunnen afleiden dat ze zonder meer geklasseerd werd.
195

  

 

Dit was zoals we al eerder aanhaalden niet de eerste en enige zaak betreffende werknemers uit 

het Britse protectoraat die werden mishandeld. Al van in de vroege jaren negentig van de 

negentiende eeuw werden regelmatig klachten gemeld. Vele Britse onderdanen waren naar 

Kongo Vrijstaat vertrokken om er voor een bepaalde tijd te werken. Meestal betrof dat een 

werkcontract inzake de aanleg van een spoorlijn. Tegen wil en dank werden ze echter vaak 

ingelijfd als soldaten. Ze hadden een miserabel leven en velen zagen hun thuisland nooit meer 

terug. Net als Bannister was opgekomen tegen deze verschrikkelijke misbruiken, zou ook 

Casement zijn tanden vastbijten in dergelijke misbruiken. Alle twee waren ze in aanvaring 

gekomen met gouverneur-generaal Wahis.  

 

Het valt ons op dat de zaak van Akinwuumi geen alleenstaand geval is. Zeker niet wat de 

uitkomst betreft. Vele gelijkaardige misbruiken werden zonder gevolg gelaten, of met een 

smoes van de baan geveegd. Net als Wahis Bannisters aantijgingen had proberen te 

ontkennen, verloochende hij die van Casement. Casement was echter niet snel tevreden, dat 

zien we ook in de zaak Akinwuumi. Drie maanden bestookte de canaille Wahis om de zaak 

correct af te handelen. Wahis was dus een bevoorrechte getuige van het volhardende karakter 

waarmee Casement gerechtigheid wilde. Was Akinwuumi effectief een deserteur en werd het 

onderzoek naar de schuldigen grondig geleid? Wij twijfelen. Toch kunnen we opmerken dat 

gouverneur-generaal Wahis blijkbaar ook vanuit België de zaken in het oog hield. Roger 

Casement ging ook steeds meer belangstelling vertonen voor het optreden van de EIC-
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administratie ten opzichte van de Kongolezen. Hij vatte daarom het plan op om een reis in 

Boven-Kongo te ondernemen. Deze reis en het verslag dat hij erover zou schrijven zou voor 

Leopold II, zijn medewerkers en niet in het minst voor Kongo Vrijstaat verstrekkende 

gevolgen hebben. 

 

 

4.3 Roger Casement op inspectietocht in Boven-Kongo (juni- 

september 1903) 

 

Reeds in juli 1901 had Casement het plan opgevat om in de herfst naar Boven-Kongo te 

reizen. In september ging hij echter met ziekteverlof naar Engeland. Uiteindelijk zou hij begin 

1903 zijn tournee naar Boven-Kongo grondig voorbereiden. Vanuit het Foreign Office waren 

immers vele vragen gerezen betreffende de situatie in Kongo Vrijstaat. In een brief van 4 juni 

1903 drukte Buitenlandse Zaken in Londen de expliciete wens uit dat Casement Boven-

Kongo verkende en daarover rapporten naar het Office zond.
196

  

 

De ommezwaai van het Foreign Office kwam er nadat er in een Lagerhuisdebat van 20 mei 

uit alle banken ernstige klachten waren gerezen over de wantoestanden in Kongo Vrijstaat. 

Drijvende krachten in het debat waren Herbert Samuel en Charles Dilke
197

. Omdat Londen 

onvoldoende nieuwe gegevens bezat betreffende de situatie, was de informatie die Casement 

kon verstrekken van groot belang. Op 5 juni 1903 vertrok Casement op zijn, sinds 1901 

geplande, trip naar Boven-Kongo. Het gebied dat hij bezocht was niet zo groot in vergelijking 

met de totale oppervlakte van Kongo Vrijstaat, maar was wel één van de grootste 

rubberproductieve centra. Casement charterde het stoomschip Henry Reed van de Congo 

Balolo Mission en zou van protestantse missiepost naar dito missiepost varen. Daar spoorde 

hij de zendelingen aan te reageren op de vele misdaden van de EIC-administratie. Zijn oproep 

kreeg massaal gevolg en Casement ontving lijvige documentatie over de lokale 

wantoestanden. Casement verbleef vier weken aan de Stanley Pool, daarna zou hij het 

Evenaarsdistrict inspecteren. De route die Casement volgde op zijn reis liep van het 
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Tumbameer naar de dorpen rondom Coquilhatstad, naar de gebieden van de Lulonga, de 

Maringa en de Lopori.
198

  

 

De eerste bestemming na zijn verblijf in Stanley Pool was Tshumbiri. Op die plaats handelden 

de klachten over het gebrek aan vergoedingen betreffende de opgelegde arbeid voor het 

openhouden van een telegraaflijn. Zijn volgende bestemming was Bolobo. Daar kreeg hij te 

maken met een enorme bevolkingsdaling en met klachten over de opeisingen van 

arbeidsprestaties. Op die plaats ontmoette Casement ook de zendeling A.E. Scrivener
199

. 

Samen bezochten ze de plaats Mpoko waar vele Basengele
200

 verbleven die de omgeving van 

het Leopold II-meer (het Kroondomein nvda) waren ontvlucht voor de rubberterreur. Daarna 

begaf hij zich naar Lukolela, waar hij in het gezelschap van de BMS-zendeling J. Whitehead 

verbleef. Ook op die plaats werd het voor Casement duidelijk dat er een grote decimering van 

de bevolking had plaatsgevonden. Op het Tumbameer noteerde hij heel wat klachten 

betreffende ongenadige zweepstraffen, dwangarbeid, strafexpedities, gevangenneming en 

mishandelingen met de dood als gevolg. Eveneens deed hij op het Tumbameer een grondig 

onderzoek naar het handenafsnijden. Vervolgens visiteerde Casement Bolenge waar hij eens 

te meer te maken kreeg met overdreven voedselleveringen, totaal ontoereikende betalingen en 

willekeurige gevangenneming. Nadien bezocht hij het Lulonga-concessiegebied. Ook daar 

stelde Casement eens te meer erge misbruiken vast.
201

 Na dit concessiegebied te hebben 

bezocht, vertrok Casement naar Bongandanga, in het noordelijke deel van de concessie van de 

ABIR. Casement noteerde er verscheidene gevallen van zweepstraffen, overlijdens in 

gevangenissen en deportaties. Hij was in Bongandanga wellicht het meest geschokt door de 

brutale manier waarop verschillende groepjes mannen, vrouwen en kinderen gevangen en 

gegijzeld werden, omdat ze tekorten hadden in de levering van voedingsmiddelen.
202

 

Casement was geschokt door wat hij had gezien in de concessie van de ABIR. Het ABIR-

systeem tartte alle voorschriften van menselijkheid en er moest een einde aan komen. Kort na 

het verlaten van Bongandanga ontmoette Casement in september Epondo
203

. Hij was zeer 
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ontdaan door de afgesneden rechterhand van Epondo. Casement bestookte vice-gouverneur-

generaal Fuchs met vele brieven betreffende de anomalieën van het systeem en over het 

jongetje Epondo.
204

 In die periode ontmoette Casement ook Grenfell, waarmee hij een heel 

verhelderend gesprek had, niet op zijn minst voor Grenfell. De schellen vielen hem van de 

ogen, de verdienstelijke ontdekkingsreiziger/ zendeling nam meteen ontslag als lid van de 

Commissie voor de Bescherming van de Inlanders. Hij zag in dat de Commissie een truc was 

van Leopold II om de schone schijn over Kongo op te houden. Einde september verliet 

Casement Kongo. Hij was ontdaan door wat hij had gezien in Kongo en wist dat zijn rapport 

voor heel wat ophef zou zorgen. Na zijn aankomst in Londen op 30 november, vatte 

Casement meteen het schrijven van zijn rapport aan.
205

  

 

 

4.4 De oprichting van de Fédération pour la défense des intérêts 

belges à l’étranger (juli 1903) 

 

Leopold II en zijn medewerkers voelden dat (onder meer door) Morels campagne en de 

resolutie van het Lagerhuis in mei 1903 een onmiskenbare dreiging was geworden voor het 

oeuvre van Kongo Vrijstaat. De inspectietocht en het rapport van Casement, zou 

hoogstwaarschijnlijk veel belastende informatie over Kongo Vrijstaat naar boven brengen. 

Net als Leopold II de zendelingen had willen paaien met de oprichting van de Commissie voor 

de Bescherming van de Inlanders, werd om gelijkaardige redenen de Federatie voor de 

Bescherming van de Belgische Belangen in het Buitenland
206

 opgericht. Vermoedelijk vond 

die oprichting plaats tijdens de late lente van 1903, uitsluitsel hierover kunnen we jammer 

genoeg niet geven. De FDIBE gaf vanaf begin juli 1903 onder zijn auspiciën het periodieke 

propagandablad La Vérité sur le Congo (VC) uit. Toch weten we dat dit drietalige 

maandelijkse blad
207

 in feite een masker was voor de centrale EIC-regering van Leopold II. 

Het maandblad werd verdeeld in verschillende delen van Europa en Amerika. Kopies werden 

verspreid in de wagons van de Compagnie des Wagons-Lits, waarvan Leopold II 
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aandeelhouder was. Het moest een tegengewicht vormen voor de aanvallen van Morel en 

diens medestanders. Via dit orgaan kon Kongo Vrijstaat steeds snel op de aanvallers reageren 

en trachtte op die manier de wereldopinie op zijn hand te krijgen of te houden. Het maandblad 

volgde de Kongolese actualiteit en de anti-Kongolese campagne in binnen- en buitenland op 

de voet. In La Vérité verschenen eveneens talrijke kronieken over barbaarsheden begaan door 

de Britten in hun kolonies, gestaafd met gegevens uit officiële stukken, boeken en kranten. 

Daarmee trachtten de Kongomedestanders te bewijzen dat de EIC-wetgeving niet anders was 

dan in andere kolonies.
208

  

 

Zoals eerder vermeld werd dit maandblad uitgegeven door de FDIBE. Aan het hoofd van deze 

federatie stond voorzitter Théophile Théodore Wahis. De gouverneur-generaal speelde dus 

tijdens zijn terugreizen uit Kongo Vrijstaat
209

, ook in België een rol van betekenis in het 

raderwerk van Leopold II. Deze federatie van patriottische verenigingen met vestigingen over 

de hele wereld, deed ondermeer via La Vérité pogingen om het imago van Kongo Vrijstaat op 

te krikken. Wahis had dus in die functie de opdracht om verenigingen voor de Kongolese kar 

te spannen. Daarnaast was hij ook voorzitter van het redactiecomité dat instond voor de 

informatievoorziening en –doorstroom van pro-EIC documentatie.  

 

Wahis was in zijn functie echter strikt gebonden aan de richtlijnen die hij van hogerhand 

kreeg. Briefwisseling tussen secretaris-generaal Liebrechts en hemzelf bewijzen dat.
210

 Zo gaf 

Liebrechts in opdracht van Leopold II aan welke de te volgen stappen waren en welke 

associaties het best werden aangeworven. Enkele belangrijke associaties die zich in de 

federatie verenigden op Belgisch grondgebied waren de Societé Générale de Géographie 

d’Anvers
211

, de Compagnie de Chemin de Fer
212

, en de Compagnie des Ingénieurs et des 

Industriels
213

. Over de hele wereld werden gelijkaardige associaties opgeroepen om mee te 

werken aan de bescherming van de Kongolese belangen. Onder meer in de VSA
214

, China
215

, 
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Duitsland en Italië werden afdelingen van de FDIBE opgericht. Als we de FDIBE mogen 

geloven, schenen in verschillende landen Belgische ondernemingen in moeilijke papieren te 

komen met hun bedrijfsactiviteiten. De oorzaak was de hele heisa in Kongo Vrijstaat. Dat 

bleek althans uit een rondzendbrief van de FDIBE. We moeten er evenwel rekening mee 

houden dat dergelijke uitspraken mogelijks werden uitgesproken teneinde meer leden voor 

zich te winnen. De FDIBE schreef: 

 

…Des les premiers temps de sa constitution, la fédération état entre en rapport avec un assez 

grand nombre de personnalités industrielles commerciales et autres ayant fondé des 

entreprises dans des payes étrangers et y représentant notre activité économique. L’une des 

réponses qui furent faites à ces communications et qui nous vient de Chine, attira 

spécialement l’attention du bureau exécutif dans sa séance du 28 nov. Elle atteste que non 

seulement au Congo mais en Extrême-Orient aussi les entreprises belges se heurtent à des 

inimitiés graves et ouvertement déclarées. Celles-ci constituent une preuve tangible de 

l’utilité de la fédération. Quand notre union n’aurait comme but que de déjouer les 

manœuvres hostiles et de dévoiler les calomnies lancées contre les belges a l’étranger, en y 

proposant des démentis partout ou elles surgissent encore aurait elle en remplissant cette 

mission rendu a notre pays et a nos compatriotes un réel service...
216

 

 

Naast industriëlen en bedrijven bracht ook de Cercle Africain hulde aan het werk van de 

Federatie
217

. De Cercle, eveneens onder leiding van Wahis
218

 trachtte zoveel mogelijk 

koloniale verenigingen te bundelen om de vijandigheden tegen Kongo Vrijstaat te stoppen. 

Daarnaast wenste ook vicaris Roelens van de Witte Paters dit lichaam te ondersteunen. Hij 

schreef: J’ai l’avantage de vous adresser une lettre que j’ai écrite, afin de coopérer à la 

justification de l’œuvre congolaise, si indignement attaquée par des adversaires, jaloux de sa 

prospérité. Ma coopération à la tache que vous nous étés assignée est un peu tardive, mais 

votre fédération ne m’a été connue que depuis quelques jours. Je vous autorise à faire de 

cette lettre l’usage que vous jugerez le plus convenable, pour la défense de la défausse de la 

cause Congolaise.
219
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Er werden de Federatie, zoals reeds vermeld, heel wat rapporten, verslagen en brieven met 

belastend materiaal over de Britse kolonies geleverd. Zo liet Rolin
220

 weten dat hij een 

comparatieve studie had gemaakt/ gekregen over alcoholisme in de Britse kolonie Lagos en in 

Kongo Vrijstaat
221

. Rolin liet duidelijk blijken dat de studie een knap staaltje propaganda 

opleverde voor de centrale overheid. Ook de kunstvereniging Union des Amis de l’ Arts 

belges wenste graag mee te werken aan de bescherming van het Kongolese oeuvre
222

. Wahis 

bleef evenwel achterdochtig wanneer Britse perslui hem vroegen informatie betreffende de 

federatie te verstrekken. Zo liet Wahis’ antwoord op de vraag van de United Press 

Association heel lang op zich wachten.
223

 Waarschijnlijk was Wahis bevreesd voor 

infiltratiegevaar van Britse zijde.
224

  

 

Wat mogen we nu uit al het voorgaande afleiden? Ten eerste staat vast dat Wahis ook in 

België zijn handen vol had met de bescherming van het oeuvre van Leopold II. Ten tweede 

mogen we concluderen dat Leopold II blijkbaar een groot vertrouwen had in Wahis, anders 

was die geen voorzitter kunnen worden van de FDIBE. Uit de vele briefwisseling die Wahis 

onderhield met talrijke, zowel industriële-, religieuze –en kunstkringen is gebleken dat Wahis 

zijn werk ernstig opnam. We zien eveneens dat Wahis niet over één nacht ijs ging, als hij 

aanvoelde of vermoedde dat zaken tegen hem en de federatie konden gebruikt worden, zeker 

wat persagentschappen betrof. De federatie met zijn blad La Vérité sur le Congo had dus als 

doel een sterk tegengewicht te vormen tegen het krachtpatsen van anti-Kongolese stemmen. 

Toch zal blijken dat het niet echt veel zoden aan de dijk bracht voor de Kongo Vrijstaat van 

Leopold II. 
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4.5 De publicatie van het rapport Casement en de oprichting 

van de Congo Reform Association (januari-februari 1904) 

4.5.1 Het rapport Casement en zijn moeizame publicatie 

 

Er was heel wat aandacht voor de terugkeer van Casement naar Europa. Vóór hem werden de 

meeste bewijzen aangaande de situatie in Kongo hoofdzakelijk verstrekt door missionarissen 

en voormalige staatsambtenaren die sporadisch uit de biecht praatten. Casement was echter de 

eerste Britse vertegenwoordiger die naar Kongo werd gestuurd om dé waarheid te 

achterhalen. Zijn rapport zou voor eens en voor altijd duidelijk maken of de Kongo-

onderneming van Leopold II een ideale kolonie was, of een schandvlek voor civilisatie. 

Onmiddellijk na Casements terugkeer uit Kongo, begaf hij zich te Londen naar het 

departement Buitenlandse Zaken, waar hij besprekingen voerde betreffende zijn bevindingen. 

Alvorens Casement met het schrijven begon, ontmoette hij ook premier Markies Lansdowne. 

De premier werd bewust van de hoogst pijnlijke feiten en meende dat een rapport hierover 

onontbeerlijk was. In ijltempo vatte Casement zijn schrijven aan. Op 12 december 1903 

overhandigde hij al zijn rapport aan Farnall, de hoofdklerk bij het Foreign Office.
225

 

 

Het rapport Casement besloeg een systematisch, goed gebalanceerd en verstaanbaar betoog 

van 56 pagina’s en acht appendices. Casement stak van wal met een korte positieve noot. Hij 

had het over de grote energie die de Belgen tentoonspreidden in het introduceren van 

regelgevende methodes over de mensen die daarvoor een leven leidden in niet-georiënteerde 

gemeenschappen. Ook had Casement lof voor de goed onderhouden staatsposten, de sterk 

uitgebouwde riviervloot en de spoorwegen. Dat zorgde allemaal voor de goede communicatie 

naar de soms meest ontoegankelijke delen van Centraal Afrika. Hij was er ook erg over te 

spreken dat de open slavenhandel was afgenomen. Vervolgens beschreef Casement de situatie 

van de inlandse bevolking, die veel minder fraai was. Hij hamerde op de ontvolking in het 

gebied dat hij had bezocht. De eens zo bloeiende dorpen die hij had gezien tijdens zijn eerste 

reis door Kongo met de AIC in 1884, waren een schim van zichzelf geworden. Verschillende 

dorpen waren gedecimeerd of zelfs gewoon verlaten. Als één van de oorzaken gaf Casement 

de slaapziekte aan, maar de hoofdoorzaak van de depopulatie was echter te wijten aan de 

dwangmiddelen die werden gebruikt door Kongo Vrijstaat en door de handelsondernemingen. 

Die middelen leidden ofwel tot emigratie ofwel tot opstanden, waarin de bevolking het zo 
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hard te verduren kreeg dat velen stierven, aldus Casement. Voorts ging Casement dieper in op 

die dwangarbeid en de schaarse vergoeding die de inlanders kregen voor hun arbeidprestaties. 

Bovendien hadden vele dorpen te maken met voedseltekorten, daar grote delen van de 

voedselvoorraad werden geroofd door soldaten of opgeëist door de Staat. Bovendien konden 

de inlanders niet in hun eigen voedselbehoeften voorzien, daar ze door de moordend hoge 

rubberbelasting niet meer in hun eigen tuinen konden werken. Naar het einde van zijn rapport 

toe, behandelde Casement uitvoerig de ervaring die hij had opgedaan in de ABIR en de 

concessie van de Compagnie La Lulonga. Daar had hij uit eerste hand de methoden gezien die 

werden gebruikt om zo veel mogelijk rubber te oogsten. Casement besprak daarbij ook het 

afkappen van handen. Dat was geen inlands gebruik, maar een opzettelijke daad van soldaten 

in opdracht van hun blanke, aldus Casement. Daarnaast besprak hij in verband met de ABIR 

ook de gevangenneming van vrouwen (en mannen) tot de gewenste hoeveelheid rubber werd 

geoogst door het bevoegde dorp.
226

  

 

Casement sloot zijn rapport af met een (reeds hoger vermelde) circulaire die gouverneur-

generaal Wahis naar alle districtcommissarissen in maart 1901 zond.
227

 Dit rondschrijven 

bevatte de instructies die moesten gevolgd worden om de kwaliteit van de rubber te 

verbeteren en de productie van de oogst op te voeren. Zo kon men er volgens Casement dus 

niet naast kijken, dat het verzamelen en de exploitatie van rubber één van de 

hoofdbekommernissen was van de overheid. De uiteindelijke publicatie had heel wat voeten 

in de aarde. Ofschoon Casement op 12 december het rapport reeds had ingediend zou het nog 

twee maanden duren eer de effectieve publicatie plaatsvond. Het Foreign Office stond er 

immers op dat familienamen van staatsambtenaren en ABIR-agenten werden weggelaten. 

Later verving men ook nog inlandse namen en namen van dorpen door codeletters, dit tot 

groot ongenoegen van Casement. Vanuit Brussel kwamen bij het Foreign Office brieven toe 

met een heuse anti-Casement connotatie. Casement breidde daarom zijn rapport verder uit met 

aanhangsels en addenda. In een ultieme poging trachtte Leopold II vervolgens het Foreign 

Office te doen afzien van de publicatie van het rapport. Lansdowne was echter niet onder de 

indruk en liet weten dat het rapport zou worden gepubliceerd. Op 15 februari 1904 was het 

zover. Het rapport werd een paar dagen voor zijn publicatie aan de regering van Kongo 

Vrijstaat en aan de andere mogendheden/partijen van de Akte van Berlijn overhandigd. Toch 
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kon Leopold II het niet laten om op 12 maart 1904 met een nota in de tegenaanval te gaan en 

dat tegen het advies van Van Eetvelde in. Het Kongolese tegen-rapport: Inleidende 

bemerkingen, gesuggereerd door het rapport Casement, bleek echter heel zwak te zijn. Het 

bevatte vele citaten en teksten van verklaringen en officiële documenten. Denken we 

bijvoorbeeld aan enkele citaten uit Bentley’s Pioneering on the Congo, die moest aantonen 

dat de bevolkingsdaling niet te maken hadden met de wantoestanden veroorzaakt door de 

administratie. Verder werden ook bewijzen aangehaald dat de slaapziekte de oorzaak was van 

de bevolkingsdaling en niet het systeem. De handafkapping van Epondo was een leugen en 

werd aangegrepen om het hele rapport te minimaliseren.
228

 Het bracht Leopold II en zijn 

Kongo geen soelaas. 

 

 

4.5.2 De Congo Reform Association (CRA) 

 

Hoewel de propagandamolen van de Kongolese consuls in Engeland op volle toeren draaide, 

de FDIBE leden verwierf en Leopold II al het mogelijke deed om zoveel mogelijk kranten en 

invloedrijke personen aan zijn kant krijgen, toch konden ze het publiceren van het rapport 

Casement en de stichting van de Congo Reform Association niet beletten. Twee dagen voor 

Casement zijn rapport bij het Foreign Office indiende, ontmoette hij voor het eerst E.D. 

Morel. De twee konden het meteen met elkaar vinden. Drie weken voor de publicatie van zijn 

rapport legde Casement zijn plan over de stichting van een Congo Reform Association voor 

aan Morel. Uiteindelijk zou op 23 maart 1904 Morel in de Philharmonic Hall van Liverpool 

de oprichting van de Congo Reform Association (CRA) aankondigen. Deze vereniging werd 

in het leven geroepen uit puur humanitair oogpunt. Dat werd echter op het Europese vasteland 

nooit ten volle begrepen
229

. Ze werd er vaak beschouwd als de kooplieden van Liverpool, 

omdat vele rijke handelaren lid waren van de vereniging of de vereniging een warm hart 

toedroegen. Bij de CRA sloot zich een bonte mengeling van leden aan. Ook de Aborigenes 

Protection Society die eerst weigerachtig stond tegenover de toetreding, stemde in mee te 

werken. Daarnaast waren er vele zendelingen, industriëlen en handelaars die zich aansloten. 

Graaf Beauchamp werd de voorzitter en Morel de secretaris. Het uitvoerend comité bestond 
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uit A. Emmott, J. Holt en Morel zelf. Casement kon als consul slechts achter de schermen 

steun verlenen aan de CRA. De Congo Reform Association hield in Engeland verschillende 

meetings, waarin de Kongolese gruwel uitvoerig werd beschreven. Vooral door de opkomst 

van de fotografie werden dergelijke meetings een succes. Talrijke foto’s werden vertoond van 

afgehakte rechterhanden, wat danig op het gemoed werkte van vele aanwezigen. Ook in de 

Verenigde Staten werden dergelijke bijeenkomsten georganiseerd. De CRA had veel aanhang 

en bijna overal waar er meetings of conferenties werden gehouden, vielen bij velen de 

schellen van de ogen.
230

  

 

 

4.6 De oprichting van de Onderzoekscommissie Janssens en 

haar verblijf in Kongo Vrijstaat (5/10/1904-13/03/1905) 

4.6.1 Het Lagerhuisdebat en de eensgezinde officiële Britse houding 

 

Na de publicatie van het rapport Casement was alles in een stroomversnelling geraakt. Niet 

alleen zorgde het rapport ervoor dat in Engeland de Kongo-kwestie meer bekendheid 

verwierf, de Congo Reform Association van Morel en bondgenoten deed daar nog een schep 

bovenop en probeerde de boodschap ook mondiaal te vertalen. De Kongolese regering had 

zich daarenboven klem gezet met twee uitspraken die ze deed over het rapport. Ten eerste 

meldde de Inleidende bemerkingen, gesuggereerd door het rapport Casement
231

, dat de 

documentatie van Casement onvoldoende fundament had om een gegrond oordeel over 

Kongo Vrijstaat te vellen en dat de informatie bijgevolg een zorgvuldige en onpartijdige 

verificatie vereiste. Bijkomend deelde de regering mee dat de consul slechts enkele gevallen 

van al dan niet gepleegde wreedheden had besproken. Om de volledige en correcte toedracht 

met voldoende bewijzen te kunnen leveren, moest de overheid een onderzoek instellen 

betreffende deze gevallen. Leopold II zette hiermee dus de deur open voor een 

onderzoekscommissie. De Kongolese regering wenste ook inzage te krijgen in het complete 

rapport Casement, met alle volledige namen. Londen leidde daaruit af dat Leopold II instemde 

met een onderzoekscommissie. De vorst had echter een andere invulling als Londen over die 

commissie. De vorst wilde de Italiaanse staatsinspecteur Signorile aanstellen om de naleving 
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van de wetten te controleren in Kongo. Hierover moest hij vervolgens verslag uitbrengen in 

Brussel en zo ook de nodige juridische stappen ondernemen tegen in gebreke bevonden 

ambtenaren. Signorile liet even later verstek om familiale redenen en Kongo Vrijstaat nam 

contact op met een andere Italiaan Alfonso Massari, maar ook hij zou niet naar Kongo 

vertrekken.
232

  

 

Het Foreign Office in Londen wenste echter de oprichting van een speciale commissie, die 

zou worden samengesteld uit prominente figuren, van wie de meeste geen specifieke 

bindingen met Kongo Vrijstaat mochten hebben. De commissie moest volgens de Britten over 

voldoende middelen beschikken om bewijsmateriaal te verzamelen en om de getuigen te 

beschermen. De publieke opinie was zich steeds meer gaan keren tegen Kongo Vrijstaat, niet 

op zijn minst in Groot-Brittannië. De vorst was bang dat de Britse premier nog drastischere 

maatregelen kon eisen als hij de Onderzoekscommissie niet toeliet. In het Lagerhuis werd in 

die periode fel gedebatteerd over Kongo Vrijstaat. Dilke, de medestander van de Aborigenes 

Protection Society, vroeg geïnspireerd door Casements rapport een debat aan in het Lagerhuis 

over Kongo.  

 

Het tweede debat vond plaats op 9 juni 1904. Daarin was Dilke één van de voortrekkers, hij 

wenste een stevigere Britse aanpak. Emmott, lid van de CRA, nam eveneens het woord en 

deelde zijn humanitair standpunt mee. Ook H. Samuel die de initiatiefnemer was van een 

Kongo-debat een jaar voordien, kwam uitvoerig tussenbeide en deed daarbij veel 

verwijzingen naar Casements rapport. Fitzmaurice ging zelfs nog een stap verder en wenste 

Kongo te bezetten in naam van de beschaving. Vervolgens bracht Percy in naam van de 

regering een lange uiteenzetting. Hij wilde er bij Kongo Vrijstaat op aandringen een eerlijk 

onderzoek in te stellen. Indien Kongo weigerde, was de Vrijstaat bevreesd voor het resultaat, 

besloot Percy. Het Lagerhuisdebat had een heel agressieve houding aangenomen tegenover 

Kongo. Kongo Vrijstaat was er echter als de kippen bij om op dit Lagerhuisdebat te reageren 

en dat met een algemeen rapport over Kongo, met de handtekening van vice-gouverneur-

generaal Fuchs. Dit bracht echter niet veel zoden aan de dijk. Het Lagerhuisdebat van 9 juni 

1904 was vernietigend en Leopold II en de centrale Kongo Vrijstaat-regering zagen zich 

genoodzaakt om een Onderzoekscommissie op te stellen. 
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4.6.2 De Onderzoekscommissie Janssens kwam tot stand 

 

Een Onderzoekscommissie werd per decreet van 23 juli 1904
233

 aangesteld. De 

oprichtingsakte was vervat in het Bulletin Officiel, dat op 31 juli van de persen rolde. Deze 

onderzoekscommissie bestond uit drie leden: De Belg Edmond Janssens, advocaat-generaal 

bij het Belgische Hof van Cassatie; de Italiaan G. Nisco, voorzitter van het Hof van Beroep in 

Boma en de Zwitser E. de Schumacher, hoofd van justitie van het kanton Luzern. Zij waren 

vergezeld van een secretaris, Victor Denyn die substituut was van de procureur des konings te 

Antwerpen en van Henri Grégoire, een neef van voorzitter Janssens. Deze laatste was 

meegekomen omdat hij goede kennis van het Engels had en zodoende als tolk kon dienen bij 

het verhoor van de Engelstalige missionarissen. De commissie scheepte in te Antwerpen op 

15 september 1904 en arriveerde gewapend met het rapport Casement in zijn officieel 

gepubliceerde vorm (met weglatingen dus), WAM-exemplaren met anti-Kongo Vrijstaat-

getuigenissen en met informatie aangeboden door de Kongolese regering, zoals het 

volumineuze rapport van staatsinspecteur Malfeyt over het Evenaarsdistrict.  

 

Het is niet zeker of de leden reeds vóór hun afreis beraadslaagden, tijdens hun reis deden ze 

dat wel. Uiteindelijk kwamen ze op 5 oktober aan in Boma. Alvorens de reis aan te vatten 

verhoorden zij eerst de dienstdoende gouverneur-generaal Paul Costermans. De voor dit 

verhoor opgestelde vragenlijst, handelde over de belastingen, de concessiemaatschappijen en 

hun munitie en wapens, de scholen en ziekenhuizen, de salarissen van werknemers van de 

staat, de militaire expedities en de exportcijfers van de ABIR.
234

 Hoewel Costermans de 

schijn hoog trachtte te houden, was tussen de regels te lezen dat de waarheid geweld werd 

aangedaan. De belangrijkste opmerkingen die we bij Costermans zullen aanhalen, kozen we 

in functie van wat de Onderzoekscommissie in haar rapport zou aanklagen.
235

 Daarbij hoorde 

zeker alles wat te maken had met de belastingheffing, zowel door de staat als door de 

concessiemaatschappijen.
236

 Ten eerste werd een vraag gesteld betreffende de wettelijke basis 

van de verplichte rubberbelasting. In feite was die er pas gekomen met het decreet van 18 

november 1903. Daarvoor was er eigenlijk geen wettelijke basis voor het betalen van de 

rubberbelasting door de inlanders.  
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Vervolgens werden ook de gebruikte dwangmiddelen bij het niet leveren van de gepaste 

belasting behandeld.
237

 Dat varieerde naargelang de streek, soms werd er een dubbele 

vergoeding gevraagd, in de meeste gevallen was lijfsdwang het middel bij uitstek. Onder die 

lijfsdwang viel het bezetten van dorpen, het opsluiten van inlanders of een combinatie van 

beide, al naar gelang de omstandigheden. Costermans gaf toe dat er inderdaad bij de 

uitvoering van dergelijke maatregelen soms bloedige conflicten met de inlanders waren en dat 

het mogelijk was dat er sporadisch illegale wapens werden gebruikt om inlanders aan het 

werk te zetten. Toch probeerde Costermans de rollen wat om te draaien door te beweren dat 

de overheid zich in de meeste gevallen tegenover een gewapende revolte van de betrokken 

bevolking bevond. Dus ook wat de strafexpedities aanbelangde, waren de misdrijven niet 

individueel, maar manifestaties van groepen tegen de staat. Verder haalde Costermans ook 

aan hoe fel Kongo Vrijstaat ijverde om de slaapziekte in te dijken, om ziekenhuizen op te 

richten en verschillende scholen te stichten.
238

  

 

Na Costermans’ verhoor werden ook rechters en substituten te Boma ondervraagd. Zij wisten 

heel veel over de toestand in Kongo Vrijstaat en de ogen van de Commissie werden op die 

manier brutaal geopend. Velen namen immers geen blad voor de mond over wat ze hadden 

gezien en meegemaakt. Na de ondervragingen te Boma, kreeg de commissie vanuit Brussel 

nieuwe en meer gedetailleerde informatie betreffende het rapport Casement. Het werd voor de 

Onderzoekscommissie duidelijk welke de te volgen reisweg zou worden. Men wou immers 

een maximaal aantal lasterlijke aantijgingen in een minimum van tijd ontmaskeren. Ze zouden 

ongeveer Casements route volgen tot Bongandanga, en vandaar een tocht maken langs de 

Baringa en Monsembe tot Yandjali in de buurt van Stanleystad. In het totaal heeft de 

Onderzoekscommissie Janssens zo’n 370 processen-verbaal van getuigenissen opgesteld
239

. 

De commissie hield niet alle verhoren op vastgelegde plaatsen. Ze bezocht ook nabijgelegen 

dorpen, gevangenissen en schoolkolonies. Zo kon de situatie beter worden ingeschat, daar 

men met eigen ogen kon vaststellen hoe en waar de inlanders leefden en in welke 

omstandigheden. Hierbij kon elke inlander die dat wenste een klacht melden aan de 

commissie via een tolk. Naast inlandse getuigen werden hoofdzakelijk missionarissen, 
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staatsfunctionarissen van alle slag en agenten van concessiemaatschappijen gehoord en 

verhoord.
240

 

 

Na het onderhoud te Boma dat duurde tot 23 oktober, vertrok de commissie richting Matadi 

waar ze de 24
ste

 oktober een zitting hield. In Matadi kwam de arts en zendeling Aaron Sims 

aan het woord. Hij had felle kritiek op het systeem der internaten. De kinderen leefden in een 

slechte morele en medische toestand en bovendien verdacht hij de katholieke paters ervan de 

kinderen vooral omwille van het gewin en niet om het welzijn van de kinderen. Na Matadi 

was het de beurt aan de missie van Kisantu, vervolgens aan Leopoldstad. Daar kwam onder 

andere zendeling Thomas Morgan van de Congo Balolo Mission aan het woord. Hij meldde 

de commissie dat de verplichte voedsellevering te hoog was voor de inlanders, ook het 

ziekenhuis bestemd voor de zwarten was in ondermaatse staat. De Kongolese regering heeft 

dat echter steeds ontkend. Na vijf dagen Leopoldstad, vertrok de Onderzoekscommissie 

hogerop, richting Tchumbiri waar eveneens klachten te berde werden gebracht door een 

zendeling, namelijk Billington, die de commissie foto’s toonde van afgehakte handen. In de 

volgende dorpen die de commissie aandeed, kwamen eveneens zendelingen aan het woord. 

Zo ook Scrivener en Grenfell. Scrivener bevestigde de bevindingen van het rapport Casement 

en Grenfell had na zijn pro-Kongolese houding het roer omgegooid en uitte zijn teleurstelling 

tegenover de regering die niets scheen te doen aan de situatie in Boven-Kongo, hoewel hij 

daar meermaals had op aangedrongen. Vervolgens werden nog heel wat verhoren afgenomen 

in dorpen die stroomopwaarts waren gelegen, met steeds gruwelijke klachten die 

overeenstemden met de bevindingen van Casement. Vanaf 1 december vertrok de Commissie 

naar het concessiegebied van de ABIR dat eveneens uitgebreid werd besproken in het rapport 

Casement. Hij had er in de ABIR en in de Lulonga-concessie de grootse misbruiken 

vastgesteld en bijgevolg was het voor de Onderzoekscommissie een evidentie dat ze daar een 

inspectie ondernamen, om de bevindingen van Casement te toetsen. De rivier Lulonga werd 

afgevaren samen met zijn zijrivieren, de Lopori en de Maringa. De Onderzoekscommissie 

verbleef meer dan een maand in het gebied
241

.
242
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4.6.2.1 Belangrijke getuigen in de Baringa: het echtpaar Harris en E.W. Stannard 

 

In het concessiegebied van de ABIR kreeg de Onderzoekscommissie de gruwelijkste verhalen 

te horen. In de Baringa waar de commissie op 8 december haar eerste zitting hield, was de 

eerste getuigenis van de hand van de zendeling John H. Harris, die samen met zijn confrater 

Stannard zijn getuigenis grondig had voorbereid. Het verhoor nam zelfs drie dagen in beslag 

en Harris’ getuigenis werd bevestigd en gestaafd met foto’s van diens echtgenote
243

. Harris 

had nauw contact met Morel en liet verschillende artikels van zijn hand betreffende de 

wantoestanden in de Baringa publiceren in Morels West African Mail
244

. Daarnaast hield 

Harris er ook een uitgebreide correspondentie op na met de directeur van zijn 

zendelinggenootschap, Guinness
245

, de toenmalige directeur van de ABIR Longtain en 

substituut Bosco. Harris was de stichter van de missie in Baringa en had zes jaar Kongo-

ervaring waardoor zijn getuigenis ook zeer ernstig werd genomen. Harris onderscheidde twee 

soorten misdrijven. Ten eerste waren er de wreedheden begaan in 1903 en 1904 in de ABIR-

concessie en de bestraffing van tekorten in de rubberleveranties met plunderingen in dorpen 

en verwoestingen van akkers. Ten tweede beklaagde Harris zich over de dwangmethode van 

gijzelingen. Harris vervolgde met een waslijst van voorbeelden betreffende die bloedige 

feiten.  

 

Zo haalde hij onder andere de casus van ABIR-agenten Van Calcken en Pilaet aan. Tijdens 

hun termijn in Baringa vonden met hun medeweten (en vaak ook toestemming) gruwelijke 

misdaden plaats. De smeekbeden van Harris aan het adres van Dhanis die als onderzoeker van 

de ABIR naar het gebied werd uitgestuurd om vaststellingen hieromtrent te doen, bleven 

zonder gehoor. Van Calcken en Pilaet oefenden hun functies (en wreedheden) verder uit.
246

 

Daarnaast werden nog vele gelijkaardige gruwelen door Harris beschreven, zoals de Bolima-

affairre. Hierin speelde ook politie-officier Hagström een belangrijke rol. Deze officier had 

onder andere de grote Bolimachef Lontulu gegeseld en opgesloten tijdens een zeer langdurige 

en bloedige rubbercampagne tegen de Bolimastam
247

. Na drie dagen verhoor verklaarde 

Harris dat hij nog niet de helft van de feiten had behandeld en er nog veel gelijkaardige 

                                                 
243

 Het echtpaar Harris stond bekend voor de vele foto’s die ze namen van verminkte Afrikanen om zo de gruwel 

in Kongo Vrijstaat te staven. Dergelijke foto’s werden in grote getale geprojecteerd op meetings van de CRA. 
244

 Daarvόόr had Harris ook al zijn medewerking verleend aan het blad van Morel waarin hij verschillende 

belastende artikels had gepubliceerd over verschillende cases die zich hadden voorgedaan in de Baringa. Dit 

gebeurde toen echter nog anoniem onder zijn schuilnaam Veritas.  
245

 Guinness was eveneens lid van de Congo Reform Association.  
246

 Ze werden later wel beiden veroordeeld, maar kregen verhoudingsgewijs bijzonder lichte straffen. 
247

 Hagström zal later nog in conflict treden met Stannard, dat zullen we later uitgebreider behandelen. 



 125 

gebeurtenissen te melden waren. Op 13 december zat Longtain, directeur van de ABIR in de 

getuigenbank.
248

 Longtain loochende de beschuldigingen die door Harris waren geponeerd  

gedurende de drie dagen van diens verhoor niet.
249

 

 

Nadat de Onderzoekscommissie uit de Baringa was vertrokken, bleef Harris voorzitter 

Janssens bestoken met klachten en brieven. Harris kon er wel voor zorgen dat er een nieuw 

juridisch district werd gecreëerd om de misbruiken beter te voorkomen en te bestraffen. Het 

mag duidelijk wezen dat Harris en zijn confrater Stannard ook na de doortocht van de 

Onderzoekscommissie Janssens in de Baringa een belangrijke rol bleven spelen in het 

aanvechten van de misbruiken in hun gebied. Hierop zullen we ook later uitgebreider 

terugkomen.
250

 

 

Na het lange verblijf van de Onderzoekscommissie Janssens in de Baringa, ging het naar 

Mosembe, Nieuw-Antwerpen en terug naar Stanleystad. Van daar uit vertrok ze op 26 januari 

opnieuw naar het startpunt Boma, waar ze op 13 februari aankwam. De commissieleden 

bleven er acht dagen en handelden er nog enkele lopende zaken af, waarna de ze op 21 

februari 1905 afvaarden richting Europa. Op 13 maart 1905 meerde de boot aan te 

Antwerpen, na een vier maanden en een half durende reis. Ondertussen had vice-gouverneur 

Paul Costermans, twee weken na de afreis van de Onderzoekscommissie naar Europa op 9 

maart 1905 te Banana zelfmoord gepleegd.
251

 Er werd gefluisterd dat het motief daartoe 

Costermans’ vermeende opdracht voor het uitmoorden van de Bayakastam was. Het is echter 

hoogst onwaarschijnlijk dat Costermans zo’n bevel had gegeven. De negatieve bevindingen 

van de Onderzoekscommissie waren immers op zich al een zelfmoordmotief waardig. Het 

was daarbij ook niet de eerste maal dat Costermans depressies en zelfmoordneigingen had.  
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Het gebied dat de Onderzoekscommissie bezocht in Kongo Vrijstaat bestreek geen grote 

oppervlakte en dat was één van de punten van kritiek op de Commissie. Toch was het 

bezochte gebied, de rubberregio bij uitstek waaruit de meeste klachten kwamen. Een ander 

punt van kritiek handelde over de duur van het bezoek van de Onderzoekscommissie Janssens 

aan Kongo. Normaal was er zes maanden voor uitgetrokken, de commissie besloot echter al 

om na vier maanden en een half terug naar België af te reizen. Zeggende in dezelfde 

bewoordingen als Casement, dat ze genoeg gezien en gehoord hadden om een geaccrediteerd 

rapport te schrijven. Ook de zwakke fysieke en psychologische gezondheid van voorzitter 

Edmond Janssens droeg daartoe bij. Men had de oorspronkelijke bedoeling ook het 

Kasaigebied te bezoeken. Vanuit dat gebied waren immers heel wat klachten gerezen, onder 

andere door zendelingen als Sheppard en Williams.
252

 

 

 

4.7 Het rapport van de Onderzoekscommissie Janssens 

(30/10/1905) en de naweeën op het internationale toneel 

4.7.1 De totstandkoming van het rapport en de Britse ongeduldigheid 

 

Na hun terugkeer in België op 13 maart 1905 vergaderden de leden van de 

Onderzoekscommissie naar verluidt nog enkele keren. Ze hielden zich toen vooral bezig met 

het bestuderen van correspondentieseries die door de centrale administratie van de EIC 

bewaard waren gebleven. Vervolgens vingen de leden met de redactie van het rapport aan. 

Naar het schijnt liepen de onderhandelingen tussen voorzitter E. Janssens, baron Nisco en H. 

Grégoire niet van een leien dakje. Janssens en Nisco waren het geregeld oneens. Ze 

verschilden nogal van mening over het ontwerp van de hervormingen die de commissie zou 

aanbevelen.
253

  

 

In Groot-Brittannië zat men ook niet stil, in het Lagerhuis werden voortdurend vragen gesteld 

over de Kongolese affaire en werd er heftig over en weer gedebatteerd om Leopold II ertoe 

aan te zetten het rapport snel te laten publiceren. Ook leden van de Congo Reform Association 
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deden verwoede pogingen om de publieke opinie op hun hand te krijgen. Morel verspreidde 

met de financiële steun van onder andere William Cadbury
254

 een duizendtal exemplaren van 

de brochure Evidence before the Congo Commission of Enquiry. Deze brochure bevatte 

gelijkaardige getuigenissen als die opgetekend door de Enquêtecommissie Janssens, maar 

waren vaak meer gedetailleerd. Tijdens het onderzoek van de Onderzoekscommissie in 

Kongo waren er namelijk steeds mannetjes van Morel die de getuigenissen grondig noteerden. 

Omdat de Britse regering na langdurig aandringen bij de centrale overheid van Kongo 

Vrijstaat, geweigerd werd om de processen-verbaal van de getuigenissen in te zien, was de 

informatie die Morel verstrekte een handig alternatief. Morel wilde via zijn brochure zo 

eventuele ontkenningen van de wreedheden in het rapport van de Onderzoekscommissie tegen 

gaan. Verder organiseerde de CRA ook verschillende massameetings en werd daarbij 

bijgestaan door zeer bevoorrechte getuigen, namelijk het zendelingenechtpaar Harris dat 

vanuit Kongo was teruggekeerd.
255

 

 

De vorst wist maar al te goed dat de publicatie van het rapport van de Onderzoekscommissie 

Janssens op een overwinning voor de tegenstanders van Kongo Vrijstaat zou uitdraaien. 

Leopold II ondernam verschillende pogingen om Groot-Brittannië toch nog aan zijn kant te 

krijgen. Eerst probeerde de vorst de Britse katholieken op zijn hand te krijgen. Toen dat niet 

lukte, trachtte hij de ABIR-concessie te verpanden aan een Britse groep, maar ook dat 

mislukte. In een ultieme poging om het tij te doen keren, verspreidde Leopold II onder een 

fictief Iers missiegenootschap, met zetel te Brussel, een volledig en precies résumé van het 

rapport dat kort daarna zou verschijnen. Dat werd vervolgens naar alle Britse kranten 

verstuurd die zo een primeur verkochten. Uiteindelijk bleek het resumé vergeleken met het 

echte en complete rapport zeer opvallende verschillen te vertonen. Na een zoektocht van 

enkele journalisten bleek al snel dat Leopold II achter deze operatie zat. Het resumé had een 

totaal averechts effect op de Britse publieke opinie.
256
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4.7.2 De vernietigende inhoud van het rapport 

 

Het rapport was dus uiteindelijk publiekelijk beschikbaar op 5 november 1905. Het besloeg 

150 pagina’s en begon net als het rapport Casement met ongeveer dezelfde opsomming van 

goede verwezenlijkingen die de Commissie Janssens had aangetroffen. Na een korte positieve 

inleiding volgde het eigenlijke rapport over wat de Commissie in Kongo had gehoord en 

gezien en over de besluiten en hervormingsvoorstellen die zij daaromtrent formuleerde. Het 

verslag besprak de vastgestelde misbruiken en de slechte behandeling van de inlanders in acht 

rubrieken. Ten eerste werd het eigendomsrecht (grondbeheer) en de vrijhandel besproken. De 

commissie leek te aanvaarden dat de Staat het recht had om zich vacante gronden toe te 

eigenen, maar de situatie die voor de inlanders door deze politiek werd geschapen, was 

onhoudbaar door haar bloedige uitwassen. Hetzelfde probleem stelde zich bij de vrijhandel, 

waar de Commissie formeel geen probleem mee had, maar waar de interpretatie van de 

wetgeving eveneens te vaak ruimte liet voor excessen.  

 

Een tweede categorie die de commissie aanhaalde, betrof de belastingen. In Kongo Vrijstaat 

bestond het verschaffen van belastingen enkel uit het leveren van arbeidsprestaties en volgens 

de commissie was dat de beste manier. De geleverde prestaties stonden echter totaal niet in 

verhouding met wat de inlanders daarvoor terugkregen. Vóór het decreet van 18 november 

1903
257

, stelden de staatsagenten willekeurig de belastingen op zonder rekening te houden met 

de specifieke omstandigheden van de inlanders. Bovendien was vóór het verschijnen van dat 

decreet, het innen van die belastingen op geen enkele wettelijke basis te legitimeren. Het 

spreekt voor zich dat dit tot ernstige misbruiken leidde. De houding van de Commissie 

tegenover de belastingen was dan ook ronduit sceptisch. Niet op zijn minst omdat in een 

omzendbrief van vice-gouverneur-generaal Costermans van 29 februari 1904 uitdrukkelijk 

stond vermeld dat niettegenstaande de maximum arbeidsprestaties veertig uur per maand 

bedroeg, er daarvoor niet minder moest geproduceerd worden.
258

 De derde rubriek behandelde 

de militaire expedities en hing nauw samen met de rubriek belastingen, zo stelde de 

commissie. De expedities werden namelijk veelal (op illegale wijze) geleid door 

handelsmaatschappijen, in samenwerking met de lokale administratie en haar agenten, om de 

gewenste belastingen te innen. De commissie was tot de slotconclusie gekomen dat in de 
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gebieden geëxploiteerd door de concessiemaatschappijen de ergste misbruiken plaatsvonden. 

Zij hadden eerst stilzwijgend en daarna uitdrukkelijk, volgens de wet van 18 november 1903, 

de toestemming gekregen om op grote schaal vaak onmenselijke belastingen te innen in 

arbeid of in producten. Daarbij mochten ze eveneens dwang uitoefenen en dat leidde tot zeer 

grote excessen.
259

  

 

Het vierde item dat de commissie onder de loep nam in haar rapport waren de concessies, 

waarover we het bij de belastingen al hadden. Die concessies vormden mee de bron van het 

kwaad in Kongo Vrijstaat. Hongerig naar winstbejag roofden ze de gebieden leeg en ontzagen 

de inlandse bevolking niet. De vijfde categorie stond in nauw verband met de vier 

voorgaande, het ging om de ontvolking. Hoewel de commissie erkende dat de Kongolese 

administratie hierin een grote verantwoordelijkheid droeg, legde zij de hoofdoorzaak toch bij 

de slaapziekte. Daarnaast moet ook een deel van de ontvolking gezien worden in het kader 

van de verhuizingen van vele oeverbewoners naar het Franse grondgebied, om zich zo te 

onttrekken van de belastingsdruk. Het zesde punt van het rapport besprak de opvang van 

weeskinderen in weeshuizen en internaten. Ook hierover had de commissie geen goed woord. 

De kinderen werden vaak onder het mom van wees in dergelijke huizen ondergebracht, in 

feite dienden ze vaak als slaven van de missies of bevolkten ze op latere leeftijd de 

Weermacht. Ook het voorlaatste thema, de aanwerving van soldaten en arbeiders toonde 

grote gelijkenissen met de bevindingen van Casement. Daar waar het in Beneden-Kongo nog 

tolereerbaar was, stelde men in Boven-Kongo de grootste misbruiken vast. Het laatste 

onderwerp betrof de justitie. Hoewel men in het algemeen tevreden was over de geleverde 

diensten, waarschuwde de Commissie voor afhankelijkheid van de procureur van de 

administratie.
260

  

 

 

4.7.3 De zware tol van het rapport 

 

Hoewel de Onderzoekscommissie voortreffelijk werk had geleverd, waren er toch enkele 

tekorten op te merken. Ten eerste was er het gebrek aan Kongo-ervaring bij de leden van de 
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commissie, waardoor de aanbevelingen die ze suggereerden niet echt haalbaar bleken in de 

Kongolese context. Daarnaast moeten we ook zeker in het oog houden dat de commissie een 

kind van haar tijd was, waarmee we bedoelen dat ze ook niet vrij was van de typisch Westerse 

vooroordelen tegenover de zwarte. We kunnen de fundamentele kritiek op het werk van de 

Onderzoekscommissie dus tweeërlei samenvatten, namelijk dat ze slechts een gedeelte van 

Kongo bezocht heeft en aldus weinig informatie verzamelden over bepaalde streken. Secundo 

ze had de wortels van het kwaad, het systeem, noch de financiën voldoende geanalyseerd. 

Tertio valt op dat de kritiek van de Onderzoekscommissie zich niet uitstrekte tot de door de 

Staat zelf geëxploiteerde domeinen en het Kroondomein van Leopold II, waar eveneens grote 

misbruiken plaatsvonden.
261

  

 

Het rapport van de Onderzoekscommissie was zoals Leopold II gevreesd had een slag in zijn 

gezicht. Voor de modale burger was het rapport vrij omslachtig, bevatte het weinig details 

over de begane wreedheden, waardoor men zich moeilijk in de situatie kon inleven. Casement 

had veel meer beroering teweeg gebracht. Het was zoals Félicien Cattier het observeerde in 

juridische termen: la pitié humaine a besoin, pour se mettre en mouvement, de faits précis et 

concrets. La constatation des crimes les plus atroces, faite en termes généraux, n’excite point 

d’émotion.
262

 Politici, intellectuelen, universitairen en vooral juristen konden de tekst beter 

interpreteren en velen waren sterk onder de indruk. Niet enkel werd bevestigd wat Casement 

had gezegd in zijn rapport, het werd eveneens duidelijk dat de misbruiken niet enkel toe te 

schrijven waren aan individuele buitensporigheden. Integendeel uit het rapport kon worden 

afgeleid dat het gehele regime rot was. Over de hele wereld verschenen commentaren en 

conclusies in diverse kranten. Alle leverden vernietigende kritiek op Leopold II’s Kongo 

Vrijstaat. Velen wijzigden dan ook hun houding tegenover de Staat.  

 

Door een interne kabinetscrisis kon men vanuit Groot-Brittannië niet veel aandacht schenken 

aan het verschijnen van het rapport van de Onderzoekscommissie, maar door de niet aflatende 

druk van Morel en het CRA, werd ook Grey de minister van Buitenlandse Zaken aangezet om 

druk uit te oefenen op de Kongolese regering. Ook de Amerikaanse president Roosevelt liet 

zich niet onbetuigd in de zaak en was bereid om samen met Groot-Brittannië een 

internationale conferentie bijeen te roepen om het lot van Kongo Vrijstaat te bespreken. 
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Samenvattend kunnen we dus stellen dat de druk op Leopold II en de Kongolese regering zo 

immens groot aan het worden was, dat de verantwoordelijken moeilijk nog konden doen alsof 

hun neus bloedde.  

 

 

4.8 De Commissie voor Hervormingen (°31 oktober 1905) 

 

Leopold II had waarschijnlijk al snel door dat het rapport van de Onderzoekscommissie niet 

bepaald rooskleurig zou zijn. Daags na de ondertekening van het rapport van de 

Onderzoekscommissie, op 31 oktober 1905 werd de Commissie voor Hervormingen 

opgericht. Deze commissie moest, zoals de naam liet vermoeden, voorstellen voor 

hervormingen aanbrengen teneinde de situatie in Kongo Vrijstaat te verbeteren. Ze diende 

zich daarvoor te baseren op de bevindingen van de Onderzoekscommissie. Ze bestond uit 

dertien leden en één voorzitter, waardoor ze ook wel de Commissie van XIV werd genoemd. 

Tot die leden behoorden drie staatssecretarissen van Kongo Vrijstaat, twee hoge ambtenaren 

en twee territoriale administrateurs van Kongo Vrijstaat, J. de Hemptinne die de Compagnie 

du Kasaï vertegenwoordigde, A. Mols als vertegenwoordiger van de ABIR en het Belgische 

parlementslid H. Davignon, een militair en twee juristen, namelijk de ex-voorzitter van de 

Onderzoekscommissie E. Janssens en E. Nys. De Kongolese ambtenarij en de 

handelsmaatschappijen waren royaal vertegenwoordigd. Met twee hoofdbeklaagden die 

zetelden in de commissie, kunnen we niet anders dan het ergste vermoeden in verband met de 

oprechtheid van de aanbevelingen die de commissie zou aanbrengen. Protestantse en 

katholieke missionarissen hadden er echter geen stem, de katholieke hebben daartegen dan 

ook fel geprotesteerd, zonder resultaat.
263

  

 

Het valt ook niet te betwijfelen dat de Commissie al van bij de aanvang heel wat kritiek te 

slikken kreeg. Vandervelde, de socialistische voorman verwoordde het mooi: Het is alsof men 

op een conferentie over de afschaffing van de slavernij een beroep zou doen op een 

slavendrijver.
264

 De Commissie was dan ook een dubieus apparaat, in de hand gehouden door 

Leopold II. De Commissie kwam tussen december 1905 en februari 1906 een veertiental maal 
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samen. Ze had au fond een tweeërlei functie. Ten eerste zorgde ze voor 

vertragingsmanoeuvres en secundo moest ze zand in de ogen strooien van de vijanden van 

Kongo Vrijstaat. Het rapport telde 24 decreten en liep parallel met de voorstellen 

geformuleerd door de Onderzoekscommissie, behalve wat justitie betrof. De decreten werden 

uiteindelijk gepubliceerd op 3 juni 1906, maar het rapport en de verslagen werden nooit 

gepubliceerd.
265

 

 

 

4.9 Th. Wahis in Kongo Vrijstaat ( mei 1905 - juli 1906) 

 

Dat Théophile Wahis ook tijdens zijn langdurige verblijven in België niet stil zat, valt af te 

leiden uit de verschillende projecten waarbij hij betrokken was. Zo was hij onder andere 

voorzitter van de Fédération pour la défense des intérêts belges à l’étranger, die eveneens 

zorgde voor de publicatie van het (propaganda)blad La Vérité sur le Congo. Volgens een 

artikel uit de Menenaar van 24 juni 1905 zou koning Leopold II hem tijdens die periode ook 

enkele keren hebben belast met militaire zendingen in Europa. Hij moest bijvoorbeeld de 

bewegingen van het Engelse leger in 1904 nagaan.
266

 Wahis was daarnaast in hoofdzaak 

actief op het departement Financiën van de Kongolese regering.
267

 We kunnen dus zeker 

besluiten dat Théophile Wahis ook in België nauw betrokken bleef bij de gebeurtenissen in 

Kongo. Als trouwe paladijn van Leopold II trachtte ook Wahis de kritiek in de kiem te 

smoren. Dit bleek al snel een onbegonnen werk. De kritikasters van Kongo Vrijstaat hadden 

zich immers goed georganiseerd en oefenden grote druk uit op de Kongolese regering voor de 

publicatie van het rapport en de getuigenverslagen van de Onderzoekscommissie (supra).  

 

Wahis had de Engelse consul Phipps op 1 mei 1905 te Brussel, laten weten dat het rapport van 

de Onderzoekscommissie zonder weglatingen openbaar zou gemaakt worden. Hij gaf 

bovendien ook toe aan Phipps dat het rapport de erbarmelijke stand van zaken in het ABIR-

district zou onthullen. Verder liet Wahis weten dat hij spoedig opnieuw naar Kongo zou 

reizen. Hij zou een inspectietocht door het gebied ondernemen, teneinde de vaststellingen van 
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de Onderzoekscommissie te verifiëren en daarover een rapport op te stellen voor de centrale 

regering. Diezelfde week nog, op 4 mei 1905 vertrok gouverneur-generaal Wahis voor een 

nieuwe termijn naar Kongo Vrijstaat om er zijn ambt als gouverneur-generaal opnieuw op te 

nemen. Dat was ook nodig na de zelfmoord van de vice-gouverneur-generaal Costermans.
268

 

We moeten hier evenwel de bemerking maken dat het vertrek van Wahis als een aanduiding 

kan beschouwd worden van de onbuigzaamheid van de vorst. Het was algemeen geweten dat 

gouverneur-generaal Wahis een trouwe volgeling en een gecontesteerde figuur was in Kongo 

Vrijstaat. Het is dus nog maar de vraag of er werkelijke hervormingen mogelijk waren zolang 

Leopold II aanbleef in zijn positie en hij zijn beschermelingen naar Kongo zond om 

hervormingen te bewerkstelligen. 

 

 

4.9.1 Een korte inspectietocht door gouverneur-generaal Th. Wahis 

 

Na zijn aankomst in Kongo Vrijstaat, ondernam Wahis een eerste inspectietocht in Boven-

Kongo. In juni 1905 bezocht hij onder andere enkele ziekenhuizen, schoolkolonies en 

opleidingscentra van de Force Publique. Dit waren drie elementen waarover het rapport van 

de Onderzoekscommissie, dat later dat jaar zou verschijnen, grote kritiek had. Wahis had 

bijgevolg door de Kongolese regering en niet op zijn minst door Leopold II zelf de opdracht 

gekregen om die zaken te verifiëren. Op die manier bezocht Wahis een schoolkolonie in 

Irebu. Hij was er onder de indruk van de ijver die de directeur van de schoolkolonie 

tentoonspreidde. De kinderen kregen er de gepaste vorming en hadden een goede huisvesting. 

Heel wat negatiever liet hij zich uit over de opleidingscentra voor toekomstige boekhouders 

bij de Force Publique. Aan de commandant van de Force Publique gaf hij dan ook het bevel 

om orde op zaken te stellen en om de juiste lessen aan zijn rekruten te onderwijzen. 

Vervolgens herhaalde Wahis het arrest van 30 maart 1897 waarin stond dat de commandant 

van de Force Publique maandelijks de vooruitgang van zijn leerlingen moest examineren en 

daarover een rapport aan de gouverneur-generaal afleveren.
269
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Verder ijverde Wahis ook voor de afschaffing van de opleidingsscholen voor kandidaat 

korporaals. Wahis was van mening dat men beter jonge intelligente soldaten kon gebruiken in 

de concessiemaatschappijen, door hun instructies te optimaliseren. Daarom vroeg Wahis aan 

de bevoegde functionarissen om in hun officiële rapporten geen gewag te maken van scholen 

voor kandidaat korporaals.
270

 Hier willen we even een persoonlijke bedenking plaatsen. Het is 

nogal verwarrend om te horen dat Wahis de opdracht gaf om geen melding te maken van 

scholen voor kandidaat korporaals. We moeten ons echter afvragen wat hij daarmee bedoelde. 

Gaat het hier om een persoonlijke maatregel buiten de centrale regering om? Daar hij vroeg 

geen melding meer te maken van dergelijke centra in hun officiële correspondentie. Of gaat 

het om dubieus taalgebruik van de gouverneur-generaal. Een desbetreffend antwoord is 

moeilijk te formuleren en laten we bijgevolg in het midden, omdat we ook in verdere 

correspondentie hierover niets terugvinden.  

 

Uit vele verschillende correspondentieseries van Wahis, kunnen we wel afleiden dat 

gouverneur-generaal Wahis veel aandacht besteedde aan zaken die betrekking hadden op de 

Force Publique. Daar zal zijn militaire achtergrond zeker niet vreemd aan zijn. Toch moeten 

we opmerken dat tijdens deze inspectieronde zaken met betrekking tot het welzijn van de 

inlanders specifieke aandacht kregen. Steeds meer vroeg Wahis aan de plaatselijke echelons 

die hij tijdens zijn inspectietocht bezocht om zo humaan mogelijk de inlandse bevolking te 

bejegenen.
271

 

 

 

4.9.2 Intermezzoverblijf te Boma 

 

Uit archiefmateriaal blijkt dat Théophile Wahis in juli 1905 opnieuw voor een tijdje in zijn 

residentie te Boma verbleef. In die maand nodigde hij, conform aan de orders van de vorst, de 

territoriale chefs van de Oost Provincie, van Lualaba-Kasai en van Maiumbe uit.
272

 Met hen 

zocht hij naar geschikte gronden voor de uitbouw van rubberplantages. Daar vele bossen waar 

rubber te vinden was reeds uitgeput waren, vatte men het plan op om daar nieuwe plantages 

aan te leggen van zo’n 100.000 hectaren groot. Later kwam ook Ubangi en het Leopold II-

meer daarvoor in aanmerking. Zo zou de rubberproductie in Kongo Vrijstaat niet in het 
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gedrang komen.
273

 Dergelijke briefwisseling vinden we in de periode 1905-1906 vaak terug in 

de doorzochte archieven.  

 

We kunnen afleiden uit de verschillende correspondenties tussen de lokale en centrale 

overheid en uit de briefwisselingen in het binnenland dat men na het onderzoek van de 

Commissie Janssens, niet van plan was de rubberoogsten in het gedrang te brengen. Over de 

manier waarop dat moest verlopen, was er merkelijk meer supervisie.
274

 Toch stellen we vast 

dat vele gebieden opstandiger waren tegenover het oogsten van rubber, waardoor er in 

bepaalde streken grote chaos heerste. In sommige districten ging de rubberoogst dan ook 

drastisch achteruit. Dat was niet alleen het gevolg van de weigering van de inlanders om nog 

langer rubber te oogsten na de doortocht van de Onderzoekscommissie. Sinds lange tijd was 

ook zo’n roofbouw gepleegd op de voorhanden zijnde rubber, dat er op dat moment zeer 

weinig rubber te vinden was in de eens zo rijke rubbergebieden. Ook de waarde van rubber op 

de internationale markt was toen in vrije val. Vooral in de ABIR was de situatie na het vertrek 

van de Onderzoekscommissie Janssens beneden alle peil.
275

 

 

 

4.10 Contestatie in de ABIR na de Onderzoekscommissie 

 

Na een kort verblijf te Boma vertrok gouverneur-generaal Wahis opnieuw op inspectietocht 

door het binnenland.
276

 Uit het archiefmateriaal mogen we afleiden dat hij toen langdurig de 

situatie in het ABIR-concessiegebied onder de loep nam om er de nodige vaststellingen te 

doen. Tijdens de inspectie door het concessiegebied van de ABIR kwam hij in contact met de 

zendelingen Harris en Stannard van de Congo Balolo Mission. Deze twee zendelingen hadden 

zich al laten opmerken tijdens de doortocht van de Onderzoekscommissie Janssens. Zoals we 

eerder zagen bestookten ze ook daarna nog verschillende instanties met feitenmateriaal uit de 

ABIR-concessie. Harris en Stannard waren na het bezoek van de Onderzoekscommissie 

gemotiveerder dan ooit om de misbruiken in het concessiegebied aan te klagen, bijgevolg 
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namen ze dan ook geen blad meer voor de mond. Dat zou hen echter nog zuur opbreken. 

Tegen Stannard zou zelfs een rechtzaak met betrekking tot uitlatingen tegenover commandant 

Hagström lopen met ingewikkelde complicaties, die bovendien tot in hoger beroep werden 

gepleit.  

 

Dat de situatie in de ABIR geheel scheefgegroeid was, bleek al duidelijk uit de feiten 

waarover voor de Onderzoekscommissie getuigd werd. Echter ook na de afvaart van de 

commissie bleven de misbruiken welig tieren. Zo zou zelfs een controversieel figuur, Delvaux 

directeur van de ABIR worden, nadat een ander omstreden figuur, Longtain heimelijk Kongo 

had verlaten. Uit getuigenissen van de Onderzoekscommissie was immers gebleken dat hij 

mede verantwoordelijk was voor vele misbruiken in de concessiemaatschappij. Wahis had dus 

een bijzonder moeilijke taak tijdens zijn inspectietocht door het ABIR-district. Hij moest er de 

getuigenissen afgelegd voor de Onderzoekscommissie verifiëren en zoeken naar oplossingen 

voor de problemen die zich in het district stelden. We analyseerden de vele 

briefwisselingen
277

 circulerend van eind 1905 tot de eerste helft van 1906 betreffende de 

situatie in de ABIR. Daaruit konden we opmaken dat ook hierin gouverneur-generaal Wahis 

een dubbele rol speelde. Enerzijds moest hij ervoor zorgen dat de klachten uit het gebied 

werden gestopt, met andere woorden hij diende er hoofdzakelijk op toe zien dat de mond van 

de zendelingen werd gesnoerd, door de problemen op te lossen of hen te paaien met beloftes. 

Anderzijds moest Wahis als trouwe volgeling van Leopold II de rubberoogst weer 

aanzwengelen, opdat de inkomsten van de Staat gevrijwaard zouden blijven. Het is duidelijk 

dat ook na zijn inspectietocht de ABIR-problematiek de briefwisseling tussen de gouverneur-

generaal, de verantwoordelijken in het ABIR-district en de centrale overheid zou blijven 

beheersen.  
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4.10.1 Het ABIR-concessiegebied: een korte schets 

 

Al jaren doken uit dit gebied klachten op tegen de rubberterreur die er heerste (supra). Net als 

de Anversoise was de ABIR in 1892 opgericht als een Belgisch bedrijf, maar werd het in 1898 

een Kongolees bedrijf, omdat zo onder andere enkele belastingheffingen werden ontdoken. 

Het had ook als concessiemaatschappijen politionele machten gekregen, die het al te gretig te 

baat nam. Net als bij de Anversoise veroorzaakte dat ook in het ABIR-district gruwelijke 

buitensporigheden. De opzichters die in de dorpen werden gestationeerd, bezondigden zich 

sinds de aanvang van de uitbating van de concessie aan grove misdaden tegen de plaatselijke 

bevolking. Ze oefenden er een waar terreurbewind uit om de dorpelingen aan te zetten zoveel 

mogelijk rubber te oogsten, of andere hand- en spandiensten te leveren. Postchefs en agenten 

van de maatschappij (en van de Staat) waren geen haar beter en lieten oogluikend 

mistoestanden toe en begingen zelf vaak grove vergrijpen. Decreten van de Staat en orders 

van de gouverneur-generaal om wantoestanden te beperken, bleven dode letter. Geen van 

beide instanties drukten de bevelen door, vermits anders de rubberproductie dreigde te dalen.  

 

Toch werden, vooral toen de internationale druk op Kongo Vrijstaat groter werd, enkele 

pogingen in de goede richting gedaan. Dhanis
278

 die begin juli 1904, enkele maanden voordat 

de Onderzoekscommissie naar Kongo Vrijstaat zou trekken, het concessiegebied inspecteerde, 

meldde grote misbruiken in de regio. Dhanis was gewapend met onafhankelijke machten om 

de administratie van de maatschappij aan een onderzoek te onderwerpen. Hij was onder de 

indruk van de verschillende moorden op inlanders, de enorm hoge boeten die de inlanders 

werden opgelegd voor de tekorten aan rubber, opsluitingen van vrouwen en kinderen, 

deportaties van ‘lastige’ elementen of van gehele dorpsgemeenschappen en dergelijke 

mistoestanden meer.
279

 Verder werd door de centrale regering te Brussel een koninklijke 

hoogcommissaris, namelijk majoor Malfeyt benoemd. Hij moest in Kongo toezien op de 

bescherming van de Afrikanen.
280
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4.10.2 Harris en Stannard tegen de aanhoudende misbruiken in het 

ABIR-concessiegebied na de Onderzoekscommissie  

 

Als gevolg van de doortocht van de Onderzoekscommissie waren de rubberactiviteiten in het 

concessiegebied stilgevallen. Er heerste daarenboven ook grote chaos. Malfeyt constateerde 

dat vele inlanders in de nabijheid van de post in de Baringa weigerden nog verder te oogsten. 

Het was hen immers ook toegestaan andere waren te leveren in plaats van rubber. De 

Onderzoekscommissie had de ABIR-autoriteiten tijdens haar bezoek uitdrukkelijk op de wet 

van 18 november 1903 gewezen
281

, maar daar hadden de autoriteiten geen oren naar. Omdat 

de zendelingen Harris en Stannard daarover onophoudelijk klachten poneerden, besliste de 

ABIR-directeur om de factorij te verplaatsen om zich zo aan de aanwezigheid van de 

protestantse zendelingen te onttrekken. Op 7 juni 1905 liet adjunct Hagström de gouverneur-

generaal telegrafisch weten dat de factorij van Baringa zou worden verplaatst naar Bamo. Het 

telegram vermeldde ook dat Harris aan Malfeyt bescherming had gevraagd tegen de inlanders. 

Daarop had Malfeyt een politiepost geïnstalleerd in de regio, aldus Hagström.  

 

Gouverneur-generaal Wahis was blijkbaar niet onder de indruk van het opstandige gedrag van 

de inlanders. Wahis verklaarde in zijn telegram aan Hagström dat de woede tegenover de 

missionarissen te wijten was aan de loze beloftes van de zendelingen. Zij hadden volgens 

Wahis de inlanders wijs gemaakt dat ze geen rubber meer hoefden te oogsten.
282

 Toch weten 

we dat de zendelingen niets hadden beloofd dat niet wettelijk was vastgelegd. Het was in 

werkelijkheid de ABIR die de regels overtrad, door na het vertrek van de 

Onderzoekscommissie onder andere opnieuw de wet van 18 november 1903 te overtreden en 

door te gaan met andere grove schendingen. Wahis had daar echter geen oren naar. De 

gouverneur-generaal had een hekel aan de drijverijen van de zendelingen. Zij brachten naar 

Wahis’ mening enkel het slechte wat in Kongo gebeurde naar voor en nagenoeg nooit de 

positieve verwezenlijkingen.
283

 

 

Longtain de ABIR-directeur had zich tot 2 juli 1905 nog behoorlijk kunnen beheersen 

tegenover de zendelingen. De aanhoudende aanvallen van hoofdzakelijk Harris en Stannard in 
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brieven aan hem en via Morel in Europese kranten waren er teveel aan. Op 2 juli stelde hij 

dan ook een circulaire op waarin hij de oorlog verklaarde aan de zendelingen. In de 

omzendbrief liet hij weten dat de zendelingen Harris en Stannard de toegang tot de factorijen, 

posten en stoomboten geweigerd werd. Verder zou het ABIR-personeel het verbod hebben 

gekregen post voor de zendelingen te versturen, te ontvangen of te transporteren.
284

 Het mag 

duidelijk zijn dat Harris en Stannard met hun niet aflatende druk, gevreesde en gehate figuren 

waren voor de Kongolese overheid en zeker voor de ABIR-concessie.  

 

Hoewel de druk van de zendelingen en de internationale gemeenschap steeds groter werd, 

wou de ABIR niets weten van een verminderde rubberproductie. Om de rubberoogst opnieuw 

aan te zwengelen, ondernamen Hagström en Delvaux in augustus 1905 een bootreis naar 

Mompono, om er een militaire expeditie op te zetten en de schuldigen van de rubberboycot te 

zoeken. Ottelet begon aan een militaire tournee in Baringa om daar de inlanders opnieuw tot 

de rubberoogst aan te zetten. Stannard zette zich ten volle in om de nieuwe terreur na de 

Onderzoekscommissie aan banden te leggen. Hij liet onder andere Ottelet volgen door een 

collega-zendeling en stuurde onophoudelijk protestbrieven naar Hagström, gouverneur-

generaal Wahis en Morel. In oktober 1905 zou een artikel verschijnen in de West African Mail 

(WAM), waarin de betrokkenheid van commandant Hagström en Farcie in een bloedbad te 

Bolima werd beschreven. Het artikel was van de hand van Stannard en zou hem zuur 

opbreken. Stannard beschreef in het artikel hoe ook na de doortocht van de 

Onderzoekscommissie de zaken in de Baringa bar slecht verliepen. De leden van de 

Onderzoekscommissie hadden in de Baringa extra rechters aanbevolen. Er werd een 

gerechtelijke ambtenaar gezonden, maar die kon praktisch niets doen. De werkelijke rechter 

daarentegen was niemand minder dan commandant Hagström. Hij was als politieofficier het 

werktuig van de ABIR. Stannard leidde daaruit af, dat in Kongo Vrijstaat de rechter de hand 

reikte aan de wettenbreker, de verdrukker.
285

  

 

Omdat de zendelingen de misbruiken onder andere via Morel in de pers bleven aankaarten 

werd vanuit Brussel besloten, dat gouverneur-generaal Wahis op 15 januari 1906 een 

territoriale rechtbank in Basankusu moest oprichten, met de rechters Aubert en Bianchi en 

substituten Vogt en Smets, om derhalve de misbruiken beter te kunnen opsporen en 

bestraffen. Smets moest zich van Wahis vestigen te Baringa in een huis van de ABIR, wat 
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enige vorm van partijdigheid laat vermoeden, en ging over het Maringabekken. Vogt ging 

over het Lopori- en het Lulongabekken. We kunnen hieruit afleiden dat Wahis klaarblijkelijk 

niet echt begaan was met het heil van de inlanders. Hij wilde naar onze mening vooral over de 

drijverijen van de zendelingen en over de feiten waarmee ze hun anti-Kongolese campagne 

voerden rapporten krijgen, om ze op die manier ergens te kunnen dwarsbomen. Uit onderzoek 

van professor Vangroenweghe in het archief De Rijck te Wisconsin (USA), bleek dat Smets
286

 

het vertrouwen van de bevolking moest winnen en klachten van inlanders bij missionarissen 

voorkomen. Hij mocht daarnaast van Wahis ook vijf arbeiders in dienst nemen om 

inlichtingen te verzamelen. Het geld daarvoor kon hij ook aanwenden om geschenken uit te 

delen aan informanten of aan lui die gunstig gestemd dienden te worden.
287

 Hieruit kunnen we 

dus onomwonden vaststellen dat Wahis er alles aan deed om het oeuvre van zijn meester te 

beschermen, ook al wist hij heel zeker welke misbruiken er in het ABIR-concessiegebied 

plaatsvonden. 

 

Wahis deed na de oprichting van de nieuwe jurisdictie het ABIR-concessiegebied aan tijdens 

zijn inspectietocht van begin 1906. Nadat hij het gebied had doorkruist en naar zijn zeggen 

verschillende hervormingen had opgelegd, bezocht hij de zendeling Stannard persoonlijk. 

Wahis liet hem weten dat hij het bevel had gegeven de sentinels niet meer in de dorpen te 

plaatsen, dat de inlanders slechts de wettelijke bepaling van veertig uur per maand mochten 

werken en dat het verbod op de jacht tussen 15 oktober en 15 mei moest worden 

gerespecteerd. Stannard vertrok kort daarop zelf op inspectie om te zien of de bevelen werden 

opgevolgd. In het gezelschap van een paar collega’s reisde hij in februari en maart met een 

CBM-bootje naar Mompono en naar Lingunda op de Lomako. Hij trof er echter het oude 

systeem in volle gang aan.
288

  

 

Verbolgen door zijn vaststellingen schreef Stannard op 11 april een rabiate brief naar de 

gouverneur-generaal.
289

 Stannard had samen met zijn collega M. Padfield het dorp 

Lokolanamba bezocht. Al de eerste avond hadden ze er twee brieven gekregen van een slecht 
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gezinde agent van de ABIR. In dat schrijven kregen de zendelingen het gebod het district 

onmiddellijk te verlaten en terug te keren naar de rivier. Lianza de chef van een groep 

sentinels te Liangunda opperde hetzelfde bevel en verbood hen eveneens de inlanders te 

catechiseren. Stannard en Padfield waren allerminst te spreken over dergelijke bedreigingen 

en wezen de gouverneur-generaal erop dat dit illegaal was. Daarnaast klaagden ze ook de 

schandelijk overtreden wet op de jacht aan. Het was immers verboden om wild te kopen, te 

verkopen of te doden van 15 oktober tot 15 mei. Hoewel Wahis de zendelingen eerder beloofd 

had dat hij daarop bij de plaatselijke autoriteiten had aangedrongen, constateerden de 

zendelingen echter dat de inlanders wekelijks een bepaalde hoeveelheid wild moesten brengen 

naar de ABIR-posten. Verder stelden ze ook vast dat het systeem van de sentinels, sterk 

bekritiseerd door de Onderzoekscommissie, er nog steeds was. Wahis had de zendelingen 

nochtans tijdens zijn inspectietocht meegedeeld dat hij het systeem van de sentinels had 

afgeschaft, dat bleek dus niet het geval te zijn. De veertig uur per maand-wet werd ook met de 

voeten getreden, waardoor inlanders vierentwintig van de achtentwintig dagen in het woud 

rubber moesten oogsten onder het vijandige oog van gewapende sentinels. Zelfs in de overige 

vier dagen konden ze niet van rust genieten, omdat ze dan de rubber naar de blanken aan de 

rivier moeten brengen. De vrouwen stonden daarenboven in voor het onderhoud van de 

sentinels, aldus Stannard en Padfield. 

 

Stannard en Padfield stelden dus duidelijk vast dat de zaken die gouverneur-generaal Wahis 

de zendelingen had beloofd betreffende de sentinels, de veertig uren per maandregeling en het 

verbod op de jacht van 15 oktober tot 15 mei volstrekt niet in acht werden genomen, 

integendeel zelfs. Stannard betreurde dat zijn vermoeden werd bevestigd. Gelijk welke 

hervorming er zou komen om de misbruiken te stoppen, de wetten zouden volgens Stannard 

nooit loyaal worden uitgevoerd.
290

 Als we de brief met de beschrijvingen van Stannard als 

waar mogen beschouwen, dan blijkt dus inderdaad dat er geen verbeteringen merkbaar waren 

in de situatie van de inlanders na de doortocht en de aanbevelingen van de 

Onderzoekscommissie en de inspectie van gouverneur-generaal Wahis in het district van de 

ABIR.  

 

Vier dagen na de brief van Stannard volgde het verdedigende antwoord van de gouverneur-

generaal.
291

 Wahis gaf toe dat de gerant van de factorij noch het recht had om de zendelingen 
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te verbieden door het gebied te reizen, noch de bevoegdheid om het catechiseren van de 

inlanders aan de zendelingen te ontzeggen. Hier moeten we in de marge opmerken dat 

Longtain, de voormalige directeur van de ABIR op 2 juni 1905 de oorlog verklaarde aan de 

zendelingen door hen onder andere te verbieden door het district te reizen. Hoewel deze 

circulaire door de koninklijke commissaris als zeer gevaarlijk van de hand werd gedaan, kan 

de mogelijkheid bestaan dat men in de ABIR de rondzendbrief toch min of meer volgde om 

zo de zendelingen de mond te snoeren met hun ‘propaganda’. Hoewel Wahis toegaf dat de 

gerant in de fout was gegaan, kon hij niet geloven dat de inlanders vierentwintig dagen per 

maand rubber moesten oogsten. De rubberproductie was in het gebied immers bijna tot het 

nulpunt gezakt. De inlanders hebben dus niet anders gedaan dan jullie belogen, aldus 

Wahis.
292

 Ook met betrekking tot de klachten in verband met de jacht, probeerde Wahis de 

zendelingen een beetje te paaien. Over de sentinels repte hij echter geen woord, des te meer 

over de taal waarmee de zendelingen hem in de brief benaderden. Wahis, de trotse militair 

kon moeilijk overweg met kritiek en zeker niet van de zendelingen, die hij deprecieerde door 

hun aanhoudende aanvallen op de Kongostaat en zijn vorst. Hij kon het in zijn brief dan ook 

niet laten de zendelingen een blaam te geven voor de toon waarmee ze hem schreven.  

 

De zendeling Bond van de Congo Balolo Mission in Lulonga meldde gelijkaardige feiten als 

die van Stannard, namelijk de zware lasten die nog steeds op de inlanders rustten qua voedsel- 

en rubberleveringen.
 
 Wahis verwonderde er zich niet over dat in Lulonga net op dat tijdstip 

klachten werden geponeerd over misbruiken, omdat juist toen ook Stannard op de missiepost 

verbleef. Toch zien we dat Wahis bevreesd was voor negatieve publiciteit. Hij maande 

daarom de plaatselijke autoriteiten aan tot hervormingen, alvorens de Engelse vice-consul de 

gebieden kwam bezoeken.
293

 Dat bezoek kwam er nadat staatsprocureur Waleffe op 15 maart 

1906 de gouverneur-generaal had bevestigd dat hij Stannard zou vervolgen in 

overeenstemming met het artikel 16 van de strafwet voor de territoriale rechtbank van 

Coquilhatstad. Dat was naar aanleiding van diens uitlatingen tegenover commandant 

Hagström. Hagström had immers een klacht wegens eerroof ingediend tegen de zendeling 

Stannard, betreffende het artikel verschenen in de WAM van oktober 1905 (supra). Hierover 
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was er immers druk briefverkeer tussen de lokale ABIR-autoriteiten en gouverneur-generaal 

Wahis.
294

  

 

Stannard was er niet over te spreken dat hij aangeklaagd werd voor eerroof door Hagström. 

Hij dacht er zelfs aan schadevergoeding van de Staat te eisen tegen de tribunaux congolais 

incompétent.
295

 Ottelet had net als zijn collega tegen Stannard een klacht ingediend, maar die 

werd door Waleffe verworpen, daar die klacht stoelde op de waarheid.
296

 Stannard werd op 29 

juni 1906 te Coquilhatstad in eerste aanleg schuldig bevonden aan eerroof tegenover 

commandant Hagström. Het korte proces-verbaal van het verhoor van Lontulu
297

 voor de 

Onderzoekscommissie werd voor de rechtbank zo beknopt samengevat dat daaruit de 

verantwoordelijkheid van Hagström met betrekking tot de bloedbaden van Bolima niet kon 

worden uit afgeleid. Verder werden ook de essentiële zaken weggelaten uit Lontulu’s 

verklaring. Lontulu zou ook voor de rechtbank de verantwoordelijkheid van Hagström hebben 

ontkend. Stannard bleef evenwel volhouden dat Lontulu voor de Onderzoekscommissie 

duidelijk over de betrokkenheid van Hagström met de bloedbaden had getuigd. Stannard werd 

dus in feite veroordeeld op basis van processen-verbaal van de Onderzoekscommissie. Zoals 

we echter weten werden die processen-verbaal nooit openbaar gemaakt, ook al was er daartoe 

hevige druk vanuit (voornamelijk) Groot-Brittannië. We concluderen dus dat Stannard 

veroordeeld werd op basis van geheime documentatie. Eens te meer een staaltje van typische 

Kongo Vrijstaat praktijken.  

 

Op het dubieuze proces en de nefaste afloop voor Stannard in eerste aanleg, brak 

internationaal protest uit. De rechtzaak tegen Stannard werd door de tegenstanders van het 

Kongoregime gretig aangegrepen om het bewind aan te klagen. Morel die steeds nauw in 

contact stond met Stannard, vermits deze laatste heel wat artikelen voor de WAM schreef, 

was na Stannards vonnis eens te meer gemotiveerd om zijn anti-Kongolese campagne in alle 

hevigheid verder te zetten. Met zijn pamflet: The Stannard Case, won Morel een zeer 

belangrijke bondgenoot: de Times. In een vlijmscherp artikel maakte de Times haar 
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onverholen standpunt duidelijk. Hoofdzakelijk in de maanden september, oktober en begin 

november werd tussen Morel en staatsprocureur Waleffe in de Times met modder over en 

weer gegooid. Ook Kongo Vrijstaat besteedde heel wat aandacht aan het vonnis van 29 juni. 

In La Vérité sur le Congo, verschenen in die periode dan ook heel wat bijdragen die de 

artikels in de WAM trachtten te ondermijnen. Niettemin kwam Kongo Vrijstaat met 

aanhoudende lastige vragen van Morel en anderen in de WAM en in de Times in een moeilijk 

parket.
298

 Uiteindelijk werd het vonnis van Coquilhatstad van juni 1906 vernietigd. Stannard 

werd op 20 augustus 1907 voor het Hof van Beroep van Boma vrijgesproken. De rechtbank 

baseerde die vrijspraak op de overweging dat Stannards veroordeling te Coquilhatstad 

eigenlijk alleen gebeurd was op grond van het feit dat hij Hagström bij de bloedbaden van 

Bolima had betrokken, maar dat hij dat eigenlijk niet gedaan had. Hij had slechts geschreven 

in de WAM van oktober 1905 dat Hagström politieofficier van de Staat was op het ogenblik 

dat die bloedbaden plaats hadden en dat Lontulu voor de Onderzoekscommissie getuigde over 

een moorddadige aanval op Bolima vanwege soldaten van Hagström. Dat waren dus twee 

informaties die geen persoonlijke deelneming van Hagström aan de Bolima-affaire 

impliceerden. Verder oordeelde het Hof dat het eigenlijk Morel was die Hagström persoonlijk 

verbonden had met de bloedbaden, door Stannards gegevens te manipuleren. Bovendien 

onderstreepte het Hof dat de vrijspraak van de eer van Hagström onaangetast bleef, vermits 

een vrijspraak van eerroof geen uitsluitsel geeft over de waarheid of de valsheid van feiten.
299

 

Morel zat er naar onze bescheiden mening pal op wanneer hij na het vonnis in Beroep in de 

WAM schreef dat de Kongolese autoriteiten het vonnis van het Hof van Coquilhatstad niet 

durfden bevestigen, wegens het felle licht op de zaak geworpen door de agitatie van de Congo 

Reform Association, gezien de verontwaardiging van het (Britse) publiek en omwille van het 

twijfelachtige materiaal dat de rechtbank ter hare beschikking had.  

 

Wahis had het dus knap lastig in de lente van 1906 met de verschillende beschuldigingen van 

de zendelingen. Hoewel hij die met zoveel mogelijk middelen probeerde te pareren, zien we 

dat dit hem nauwelijks of hoegenaamd niet lukte. Zijn verdediging tegenover de 

beschuldigingen waren mager en zoals blijkt makkelijk weerlegbaar. Zo raakte hij zelfs niet 

eens de problematiek van de sentinels aan. Hij probeerde de zendelingen niettemin te 

imponeren door zijn dreigende taal. Zo sloeg hij de zendelingen met gevangenisstraffen en 

met blamen om de oren, die zouden echter weinig effect hebben. Uiteindelijk werd Stannard 
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het slachtoffer van dienst, maar zijn veroordeling in eerste aanleg en zijn vrijspraak in beroep 

hebben zeker geen goed gedaan aan de reputatie van Kongo Vrijstaat. De zwanenzang werd 

definitief ingezet.  

 

 

4.10.3 De zaak Delvaux  

 

Een andere kwestie die de zendelingen van de CBM hebben aangeklaagd en waarvoor ze zich 

sterk hebben ingespannen, was de zaak Delvaux. H. Delvaux was vanaf september 1904 

opnieuw in Kongo Vrijstaat als titelvoerend directeur van de ABIR. Delvaux had echter een 

bewogen verleden in Kongo Vrijstaat. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij een moordzaak. 

ABIR-agent en chef in Bongandanga A. Lejeune zou die feiten verteld hebben aan de 

zendelingen Stannard en Harris en die zouden dat op hun beurt bericht hebben aan de 

Onderzoekscommissie. Verder was er ook de ex-ABIR-agent Veulemans die Delvaux in twee 

brieven (25/11/1904 en 30/04/1905) aan vice-gouverneur-generaal Costermans en aan de 

staatsprocureur van een serie misdaden beschuldigde. Delvaux zou schuldig zijn aan de dood 

van meer dan honderd gevangenen, de moord op meer dan duizend personen tijdens een 

expeditie samen met Hannotte en aan de deportatie van meer dan duizend Nsongo-Mboyo 

naar Lireko. Daarnaast werd hij ook beschuldigd van de moord op tweehonderd inlanders, 

wegens rubbertekort en van vergiftiging van zijn boy. De zendelingen Harris en Stannard 

kregen tijdens hun ondervraging door substituut Vogt meer informatie betreffende deze 

casussen. De feiten berichtten ze dan ook aan hun consul.
300

  

 

Wahis was begaan met de zaak. Hij besefte dat als Delvaux het grondgebied verliet, ook in 

deze zaak een perscampagne dreigde onder invloed van de zendelingen. Net zoals in de zaak 

Stannard.
301

 Wahis liet Delvaux dan ook naar Boma komen om hem persoonlijk te 

interpelleren over de verschillende aanklachten tegen hem. Delvaux deed de zaak af als zeer 

zware incidenten door een Engels zendeling in de ABIR veroorzaakt. Wahis vroeg daarop aan 

procureur Waleffe om substituut Smets op te dragen klaarheid te scheppen in de 

beschuldigingen tegen Delvaux.
302

 Op 24
 
maart 1906 kwam daarenboven nog aan het licht dat 

Delvaux de inlander Iseotai onwettig gevangen had genomen, omdat die zou geweigerd 
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hebben rubber te oogsten. Delvaux trachtte tijdens de ondervraging voor de substituut zijn 

onschuld aan te tonen, maar Vogt was van mening dat Iseotai helemaal niet weigerde om 

rubber te oogsten. Hij had volgens de substituut ingestemd om de belasting te betalen, maar 

aan een andere post. Delvaux zou daar geen genoegen mee hebben genomen, waarna Schoot 

in opdracht van Delvaux Iseotai opsloot in de gevangenis, aldus Vogt. Iseotai zou kort na zijn 

vrijlating sterven aan een longontsteking en daar zal zijn opsluiting zeker niet vreemd aan zijn 

geweest.
303

 Bovendien werd Delvaux dus ook verdacht van de vergiftiging van zijn boy, 

omdat die hem zou toevertrouwd hebben dat hij syfilis had
304

.  

 

Tijdens een onderhoud van 26 maart met staatsprocureur Weber, zei Delvaux dat Veulemans 

uit wrok tegen hem handelde en hem daarom de beschuldigingen aansmeerde. Delvaux wees 

erop dat Veulemans al twee jaar uit zijn ambt was ontzet en nu pas met zijn aanklacht kwam 

opdraven. Delvaux hield vol dat hij zijn boy Ibongo niet had vermoord, maar dat die door een 

opzichter buiten zijn weten om gefusilleerd werd. Delvaux ontkende bovendien ook dat hij 

zijn andere boy zou hebben vergiftigd, omdat die hem bekende syfilis te hebben. Na het 

onderhoud van Delvaux met de staatsprocureur, vertrok hij enkele dagen later naar Boma om 

de zeer roerige situatie in de regio van Mompono te bespreken.
305

 Wahis liet de 

staatsprocureur op 2 april weten dat hij akkoord ging met de vervolging van Delvaux voor de 

feiten begaan tegenover Iseotai. Tijdens Wahis’ onderhoud met Delvaux, verbood Wahis 

daarenboven aan Delvaux om het grondgebied te verlaten.
306

 Na het gesprek verklaarde 

Delvaux dat hij zou terugkeren naar het ABIR-district. In de plaats daarvan nam hij 

clandestien de Anversville om Kongo Vrijstaat uit te vluchten. Wahis vaardigde meteen een 

aanhoudingsbevel uit naar Sierra Leone, Dakar, Tenerife,…
307

 Telkens bleek de Anversville 

net vertrokken. In een artikel dat op 18 juni in de Tribune Congolaise verscheen, werden de 

beschuldigingen tegen Delvaux door staatsprocureur Weber als ongegrond beschouwd en 

werd de zaak bijgevolg afgesloten zonder vervolging.
308

 Vangroenweghe twijfelt echter sterk 

aan het waarheidsgehalte van dit bericht. Een jaar na de feiten bleek in Brussel de zaak-
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Delvaux nog niet geklasseerd, toch scheen Delvaux, gezien het vervolg van zijn carrière, 

uiteindelijk witgewassen. Hoewel uit Vangroenweghes onderzoek niets wijst op manipulatie 

van hogerhand, blijft de zaak Delvaux een rommelige en bevreemdende zaak. Als de 

beschuldigingen tegen Delvaux inderdaad op waarheid berusten, dan mag hij beschouwd 

worden als één van de grootste moordenaars van Kongo Vrijstaat.
309

  

 

 

4.10.4 De rubberoogst na de Onderzoekscommissie in de ABIR-concessie 

 

Als gevolg van de doortocht van de Onderzoekscommissie waren de rubberactiviteiten in het 

concessiegebied zogoed als stilgevallen. Overal in het ABIR-district heerste chaos en 

weigerden vele inlanders nog langer rubberoogsten. De wet van 18 november 1903, waarop 

de Onderzoekscommissie met aandrang had gewezen, werd eens te meer zwaar met de voeten 

getreden. Koninklijk commissaris Malfeyt had op grond van een slordige volkstelling en 

zonder berekening van de werktijd voor de inlanders de rubbertaks bepaald. Volgens zijn 

berekening moest elke man acht kilo rubber leveren, terwijl dat vroeger zes was. Bovendien 

werd er geen respijt gegeven om nieuwe plantages aan te leggen. Gezien de aanwezige en nog 

productieve rubberlianen zo geslonken waren en zich diep in het bos bevonden, konden 

dergelijke eisen gewoon niet verwezenlijkt worden. Indien men aan de acht kilo wilde 

voldoen dan zou ook zeker het decreet van 1903 met de voeten moeten worden getreden.  

 

Wahis had tijdens zijn inspectietocht begin 1906 met eigen ogen vastgesteld dat de 

rubberproductie en de zaken van de ABIR sterk achteruitgingen. Wahis bevindingen werden 

gestaafd met die van commandant Bianchi.
310

 Daarenboven waren er op verschillende 

plaatsen opstanden uitgebroken, die moeizaam en bijna onmogelijk ingedijkt konden 

worden.
311

 Commissaris-generaal Albéric Bruneel van Coquilhatstad moest zelfs in juli 1906 

de noodtoestand afkondigen in de ABIR-concessie. De directeur van de ABIR was voor de 

totale bezetting van het gebied door een contingent van vijf à zeshonderd soldaten van de 

Force Publique.
312
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In België gingen na het publiceren van het rapport van de Onderzoekscommissie steeds meer 

stemmen op om ernstig na te denken over de situatie in Kongo Vrijstaat. Jarenlange 

tegenstanders van het Kongoregime lieten opnieuw en luider dan ooit hun stem horen in het 

parlement en sommigen eisten de overname van Kongo door België. De Belgische publieke 

opinie was over het algemeen steeds afzijdig geweest in het debat. Nu kwam er echter steeds 

meer roering bij het gewone volk en in de politieke kringen. Zo kreeg gouverneur-generaal 

Wahis via Baerts
313

 een brief toegestuurd van volksvertegenwoordiger Carton de Wiart. De 

Wiart wilde van gouverneur-generaal Wahis te weten komen wat hij dacht over de toekomst 

van de exploitatie van de ABIR-concessie.
314

  

 

Op 12 april 1906 volgde het antwoord van gouverneur-generaal Wahis. Na de verschillende 

inspectietochten die hij door de jaren heen had ondernomen en zeker na zijn laatste onderzoek 

in de concessie, was Wahis voorstander van de overname van de ABIR door de Staat. Wahis 

oordeelde dat onder de leiding van de Staat, met de strenge toepassing van het decreet van 

1903, bekwaam blank personeel en een troepenmacht van 600 soldaten voor de pacificatie 

men gemakkelijk vijftig ton droge rubber kon oogsten. Mocht het nodig blijken, kon de 

legermacht later weer ingekrompen worden. Wahis was dus zeker te winnen voor de 

overname van de ABIR door de Staat en dat om tweeërlei redenen. Ten eerste zou de vaak 

gewettigde kritiek die reeds geruime tijd geuit werd tegen Kongo Vrijstaat gesupprimeerd 

kunnen worden. Secundo omdat de Staat voor een betere en meer effectieve organisatie en 

productie zou kunnen zorgen dan het personeel van de concessiemaatschappij. Die waren 

immers alle autoriteit over de inlanders verloren, oordeelde de gouverneur-generaal. Vanuit 

Wahis militaire achtergrond is het dan ook niet verwonderlijk dat hij voorstander was van 

militair vertoon. Wahis had daar eertijds meermaals bij Delvaux op aangedrongen. Maar ook 

zijn opvolger Hanolet, zou volgens Wahis geen betere resultaten kunnen halen, indien hij niet 

ingrijpend de troepenmacht herschikte. Het militaire vertoon moest volgens Wahis de 

inlanders zo sterk onder de indruk brengen, dat ze vanzelf weer rubber zouden oogsten.
315

  

 

Verder hechtte Wahis ook veel waarde aan een hertelling van de bevolking. Zo konden 

nieuwe belastingbetalers gevonden worden, en de rubberoogst opgedreven worden. Dat de 

zendelingen Wahis in het verleden danig op de proef hadden gesteld met hun onophoudelijke 
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ketens klachtenbrieven, had duidelijk zijn sporen nagelaten. Wahis lustte de meesten onder 

hen rauw. Hij wou de zendelingen dan ook in de toekomst neutraliseren door het 

informatiewerk van de substituten. Wahis pleitte ook voor de aanleg van rubberplantages in 

de streek van Baringa, om ook zo de bevolking weer aan het werk te krijgen.
316

 Wahis bleef 

hameren op het feit dat de inlanders in de ABIR zeer volgzaam waren, maar dat het de 

zendelingen waren die de inlanders opruiden. Wahis, de militair had echter weinig inzicht in 

menselijk leed. Hij begreep niet dat de zendelingen enkel de wettelijke bepalingen nageleefd 

wensten te zien en dat de inlanders humaan werden behandeld. Wahis beschouwde de 

drijverijen van de missionarissen als bijzonder hinderlijk en de toon van hun brieven als zeer 

ondiplomatisch.
317

 De militair, trouwe paladijn van Leopold II snapte niet dat de inlanders 

fysisch en psychisch de rubberterreur niet aankonden en dat de zendelingen gewoon de dood 

van zovele inlanders wilden voorkomen. In navolging van de zaak Delvaux had ook de 

vroegere staatssecretaris Van Eetvelde op 12 april zijn visie gegeven op de globale situatie 

van de ABIR. Hij was net als Wahis voorstander van de overname door de Staat en de 

sanering ervan. Hij vreesde immers het ergste voor een verdere uitbating door de ABIR. Van 

Eetvelde was tot de onvermijdelijke conclusie gekomen dat alles in de ABIR scheen te rotten 

en dat de beschuldigingen van de missionarissen gerechtvaardigd waren en dat bijgevolg een 

volledige herschikking van de directie zich opdrong. Hij was van oordeel dat de overname 

van de concessie door de Staat er ook voor zou zorgen dat de Engelse publieke opinie voor 

een tijdje zou kalmeren. De koning had eerder alles in het werk gesteld om de ABIR te laten 

overnemen door Amerikanen of door Britten en zodoende de storm van kritiek te keren die na 

de publicatie van het rapport van de Onderzoekscommissie zou opsteken. We zagen reeds dat 

de vorst daarin niet slaagde.
318

   

 

In 1906 verklaarde de Staat de ABIR gedeeltelijk van haar rechten vervallen. Op 12 

september 1906 zou Kongo Vrijstaat zelf de ABIR overnemen en de exploitatie verder zetten. 

De vijftig ton droge rubber per maand die door Wahis werd vooropgesteld, werd nooit 

gehaald. De pacificatie slaagde wel en was heel vreedzaam. Staatsinspecteur Gérard 

bewerkstelligde die met 750 soldaten. Op 26 november 1911 fuseerden de ABIR en de 

Anversoise tot één onderneming: de Compagnie du Congo Belge. In 1914 daalde de prijs van 

rubber tot een waar dieptepunt. De rubberoogst was niet meer winstgevend en raakte zo in 
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onbruik.
 
De rubberlianen waren immers ook al uitgeput of verdwenen.

319
 We kunnen dus 

besluiten dat de ABIR de bevolking geen beschaving heeft bijgebracht, integendeel na de 

overname van Kongo door België kwam geleidelijk een einde aan een teelt waarvoor 

honderdduizenden Kongolezen het leven hadden gelaten. 

 

 

4.11 Gouverneur-generaal Th. Wahis’ mening over het rapport 

van de Commissie van XIV 

 

Gouverneur-generaal Wahis had tijdens zijn inspectietocht door Boven-Kongo de 

verschillende probleemzones die de Onderzoekscommissie als zeer belangrijk en te 

veranderen achtte, geïnspecteerd. Hij deed er de nodige vaststellingen, vroeg er bevoegde 

personen om uitleg over bepaalde casussen aangehaald door de Onderzoekscommissie en 

zocht naar een oplossing voor de vastgestelde problemen. Wahis had dus door zijn 

inspectietocht en door de talrijke brieven en rapporten die hij toegestuurd kreeg vanuit het 

hele gebied een goed overzicht van de toestand in Kongo Vrijstaat. De gouverneur-generaal 

was als hoogste functionaris van de lokale administratie en door zijn ondernomen 

inspectietocht de uitgelezen persoon om zijn advies te geven betreffende het rapport van de 

Commissie voor Hervormingen, dat hij van de centrale regering te Brussel had toegestuurd 

gekregen.  

 

Per telegram en gevolgd door een lange brief, bezorgde Wahis op 16 april 1906 zijn advies 

aan de centrale regering in Brussel. In het telegram keurde de gouverneur-generaal de 

hervormingen die het rapport van de commissie voorstelde goed, maar maakte toch 

voorbehoud voor bepaalde zaken. Ten eerste zou het voorgestelde systeem van de gronden 

minder voordelig zijn voor de inlanders dan het reeds heersende systeem. Ten tweede was de 

voorgestelde afbakening van de gronden van de inlanders volgens Wahis praktisch 

onuitvoerbaar. Wahis vond ook dat de diensttijd voor de arbeiders aangeworven door de Staat 

te kort was. De gouverneur-generaal meende dat men in drie jaar tijd geen degelijke equipe 

kon uitbouwen en suggereerde daarom een termijn van maximum vijf jaar. Over de plaats die 

moest worden uitgekozen voor de rubberexploitatie, opperde Wahis de regio gelegen op de 

linkerstroom boven Lulonga tot aan de concessie Isangi. Verder was Wahis voorstander om 
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het Tribunaal van Eerste Aanleg in Coquilhatstad te behouden. Over één ding in het rapport, 

bleef Wahis heel verbaasd, namelijk de gijzelingen. Het verwonderde de gouverneur-generaal 

dat de ambtenaren in de Commissie voor Hervormingen net als de Onderzoekscommissie de 

gijzelingen veroordeelden. Te weten dat het dwangsysteem met gijzelaars al meer dan tien 

jaar bestond, zou men zich zo openstellen voor een stroom van kritiek, aldus Wahis. Wahis 

ging wel akkoord met het verbod op gijzelnemingen in de toekomst, maar eiste dat er redenen 

werden opgegeven om het in het verleden bestaande systeem goed te keuren. De reden 

hiervoor is legio, zo zou Wahis natuurlijk ook zelf buiten schot blijven, bij eventuele 

vervolgingen voor het meehelpen of instellen van het gijzelingssysteem. Persoonlijk bleef 

Wahis
320

 het gijzelingssysteem evenwel steeds principieel verdedigen.
321

 

 

In de bijhorende nota aan de centrale regering te Brussel, verwees Wahis naar zijn brief n° 

426 van 22 februari 1906.
322

 In die brief had hij aan de centrale regering betreffende het 

rapport van de Onderzoekscommissie verschillende conclusies geformuleerd. Die kwamen 

overeen met zijn voorstellen voor de Commissie van XIV. De voorstellen van de Commissie 

voor Hervormingen, leken Wahis sterk gematigd en gingen zijn inziens niet in tegen wat 

toegelaten was en wat hij eerder al geponeerd had. In de nota bij het telegram ging Wahis 

dieper in op bepaalde zaken. Vooreerst vertolkte hij zijn visie over het rekruteren van 

arbeiders. Wahis wenste een speciaal decreet uit te vaardigen, betreffende de rekrutering van 

arbeiders voor werken van algemeen nut. De gouverneur-generaal oordeelde dat de toepassing 

van dat decreet praktischer zou zijn, dan de toenmalige jaarlijkse rekruteringen. Het nieuwe 

decreet zou toelaten naar gelang de behoeften en de omstandigheden arbeiders aan te werven. 

Wahis maakte daarbij een vergelijking met de rekrutering van soldaten, die wel op vaste 

jaarlijkse basis werden aangeworven. Men had immers steeds een vast aantal soldaten nodig 

en dat was bij de arbeiders niet het geval. De militaire achtergrond van Wahis zal aan 

dergelijke vergelijkingen zeker niet vreemd zijn. Wahis was van mening dat het oude systeem 

enkel gunstig was wanneer er over een grote tijdspanne grote werken van openbaar nut 

werden uitgevoerd, zoals bij de aanleg van spoor- of autowegen. Wanneer die werken achter 

de rug waren, schafte men de draaglast- en roeidiensten af. Hierdoor kreeg men echter met 

een overschot aan manschappen te kampen. Het nieuwe speciale decreet gebaseerd op 
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aanwervingen naar gelang de omstandigheden, zou zulke toestanden kunnen voorkomen en 

voor de Staat veel voordeliger zijn, aldus Wahis. De gouverneur-generaal had zijn nieuwe 

systeem reeds uitgetest in de Oost Provincie, waar hij voor een bepaalde periode 4000 

arbeiders had tewerksteld voor de aanleg van spoorwegen aan de Grote Meren. In alle andere 

districten samen zou men op die manier hooguit 2000 manschappen nodig hebben.
323

  

 

Tevens stuurde Wahis aan op een dienstperiode van maximaal vijf jaar voor gerekruteerde 

arbeiders. Daarbij steunde hij, naar zijn zeggen, op het advies van competente mensen zoals 

M. Adam, ingenieur bij de spoorwegen van de Grote Meren. Adam had tijdens een onderhoud 

Wahis laten weten dat hij het moeilijk had om goede inlandse arbeidersploegen te vormen. 

Bovendien duurde het een zekere tijd eer de mannen geschikt waren om echt aan de slag te 

gaan. Wahis achtte de termijn van vijf jaar zeker niet overdreven. Ook hier merken we dat 

Wahis zijn militaire achtergrond niet kon verloochenen. Hij verwees immers ook hier naar de 

diensttijd voor militairen, die zeven jaar bedroeg.
324

 

 

Vervolgens behandelde Wahis in zijn schrijven de rubberexploitatie. Hij herhaalde daarbij de 

maatregelen die hij had voorgesteld in zijn telegram. Het gebied was nog niet geëxploiteerd 

door de Staat en bijgevolg rijk aan rubber. Wahis gaf in zijn verslag ook mee dat hij voor de 

keuze van Coquilhatstad was als zetel voor het Tribunaal van Eerste Aanleg in Boven Kongo, 

in plaats dan Leopoldstad. Hij baseerde zich daarvoor op het feit dat Coquilhatstad zeer 

centraal gelegen was en dus makkelijk en snel toegankelijk, zowel voor de ABIR als voor de 

districten die zich boven het Evenaarsdistrict bevonden. Leopoldstad had evenveel voordelen 

als Coquilhatstad, maar er gebeurden in Leopoldstad bijna geen criminele zaken, waardoor de 

aanwezigheid van een Tribunaal van Eerste Aanleg in Coquilhatstad beter was, meende 

Wahis. Er bevond zich in Leopoldstad een territoriale rechtbank met een rechter en een 

substituut waaraan eventueel supplementaire rechterlijke opdrachten gegeven konden worden 

en dat moest volgens Wahis volstaan om gerechtelijke geschillen zo correct mogelijk af te 

handelen.
325

  

 

Als laatste vroeg gouverneur-generaal Wahis nogmaals nadrukkelijk de aandacht van de 

staatssecretaris in verband met de kwestie van de gijzelingen. Wahis zat duidelijk met de zaak 
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verveeld. Hij was immers heel verrast door de reactie van de Commissie voor Hervormingen. 

Hij verstond niet dat de Commissie, waarin enkele functionarissen van de Staat 

vertegenwoordigd waren, unaniem de gijzelnemingen veroordeelden. Wahis wenste nogmaals 

te benadrukken dat deze veroordeling zeer nadelige effecten zou hebben. Wahis wees er 

terecht op dat men een situatie die meer dan tien jaar bestaan had, niet meer kon verbergen. 

Net als in het telegram was Wahis het eens om het systeem in de toekomst te veranderen. Hij 

stond er wel op dat men in het rapport zou uitleggen waarom men het in het verleden wel had 

gedaan. Al diegenen die Afrika kennen, zo stelde Wahis, weten dat het nemen van gijzelaars 

onder de notabelen van de stammen, het enige systeem is om het beoogde resultaat te 

bekomen. De notabelen hadden in de dorpen een grote invloed op de inlanders en wisten ze 

aan te zetten tot gehoorzaamheid tegenover de blanken. De Onderzoekscommissie had in haar 

rapport op pagina 280 zelf verklaard, vervolgde Wahis, dat het nemen van vrouwelijke 

gijzelaars, het meest humane middel was en in harmonie met de gewoonten van de 

inlanders.
326

 Zich openlijk tegen die gijzelingen verzetten zou enkel voer zijn voor nog meer 

anti-Kongolese campagne waarschuwde de gouverneur-generaal. Wahis had naar onze 

mening wel degelijk een punt wanneer hij waarschuwde dat dergelijke kritiek de anti-

Kongolese gevoelens enkel zou aanscherpen. We moeten evenwel ook in ons achterhoofd 

houden dat hij op die manier probeerde zijn eigen vel te redden. De bemerkingen van Wahis 

werden uiteindelijk overgemaakt aan de centrale regering en de Commissie voor 

Hervormingen.  

 

Zoals Groot-Brittannië meermaals had aangedrongen op de publicatie van de verslagen van de 

Onderzoekscommissie, drong Engeland ook nu aan op de publicatie van de verslagen van de 

Commissie van XIV. De centrale autoriteiten van Kongo weigerden dit te doen. Volgens de 

Cuvelier betrof het een binnenlandse aangelegenheid en had het buitenland er geen uitstaans 

mee. Toch zou de Britse regering blijven volhouden dat ze het recht had te interveniëren in 

Kongolese zaken. De verhoudingen tussen Groot-Brittannië en de Kongolese autoriteiten 

waren fel verstard en de incidenten rond de zaak Stannard-Hagström hadden daar absoluut 

geen goed aangedaan.  

 

Daar de Commissie van XIV in feite meer een afleidingsmanoeuvre was, liet het rapport en de 

bijbehorende decreten van de Commissie voor Hervormingen heel lang op zich wachten. 
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Uiteindelijk zouden de decreten gepubliceerd worden op 3 juni 1906. Dat ging gepaard met 

een plechtige verklaring van Leopold II ten overstaan van de campagne die toen nog steeds 

hevig woedde in binnen- en buitenland tegen Kongo Vrijstaat.
327

  

 

 

4.12 Het gecontesteerde gijzelingssysteem: Gouverneur-

generaal Th. Wahis versus F. Cattier  

4.12.1 De briefwisseling van en naar Kongo Vrijstaat 

 

We behandelden reeds het fenomeen van de gijzelingen en meer bepaald het verbod op het 

nemen van vrouwen en kinderen als gijzelaars. In de jaren 1896-1897 zagen we dat 

gouverneur-generaal Wahis in zijn decreten aan de lagere echelons behoorlijk onduidelijk 

bleef betreffende het nemen van dergelijke gijzelaars. Hij drukte er toen namelijk niet altijd 

expliciet op dat het verboden was vrouwen en kinderen te gijzelen, hoewel hij wist dat die 

methodes toen reeds in gebruik waren. In de periode 1900-1901 vonden we in het 

archiefmateriaal beduidend meer briefwisseling terug betreffende deze praktijken, tussen de 

gouverneur-generaal en zijn ondergeschikten in Kongo Vrijstaat. In die jaren reageerde Wahis 

al heel wat vastberadener tegen enerzijds het nemen van kinderen en vrouwelijke gijzelaars en 

anderzijds tegen de misbruiken die met de gijzelingen gepaard gingen. Daar zal de groter 

wordende druk vanuit het buitenland zeker niet vreemd aan zijn geweest. Uit ons 

archiefonderzoek konden we evenwel al eerder afleiden dat gouverneur-generaal Wahis 

voorstander was van het nemen van gijzelaars ten einde de inlanders tot arbeid aan te zetten. 

Volgens Wahis was het gijzelen van dorpsnotabelen de beste optie. Zij hadden immers grote 

invloed op de dorpsgemeenschap, waardoor het beoogde doel sneller kon worden behaald. 

Hoewel de gouverneur-generaal zeker op de hoogte moet zijn geweest van het gijzelen van 

vrouwen en kinderen, ook nadat hij dat uitdrukkelijk had verboden, konden we tussen de 

regels in vaststellen dat hij dit vaak door de vingers zag, zeker in de jaren negentig.  

 

Het gijzelingssysteem heeft voor heel wat commotie gezorgd. Voor- en tegenstanders 

bekampten elkaar met argumenten pro en contra. Net zoals Casement zich negatief uitliet over 

dergelijke praktijken, zo veroordeelde ook de Onderzoekscommissie Janssens in haar rapport 

fel het nemen van gijzelaars. De Commissie was in haar rapport wel van mening dat het 
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gijzelen van vrouwen een typisch inlands fenomeen was. In principe was dit inderdaad het 

geval, maar niet op de wreedaardige manier en in de mate zoals dat gebeurde door de 

Kongolese ambtenaren. Ook de Commissie van XIV veroordeelde, net als de 

Onderzoekscommissie, formeel het gijzelingssysteem. Wahis was heel verontwaardigd dat 

beide commissies in hun rapporten het gijzelingssysteem veroordeelden, hijzelf bleef het 

steeds principieel verdedigen.  

 

In februari 1906 werd het boek Étude sur la situation de l’État Indépendant du Congo
328

 van 

Félicien Cattier, professor in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles gepubliceerd. 

Het bleek een razend succes, na enkele weken was er al een tweede druk nodig. Cattier ging 

in zijn boek uit van de bevindingen en de voorstellen van de Onderzoekscommissie en 

vergeleek verder het oude systeem met het nieuwe. Hij accentueerde sterk de 

verantwoordelijkheid van de koning in het slechte beheer van zijn Staat. Vooral in liberale 

middens, maar ook in katholieke kringen vond het boek een grote weerklank. De katholieken 

hadden tot dan toe de koning gesteund, maar nu stond ook die groep veel gunstiger tegenover 

de annexatie. Cattiers werk was dus van zeer groot belang voor de in stroomversnelling 

rakende eis tot overname van Kongo Vrijstaat, waarbij de parlementaire discussie in de 

Kamer van 27 februari tot 2 maart 1906, een zeer belangrijk wapenfeit was. Belangrijker voor 

ons onderzoek waren Cattiers beschuldigingen aan het adres van gouverneur-generaal Wahis.  

 

Het boek van Cattier verspreidde zich snel in de bastions van de lokale administratie in Kongo 

zelf. Wahis kreeg zo al snel een exemplaar van Cattiers boek in handen. De gouverneur-

generaal was niet te spreken over bepaalde passages, daar er gewag werd gemaakt dat Wahis 

onder andere de opdracht gaf vrouwen en kinderen te gijzelen. Wahis schreef dan ook snel 

een lange brief naar Cattier waarin hij de beschuldigingen als grove laster van de hand 

deed.
329

 Dat was het begin van een heuse hetze tussen de twee figuren. Cattier had in zijn 

boek geschreven: Les agents des sociétés et les agents du fisc ont fréquemment retenu les 

femmes et les enfants comme otages pour contraindre les mères et les pères au travail. La 

mortalité de ces malheureuses femmes mal nourries, enfermées dans des locaux immondes, 

prostituées souvent aux soldats des postes, est très considérable. Il convient de signaler que la 

prise d’otages, sévèrement critiquée par la Commission d’Enquête, est prescrite par les 

instructions du gouverneur général. Voici, en effet, ce qu’écrivait M. le baron Wahis au 
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commissaire de district du Lac Léopold II, le 9 janvier 1897 : ‘Là où les indigènes refusent le 

travail avec obstination, vous les contraindrez à obéir en prenant des otages.’
330

 

 

Cattier schreef daarenboven wat verder: les femmes étaient, en vertu d’une circulaire d’un 

gouverneur général, retenues comme otages avec leurs enfants.
331

 Wahis repliceerde vanuit 

Boma op die aantijgingen met een brief van 26 maart 1906. De gouverneur-generaal stelde 

maar al te duidelijk vast dat de zinsnede …d’un gouverneur général… op hem betrekking 

had. Wahis ontkende dat ooit een dergelijke circulaire was rondgezonden aan de lokale 

overheid. Wahis bewees zijn onschuld door de circulaire van 7 januari 1895 aan te halen, 

waarin hij verbood om vrouwen en kinderen te bemachtigen in gevallen van conflicten met 

inlanders. Wahis gaf wel toe aan Cattier dat hij het nemen van gijzelaars als één van de 

vreedzaamste manieren beschouwde om de inlanders tot werken aan te zetten. Wahis 

verdedigde daarbij het gijzelen van dorpsnotabelen als de meeste efficiënte en meest humane 

manier en bovendien gebaseerd op de inlandse gebruiken. De gouverneur-generaal was echter 

van mening dat het geen zin had om tegenover Cattier vol te houden dat hij nooit de opdracht 

had gegeven vrouwen en kinderen te gijzelen, omdat die hem toch niet zou geloven.
332

 Cattier 

meende immers net als Vermeersch dat Wahis de lokale functionarissen de opdracht gaf de 

officiële circulaires te omzeilen.
333

  

 

Verder drukte Wahis erop dat het steeds gemakkelijk is theorieën te poneren, maar dat de 

toepassing ervan in een land als Kongo heel wat meer moeilijkheden met zich meebrengt. 

Wahis gaf toe dat hij vooral tijdens zijn inspectietocht in Boven-Kongo van 1896-1897 en ook 

nog tijdens die van 1900-1901 vele wantoestanden had vastgesteld en maatregelen had 

genomen om het wangedrag door agenten tegenover de inlanders te beteugelen. Hij wees erop 

dat zijn laatste inspectietocht (1905-1906) hem gunstig had gestemd, daar hij een zeer grote 

vooruitgang vaststelde in de gecontesteerde gebieden. Wahis besloot zijn brief met een 

lofrede aan het adres van de officieren van Kongo Vrijstaat en hun rol als civilisator van de 

neger. De vele opdrachten die de officieren hier in Kongo hebben vervuld, zullen voor hen 

steeds een grote en mooie titel blijven, wat je ook zult zeggen en doen om hun reputatie te 
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ruineren. De publieke opinie is steeds een goede rechter geweest en heeft hun verdienstelijk 

werk meer dan u weten te appreciëren, aldus Wahis.
334

 

 

Cattier liet twee weken later zijn mening kennen in een tien vellen tellende brief aan de 

gouverneur-generaal. In het schrijven verwees Cattier opnieuw naar het gijzelingssysteem, 

naar het gebrek aan verantwoordelijkheid van de lokale overheid in die kwestie en naar de 

toepassing van de geheime circulaires betreffende de gevangenneming van vrouwen en 

kinderen. Cattier wees de militaire vorming van de gouverneur-generaal en van vele van diens 

ondergeschikten aan als één van de problemen. Een militair staat bekend voor zijn absolute 

toewijding aan zijn superieur en in dit geval aan Leopold II en zijn regime, aldus Cattier. 

Vandaar dat de militaire discipline een zwakte was voor Kongo Vrijstaat. Cattier achtte het 

daarom beter om een burgerlijke administratie in te stellen in Kongo in de plaats van het 

heersende militair geleide apparaat. Vervolgens kwam Cattier in zijn brief nogmaals terug op 

het gijzelingssysteem. Cattier meende dat in de circulaire van 7 januari 1895 geen verbod 

stond op het nemen van vrouwelijke gevangenen. Het was enkel een herinnering aan het recht 

om oorlog te voeren en de vraag om de vrouwen, de kinderen en de eigendommen van de 

inlanders te respecteren. Daarenboven haalde Cattier de brief aan die Wahis verstuurde op 9 

januari 1897 aan de districtcommissaris van het Leopold II- Meer. Daarin had Wahis de 

opdracht gegeven om gevangenen te nemen onder de inlanders, als die weigerden te 

werken.
335

 Volgens Cattier konden daar dus ook vrouwen worden toe gerekend, wat dus zijn 

stelling over de gouverneur-generaal staafde. Cattier huldigde voorts het standpunt dat Wahis 

slechts eerherstel kon krijgen als hij het arresteren van vrouwen en kinderen in precies 

omschreven termen in daaropvolgende circulaires zou verbieden. Verder moest hij ervoor 

zorgen dat de schuldigen effectief werden vervolgd, daar dat in het verleden vaak niet was 

gebeurd. Ook wees Cattier erop dat de uitspraak van Wahis -dat het nemen van gijzelaars het 

meest humane en in overeenstemming met de inlandse gewoonten was- helemaal niet paste in 

het kader van de civilisatiecampagne die men in Kongo wou bewerkstelligen.
336

 

 

Als laatste behandelde Cattier in zijn brief aan de gouverneur-generaal het geheime decreten-

systeem. Hij maakte daarvoor een vergelijking met de theoretische uitgangspunten waarop de 
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staats- en administratiestructuur gebaseerd was. Hij schreef dat geen enkele staat ooit de 

bescherming van de inlanders kon garanderen en hun lot verbeteren door een perfecte 

theoretische wetgeving. Als nog maar de helft van de wetten werd gerespecteerd, zou Kongo 

voor de inlanders al een hemel op aarde zijn, maar het is de hel, pende Cattier. Het kon dus 

volgens hem geen toeval zijn dat de officiële wetten werden omzeild. Hij besloot zijn brief 

met zijn respect te betonen tegenover alle Belgische officieren, wegens hun voortdurende 

paraatheid om op tragische momenten het Belgische vaderland te verdedigen, zowel in België 

zelf als in Kongo Vrijstaat. Hierbij dacht hij onder andere aan de campagnes tegen de 

Arabische slavenhandelaars en de Mahdisten. Daarmee maakte hij onderhuids Wahis 

duidelijk dat hij het niet op de officieren gemunt had en dat hij hun inspanningen niet 

verloochende, zoals Wahis in zijn eerdere brief schreef. Hij had het dus wel degelijk enkel op 

de uitlatingen van de gouverneur-generaal.
337

  

 

 

4.12.2 De terugkeer van Th. Wahis naar België en de afwikkelingen van 

het geschil met Cattier 

 

Na de afhandeling van zijn inspectietocht door de gecontesteerde gebieden en andere nodige 

vaststellingen, zou gouverneur-generaal Théophile Wahis op 9 juli 1906 opnieuw inschepen 

richting Antwerpen. Het was de laatste keer dat Wahis een blik wierp op Kongo.  

 

Wahis was behoorlijk geprikkeld door Cattiers brief van 12 mei.
338

 Hij wilde zo snel mogelijk 

zijn naam gezuiverd zien. Daarom schakelde hij na zijn aankomst in België de generaals De 

Heusch en Storms in om hem te vertegenwoordigen en te verdedigen tegenover Cattiers 

beschuldigingen. Cattier nam de advocaten Edmond Picard en Louis Franck onder de arm als 

getuigen. Wahis wenste de purificatie van zijn naam en dat wou hij via zijn 

vertegenwoordigers. Die zouden Cattiers aantijgingen onderuit moeten halen en aantonen dat 

ze op een vergissing berustten. Dat moest in een officieel opgesteld schrijven gebeuren, door 

de vertrouwenspersonen van beide partijen. Volgens Wahis’ eis zou Cattier daarbij zijn 

woorden moeten terugnemen en zijn fouten semi-publiekelijk toegeven.
339
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Op de 17
de 

juli, een kleine twee weken na de aankomst van Wahis in België, stelde Edmond 

Picard voor om de 19
 
juli bij hem thuis het geschil te bepraten.

340
 Storms en De Heusch 

hadden daarvoor een proces-verbaal
341

 opgemaakt, waarin de belastende passages over Wahis 

in het boek van Cattier werden opgenomen. Verder zat in het verbaal ook Cattiers brief van 12 

mei 1906 en de documenten die Wahis aanwendde voor zijn verdediging. De documenten 

moesten er voor zorgen dat de twee belangrijkste beschuldigingen aan het adres van Wahis, 

namelijk het bestaan van een circulaire waarin Wahis de autorisatie gaf om vrouwen en 

kinderen te gijzelen en het gebrek dat hij vertoonde aan goede intenties om de circulaires 

correct en zorgvuldig toe te passen, ongedaan te maken. De Heusch trachtte Cattiers 

beschuldigingen te ontkrachten door middel van het telegram van de gouverneur-generaal aan 

districtcommissaris A. Jacques van 9 januari 1897. Cattier had volgens De Heusch de inhoud 

van de boodschap door elkaar gehaspeld. Hij kortte bepaalde delen in, net waar met precisie 

stond omschreven wie men kon gijzelen. Aan de hand van enkele andere recente en oudere 

voorbeelden
342

, waar duidelijk werd vermeld dat men geen vrouwen en kinderen mocht 

gijzelen, besloot generaal De Heusch dat de passages die belastend waren voor Wahis in 

Cattiers boek leugenachtig waren. Daarenboven werd in de circulaires steeds met aandrang 

gewezen op de civilisatiemissie. Dus verre van orders te geven zonder de intentie te hebben 

gehad ze aan te wenden, heeft Wahis volgens De Heusch er wel degelijk op gedrukt dat men 

de circulaires zou navolgen. Indien dit niet gebeurde werden de schuldigen voor het gerecht 

gebracht.
343

 De documenten die Wahis had overhandigd aan zijn getuigen waren duidelijk. 

Wahis verbood in die circulaires steeds het nemen van vrouwelijke gijzelaars. Na het lezen 

van het proces-verbaal door de verdedigers van Cattier, besloten deze de zitting te schorsen en 

de volgende dag een nieuwe zitting te houden.  

 

Op 20 juli kwamen de vier mandatarissen opnieuw samen en stelden een nieuw proces-

verbaal samen dat het geschil tussen Wahis en Cattier moest oplossen. In de tekst die werd 

opgemaakt en ondertekend door de vier aanwezigen, werd bepaald dat de belastende 

elementen te vinden op bepaalde pagina’s van Cattiers boek en zijn vernietigende brief van 12 

mei aan het adres van gouverneur-generaal Wahis een rechtzetting eisten. Daarbij moest 
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rekening worden gehouden met de eer en de waardigheid van de gouverneur-generaal.
344

 Het 

proces-verbaal was een eerste overwinning voor Wahis. De afgevaardigden van de 

gouverneur-generaal wilden dan ook dat Félicien Cattier de belastende passages van zijn boek 

introk. Cattier moest toegeven dat met de gegevens die hij nu voorgeschoteld kreeg, hij de 

maatregelen die Wahis had uitgevaardigd in Kongo Vrijstaat fout had ingeschat.  

 

Een reden die verklaarde dat Cattier een stuk uit de circulaire van 9 januari 1897 in zijn boek 

had weggelaten, was dat hij ze naar eigen zeggen had overgenomen uit een brief die Wahis 

adresseerde aan de Times van 29 mei 1897. Cattier was er niet van op de hoogte dat de 

bewuste circulaire ook in de archieven van de Staat te vinden was. Cattier liet dan ook weten 

dat hij in alle edities die na de Étude sur la Situation de l’État Indépendant du Congo zouden 

verschijnen, de belastende en onterecht bevonden passages zou weggelaten. De overwinnaar 

van het hele debat was dus Wahis die na een aanzienlijke weerstand, uiteindelijk zijn doel had 

bereikt. Cattier moest dus zijn fout erkennen en toegeven dat Wahis altijd loyaal was geweest 

in zijn officiële briefwisseling en bijgevolg steeds met aandrang het gijzelen van vrouwen en 

kinderen had verboden. De zaak werd uiteindelijk afgehandeld met de garantie dat de 

belastende passages in Cattiers boek aan het adres van Théophile Wahis zouden worden 

gecorrigeerd volgens de bepalingen van het proces-verbaal van 20 juli 1906.
345

  

 

Drie maanden na de hele commotie tussen Cattier en Wahis, schreef De Heusch aan Wahis 

dat hij senator Picard een kopie van de instructies van 9 januari 1897
346

 had gegeven. Picard 

had De Heusch bevestigd dat de gouverneur-generaal in die zaak geen schuld trof en dat 

Wahis bijgevolg zijn onderschikten niet had aangezet om vrouwen en kinderen te gijzelen.
347

  

 

Gouverneur-generaal Théophile Wahis was dus officieel gezuiverd in dit geschil. Toch 

werden bepaalde belastende beweringen uit Cattiers boek niet weggelaten. Die handelden dan 

wel niet specifiek over gouverneur-generaal Wahis, maar onrechtstreeks had hij er natuurlijk 

ook schuld aan. Hoewel Wahis nooit officieel het gijzelen van vrouwen en kinderen heeft 

aangeprezen, weten we met grote zekerheid uit het bronnenmateriaal dat er wel degelijk 

vrouwen werden gevangengezet door agenten van de Staat en door concessiemaatschappijen, 
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om op die manier de inlanders aan het werk te zetten. Ook Wahis heeft dat soms stilzwijgend 

toegelaten, zeker in moeilijke gebieden waar het als het laatste redmiddel gold. Het gebruik 

dateerde evenwel al van voor de aankomst van de Belgen in Afrika, door bijvoorbeeld de 

Afro-Arabieren.
348

  

 

De gouverneur-generaal zat in een moeilijke positie, enerzijds de eis van de centrale regering 

om de rubberoogst op te drijven en anderzijds de bestrijding van de misbruiken die daaruit 

voortvloeiden. Wahis moest in feite aan tegengestelde eisen voldoen en had het dus moeilijk 

om daarin de juiste beslissingen voor iedereen te nemen. Wahis moest dus circulaires 

uitgeven waarin de misbruiken met betrekking tot de rubberoogst werden bestraft en 

anderzijds eisen dat de agenten zoveel mogelijk rubber zouden produceren. We weten dat 

gouverneur-generaal Théophile Wahis in feite maar een beperkte macht had in Kongo 

Vrijstaat. Niettegenstaande zijn schijnbaar hoge positie werd alles vanuit België en 

meerbepaald vanuit de centrale regering in Brussel geregeld. Wahis was au fond een trouwe 

uitvoerder en bewonderaar van Leopold II en zijn oeuvre.  

 

 

4.13 Besluit 

 

De jaren 1903 tot 1906 waren van cruciaal belang in de geschiedenis van Kongo Vrijstaat, 

niet op zijn minst omdat die het einde van zijn bestaan betekenden. Vanaf 1903 begon de anti-

Kongolese campagne op volle toeren te draaien. De tegenstanders raakten steeds meer 

georganiseerd en konden zo heel wat belastend materiaal de verbouwereerde wereld in sturen. 

Vooreerst was er de Engelse consul Roger Casement die de opdracht kreeg van de Britse 

regering om een uitgebreid rapport te schrijven over de situatie in Kongo Vrijstaat. Omdat de 

centrale regering te Brussel toen wel wist hoe laat het was, probeerde ze als nog het tij te doen 

keren. In juli 1903 werd de Fédération pour la défense des intérêts belges à l’étranger 

(FDIBE) opgericht en onder de leiding van gouverneur-generaal Théophile Wahis geplaatst, 

die in die periode opnieuw in België verbleef en in Kongo Vrijstaat vervangen werd door 

vice-gouverneur-generaal Paul Costermans. De FDIBE gaf eveneens het Kongolese 
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propagandablad La Vérité sur le Congo uit. Via dit orgaan trachtten Leopold II en zijn 

medewerkers zoveel mogelijk de aanklachten geformuleerd door de anti-Kongolese campagne 

te counteren. De meeste anti-Kongolisten hadden zich immers goed georganiseerd onder de 

Congo Reform Association waarvan Morel en Casement achter de schermen de grote 

roergangers waren. Één van hun belangrijkste spreekbuizen was het tijdschrift West African 

Mail (WAM) van Morel. Het rapport Casement dat uiteindelijk op 15 februari 1904 

gepubliceerd werd, zorgde voor heel wat opschudding. De drie belangrijkste onderdelen van 

het rapport, de ontvolking, de dwangarbeid en de concessiemaatschappijen waren 

vernietigend voor Leopold II’s Kongo. De anti-Kongolese strijd, zoals de inspanningen 

werden genoemd om de misbruiken in Kongo Vrijstaat aan te klagen, zou na de publicatie van 

het rapport nog grotere druk op het Kongolese regime uitoefenen. Het Foreign Office zou zich 

ook steeds explicieter gaan uitspreken in de kwestie en er bij de Kongolese autoriteiten op 

aansturen om een onafhankelijke commissie naar Kongo Vrijstaat te sturen.  

 

Na grote druk en bang om nog heftiger reacties, besliste Leopold II uiteindelijk om een 

Onderzoekscommissie met heel wat autonome bevoegdheden naar Kongo Vrijstaat te sturen. 

Na een drie maanden durende rondreis door Kongo Vrijstaat en hoewel niet alle gebieden 

werden bezocht, waren de conclusies van de Commissie Janssens een bevestiging van het 

rapport Casement. Het verschijnen van het rapport van de Onderzoekscommissie had evenwel 

heel wat voeten in de aarde, verschillende vertragingsmanoeuvres werden uit de trukendoos 

gehaald. Omdat Leopold II de bui reeds zag hangen richtte hij daags na de ondertekening van 

het rapport van de Onderzoekscommissie, de Commissie van XIV op. Die commissie moest 

hervormingen formuleren op basis van de bevindingen van de Onderzoekscommissie, 

teneinde de situatie in Kongo te verbeteren. De voorstellen van die commissie waren in feite 

duidelijk genoeg, waardoor we kunnen besluiten dat de Commissie voor Hervormingen meer 

een vertragingsmanoeuvre was.  

 

Ondertussen was gouverneur-generaal Wahis na bijna vier jaar afwezigheid op 4 mei 1905 

wederom naar Kongo Vrijstaat vertrokken. Dat was ook nodig nadat vice-gouverneur-

generaal Costermans zelfmoord had gepleegd, twee weken na de aftocht van de 

onderzoekscommissie. Wahis had er de opdracht om een inspectietocht te ondernemen 

teneinde de vaststellingen van de Onderzoekscommissie te verifiëren betreffende het gedrag 

van staatsagenten tegenover de inlanders en meer algemeen om het lot van de inlanders te 

analyseren. Hij bezocht onder andere het Evenaarsdistrict en hoofdzakelijk het ABIR-
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concessiegebied. De Onderzoekscommissie had lange tijd in de ABIR zitting gehouden en 

had er onthutsende vaststellingen gedaan.  

 

Enkele belangrijke figuren die een groot aandeel hadden in het naar voren brengen van 

getuigenissen betreffende de gruwel in de ABIR, waren het zendelingenechtpaar Harris en 

hun collega Stannard. Zij zouden ook na het vertrek van de Onderzoekscommissie de 

voorzitter blijven bestoken met getuigenissen. Ook gouverneur-generaal Wahis kreeg heel wat 

brieven en rapporten van de zendelingen. Dat hij het op zijn heupen kreeg van al hun gezwets 

bleek uit de bewoordingen die hij erover gebruikte. De gouverneur-generaal had de grootste 

moeite om de zendelingen in hun klachtenstroom te stoppen en hen te pareren met de 

verschillende hervormingen die hij had genomen tegen de misbruiken, aangetroffen tijdens 

zijn inspectie in de ABIR.  

 

Tijdens zijn verblijf in Kongo kreeg Wahis ook het voorlopige rapport van de Commissie van 

XIV voorgeschoteld. Wahis die daarvoor ook al zijn mening had gegeven over de 

hervormingen voorgesteld door de Onderzoekscommissie, ging akkoord met de voorstellen 

van de Commissie, onder voorbehoud van enkele zaken die we hoger reeds vermelden. We 

kunnen besluiten dat Wahis tijdens zijn laatste termijn in Kongo Vrijstaat een belangrijke taak 

had. Één gewichtige zaak zou Wahis evenwel tot na zijn terugkeer in België achtervolgen. 

Félicien Cattier, die heel veel betekende voor de overname van Kongo door België, had in 

zijn boek geschreven dat de gouverneur-generaal in een circulaire het gijzelen van vrouwen 

en kinderen toeliet. Wahis zou daaromtrent een boze brief schrijven aan Cattiers adres, maar 

die was niet onder de indruk en bleef zijn zienswijze verdedigen. Uiteindelijk zou hierover 

een bemiddelingsbijeenkomst komen waarbij twee afgevaardigden van elke partij de 

standpunten naast elkaar legden. Cattier moest zijn fout toegeven en gouverneur-generaal 

Théophile Wahis werd betreffende het gijzelen van vrouwen en kinderen en over het 

circuleren van geheime briefwisseling die dergelijke praktijken toeliet, officieel gezuiverd. 

Cattier zou bepaalde belastende passages uit zijn boek schrappen of gekuist herschrijven.  

 

Gouverneur-generaal Wahis was tussen 1903-1906 behoorlijk betrokken bij de Kongolese 

woelingen. In die periode was Wahis evenwel voor het grootste deel in België. Van daar uit 

bleef hij toch heel nauw de zaken betreffende Kongo Vrijstaat volgen. Met zijn 

voorzitterschap van de FDIBE, leidde Wahis de tegenaanval in en trachtte zo mee de anti-

Kongolese campagne te pareren. Ondertussen zou hij van Leopold II ook nog enkele andere 



 164 

militaire opdrachten krijgen, bijvoorbeeld de bewegingen van het Engelse leger nagaan. In 

1905 werd hem opnieuw gevraagd naar Kongo te vertrekken om daar in een inspectietocht de 

opmerkingen die de Onderzoekscommissie in haar rapport vermeldde te onderzoeken en om 

verder indien nodig orde te scheppen in verschillende moeilijke kwesties. Velen zullen zich 

de gouverneur-generaal echter herinneren door zijn geschil met Cattier, waar hij uiteindelijk 

toch als winnaar zou uitkomen. Toen hij in juli 1906 het schip terug naar België nam, zou hij 

nooit meer een voet op Afrikaanse bodem zetten, toch bleef hij gouverneur-generaal tot 1912. 

Daarna werd hij opgevolgd door Félix Fuchs, die reeds vele jaren zijn vice-gouverneur-

generaal was.  
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Hoofdstuk 5 Alle inspanningen ten spijt. De uiteindelijke 

overname van Kongo Vrijstaat door België 

 

5.1 De weg naar de overname: nationale en internationale 

druk op Leopold II 

 

Hoewel Cattier bepaalde passages van zijn boek zou moeten aanpassen na zijn verkeerdelijke 

beschuldigingen aan het adres van gouverneur-generaal Wahis, zorgde het boek er wel voor 

dat het debat rond de overname van Kongo in een stroomversnelling kwam te zitten. Het boek 

oefende een zeer grote kracht uit op de Belgische partijen. Het zorgde daarnaast ook voor de 

parlementaire discussie van 27 februari tot 2 maart 1906. De socialist Emile Vandervelde die 

al lange tijd ijverde voor verandering in Kongo Vrijstaat en openlijk de anti-Kongolese 

campagne steunde riep in een interpellatie alle partijen op om actie te voeren voor de 

annexatie van Kongo door België om zo een einde te maken aan de ellende.  

 

In 1901 was er reeds een wetsvoorstel geweest om aan België de wettelijke middelen voor de 

annexatie van Kongo te kunnen geven. Tijdens het debat van 1906 diende August Beernaert 

deze gematigde motie opnieuw in. De reactie van de Belgische regering was zeer zwak 

waardoor de motie van Beernaert werd aangenomen. Leopold II was echter niet van plan zijn 

Kongo zo snel op te geven. Met de publicatie van de decreten van de Commissie voor 

Hervormingen op 3 juni 1906 verklaarde Leopold II in een brief dat België een welvarende 

kolonie zou krijgen. Hij stippelde evenwel zelf de voorwaarden voor de overname uit. Aan 

die brief voegde hij een codicil van zijn testament toe. Leopold II maakte duidelijk dat Kongo 

Vrijstaat zijn eigen werk was en dat de grote mogendheden geen enkel interventierecht in 

Kongo hadden. Uit de brief bleek duidelijk dat Leopold II alleen meester wilde blijven, het 

Belgische parlement deelde geenszins de mening van de koning.
349

  

 

De Belgische partijen waren onderling nogal verdeeld over het vraagstuk. De katholieke 

partij, traditioneel koningsgezind, was sterk verdeeld over de kwestie. Ze ging akkoord over 
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het principe van de overname van Kongo door België, maar had uiteenlopende visies over de 

voorwaarden die Leopold II aan die overname koppelde. De oude rechtervleugel wees de 

condities af. De jonge rechtervleugel van de katholieke partij en de liberale partij waren het 

met elkaar eens en wilden de onmiddellijke annexatie. De groep onder leiding van Lorand, La 

Réforme bleef zich tegen iedere vorm van overname verzetten omdat ze de koloniale politiek 

vijandig gezind was. Emile Vandervelde één van de grote roergangers in de Belgische anti-

Kongolese campagne deelde de mening van de liberalen en jong rechts, namelijk de 

onmiddellijke annexatie. De opeenvolgende kabinetten van de Smet-de Naeyer en- de Trooz 

waren echter wel trouw aan de aanspraken van de vorst.
350

  

 

Ook vanuit Groot-Brittannië werden de overnameperikelen met argusogen gevolgd. Hoewel 

de Britse regering zich niet officieel aansloot bij de anti-Kongolese campagne die werd geleid 

door Morel en de CRA, zocht ze wel al sinds 1903 naar medestanders om een eventuele 

gemeenschappelijke actie te ondernemen tegen Leopold II’s Kongo. In april 1906 sprak de 

minister van Buitenlandse Zaken E. Grey zich openlijk uit voor de overname van Kongo 

Vrijstaat door België. Het valt niet te verwonderen dat Grey net dan dergelijke uitspraken 

deed, aangezien er toen grote commotie was rond de veroordeling van de Engelse zendeling 

Stannard voor het Tribunaal van Eerste Aanleg in Kongo Vrijstaat. Deze zaak riep zoals 

gezien heel wat verontwaardiging op in Groot-Brittannië. Toen de Amerikaanse president 

Theodore Roosevelt officieel aan de Britse regering zijn samenwerking aanbood en ook 

vanuit Duitsland en Frankrijk gelijkaardige stemmen opgingen werd de druk op Leopold II 

zeer groot.
351

  

 

Leopold II besloot uiteindelijk na zware internationale druk om de annexatie van Kongo 

Vrijstaat door België toe te staan. Vooraleer de annexatie tot stand kon komen, moesten 

tussen juni en december 1907 twee akten uitgewerkt worden. Het betrof het Charte Coloniale 

en de Akte van Overname. Om de koloniale grondwet uit te werken werd een commissie van 

zeventien parlementariërs samengesteld, de Commissie van XVII. Frans Schollaert de 

voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd de voorzitter van de Commissie 

van XVII. Op het einde van 1907 dacht men dat de annexatie gauw kon worden goedgekeurd 

en doorgevoerd, maar Leopold II lag nogmaals dwars. Hij wenste enkel het voorstel te 
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aanvaarden indien de Kroonstichting en het Kroondomein behouden bleef.
352

 Uiteindelijk zou 

dan toch het verdrag van overname ondertekend kunnen worden op 28 november 1907 door 

België en Kongo Vrijstaat. Op 3 december werd de overeenkomst aan de Kamer voorgelegd. 

Het verdrag bepaalde ondermeer dat België zich ertoe verbond de bestaande stichtingen in 

Kongo te respecteren.  

 

De overeenkomst stuitte echter op heel wat tegenstand zowel vanuit België alsook vanuit 

Groot-Brittannië. Leopold II zou daardoor nog gedwongen worden een bijkomend verdrag te 

aanvaarden. Ondertussen was premier de Trooz gestorven en volgde Frans Schollaert hem aan 

het hoofd van de Belgische regering op. Door de grote druk vanuit Groot-Brittannië en ook de 

door de Amerikaanse regering, zag Schollaert zich genoodzaakt enkele wijzigingen in het 

verdrag aan te brengen. Leopold II kon ook niet anders meer dan de wijzigingen die door de 

Belgische regering gevraagd werden toe te staan. Daarom hief hij op 5 maart 1908 per decreet 

de Kroonstichting op. Leopold II wenste wel vergoed te zijn voor zijn verlies en dat bedrag 

was niet min. Op 25 maart 1908 beëindigde de Commissie van XVII de studie van de Akte van 

Overname en van het bijkomende verdrag. Na heel wat discussie werden op 20 augustus de 

drie wetsvoorstellen in de Kamer aangenomen, de Senaat zou ze vervolgens op 9 september 

goedkeuren. Op de 18
de

 oktober 1908 bekrachtigde Leopold II de beslissing van de beide 

kamers. Het had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd de Koloniale Grondwet 

aangenomen.  

 

Op 15 november 1908 werd Kongo Vrijstaat de Kolonie van Belgisch Kongo, Jules Renkin de 

eerste minister van Koloniën en Théophile Wahis de eerste Belgische gouverneur-generaal in 

Belgisch Kongo. Een jaar na de overname in december 1909 stierf Leopold II. Het einde van 

Kongo Vrijstaat en de dood van de reïncarnatie van het kwaad, Leopold II, zou evenwel niet 

het einde betekenen van Morels campagne. Hij wenste er op toe te zien dat België het 

voormalige verderfelijke systeem niet zou in stand houden. In het najaar van 1909 kondigde 

Renkin belangrijke hervormingen aan. Morel was nogal sceptisch tegenover de 

aangekondigde hervormingen. Morel had in die tijd nog steeds een bloeiende briefwisseling 

met zendelingen in Kongo. De brieven droegen steeds meer een positieve noot. Soortgelijk 

opbeurend nieuws kwam er van Engelse consuls na hun inspectiereizen door de Belgische 
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kolonie. In 1912 zouden Alice en John Harris
353

, die net terug waren van een reis door Kongo 

zeer grote verbeteringen meldden. In 1913 zou de Britse overheid uiteindelijk Kongo als 

Belgische kolonie erkennen. De toestand leek stilaan te verbeteren nu Kongo een Belgische 

kolonie was geworden. Aarzelend besloot Morel dat zijn campagne voorbij was. Op 16 juni 

1913 hield de Congo Reform Association haar laatste bijeenkomst. Het was het einde van één 

van de belangrijkste en meest onversaagde campagnes van haar soort, tussen het 

abolitionisme van het begin en het midden van de negentiende eeuw en de wereldwijde 

boycot en het embargo tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika in de jaren zeventig en 

tachtig.
354

 

 

 

5.2 Gouverneur-generaal Th. Wahis en de overname van 

Kongo door België 

 

Gouverneur-generaal Théophile Wahis zou bij zijn terugkeer in 1906 aan de Journal de 

Bruxelles verklaren dat de negers over het algemeen goed behandeld werden in Kongo. De 

situatie in Kongo was niet anders dan in de andere Afrikaanse kolonies en de misbruiken 

werden meteen beteugeld eens die bij de autoriteiten bekend waren, aldus een lovende Wahis 

op de kade in Antwerpen na diens terugkeer van zijn laatste Kongoverblijf. Ook later zou 

Wahis zijn toewijding tegenover Leopold II en zijn oeuvre niet onder stoelen of banken 

schuiven. In juni 1909 waren er naar aanleiding van de koloniale week tal van feestelijkheden. 

Op 12 juni trok er een triomfwagen door Antwerpen die het glorierijke werk van de Belgische 

expansie op de Kongostroom vierde. In de koets getrokken door prachtig opgetuigde paarden 

werd Leopold II vergezeld door zijn eerste minister, twee andere ministers van zijn kabinet en 

gouverneur-generaal Wahis, die zichtbaar genoot van de aandacht.  

 

Théophile Wahis zou in feite de eerste gouverneur-generaal van de Belgische kolonie worden, 

officieel tot 1912. Na zijn vertrek in 1906 uit Kongo zou hij nooit meer een voet op 

Afrikaanse bodem zetten. Met de dood van zijn vorst Leopold II en de overname van Kongo 
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Vrijstaat door België, ving er een nieuw tijdperk aan. De militaire bureaucratie waaronder 

Wahis had gediend, ruimde plaats voor een parlementaire, ministeriële bureaucratie. Wahis 

paste niet echt meer in het nieuwe plaatje. Na bijna twintig jaar op het hoogste schavotje te 

hebben gestaan in Kongo Vrijstaat
355

 en op zijn achtenzestigste werd hij in Kongo opgevolgd 

door Félix Fuchs, die reeds verschillende keren zijn interimaris was geweest tussen 1892 en 

1906. Vanaf 1906 tot 1912 was hij in praktijk de gouverneur-generaal in Kongo Vrijstaat, 

officieel was dat nog steeds Wahis. Fuchs zou in 1912 uiteindelijk de nieuwe gouverneur-

generaal worden.  

 

Fuchs sprak in zijn afscheidsrede aan Wahis op 14 februari 1913 te Boma de volgende 

woorden uit ten overstaan van de baron
356

: ‘Je tiens à adresser ici un chaleureux souvenir, 

plein de respect profond, à celui que nous avons connu si longtemps a notre tête et qui, au 

cours de sa longue carrière africaine, sut mettre au service du rôle dont il fut investi de 

remarquables qualités d’administrateur, un sens exact des réalités présentes, une énergie et 

une fermeté s’alliant à une bonté qui savait se faire paternelle tant vis-à-vis de gens 

subordonnés que vis-à-vis des natifs. Il étendit toujours sur eux sa vigilante protection 

tutélaire et c’est en chevalier sans peur et sans reproche qu’il accomplit son difficile 

devoir.’
357

 

 

Wahis zou ook na de overname volhouden dat de misbruiken in Kongo het gevolg waren van 

individuele uitspattingen en niet van een corrupt systeem. Hij is ook steeds het militaire 

vertoon tegen de inlanders blijven voorstaan, omdat dit volgens hem de enige manier was om 

de luie zwarte aan het werk te krijgen. Toch zou Wahis tijdens een onderhoud met professor 

Verriest in juli 1920 toegeven dat men vanuit Brussel dikwijls gevaarlijke machtigingen gaf 

en dat men aan bepaalde commerciële maatschappijen dezelfde rechten heeft gegeven als aan 

de staats(agenten). Het betrof hier het recht tot gevangenzetting en het mogen bezitten van 

geperfectioneerde wapens, in de gebieden die aan hen werden toegekend. Wahis besloot dat 

die maatschappijen hun concessie leidden op een manier die hij niet goedkeurde.
358

 We 
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kunnen hier dus met enige zekerheid afleiden dat hoewel Wahis steeds de bevelen van 

hogerhand loyaal uitvoerde, hij blijkbaar niet met alles akkoord ging. Ontbrak het hem aan 

moed of was zijn bewondering voor zijn vorst Leopold II, waarmee hij een bijna 

vriendschappelijke band onderhield zo groot dat hij niet tegen hem durfde of wilde ingaan? 

Een vaststaand antwoord kunnen we hierop niet geven. We weten wel met zekerheid dat 

Wahis weinig of niet inging tegen de beschikkingen van hogerhand. Enkele maanden na het 

onderhoud met professor Verriest overleed Wahis te Brussel op 25 januari 1921 na een 

rijkelijk gevulde carrière.  
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Hoofdstuk 6 Algemeen besluit 

 

 

Na het lezen van het boek Rood Rubber van D. Vangroenweghe
359

 onthielden we vooral de 

zinsnede: Wahis, de ijzervreter, trouwe zetbaas van Leopold II. Geboeid door de foto van de 

nors kijkende militair wensten we een antwoord te krijgen op de vraag of er onder de ruwe 

bolster een zachte pit schuilging. Was Wahis de loyale uitvoerder van het Leopoldiaanse 

systeem? Hoe ging gouverneur-generaal Théophile Théodore Wahis om met de anti-

Kongolese campagnes die tegen Kongo Vrijstaat werden gevoerd?  

 

Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat we inderdaad de stelling van de trouwe zetbaas moeten 

beamen. Wahis’ komst aan het hoofd van de lokale administratie was een uiting van de 

militarisering van de hele Kongolese administratie. Zijn verdiensten tijdens de anti-guerillla-

operaties in Mexico moeten Leopold II niet ontgaan zijn. Na een korte stageperiode aan de 

centrale administratie in Brussel, vertrok Wahis naar Kongo Vrijstaat. Een jaar later zou hij 

gouverneur-generaal worden. We konden opmaken dat hij het vooral in begin niet zo 

gemakkelijk had met bepaalde beslissingen die Leopold II betreffende zijn privé-domein nam, 

teneinde zoveel mogelijk winst uit het gebied te halen. Dat die winstaccumulatie het hoogste 

doel was van Leopold II bleek al snel. Wahis had vooral kritiek op het per geheim decreet van 

29 september 1891 tot staatseigendom verklaren van alle vacante gronden en het daarbij 

horende ivoor- en rubbermonopolie. Wahis begreep echter al snel uit de brieven die hij kreeg 

vanuit Brussel, dat hij er zonder dralen moest op toezien dat de ivoor- en rubberoogsten 

werden aangewakkerd. Zodoende was dat de laatste keer dat Wahis kritiek gaf op de 

uitvoering van het geheime decreet. Van dan af aan merken we dat Wahis alles in het werk 

stelde om een perfecte uitvoerder te zijn van het Leopoldiaanse regime.  

 

Théophile Wahis was gouverneur-generaal van Kongo Vrijstaat van 1892 tot 1912. Hoewel 

hij die titel twintig jaar droeg, is hij slechts geringe tijd effectief in Kongo geweest. Het 

merendeel van die tijd was hij op tocht in het binnenland. Wahis was helemaal geen 

sedentaire gouverneur-generaal. Hij heeft dan ook verschillende keren op vraag van de 

centrale regering inspectietochten ondernomen door het Kongolese grondgebied. Over die 

inspectietochten bracht hij dan ook steevast verslag uit bij de centrale regering en meer 
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bepaald bij staatssecretaris Van Eetvelde. We hebben er drie in de loop van ons onderzoek 

onderzocht. Uit de verslagen die hij tijdens deze inspectietochten schreef, zagen we duidelijk 

Wahis’ mening ten overstaan van bepaalde problemen in Kongo Vrijstaat. Ook de stroeve 

contacten met verschillende zendelingen in de gecontesteerde gebieden, zijn kenmerkend voor 

Wahis’ karakter en zijn handelswijze. We bespraken in de verhandeling de inspectietochten 

van 1896-1897, van 1900-1901 en zijn laatste van 1905-1906.  

 

Vooral Wahis’ houding tijdens de eerste inspectietocht is opmerkelijk. Hij liet zich in zijn 

verslag aan Brussel namelijk in duidelijke taal uit over de situatie in Boven-Kongo en 

meerbepaald in de Oost Provincie. Hij beschreef het gebied als het land van afgrijzen, waar 

ambtenaren zich gedroegen als wilde beesten, die massa’s mensen vermoordden voor 

onbenulligheden. Wahis was tot de conclusie gekomen dat het bestuur in die zones aanleiding 

gaf tot dergelijke uitspattingen, maar om die te corrigeren zou men echter het systeem moeten 

afschaffen, aldus de gouverneur-generaal. Dat kon Wahis echter niet maken tegenover zijn 

oversten. Dit betekende immers dat de oogsten van rubber en ivoor op die manier in het 

gedrang kwamen. Hieruit blijkt duidelijk dat Wahis absoluut niet wilde raken aan de 

koninklijke zucht naar rubber en ivoor, hoewel hij toen al duidelijk wist dat het opgelegde 

systeem dergelijke uitwassen veroorzaakte. Wahis zou echter nooit officieel hebben 

toegegeven dat het systeem fout zat, integendeel hij heeft altijd officieel beweerd dat enkele 

rotte appels verantwoordelijk waren voor de slechte naam van Kongo Vrijstaat. We konden 

wel opmaken dat hij vooral tijdens deze inspectietocht een groot aantal ambtenaren heeft 

gestraft. Die bestraffingen moeten we echter met een grove korrel zout nemen. De 

tuchtmaatregelen waren namelijk absoluut niet in verhouding met de vreselijke misbruiken. 

Bovendien stond Wahis ervoor bekend dat hij Europese gevangenen na het uitzitten van een 

vierde van hun straf reeds vrij liet. 

 

De tweede inspectietocht van Wahis door Boven-Kongo (1900-1901) was kenmerkend voor 

zijn houding tegenover het verlenen van politioneel recht aan concessiemaatschappijen. 

Wahis haalde daarbij in het bijzonder de Mongala-concessie aan (Anversoise). Dat hoeft ons 

niet te verbazen omdat we menen dat Wahis op die manier bij de centrale regering zijn 

persoonlijke vijand Hubert Lothaire in een kwaad daglicht wilde stellen. Het politierecht was 

door dienstdoend gouverneur-generaal Wangermée ingesteld in 1897 op vraag van de centrale 

overheid. Brussel had immers besloten de Anversoise politierecht te geven in het district van 

Bangala. De politionele rechten hadden als uiteindelijke doel de concessiemaatschappijen een 
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middel te bieden om de inlanders tot de rubberoogst aan te zetten. Wahis stelde echter tijdens 

zijn onderzoek vast dat dit recht volledig verkeerd en willekeurig werd aangewend met 

nefaste gevolgen voor de inlandse bevolking. Daarom besliste hij gezien de toestand dat het 

recht van politie slechts de bevoegdheid zou laten de Weermacht op te eisen. Ook hier zien 

we dat Wahis een bescheiden poging ondernam de misbruiken ietwat in te perken. Toch kon 

hij niet veel verschil maken. De orders van de Koning en de centrale regering gingen boven 

alles, zodoende kon de gouverneur-generaal niet echt het verschil maken.  

 

Zijn derde inspectietocht (1905-1906) had dan weer als voornaamste doel de vaststellingen 

van de Onderzoekscommissie Janssens te verifiëren. Verder moest Wahis er ook de nodige 

hervormingen voorstellen. Hij vertoefde in die periode lange tijd in het ABIR-

concessiegebied, dat na de doortocht van de Onderzoekscommissie zwaar onder vuur lag. Hij 

moest er op uitdrukkelijk bevel van Brussel voor zorgen dat de rubberoogst weer werd 

aangezwengeld. Anderzijds moest hij zoveel mogelijk de misbruiken inperken. We zien dus 

dat Wahis voortdurend in een tweespalt zat. Enerzijds moest hij de duidelijke bevelen vanuit 

Brussel opvolgen en anderzijds zoveel mogelijk de misbruiken die een gevolg waren van de 

eisen van de centrale regering indijken of op zijn minst verdoezelen. Op die momenten greep 

Wahis steevast naar de militaire aanpak. Met een stevige militaire bezetting zouden de 

inlanders des te gemakkelijker tot de rubberoogst worden aangezet. Hier zien we dat 

gouverneur-generaal Wahis helemaal geen menselijk inzicht had. Hij kon niet verstaan dat de 

inlanders psychisch maar vaak ook fysisch niet meer in staat waren nog langer aan de 

immense rubberbelastingen te voldoen.  

 

We stelden dus vast dat het voor Wahis helemaal niet gemakkelijk was om te schipperen 

tussen enerzijds alles in het werk stellen om de inlanders aan te zetten zoveel mogelijk 

domaniale producten te oogsten, anderzijds de vele daarmee gepaard gaande misbruiken 

indijken. Tijdens zijn inspectietochten kwam hij ook vaak in contact met zendelingen. De 

zendelingen waren mede de gangmakers voor de anti-Kongolese campagnes die werden 

gevoerd tegen Leopold II en Kongo Vrijstaat. Wahis was hen liever kwijt dan rijk. Dat blijkt 

ook uit verschillende brieven en rapporten die we in het archiefmateriaal terugvonden. Hij had 

het over de drijverijen van de zendelingen en hun ondiplomatisch taalgebruik. Dat Wahis 

echter zelf weinig kaas had gegeten van diplomatiek overleg bleek al tijdens de jaren 

negentig. Er werden enkele belastende artikels gepubliceerd in de Times van de hand van de 

zendeling Sjöblom aan het adres van de gouverneur-generaal, die hij tijdens zijn eerste 
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inspectietocht had ontmoet. Sjöblom en zijn medezendelingen beschuldigen Wahis ervan dat 

de onderzoeken die hij instelde slechts een farce waren en dat hij steeds trachtte de zaak te 

sussen met loze beloftes. Met de impulsieve manier waarop hij de aanklachten van de 

zendeling(en) wou afweren, bracht hij vaak zichzelf en het Kongolese oeuvre in het gedrang. 

Ook tijdens zijn laatste inspectietocht zagen we dat de vele klachtenbrieven van de 

zendelingen Harris en Stannard hem danig op de heupen werkten. 

 

We stelden evenwel vast dat op bepaalde tijdstippen Wahis’ positie in Kongo Vrijstaat 

onhoudbaar was geworden. Dat had dan ook hoofdzakelijk te maken met zijn manier van 

reageren. Hoewel we denken te mogen opmaken dat Wahis nooit opzettelijk en expliciet 

Kongo Vrijstaat en zijn administratoren in diskrediet wilde brengen, zorgde zijn militaire 

choleriek er vaak voor dat dit wel gebeurde. Nooit met al te veel erg zo bleek. Zijn 

ondiplomatisch taalgebruik in de Times van 1897 legde er niet toe dat Kongo Vrijstaat op 

springen kwam te staan. Het had in België zelfs nauwelijks effect. Zijn kwaadwillige houding 

tegenover Lothaire zorgde echter wel bijna voor zijn fin de carrière en die van Kongo 

Vrijstaat. Lothaire verklaarde dat hij de Staat zou doen barsten. Leopold II kon het euvel 

omzeilen met wat zoete praat. Toch zou Wahis mede hierdoor voor enkele jaren van het 

Kongolese toneel verdwijnen.  

 

We konden vaststellen dat Wahis ook vanuit België de zaken in Kongo volgde of dat hij toch 

op zijn minst meehielp de anti-Kongolese berichten te temperen. Zo werd hij in 1903 

aangesteld aan het hoofd van het Comité pour la défense des intérêts belges à l’étranger. Dit 

Comité was eveneens uitgever van La Vérité sur le Congo (VC) het propagandablad van 

Kongo Vrijstaat. In zijn hoedanigheid van voorzitter heeft Wahis dan ook consequent 

meegeholpen om de anti-Kongolese campagne te matigen.  

 

De houding van Wahis tegenover het Kongolese oeuvre kwam echt goed tot uiting in de 

documenten en rapporten die hij de centrale regering in 1905 en 1906 doorstuurde. Hij werd 

in die tijd door Leopold II belast met een inspectietocht om de vaststellingen van de 

Onderzoekscommissie te verifiëren en de nodige hervormingen te poneren. Wahis kreeg ook 

het rapport van de Onderzoekscommissie en dat van de Commissie voor Hervormingen 

toegestuurd waarop hij zijn commentaar moest leveren. De opmerkingen die hij maakte 

betreffende het gijzelingssysteem zijn heel kenmerkend geweest en zouden Wahis lang 

achtervolgen. De gouverneur-generaal is steeds voorstander gebleven van het 
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gijzelingssysteem, ook al wist hij welke uitwassen dergelijke praktijken teweeg brachten. We 

zagen in zijn rapporten aan de lagere Kongolese echelons dat hij tijdens de jaren negentig 

redelijk soepel was in de omschrijvingen betreffende de gijzelnemingen. Bij de 

eeuwwisseling merkten we reeds een strengere houding. Zo verbood hij steeds standvastiger 

het gijzelen van vrouwen en kinderen. Zijn uitspraken bleken niet zonder gevolg. Zo werd hij 

in het zeer bekende boek van Cattier zwaar op de korrel genomen. Hoewel hij uiteindelijk 

vrijuit zou gaan en volledig witgewassen werd van schuld in die zaak, bleef Wahis tot het 

einde van zijn dagen erbij dat het gijzelen van dorpsnotabelen de beste manier was om 

inlanders aan het werk te zetten.  

 

Wahis bleef er tot het einde van zijn dagen in geloven dat hij had meegewerkt aan het nobele 

beschavingswerk van Leopold II die ervoor had gezorgd dat de zwarten in Kongo een beter 

bestaan hadden. Dit wetende kunnen we niet anders dan concluderen dat Wahis een trouwe 

uitvoerder was die al te vaak blind bleef voor de verschrikkelijke uitwassen van het ingestelde 

exploitatiesysteem dat ervoor heeft gezorgd dat we bijna van genocidaire praktijken spreken 

wanneer we het over het Kongo van Leopold II hebben. Wahis zou toch toegeven dat men 

vanuit Brussel gevaarlijke machtigingen had gegeven. Hij doelde daarmee op het verlenen 

van politionele rechten aan bepaalde concessiemaatschappijen. Het betrof hier het recht tot 

gevangenzetting en het mogen bezitten van geperfectioneerde wapens, in de gebieden die aan 

hen werden toegekend.  

 

De zwakke plek van Wahis was zijn militair eergevoel. Zo stond hij fel op erkenning en 

onderdanigheid van zijn mindere. Zo kon hij heel moeilijk overweg met kritiek aan zijn adres, 

wat hem een ruzie opleverde met zijn vice-gouverneur-generaal Fuchs. Wanneer zijn eer 

gekrenkt was, zorgde dat duidelijk voor grote spanningen. Een voordeel was evenwel dat 

Théophile Wahis redelijk gemakkelijk te kneden was. Zo genoot hij met volle teugen toen hij 

in 1897 tijdens de grote Kongo-tentoonstelling geëerd werd door de Cercle Africain. De 

vreselijke misbruiken die hij had gezien tijdens zijn inspectietocht eerder dat jaar en waarover 

hij zich in scherpe bewoordingen uitliet, bleken snel vergeten toen hij iedereen bedankte voor 

de hem toegezwaaide lof. Hij voegde er verheugd aan toe dat hij blij was na de vele aanvallen 

op Kongo, zich bij een elite te bevinden die alles wat Afrika betrof toejuichte.
360

 Hij kreeg 

ook de graad van generaal-majoor en de titel van baron in 1901. Volgens ons is dit dan ook 

                                                 
360

 A.M. DELATHUY, De Kongostaat van Leopold II, Het verloren paradijs 1876-1900, Antwerpen, 1988, pp. 

445-446. 



 176 

niet toevallig na zijn felle kritiek op het verlenen van politionele machten aan 

concessiemaatschappijen. Ook tijdens de koloniale week in 1909 genoot hij met volle teugen 

van zijn moment, in de koets met zijn meester Leopold II. Met dergelijke eerbewijzen kon 

Wahis gemakkelijk gepaaid worden en in bedwang gehouden worden. 

 

Uit het gevoerde onderzoek is dus duidelijk gebleken dat Théophile Théodore Wahis 

inderdaad de trouwe zetbaas was van Leopold II. Zoals een militair trouw is aan zijn 

opperbevelhebber, zo was ook de militair Wahis in zijn hoedanigheid van gouverneur-

generaal trouw aan zijn opperbevelhebber koning Leopold II. Wahis was een volbloed militair 

die zich van juridische en humane problemen weinig of niets aantrok. Slechts enkele keren 

heeft hij opmerkingen gemaakt bij de gevoerde politiek door de centrale regering. Denken we 

aan de liberatiepolitiek, het premiestelsel en vooral het verlenen van politionele rechten aan 

concessiemaatschappijen. De opmerkingen waren echter nooit van die aard dat ze (grote) 

schade berokkenden aan het Kongolese oeuvre van Leopold II. Het is ook duidelijk gebleken 

dat de gouverneur-generaal in feite heel beperkte macht had. Alles werd geregeld vanuit de 

centrale regering te Brussel. Wahis moest er bijgevolg voor zorgen dat de wetten in Kongo 

zelf zo goed mogelijk werden toegepast. Hij moest alles in het werk stellen om de productie 

van domaniale producten zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 

Wahis wist zeer goed hoe de situatie was in het binnenland. Hij kreeg daarover talrijke 

rapporten van de districtcommissarissen die hem onder andere over strafexpedities, de situatie 

van de inlanders en dergelijke, maandelijks moesten informeren. Alle briefwisseling tussen de 

centrale regering en de lokale regering verliep immers via het kabinet van de gouverneur-

generaal. Daarnaast ondernam hij ook talrijke inspectietochten door het Kongolese 

binnenland, waarbij hem duidelijk het één en het ander moet zijn opgevallen en ook is 

opgevallen. Toch bleef hij steeds volhouden dat dit het werk was van individuen, ook al wist 

hij zeer goed dat het systeem voor de verschrikkelijke uitspattingen zorgde. Hij kon en wilde 

daar echter niets aandoen omdat hij zo inging tegen de bevelen van hogerhand. Wahis was in 

feite een marionet in handen van Leopold II, daar zal ook de bijna vriendschappelijk te 

noemen band met de vorst niet vreemd aan zijn. Ook de verschillende onderscheidingen die 

hij kreeg, zorgden ervoor dat hij zijn lippen stijf op elkaar hield. Anderzijds werd Wahis’ 

macht ook zwaar gecontesteerd door de concessiemaatschappijen. Zij joegen met hun brutale 

uitbuitingssysteem honderdduizenden Afrikanen de dood in. Zij kregen van de vorst die de 
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helft van de aandelen, en even zoveel winst opstreek, immense voordelen met nefaste 

gevolgen voor de zwarte onderdanen. 

 

De anti-Kongolese campagnes die zich richtten tegen de misbruiken die daaruit 

voortvloeiden, werden door Wahis van de hand gedaan als jaloerse lastercampagnes van 

onder andere Groot-Brittannië. Zo deed hij de handafsnijdingen af als een typisch inlands 

gebruik, vond hij het gijzelingssysteem één van de vreedzaamste manieren om de zwarten tot 

arbeid aan te zetten. Toen Wahis tijdens de belangrijke periode van 1903 tot 1905 in België 

verbleef, was hij toch nog betrokken bij de gebeurtenissen in Kongo. Zo was hij onder andere 

voorzitter van la Fédération des intérêts belges à l’étranger, waarmee hij de anti-Kongolese 

campagne mee hielp de kop in te drukken. Ook toen het koloniale regime steeds meer onder 

vuur kwam te liggen, bleef Wahis de koning onvoorwaardelijk trouw. Bij de terugkeer van 

zijn laatste reis naar Kongo verklaarde hij aan de pers dat de negers over het algemeen goed 

behandeld werden in Kongo, dat de situatie er niet anders was dan in de andere Afrikaanse 

kolonies en dat vastgestelde misbruiken meteen werden beteugeld eens die bij de autoriteiten 

bekend waren. Uit ons onderzoek durven we dus voorzichtig, maar toch met vrij grote 

zekerheid concluderen dat Gouverneur-generaal Wahis nooit echt duidelijke demarches heeft 

ondernomen om de situatie van de inlanders te verbeteren.  
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7.1.1.2 Archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Brussel: Afrika-archief 

 

A 7: I.R.C.B  
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- 715  

- 716  

- 717  
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- 721  
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A 25: verschillende, 1 tot 62: Documenten van de Onderzoekscommissie 
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A 3, 2
de

 editie, 1 AE : Anti-Kongolese campagne 

 

- 182- 182a (229) & (229bis) 

- 510- 512 (339)  

- 513- 515 (340)  

- 516- 521 (341) 

- 520-521 (342) 

  

 

 

AA J.: Doc. E. Janssens. Dossier van de Onderzoekscommissie: okt. ‘04-febr.‘05 in Kongo 
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- 67 II  

- 68  
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Hoofdstuk 8 Bijlagen 

 

Bijlage 1: (AE: 351)  
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Bijlage 2: (IRCB: 721, n° 70.) 

 

 

 

Bulletin officiel de l’ EIC, n°4, 3' année, avril 1887 : Décret sur l'organisation du 

gouvernement local. Pouvoirs du gouverneur général. 

 

Art 1: 

Le gouverneur général représente dans le territoire de l'état l'autorité souveraine. Il est 

charge d'administrer le territoire et d'y assurer l'exécution dans des mesures décidées par le 

gouvernement central. Le gouverneur général à la haute direction de tous les services 

administratifs et militaires établis dans l'état. 

 

Art 2: 

Il est assiste d'un inspecteur général, d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs directeurs, 

tous nommés et révoqués par nous. Les attributions de ces fonctionnaires, pour autant 

qu'elles n'aient pas été déterminées par nous, sont réglées par le gouverneur général. 

 

Art 3: 

Des commissaires de district représentent l'administration générale de l'état dans les 

circonscriptions qui leur sont assignées. Leurs attributions, en tant qu'elles ne résultent pas 

des décrets et des arrêtes du gouvernement central, sont réglées par le gouverneur général. 

Les commissaires de district et les autres agents de l'état, pour autant qu'ils n'aient pas reçu 

de nomination du gouvernement central, sont nommés par le gouverneur général. Celui-ci 

fixe la résidence de ces fonctionnaires. 

 

Art 4: 

Le gouverneur général est autorisé à pourvoir provisoirement, par la désignation 

d'intérimaires, à tous les emplois qui deviendraient vacants ou dont les titulaires seraient 

momentanément absents ou empêches. Les fonctionnaires intérimaires jouissent pendant leur 

intérim de la même autorité qui les titulaires de l'emploi. 

 

Art 5: 

Le gouverneur général peut, s'il le juge utile à la bonne administration du pays, commettre, 

pour un terme maximum d'un an, un fonctionnaire aux fins d'inspecter ou d'administrer une 

partie du territoire de l'état. Une lettre de commission détermine l'étendue et la durée des 

pouvoirs qui lui sont délègue à cet effet par le gouverneur général. 

 

Art 6: 

Le gouverneur général peut édicter des ordonnances ayant force  de loi. Il peut aussi en cas 

d'urgence, suspendre, par ordonnance, l'exécution d'un décret du souverain. Ces 

ordonnances cessent leurs effets à l'expiration de six mois, si elles n'ont pas été approuvées 

par Nous dans ce délai. Il ne peut néanmoins sans notre autorisation expresse, ne contracter 

aucun emprunt au nom de l'état, ni ne prendre aucun engagement envers les pays étrangers. 

 

Art 7: 

/ 
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Art 8: 

En cas d'absence ou d'empêchement, le gouverneur général est remplace provisoirement par 

l'inspecteur général ou par un intérimaire désigné par Nous. A défaut d'inspecteur général et 

d'intérimaire désigne par nous, le gouverneur général pourra designer lui-même 

l'intérimaire. Dans le cas ou aucun intérimaire n'aurait été ainsi désigné les fonctions du 

gouverneur général seront  exercées par un « comité exécutif » composé du secrétaire 

général, des directeurs et, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs membres choisis par Nous pour faire 

éventuellement partie de ce comité. La présidence du comité appartient au plus ancien de ses 

membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président 

est prépondérante. 

 

Art 9: 

Il est institue sous la présidence du gouverneur général un 'comité consultatif' compose 

comme suit: L’inspecteur général, le juge d'appel, le secrétaire général, les directeurs, le 

conservateur des titres fonciers, et un certain nombre... 

 

Art 10: 

Le gouverneur général prend l'avis du conseil sur toutes les mesures d'intérêt général qu'il 

peut y avoir lieu d'adopter ou de proposer au gouvernement central. Il n'est pas tenu de se 

conformer à cet avis. 

 

Art 11: 

Sont abrogés les décrets du 24 juin 86, du 30 juillet 86 sur le 'comité exécutif', du 30 juillet 86 

sur le comité consultatif, et du 28 février 87. 

 

Art 12: 

Les attributions et les pouvoirs conférés à l'administrateur général au Congo par des décrets 

antérieurs sont transférés au gouverneur général. 

 

Art 13: 

Nos administrateurs généraux de l'intérieurs, des finances et des affaires étrangères sont 

charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

 

 

 

 

Donne à Bruxelles, le 16 avril 87 

Léopold. 

 

Par le Roi Souverain: les administrateurs généraux, Strauch, Van Neuss, Van eetvelde. 
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Bijlage 3: (KMMA: 70.13. 226) 

 

 

 

Terres pouvant être exploitées par des sociétés dans le haut Congo 

  

ABIR: A obtenu pour un terme de 60 ans, le droit exclusif de récolter le caoutchouc, la 

gomme copal et tous autres produits de la forêt dans les terres dominicales situées dans les 

bassins du Lopori et de la Maringa. Elle possède en toute propriété les terres vacantes 

comprises dans un rayon de cinq lieus autour de chacun des postes de Basankusu, Waka, 

Baringa, Mompono, Linguanda, Ibendje, Bongondanga et Ekutshi. La société s’est engagé a 

rétrocéder gratuitement à l’état à l’expiration du terme de 60 ans les terres qu’elle possède 

dans les rayons susdits, à l’exception, toutefois, de celles sur lesquelles elle aurait mises 

autrement en valeur. 

 

SOCIETE ISANGI : a obtenu l’autorisation de récolter seule le caoutchouc sur une 

superficie de 282 744 hect. Elle a aussi le droit de récolter ce produit dans la partie du bassin 

des rivières lopori et maringa située dans la direction de l’est au delà de 75km des postes 

d’Ekutshi et de Mompono. Dans les susdites régions ou la société Isangi est autorisée a 

récolter la caoutchouc elle peut s’établir et fonder les postes qu’elle juge utiles pour les 

besoins de son exploitation et ce sans devoir acquérir ou prendre à bail des terrains. Elle ne 

doit pas payer de droit de licence pour la fondation de ces postes. Elle doit payer les impôts 

directs et personnels.  

 

L’ANVERSOISE DU COMMERCE AU CONGO : obtenu la concession des forêts 

domaniales situées dans le bassin de la Mongala avec le droit exclusif d’y exploiter ou faire 

exploiter le caoutchouc, la gomme copal et tous autres produits de la forêt. 

 

COMPTOIR COMMERCIAL CONGOLAIS : concession pour l’exploitation du caoutchouc 

dans 5 zones d’un rayon de 20 km autour de postes situés dans la rivière Wamba, pour 20 

ans, a partir de 1
e
 jan 97.  

 

COMPAGNIE DU LOMAMI : ce sont les terrains cèdes par l’état a la compagnie du 

Katanga que la compagnie du lomami exploite. 30 ans d’exploitation. 

 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SUPERIEUR AUX GRANDS LACS 

AFRICAINS : quatre millions d’hectares de terres et forets formant une bandeau sud et le 

long du trace du chemin de fer stanleyville-lac-albert, seront exploites par l’état pour comte 

commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 190 

Bijlage 4:  

 

 

 
 

Bron: D. VANGROENWEGHE, Rood Rubber: Leopold II en zijn Kongo, Brussel, 2004, p. 

306. 
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Bijlage 5: (AE: 348) 
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Bijlage 6: (AE 351) 
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Bijlage 7:  

 

 

 

Bron: DELATHUY, De Kongo Staat 

van Leopold II: Het verloren 

Paradijs (1876-1900), Antwerpen, 

1989. 

 

 

 

Bijlage 8:  

 

 

Bron: VANGROENWEGHE D., 

Voor rubber en ivoor: Leopold II en 

de ophanging van Stokes. Leuven, 

Van Halewyck, 2005, p. 371. 
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Bijlage 9:  

 

 

Bron: CATTIER F., 

Etude sur la situation de 

l’état Indépendant du 

Congo, Bruxelles, 1906, 

p. 12. 

 

 

 

 

Bijlage 10: 

 

 

Bron: D. VANGROENWEGHE, 

Rood Rubber: Leopold II en zijn 

Kongo, Brussel, 2004. 

 

 

 


