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Inleiding 

 
 
“Avec un peu de chance, un promeneur pouvait croiser en une journée, dans le Parc 

de Bruxelles, tous les hommes qui dirigeaient le Congo”.1 

 

We beelden het ons even in. We wandelen rond het Warandepark in Brussel in de 

lente van 1923. We komen van het Paleizenplein op de hoek met de Koningsstraat. 

We gaan rechtsaf en botsen bijna op een oude bekende. Het is Louis Franck, minister 

van Koloniën en net als ons op weg naar zijn bureau. De begroeting is hartelijk en we 

spreeken elkaar aan bij de voornaam. We spreken af om nog eens een koffie te gaan 

drinken want we hebben een aantal zaken te bespreken ... 

 

Dit tafereel zou zich perfect echt hebben kunnen afspelen in het Brussel van het  

interbellum. De twee mannen van wie hier de naam niet te weten komen zijn Jean 

Jadot en Émile Francqui, dé topmannen van de Generale Maatschappij van België. 

Het zijn zij die voor een groot stuk het koloniale beleid van België bepalen. Maar hoe 

zijn ze in die positie terchtgekomen? 

In deze scriptie zal ik proberen een antwoord te geven voor één van de twee mannen, 

namelijk Émile Francqui. 

Émile Francqui (1863-1935) geldt als een selfmade man binnen de Belgische haute-

finance. Hij wordt in het interbellum beschouwd als één van de machtigste mannen 

binnen de koloniale zakenwereld. Hij is dat echter niet van de ene dag op de andere 

geworden. 

Opgegroeid zonder vader of moeder, bouwt hij een carrière uit binnen het leger. Het 

is in zijn hoedanigheid als militair dat hij in 1885 in contact komt met Congo.2 Hij 

leidt er ondermeer de Bia-Francqui exploratiemissie naar Katanga. Op deze manier 

komt hij in aanraking met de rijkdommen die Congo te bieden heeft. Na een periode 

als consul in China gewerkt te hebben, klimt Francqui via de Banque d’Outremer op 

naar de hoogste regionen van de Belgische financiële wereld, die haar macht en 

                                                
1	  Jean	  Stengers,	  Congo:	  Mythes	  Et	  Réalités	  100	  Ans	  D'histoire,	  Document	  Duculot	  
(Gembloux:	  Duculot,	  1989),	  182.	  
2	  Liane	  Ranieri,	  Emile	  Francqui	  Ou	  L'intelligence	  Créatrice	  1863-1935,	  Document	  
Duculot	  (Gembloux:	  Duculot,	  1985),	  16.	  
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aanzien voor een groot deel haalt uit de exploitatie van Belgisch Congo. In 1912 

wordt Francqui bestuurder van de Generale Maatschappij van België (GMB), in 1923 

vice-gouverneur en vanaf 1932 tot net voor zijn dood heeft hij als gouverneur het 

absolute leiderschap van de GMB in handen. Francqui bezit als vooraanstaand lid van 

de GMB tientallen mandaten in bedrijven die verbonden zijn met de kolonie.3 Op 

deze manier bouwt hij, naast een aanzienlijk fortuin, zijn macht binnen de koloniale 

elite verder uit. Francqui zetelt tweemaal voor een korte periode als minister in de 

Belgische regering en het is onder zijn auspiciën dat er twee grote devaluaties van de 

Belgische Frank worden doorgevoerd, beide met grote gevolgen voor de Congolese 

economie.  

In deze scriptie wil ik de figuur van Francqui kaderen binnen de koloniale 

historiografie van België. ik wil nagaan wat zijn macht en invloed precies inhielden 

en hoe hij tot die machtige positie is kunnen doorgroeien. Als belangrijke figuur in 

koloniale zakenmiddens moet Francqui een duidelijke visie hebben gehad op het 

koloniaal project. Van waar komt zijn visie en hoe is die geëvolueerd. Hoe verhoudt 

Francqui zich tot het koloniale machtsblok in België. Welke factoren hebben hem 

gemaakt tot wat hij uiteindelijk geworden is, één van de machtigste mannen van 

België. Kortom: Wat was de impact van Francqui op Belgisch Congo en welke sporen 

liet de kolonie op haar beurt achter bij francqui 

Na eerst stil te hebben gestaan bij de biografie als tak van de geschiedschrijving, zal 

ik ook ingaan op een specifieke vorm van biografie, namelijk de 

ondernemersbiografie. aan de hand van de levensloop van Francqui zal ik daarna mijn 

onderzoeksvragen proberen te beantwoorden. Om een volledig beeld te krijgen over 

Francqui en zijn band met Congo, ben ik van oordeel dat ik mijn betoog moet laten 

aanvangen van aan zijn geboorte, zijn ongelukkige jeugd en zijn militaire opleiding. 

Die periode, zo zal blijken, heeft een grote impact gehad op zijn verdere leven. Dat 

geldt nog meer voor zijn periode in Afrika, die ik daarna zal behandelen en waar 

Francqui voor de eerste keer in aanraking komt met de kolonie. Het zal de rest van 

zijn leven mee bepalen. Na zijn periode in Congo is Francqui als consul naar China 

vertrokken. Hij komt er voor het eerst in contact met de zakenwereld.  

Daarna zal ik Francqui’s intreden in de koloniale zakenwereld bespreken om 

daaropvolgend zijn rol in de Eerste Wereldoorlog te belichten. 
                                                
3	  Frans	  Buelens,	  Congo,	  1885-1960	  :	  Een	  Financieel-Economische	  Geschiedenis	  
(Berchem:	  EPO,	  2007),	  49.	  
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Na een kort maar belangrijk intermezzo waarin ik aan de hand van de elitetheorieën 

de machtsverhoudingen binnen het koloniaal bestuur zal kaderen, zal ik in een laatste 

hoofdstuk ingaan op de periode dat Francqui zich in het zenit van de koloniale elite 

bevindt. In dat laatste hoofdstuk zal ik ingaan op een aantal facetten van Francqui’s 

waaruit zijn koloniale invloed en visie naar voor komen. Zo zal ik het hebben over 

zijn rol in de heropbouw van België na de oorlog, het koloniale zaken imperium van 

Francqui en over die momenten dat hij zijn macht in België laat gelden, zonder echter 

de focus op Congo uit het oog te verliezen.  

Ik ben van mening dat een biografisch onderzoek naar Emile Francqui van grote 

waarde kan zijn voor het beeld dat wij hebben van het koloniale beleid van België in 

de eerste helft van de twintigste eeuw. Mijns inziens had Francqui zodanig veel 

economische en politieke macht dat hij in enorm moet hebben gewogen op de 

besluitvorming inzake Congo. 

Ik ben er mij van bewust dat ik niet de eerste ben die biografisch onderzoek doet naar 

Emile Francqui. In 1985 verscheen een biografie van Francqui van de hand van 

professor Ranieri. Hoewel ze ingaat op de Afrikaanse periode van francqui, heeft ze 

nadien niet of nauwelijks aandacht voor de carrière van Francqui binnen de koloniale 

elite.4 Ik denk dan ook dat mijn scriptie een goede aanvulling kan zijn op haar werk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4	  Ranieri,	  Emile	  Francqui.	  



Delvaux Klaas 
 

 8 

1. De biografie: een theoretische benadering 
 
De laatste jaren heeft de biografie een grote bloei gekend. Het gaat zelfs zover dat er 

in 2000 sprake is van een ‘biographical turn’ binnen de humane en sociale 

wetenschappen. Het komt erop neer dat de focus op het leven van individuen als 

manier kan worden gebruikt om zowel hedendaagse maatschappijen als historische 

processen te doorgronden.5 In dezelfde optiek voorspelt Jürgen Osterhammel, 

specialist in wereldgeschiedenis, in 2006 een soortgelijke ‘biographical turn’ binnen 

de context van het onderzoek naar koloniale imperia. Volgens hem kunnen 

biografische analyses een nieuw licht werpen op de permeabiliteit van de grenzen 

tussen kolonie en moederland, waarbij ‘koloniale sporen’ zouden kunnen worden 

vastgesteld in het moederland en vice versa.6 

Osterhammel situeert zijn bevindingen vooral op sociaal en cultureel gebied, maar 

zijn stelling kan mijns inziens worden uitgebreid naar andere aspecten van de 

koloniale geschiedschrijving. Historische financieel-economische studies naar de 

band tussen België en haar kolonie hebben zich tot nog toe vooral toegelegd op de 

grote holdings, zoals ondermeer de GMB, die via een aantal aan hen gelieerde 

bedrijven een enorme impact gehad hebben op Belgisch Congo.7 Deze studies hebben 

een grote waarde voor het historisch onderzoek naar het koloniale verleden van 

België en zijn ook voor mijn onderzoek uitermate belangrijk gebleken. Een aspect dat 

er mijns inziens echter onderbelicht in is gebleven, is de vraag naar de visie van de 

holdings en naar hun motieven om op grote schaal te beginnen en te blijven 

investeren in Congo, terwijl de kolonie lang als een niet of moeilijk rendabele 

                                                
5	  Michael	  Rustin,	  "Reflections	  on	  the	  Biographical	  Turn	  in	  Social	  Science,"	  in	  The	  
Turn	  to	  Biographical	  Methods	  in	  Social	  Science	  :	  Comparative	  Issues	  and	  Examples,	  
ed.	  Prue	  Chamberlayne,	  Joanna	  Bornat,	  and	  Tom	  Wengraf,	  Social	  Research	  Today	  
(London	  ;	  New	  York:	  Routledge,	  2000).	  
6	  Jürgen	  Osterhammel,	  "Imperien,"	  in	  Transnationale	  Geschichte	  :	  Themen,	  
Tendenzen	  Und	  Theorien,	  ed.	  Gunilla-‐Friederike	  	  Budde,	  Sebastian	  Conrad,	  and	  
Oliver	  Janz	  (Göttingen:	  Vandenhoeck	  und	  Ruprecht,	  2006),	  61-‐62.	  
7	  Voorbeelden	  zijn	  ondermeer:	  Pierre	  Joye	  and	  Rosine	  Lewin,	  Les	  Trusts	  Au	  
Congo	  (Bruxelles:	  Société	  populaire	  d'éditions,	  1961),	  Buelens,	  Congo,	  B.	  
Jewsiewicki,	  "The	  Great	  Depression	  and	  Making	  of	  Colonial	  Economic-‐System	  in	  
Belgian	  Congo,"	  African	  Economic	  History,	  no.	  4	  (1977).	  en	  Jean-‐Luc	  Vellut,	  
"Hégémonies	  En	  Construction:	  Articulations	  Entre	  Etat	  Et	  Entreprises	  Dans	  Le	  
Bloc	  Colonial	  Belge	  (1908-‐1960),"	  Canadian	  journal	  of	  african	  studies	  /	  Revue	  
Canadienne	  des	  Etudes	  Africaines	  16,	  no.	  2	  (1982).	  	  
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onderneming werd beschouwd.8 De rol van een klein deel van de Belgische 

economische elite mag hierin volgens mij niet onderschat worden omdat zij door hun 

zin voor avontuur en hun neus voor zaken, zeer bepalend zijn geweest voor de 

geschiedenis van Congo. Het is opmerkelijk dat deze topondernemers in het geval van 

Congo kunnen gezien worden als de koloniale politieke elite, zij die de krijtlijnen van 

het koloniale beleid grotendeels uittekenden.9 Biografisch onderzoek naar hen zou een 

nieuw licht kunnen werpen op de economische banden tussen kolonie en metropool.  
In volgend hoofdstuk wil ik de significante plaats van de biografie binnen de moderne 

historiografie kaderen. Na een kort overzicht van de geschiedenis van de biografie, 

zal ik ook een aantal hedendaagse benaderingen van dit onderzoeksdomein toelichten. 

Verder zal ik dieper ingaan op de tak van de ondernemersbiografie, omdat ik van 

oordeel ben dat mijn eigen onderzoek hier het best in past.  

 
 
1.1 De biografie als tak van de historiografie 
 
Vooreerst vind ik het belangrijk om een biografie te definiëren. In de literatuur die ik 

heb doorgenomen, heb ik nergens een duidelijke omschrijving gevonden, vandaar dat 

ik zelf een poging wil wagen: Een biografie is een studie van (een periode uit) het 

leven van een persoon en heeft als doel deze persoon te kaderen in zijn bredere 

maatschappelijke context. Een biografie kan pogen een totaalbeeld te schetsen, maar 

kan zich ook beperken tot een analyse van bepaalde aspecten uit het leven van de 

bestudeerde persoon.  

Binnen de geschiedschrijving heeft de biografie altijd een zeer ambigue plaats 

ingenomen. Ondanks het feit dat er van oudsher veel biografieën zijn geschreven, 

werd - en wordt - er vaak neergekeken op het genre. In de Klassieke oudheid was de 

biografie weliswaar een belangrijk genre, dat lustig werd aangewend om de 

grootsheid van belangrijke figuren in de verf te zetten, maar toch plaatst Herodotos de 

‘echte’ geschiedkunde die handelt over steden en veldslagen tussen Grieken en 

barbaren boven de biografie. In de zeventiende eeuw beschouwt Francis Bacon de 

                                                
8	  Zo	  zal	  Robert	  Godding,	  minister	  van	  koloniën,	  zelfs	  in	  1945	  nog	  laten	  becijferen	  
dat	  het	  koloniale	  avontuur	  eigenlijk	  verlieslatend	  was	  geweest.	  Guy	  
Vanthemsche,	  Congo	  :	  De	  Impact	  Van	  De	  Kolonie	  Op	  België	  (Tielt:	  Lannoo,	  2008),	  
173.	  
9	  De	  verstrengeling	  tussen	  politieke	  en	  economische	  elite	  in	  verband	  met	  Congo	  
komt	  verderop	  in	  dit	  werkstuk	  uitgebreid	  aan	  bod.	  
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biografie als één van de, voor hem evenwaardige, onderdelen van de geschiedkunde. 

In de achttiende eeuw is David Hume van mening dat biografieën binnen de 

geschiedkunde een goed tegengewicht kunnen bieden aan de roman, een genre waar 

Hume op neerkijkt.10  

In zijn essay ‘On History’, gepubliceerd in 1830, stelt Thomas Carlyle dat 

geschiedschrijving in essentie niets meer is dan een opeenstapeling van ontelbare 

biografieën.11 Hij verkiest de studie van het individuele handelen boven die van 

politieke instellingen of militaire episodes. Carlyle’s, vaak verheerlijkende, 

beschrijvingen van historische figuren als Cromwell, staan is schril contrast met de 

doelstelling van Leopold Ranke om de geschiedenis te beschrijven wie es eigentlich 

gewesen ist. In de historiografie van Ranke, een tijdgenoot van Carlyle, en zijn 

volgelingen is er vrijwel geen plaats voor individuen, laat staan voor biografieën. 

Hoewel Karl Marx in zijn materialistische visie op de geschiedenis de ‘great-man 

approach’ van Carlyle verwerpt, wil dit niet zeggen dat Marx, en na hem marxistische 

historici, geen aandacht had voor het biografische genre. Marx is van oordeel dat 

individuen wel geschiedenis maken, maar dat ze dat niet doen in door henzelf 

gekozen omstandigheden. Deze deterministische visie is na de Tweede Wereldoorlog 

van groot belang geweest voor marxistische biografen als Plechanow en Deutscher. 

De Rankiaanse en Marxistische visie op geschiedschrijving beheersen een groot deel 

van de twintigste eeuw. Marx’ aandacht voor het individu wordt tot de jaren vijftig 

vergeten, waardoor beide strekkingen biografie als een inferieure vorm van 

historiografie beschouwen. De holistische benadering van de Annales-school in 

Frankrijk sluit hierbij aan. Annales-historici als Bloch en Febvre zien ondermeer 

economische, geografische en antropologische verschijnselen als historisch 

determinerende factoren. Wanneer ze de menselijke mentaliteit bestuderen, gaan ze 

nooit uit van het individu, maar van de maatschappij.12 Aan het eind van de jaren 

vijftig kant Fernand Braudel zich fel tegen de ‘histoire événementielle’, waar 

biografieën deel van uitmaken. Hij laakt de opvatting van ‘traditionele’ historici dat 

de wereldgeschiedenis wordt geleid door sterke figuren, zoals een dirigent een orkest 

                                                
10	  Barbara	  Caine,	  Biography	  and	  History,	  Theory	  and	  History	  (Basingstoke	  ;	  New	  
York:	  Palgrave	  Macmillan),	  7-‐11.	  
11	  Volgende	  paragraaf	  is	  gebaseerd	  op:	  Ibid.,	  11-‐19.	  
12	  Ibid.,	  19-‐20.	  
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leidt.13 Braudel’s aanval is eigenlijk gericht tegen de geschiedschrijving als ‘petite 

histoire’, waarvoor hij de term ‘microhistoire’ bedenkt, gemodelleerd op termen uit 

andere vakgebieden als microéconomie en microsociologie.14 De term microhistoire 

wordt in de loop van de jaren zeventig overgenomen door een aantal Italiaanse 

historici, die door middel van kleine verhalen, niet zelden met een biografische inslag, 

worden aangewend om een breder beeld te schetsen van de tijd en de maatschappij 

waarin deze verhalen zich afspelen. ‘Microstoria’ wordt een genre op zich en 

verspreidt zich over de hele wereld. Belangrijke beoefenaars van het genre zijn 

ondermeer Carlo Ginzburg, Nathalie Zemon Davis en Emmanuel Le Roy Ladurie, die 

nota bene tot de Annales-school behoort.15 Kenmerkend is dat microstoria het hebben 

over uitzonderlijke verhalen, maar over gewone mensen. Dit staat in tegenstelling tot 

vroegere biografieën, die voor het grootste deel uitzonderlijke figuren behandelden, 

meestal uit één van de toplagen van de maatschappij.  

Ook in de schoot van de Annales-school is er, in tegenstelling met wat je gezien haar 

voorgeschiedenis zou verwachten, vanaf de jaren tachtig een opkomende interesse 

voor het biografische genre, meer bepaald de ‘Ego-histoire’. Beoefenaars van dit 

genre duiden door middel van autobiografische verhandelingen op de innige 

verstrengeling tussen hun leven en hun werk. Grondlegger van ‘Ego-histoire’ is Pierre 

Nora, en ondermeer Georges Duby en Emmanuel Le Roy Ladurie hanteren het 

genre.16 

Vandaag is er een enorme waaier aan mogelijke invalshoeken binnen een biografisch 

onderzoek. Er is de collectieve biografie of Prosopografie, waarvan het werk van 

Ginette Kurgan-Van Hentenryk over de Generale Maatschappij voor mijn onderzoek 

                                                
13	  C.	  Ginzburg,	  "Microhistory	  -‐	  2	  or	  3	  Things	  That	  I	  Know	  About	  It,"	  Critical	  
Inquiry	  20,	  no.	  1	  (1993):	  12-‐13.	  
14	  Ibid.	  
15	  Carlo	  Ginzburg,	  Il	  Formaggio	  E	  I	  Vermi	  :	  Il	  Cosmo	  Di	  Un	  Mugnaio	  Del	  '500,	  
Einaudi	  Paperbacks	  65	  (Torino:	  G.	  Einaudi,	  1976).	  
Emmanuel	  Le	  Roy	  Ladurie	  and	  Claire	  Den	  Boer,	  Montaillou,	  Een	  Ketters	  Dorp	  in	  
De	  Pyreneeën	  (1294-1324),	  1e	  -‐	  7e	  dr.	  ed.	  (Amsterdam:	  Bakker,	  1984).	  
Natalie	  Zemon	  Davis,	  The	  Return	  of	  Martin	  Guerre	  (Cambridge,	  Mass.:	  Harvard	  
University	  Press,	  1983).	  
16	  J.	  D.	  Popkin,	  "Ego-‐Histoire	  and	  Beyond:	  Contemporary	  French	  Historian-‐
Autobiographers,"	  French	  Historical	  Studies	  19,	  no.	  4	  (1996):	  1139-‐40.	  
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naar Émile Francqui van groot belang is gebleken.17 Ook gender is een belangrijke 

invalshoek geworden voor biografische werken, waarbij wordt nagegaan wat de 

gevolgen zijn van het geboren worden als man of als vrouw.18 Aangezien gender een 

universeel gegeven is, zal het ook van belang zijn voor mijn studie. Ook de 

psychoanalyse speelt nog steeds een belangrijke rol binnen het biografische genre, al 

stel ik mij de vraag of het überhaupt mogelijk is om een overleden persoon op deze 

wijze te analyseren. Veel historische psychoanalyse komt mijns inziens niet veel 

verder dan vergezochte hypotheses, met als bekendste voorbeeld de, volgens mij, op 

hol geslagen fantasie van Sigmund Freud inzake de psyché van Leonardo Da Vinci.19 

Toch wil ik in mijn eigen onderzoek niet voorbij gaan aan de motieven, emoties en 

visies van Francqui. Om deze te achterhalen lijkt een sociologische invalshoek mij 

echter accurater. Een andere tak binnen de biografische historiografie is deze van de 

ondernemersbiografie. Zoals ik al aanhaalde in mijn inleiding, behoorde Francqui tot 

de top van het Belgische ondernemerschap. In die optiek lijkt me aangewezen om 

dieper in te gaan op verschillende aspecten van de ondernemersbiografie. Hierbij zal 

ik aandacht hebben voor haar ontstaan, haar verdere ontwikkeling en belangrijkste 

onderzoeksvragen, waarna ik stil zal staan bij de plaats van de ondernemersbiografie 

binnen de Belgische historiografie. 

 
 
1.2 De ondernemersbiografie 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw verschijnen de eerste biografische werken 

over succesvolle ondernemers, die we kunnen beschouwen als een soort van proto-

ondernemersbiografieën. Deze eerste werken worden meestal op bestelling 

geschreven bij momenten dat er iets te vieren valt of bij het overlijden van een 

belangrijke ondernemer en ze hebben als doel de ondernemer in kwestie te 

verheerlijken, waardoor we ze enigszins kunnen vergelijken met middeleeuwse 

                                                
17	  Ginette	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale	  De	  Belgique	  :	  Essai	  De	  
Biographie	  Collective,	  Pol-‐His:	  Politique	  Et	  Histoire	  (Bruxelles:	  De	  Boeck	  
Université,	  1996).	  
18	  Caine,	  Biography	  and	  History,	  45.	  
19	  Sigmund	  Freud	  and	  A.	  A.	  Brill,	  Leonardo	  Da	  Vinci;	  a	  Psychosexual	  Study	  of	  an	  
Infantile	  Reminiscence	  (New	  York,:	  Moffat,	  Yard	  &	  company,	  1916).	  
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hagiografieën.20 Deze vorm van ondernemersbiografie heeft heel lang stand gehouden 

en in zekere zin zou ik zelfs de biografie over Émile Francqui van de hand van Liane 

Ranieri, hoewel ze in een academische omgeving tot stand is gekomen, binnen deze 

traditie durven plaatsen door haar weinig kritische toon en het ontbreken van enige 

nuancering.21 

De academische vorm van ondernemersbiografie of ondernemersgeschiedenis, is 

ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren veertig van de twintigste eeuw als 

onderdeel van de bedrijfsgeschiedenis. Aan de leerstoel bedrijfsgeschiedenis op de 

Harvard Business School (HBS) werkt het onderzoeksteam onder leiding van Norman 

Gras vanaf de jaren dertig volgens de ‘case method’. Gras wordt hiertoe gedwongen 

door de economische recessie van de jaren dertig waardoor hij financieel afhankelijk 

is van bedrijven die hun eigen case studies bestellen.22 Een gevolg hiervan is wat 

Harold Livesay de ‘case method trap’ noemt. Deze val houdt in dat geïsoleerde 

casussen steeds minder nieuwe informatie opleveren waardoor het uiteindelijk 

moeilijk wordt om tot een degelijke wetenschappelijke synthese te komen. Hierdoor 

ging business history steeds meer lijken op company history.23  

Als reactie hierop sticht Arthur H. Cole, professor economische geschiedenis aan de 

universiteit van Harvard, in 1948 het Research Center in Entrepreneurial History 

(RCEH) op. Het onderzoekscentrum, dat zich recht tegenover de HBS bevindt, 

vertrekt vanuit een totaal andere invalshoek en richt zich expliciet op de figuur van de 

ondernemer. Daarnaast is Cole ook een hevig voorstander van een comparatieve 

methode, en verwerpt hij de case method.24 Cole’s is bij zijn voorkeur voor de 

ondernemer sterk beïnvloed geweest door het werk van de Duitse econoom Joseph A. 

Schumpeter. In zijn theorie uit 1934 stelt Schumpeter dat ondernemen gelijk is aan 

                                                
20	  Ben	  Gales	  and	  Pim	  Kooij,	  "De	  Nederlandse	  Ondernemersbiografie	  in	  Het	  
Perspectief	  Van	  Tijd	  En	  Theorie,"	  in	  De	  Ondernemersbiografie	  :	  Mythe	  En	  
Werkelijkheid,	  ed.	  Jacques	  van	  Gerwen,	  Marcel	  Metze,	  and	  Hans	  Renders	  
(Amsterdam:	  Boom,	  2008),	  44-‐45.	  
21	  Ranieri,	  Emile	  Francqui.	  
22	  Chantal	  Vancoppenolle	  and	  Bart	  Sas,	  Een	  Succesvolle	  Onderneming	  :	  
Handleiding	  Voor	  Het	  Schrijven	  Van	  Een	  Bedrijfsgeschiedenis	  (Brussel:	  Algemeen	  
rijksarchief,	  2002),	  46-‐47.	  
23	  Ferry	  M.	  M.	  De	  Goey,	  "Ondernemersgeschiedenis	  in	  Amerika,	  Nederland	  En	  
België	  (1940-‐1995).	  Trends	  in	  Vraagstellingen,	  Onderzoeksmethoden	  En	  
Thema's:	  Een	  Overzicht,"	  NEHA-jaarboek,	  no.	  95	  (1996):	  24-‐25.	  
24	  Vancoppenolle	  and	  Sas,	  Een	  Succesvolle	  Onderneming	  :	  Handleiding	  Voor	  Het	  
Schrijven	  Van	  Een	  Bedrijfsgeschiedenis,	  47-‐48.	  



Delvaux Klaas 
 

 14 

innoveren. Om succesvol te zijn in deze innovaties, moet een ondernemer beschikken 

over doorzettingsvermogen, autoriteit en charisma.25 De theorie van Schumpeter is 

belangrijk gebleven voor de ondernemersgeschiedenis, al heeft hij zelf zijn opvatting 

over de prevalentie van de ondernemer na verloop van tijd afgezwakt.26 Kenmerkend 

voor Cole’s ondernemersgeschiedenis is dat ondernemers volgens hem niet los te zien 

zijn van de maatschappij waarin ze leven en werken. De onderzoeksvragen die Cole 

zich daarbij stelt zijn gericht op scholing, sociale achtergrond, politieke opvattingen, 

relaties met andere ondernemers en opvattingen over het ondernemerschap. Hierbij 

benadrukt Cole het belang van interdisciplinariteit en is hij voorstander van het 

gebruik van theorieën uit de sociologie en de economie.27 In 1958, wanneer Cole met 

emeritaat gaat sluit het RCEH.28 Cole’s werk heeft een blijvende indruk nagelaten. Zo 

stelt James H. Soltow dat Cole’s centrum ervoor heeft gezorgd dat 

ondernemersgeschiedenis een plaats heeft gekregen binnen de bredere context van het 

economisch-historisch onderzoek. Ook heeft Cole Schumpeter’s beeld van de 

innoverende ondernemer verder uitgediept.29  

Na 1958 raakt de figuur van de ondernemer op het achterplan in de 

bedrijfsgeschiedenis. Onder invloed van de ‘New Institutional Economics’ en de sterk 

kwantitatief geïnspireerde ‘New Economic History’ wordt de nadruk binnen de 

bedrijfsgeschiedenis op de bedrijven zelf gelegd.30 Binnen de New Economic History 

heerst de opvatting dat ondernemers voor een bedrijf dezelfde waarde hebben als 

grondstoffen, en dat ze bij manier van spreken bij tekorten kunnen worden 

ingevoerd.31 Zo verschuift de klemtoon van ondernemersgeschiedenis naar 

                                                
25	  Joseph	  Alois	  Schumpeter	  and	  Redvers	  Opie,	  The	  Theory	  of	  Economic	  
Development;	  an	  Inquiry	  into	  Profits,	  Capital,	  Credit,	  Interest,	  and	  the	  Business	  
Cycle,	  Harvard	  Economic	  Studies.	  Vol.	  Xlvi	  (Cambridge,	  Mass.,:	  Harvard	  
University	  Press,	  1934).	  
26	  De	  Goey,	  "Ondernemersgeschiedenis	  in	  Amerika,	  Nederland	  En	  België	  (1940-‐
1995).	  Trends	  in	  Vraagstellingen,	  Onderzoeksmethoden	  En	  Thema's:	  Een	  
Overzicht,"	  26-‐27.	  
27	  Ibid.:	  29.	  
28	  Ibid.	  
29	  J.	  H.	  Soltow	  et	  al.,	  "Entrepreneur	  in	  Economic	  History,"	  American	  Economic	  
Review	  58,	  no.	  2	  (1968):	  87-‐88.	  
30	  De	  Goey,	  "Ondernemersgeschiedenis	  in	  Amerika,	  Nederland	  En	  België	  (1940-‐
1995).	  Trends	  in	  Vraagstellingen,	  Onderzoeksmethoden	  En	  Thema's:	  Een	  
Overzicht,"	  33-‐36.	  
31	  Gales	  and	  Kooij,	  "De	  Nederlandse	  Ondernemersbiografie	  in	  Het	  Perspectief	  
Van	  Tijd	  En	  Theorie,"	  53.	  
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ondernemingsgeschiedenis. Sinds de jaren tachtig kent de ondernemersbiografie een 

reveil. De oorzaken hiervoor moeten worden gezocht in de economische crisis van de 

jaren zeventig waardoor veel bedrijven onder druk zijn komen te staan, en de 

exponentiële stijging van het aantal zelfstandige ondernemers in de Verenigde 

Staten.32  

Hoewel we in de jaren negentig een toename zien van de interesse voor 

bedrijfsgeschiedenis, wordt er in België nog steeds weinig werk verricht op gebied 

van ondernemersgeschiedenis. In 1996 werd een aanzet gegeven met een Dictionnaire 

des patrons en Belgique, waarin academici van de verschillende universiteiten in het 

land gezamenlijk een lans breken voor de ondernemersgeschiedenis.33 De relatief 

nieuwe belangstelling voor gender in de geschiedenis heeft tot gevolg gehad dat in 

1998 in de schoot van het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum 

(KADOC) een project is opgestart met als titel “Vrouw en onderneming”. Het project 

bestudeert de onderbelichte rol van de vrouw als bedrijfsleider.34 Naar mijn weten zijn 

dit zowat de enige initiatieven die in België op het gebied van 

ondernemersgeschiedenis zijn genomen, al moet ik erbij vermelden dat Joris Mercelis 

op dit moment binnen de faculteit geschiedenis van de universiteit Gent werkt aan een 

doctoraat over Leo Baekeland, de beroemde Belgische uitvinder van ondermeer het 

bakeliet. Op het vlak van ondernemersgeschiedenis ligt in België dus nog een groot 

veld open. Het onderzoeksdomein van de ondernemersbiografie valt mijns inziens 

perfect in te passen binnen de biographical turn die Jürgen Osterhammel in 2006 

voorspelt op het vlak van onderzoek naar koloniale imperia.35 Terwijl de koloniale 

holdings binnen de Belgische koloniale historiografie reeds vaak aan bod zijn 

gekomen, blijft er nog veel onderzoek te verrichten naar de ondernemers achter deze 

holdings. Door het bestuderen van een topondernemer als Émile Francqui in het kader 

van Congo, denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan het opvullen van deze lacune. 

 
 
                                                
32	  De	  Goey,	  "Ondernemersgeschiedenis	  in	  Amerika,	  Nederland	  En	  België	  (1940-‐
1995).	  Trends	  in	  Vraagstellingen,	  Onderzoeksmethoden	  En	  Thema's:	  Een	  
Overzicht,"	  39.	  
33	  Ibid.:	  47.	  
34	   Greta	   Devos,	   "De	   Bedrijfsgeschiedenis	   in	   België,"	   in	   Een	   Succesvolle	  
Onderneming:	   Handleiding	   Voor	   Het	   Schrijven	   Van	   Een	   Bedrijfsgeschiedenis,	   ed.	  
Chantal	  Vancoppenolle	  and	  Bart	  Sas	  (Brussel:	  Algemeen	  Rijksarchief,	  2002),	  67.	  
35	  Deze	  biographical	  turn	  haalde	  ik	  reeds	  aan	  in	  het	  begin	  van	  dit	  hoofdstuk.	  
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2. 1863 - 1900: Prelude 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen in deze masterscriptie hebben betrekking op de 

visie en de impact van Francqui op Belgisch Congo tijdens zijn zakelijke carrière. Bij 

het beantwoorden van deze vragen kunnen we echter niet voorbij gaan aan de periode 

die hier aan voorafgaat. De visie van Francqui in verband met Congo is niet op één 

dag ontstaan maar heeft daarentegen vorm gekregen gedurende de eerdere jaren van 

zijn leven. In dit hoofdstuk zal ik daarom pogen de evolutie van de mens Francqui in 

zijn jonge jaren te schetsen, waarbij ik speciale aandacht zal hebben voor de 

implicaties die deze evolutie heeft gehad op zijn latere leven en zijn band met de 

kolonie. Eerst komt de jeugd van Francqui aan bod, nadien zal ik dieper ingaan op 

zijn periode in Afrika. 

 
 
2.1 1863 - 1885: Jeugd 
 
De familie Francqui behoorde tot de kleine burgerij in Brussel. Om er een idee van te 

geven wat dat betekent: Francqui’s grootvader heeft het in zijn leven geschopt tot 

gerechtsdeurwaarder aan het Brusselse hof.36 Émile Francqui wordt geboren op 

vijfentwintig juni 1863 als jongste zoon van Jules Francqui en Delphine Tilquin.37 

Zijn moeder sterft wanneer hij één jaar oud is. Volgens de bronnen die ik heb kunnen 

raadplegen kan vader Jules met zijn verdriet geen blijf en laat hij zijn kinderen achter 

bij zijn schoonmoeder, waarna hij zijn job als procureur opzegt en zich in de 

immobiliën stort. Zijn zaken gaan slecht en hij geraakt aan lager wal.38 Hoe dan ook, 

het staat vast dat Émile weinig of geen contact meer zal hebben met zijn vader. Het is 

dan ook niet te verwonderen dat Francqui, wanneer hij op latere leeftijd aan zijn jeugd 

wordt herinnerd, zijn oom Jean-Baptiste als zijn adoptiefvader ziet.39 Jean-Baptiste 

Francqui, professor chemie en later ook rector aan de Université Libre de Bruxelles, 

sterft wanneer Émile acht jaar oud is, waarna hij verder wordt opgevoed door zijn 

                                                
36	   Ivo	   De	   Boeck,	  Emile	   Francqui,	   Ongekroond	   Staatshoofd,	   20e	   Bijdrage	   Tot	   De	  
Geschiedenis	  Van	  Ijse-‐,	  Lane-‐	  En	  Dijleland	  (Overijse:	  Beierij	  van	  IJse,	  2000),	  1.	  
37	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  13.	  
38	  Ibid.,	  13-‐14.	  en	  De	  Boeck,	  Emile	  Francqui,	  Ongekroond	  Staatshoofd,	  1.	  
39	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  14.	  
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grootmoeder tot ook die overlijdt in 1876. Francqui is op dat moment dertien jaar oud 

en moet zich bij afwezigheid van zijn vader alleen zien te redden.40 

Wanneer zijn oudere zus, van wie wordt aangenomen dat ze de enige van de familie is 

waar Émile nog een goede band mee had, in 1878 trouwt en in Doornik gaat wonen, 

schrijft Émile zich als veertienjarige in bij de kadettenschool van het Belgisch leger.41 

In het leger geeft Francqui blijk van zijn tomeloze ambitie en doorzettingskracht. Het 

moet als knaap van veertien niet evident zijn geweest om een engagement van 

minstens negen jaar dienst aan te gaan maar Francqui vervult zijn nieuwe rol met 

verve. In 1880, hij is dan zestien jaar, klimt hij op tot de rang van sergeant. Drie jaar 

later wordt hij sergeant-majoor en in 1884, ook zijn vader is intussen gestorven, slaagt 

hij voor zijn officiersexamen.42 Een dergelijke vliegende carrière vanuit een verleden 

zoals dat van Francqui, is op zijn minst opmerkelijk. Toch stond deze opmars niet 

direct in de sterren geschreven. Dit wordt duidelijk met volgend citaat van René 

Cornet wanneer hij het heeft over het moment dat Francqui officier wordt: 

 

“Ce métier ne cadrait pourtant guère avec son caractère; il était impérieux, 

merveilleusement apte au commandement, mais n’aimait pas obéir, manquait de 

souplesse, ne pratiquait pas le ‘rire au colonel’ et relevait implacablement, avec une 

politesse strictement réglementaire, les gaffes de ses supérieurs”.43 

 

Verder citeert Cornet één van de oversten van Francqui, die hem een ‘plantrekker’ 

noemt voor wie alle redenen goed zijn om te ontsnappen aan zijn corvee om te 

kunnen lezen en studeren.44 

Of Cornet’s beweringen uit 1943 accuraat zijn valt onmogelijk na te trekken wegens 

het ontbreken van voetnoten in zijn werk over Katanga. Hij baseerde zijn werk 

trouwens grotendeels op de aantekeningen van zijn vader, Jules Cornet, die als 

wetenschapper meeging tijdens de Bia-Francqui-expeditie, waarover later meer. 

Cornet’s treffende schets van het vastberaden maar ietwat eigenzinnige, stuurse 

                                                
40	  Ibid.	  
41	  Ibid.,	  15.	  
42	  Ibid.	  
43	  René	  Jules	  Cornet	  and	  François	  Louis	  Ganshof,	  Katanga	  :	  Le	  Katanga	  Avant	  Les	  
Belges	  Et	  L'expédition	  Bia-Francqui-Cornet	  (Bruxelles:	  Cuypers,	  1943),	  107.	  
44	  Ibid.	  
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karakter van Francqui komt echter dermate overeen met het beeld dat ik mezelf 

intussen van de man gevormd heb dat ze me alleszins plausibel lijkt.  

Dat Francqui’s jeugd niet over rozen is gelopen staat vast. Hij moet over een groot 

doorzettingsvermogen hebben beschikt om uit te groeien tot wat hij later is geworden: 

één van de machtigste mannen van België. De relatie met zijn vader en diens 

mislukking in de zaken moeten hem vastberaden hebben gemaakt om het beter te 

doen, een these die ook Kurgan-van Hentenryk oppert in haar prosopografie over de 

bestuurders van de Generale Maatschappij.45  

Francqui kiest voor een militaire carrière in Afrika. Wat hem er zou kunnen toe 

aangezet hebben is onduidelijk. Cornet haalt aan dat Francqui onder de indruk zou 

zijn geweest van “In Darkest Africa” van Stanley.46 Dat is eenvoudigweg onmogelijk 

omdat dat boek pas in 1890 verscheen. Misschien las Francqui een eerder werk van 

Stanley. Waarschijnlijk werd hij aangetrokken door de perspectieven die het 

Congolese avontuur van Leopold II te bieden had - we spreken hier over de periode 

net na de conferentie van Berlijn - en het vooruitzicht om pionierswerk te kunnen 

verrichten in Afrika. Wat er ook van zij, in 1885 biedt de dan tweeëntwintigjarige 

Francqui zijn diensten aan bij de Association Internationale du Congo. Hij wordt 

gerekruteerd door Albert Thys. Thys is de rechterhand van Leopold II in de 

beginjaren van de Congo Vrijstaat. Hij ligt aan de grondslag van de Compagnie du 

Congo pour le Commerce et l’Industrie (CCCI), één van de eerste en belangrijkste 

koloniale holdings, en richt ook een aantal dochterbedrijven op zoals de Compagnie 

du Katanga en de Chemin de Fer du Congo.47 Aan het einde van de negentiende eeuw 

fungeert hij als medestichter van de Banque d’Outremer en de Compagnie 

Internationale d’Orient.48 In deze hoedanigheid zal hij een grote rol spelen in het 

begin van de zakelijke carrière van Francqui, waarover later meer. Op 19 juni scheept 

Francqui in richting Congo.49 

 

 

 

                                                
45	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  109.	  
46	  Cornet	  and	  Ganshof,	  Katanga,	  107.	  
47	  Joye	  and	  Lewin,	  Les	  Trusts	  Au	  Congo,	  20,	  24-‐25.	  
48	  Buelens,	  Congo,	  55.	  
49	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  17.	  
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2.2 1885 - 1896: Congolese periode 

 

2.2.1 De eerste jaren: Bas-Congo 

 

Na een reis van ongeveer twee maanden komt Francqui aan in Vivi, een station in 

Bas-Congo, opgericht door Stanley. Hij krijgt er de taak om kadastrale belastingen te 

innen. Het is saai werk en helemaal niet naar de zin van de op avontuur beluste 

Francqui, die al snel een protestbrief aan de Congolese administratie in Brussel 

opstelt.50 Zijn klacht vindt gehoor en hij wordt gedetacheerd naar het gebied van de 

grote watervallen waar hij instaat voor de regeling van het transport tussen Matadi en 

Leopoldville.51 Francqui’s werklust en organisatietalent valt op en in 1887 wordt hij 

benoemd tot districtscommandant van de Cataract-regio. Daar ontmoet hij Albert 

Thys voor een tweede maal en raakt hij onder de indruk van diens plannen voor de 

aanleg van een spoornetwerk. Transport via trein zou namelijk van primordiaal belang 

zijn om een winstgevende exploitatie van Congo mogelijk te maken, zo had Stanley 

aan Leopold II laten weten.52 Francqui, die dagelijks met de moeilijkheden van 

transport via dragers te maken heeft en die, althans dat wordt hem toegeschreven, 

begaan is met het lot van de dragers, is direct voor het idee gewonnen.53 

In 1888 keert Francqui voor een korte periode terug naar België. Hij wordt er 

ontboden door Thys die hem op een ietwat duistere missie van een vijftal maanden 

naar de Kaap stuurt. Officieel is de missie gericht op eventuele rekrutering van 

arbeiders uit Madagascar en Zanzibar.54 Officieus zijn er echter geruchten dat 

Francqui naar Zuid-Afrika wordt gestuurd om er te praten met president Krüger in 

verband met het aantrekken van Zuid-Afrikaanse kolonisten naar Congo.55 Het 

werkelijke doel van de missie blijft vaag en geeft ruimte voor speculatie. Dat de 

missie aan Francqui wordt toevertrouwd duidt echter wel op een groot vertrouwen 

vanwege Albert Thys en koning Leopold II in zijn kunnen. Na zijn terugkeer uit Zuid-

Afrika blijft Francqui anderhalf jaar in België waarna een volgende episode in zijn 

Afrikaans avontuur aanvangt. 

                                                
50	  Ibid.	  
51	  De	  Boeck,	  Emile	  Francqui,	  Ongekroond	  Staatshoofd,	  3.	  
52	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  18-‐19.	  
53	  Ibid.,	  19.	  
54	  Ibid.,	  20.	  
55	  Cornet	  and	  Ganshof,	  Katanga,	  111.	  
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2.2.2 Exploratie van Katanga: de expeditie Bia-Francqui 

 

De eerste jaren van het leopoldiaans bewind in Congo staan vooral in het teken van 

het consolideren van zijn grondgebied. In 1885 wordt Congo in Berlijn weliswaar aan 

Leopold toegewezen maar de grenzen van het grondgebied liggen absoluut nog niet 

vast. Vooral de grenzen van Katanga worden betwist en de Britten, die onder leiding 

van Cecil Rhodes dromen van een groot wereldrijk waar zelfs de Verenigde Staten 

terug toe zouden behoren, zenden twee expedities uit om via het ‘recht van de eerste 

bezitnemer’ Katanga onder hun controle te krijgen.56 Koning Leopold II is ervan 

overtuigd dat er goud te vinden is in de bodem van Katanga en kan dit niet laten 

gebeuren.57 De Congo Vrijstaat en de CCCI, opgericht in 1886 door Albert Thys, 

slaan de handen in elkaar en investeren in een aantal missies. Er worden in totaal vier 

expedities opgezet om Katanga te exploreren -lees: te annexeren-, om de inheemse 

bevolking aan het gezag van Leopold te onderwerpen en om de Katangese 

bodemrijkdommen in kaart te brengen.58  

De expeditie komt onder leiding van kapitein Lucien Bia.59 Albert Thys bevestigt 

nogmaals zijn vertrouwen in Francqui wanneer hij er bij Leopold op aandringt dat 

Francqui als tweede in rang wordt aangesteld, hetgeen ook gebeurt.60 Er gaat ook een 

geoloog mee, Jules Cornet, wiens bevindingen over de bodemrijkdommen van 

Katanga later van grote waarde zullen zijn. De missie wordt gefinancierd door de 

Compagnie du Katanga, een dochteronderneming van de CCCI.61 Via Boma, en 

Leopoldstad (Kinshasa) gaat de missie naar Lusambo, van waaruit de eigenlijke 

expeditie van start gaat op tien november 1891.62  

                                                
56	  Buelens,	  Congo,	  54-‐55.	  
57	  S.	  E.	  Katzenellenbogen,	  Railways	  and	  the	  Copper	  Mines	  of	  Katanga,	  Oxford	  
Studies	  in	  African	  Affairs	  (Oxford,:	  Clarendon	  Press,	  1973),	  10.	  
58	  Buelens,	  Congo,	  55-‐56.	  
59	  Algemeen	  Rijksarchief	  (ARA)	  -‐	  Y2/Émile	  Francqui,	  gedeelte	  geïnventariseerd	  
door	  Emile	  Vandewoude	  (Fonds	  Francqui)/1	  -‐	  brief	  van	  Leopold	  II	  aan	  P.	  de	  
Favereau,	  Minister	  van	  buitenlandse	  zaken,	  23-‐06-‐1896.	  
60	  ARA	  -‐	  Y2/Fonds	  Francqui/49	  -‐	  Brief	  van	  Thys	  aan	  de	  koning,	  16-‐04-‐1891	  en	  
antwoord	  van	  de	  koning	  aan	  Thys,	  17-‐04-‐1891.	  
61	  Buelens,	  Congo,	  56.	  
62	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  27-‐30.	  
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Het hoofddoel van de missie is de onderwerping van Msiri, heerser over het multi-

etnische Garenganze rijk in Katanga.63 Msiri had tot dan toe steeds, begrijpelijk, 

geweigerd om zich te onderwerpen aan het gezag van de Europese kolonisten.64 

Andere doelen zijn de verdere consolidatie van de grenzen van Katanga en een 

grondige geologische studie over de Katangese bodem. Het hoofddoel van de 

expeditie valt weg wanneer blijkt dat Msiri is vermoord door Omer Bodson, tweede in 

rang in de expeditie Stairs-Bodson, die ongeveer gelijktijdig met de expeditie Bia-

Francqui werd op poten gezet door de Compagnie du Katanga.65 Bodson overleeft 

zijn aanval op Msiri niet en wanneer Stairs in 1892 te ziek blijkt om de verdere 

leiding over zijn missie te blijven uitoefenen, neemt Bia de restanten van deze missie 

over. Ook Bia overlijdt even later waardoor de leiding over de expeditie in handen 

komt van Francqui.66 Op elf januari 1893 is de expeditie, die in veertien maanden 

meer dan zesduizend kilometer heeft afgelegd, officieel ten einde. Haar belangrijkste 

doelen zijn bereikt: Het rijk van Msiri is onderworpen en ‘bevrijd’ van haar wrede 

heerser, en de grenzen van Katanga zijn geconsolideerd.67 Geoloog Cornet heeft 

weliswaar geen goud aangetroffen in de bodem, maar heeft in 1892 een ontdekking 

gedaan die de toekomst van Katanga voor altijd zal veranderen. Hij ontdekt dat er 

grote hoeveelheden koper- en ijzererts aanwezig zijn in de Katangese grond, hetgeen 

later aan de basis zal liggen van de oprichting van de Union Minière du Haut Katanga 

(UMHK) en het Comité Spécial du Katanga (CSK).68 Koning Leopold II vraagt 

uitdrukkelijk dat de bevindingen van Cornet niet openbaar worden gemaakt.69 Dat zal 

pas gebeuren in 1894, wanneer Groot-Brittannië de grenzen van Congo Vrijstaat 

officieel erkent.70 

Zijn deelname aan de exploratie en ‘pacificatie’ van Katanga heeft grote gevolgen 

gehad voor het verdere leven van Francqui. Uit persoonlijke notities van Francqui 

                                                
63	  Buelens,	  Congo,	  57.	  Meer	  info	  over	  Msiri	  en	  zijn	  rijk:	  
http://www.kingmsiri.com	  	  
64	  Niet	  alleen	  de	  Belgen,	  maar	  ook	  de	  Britten	  vingen	  bot.	  Zijn	  weigering	  
tegenover	  de	  Britten	  heeft	  er	  ironisch	  genoeg	  voor	  gezorgd	  dat	  Leopold	  Katanga	  
alsnog	  kon	  inlijven.	  Ibid.,	  52-‐56.	  
65	  Ibid.,	  56.	  
66	  Cornet	  and	  Ganshof,	  Katanga,	  200-‐06,	  62-‐68.	  
67	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  40.	  
68	  Buelens,	  Congo,	  57.	  
69	  Cornet	  and	  Ganshof,	  Katanga,	  325.	  
70	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  41.	  



Delvaux Klaas 
 

 22 

tijdens de expeditie blijkt duidelijk dat hij onder de indruk is van de 

bodemrijkdommen die Katanga te bieden heeft. Hij stelt zelfs een rudimentair 

financieel plan op om Katanga te exploiteren.71 Het ruwe plan, dat Francqui bij mijn 

weten nooit verder heeft uitgewerkt, is mijns inziens een indicatie dat Francqui al 

vroeg gelooft in de rendabiliteit van Katanga en verklaart mee waarom Francqui later 

in de Generale Maatschappij, samen met onder andere Jean Jadot, zal behoren tot het 

koloniaal kamp.  

In 1929 schrijft Francqui een bijdrage tot een boek over Congo van Louis Franck, 

minister van Koloniën tussen 1918 en 1924.72 In deze bijdrage heeft Francqui het over 

zijn expeditie in Katanga. De belangrijkste verwezenlijking van de expeditie, zo geeft 

hij aan, is de ontdekking van de kopermijnen.73 Nu is in 1929 het belang van de 

koperwinning in Katanga wel al duidelijk, terwijl dat ten tijde van de expeditie nog 

helemaal niet het geval was. We mogen niet vergeten dat Leopold vooral het gebied 

wou annexeren voordat de Britten dit zouden doen en erop rekenend dat er grote 

goudvoorraden te vinden zouden zijn.74 Dat de bijdrage van Francqui in het boek van 

Franck bijna uitsluitend gaat over de mineralen die zijn gevonden, wijst mijns inziens 

op zijn grote interesse voor de geologische ontdekkingen van Jules Cornet. 

In de notities van Francqui vinden we nog een aantal opmerkelijke passages terug. In 

de herfst van 1891 uit Francqui in zijn dagboeken bedenkingen over de rekrutering en 

de behandeling van de dragers van de expeditie, meestal mannen uit Kasaï. Hij uit 

kritiek op de handelswijze van de Congo Vrijstaat en probeert zijn overste Bia ervan 

te overtuigen om voortaan de dragers niet meer te ketenen.75 Ook denkt hij na over 

een systeem om meer lastdieren voor het transport te gebruiken.76 Deze bevindingen 

staan in schril contrast met de zaken die hem in verband met zijn periode in Uélé 

worden toegeschreven, waarover verder meer. Het is niet duidelijk of Francqui, 

                                                
71	  ARA	  -‐	  Y2/Fonds	  Francqui/45	  -‐	  Plan	  voor	  een	  commerciële	  exploratie	  van	  
Katanga,	  van	  de	  hand	  van	  Francqui,	  ongedateerd.	  
72	  Julien	  Léon	  Laurent	  Vanhove,	  Histoire	  Du	  Ministère	  Des	  Colonies,	  Académie	  
Royale	  Des	  Sciences	  D'outre-‐Mer.	  Classe	  Des	  Sciences	  Morales	  Et	  Politiques.	  N.	  S.	  
(Bruxelles:	  Académie	  royale	  des	  sciences	  d'outre	  mer,	  1968),	  37.	  
73	  Emile	  Francqui,	  "L'exploration	  Du	  Katanga	  Et	  La	  Découverte	  Des	  Mines	  De	  
Cuivre,"	  in	  Le	  Congo	  Belge,	  ed.	  Franck	  Louis	  (Brussel:	  La	  Renaissance	  du	  Livre,	  
1929),	  51-‐61.	  
74	  Buelens,	  Congo,	  55.	  
75	  ARA	  -‐	  Y2/Fonds	  Francqui/37	  -‐	  Aantekeningen	  Francqui,	  22-‐10-‐1891.	  
76	  Ibid.	  01-‐12-‐1891.	  
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wanneer hij het commando over de expeditie overneemt, daadwerkelijk iets doet om 

het lot van de dragers te verbeteren. 

Wanneer de overgebleven expeditieleden op zeventien april 1893 in Brussel 

aankomen, wacht hen een feestelijk onthaal. Francqui en zijn kompanen worden van 

audiëntie over huldiging naar galabal gesleurd. De naam van Francqui zal voor altijd 

verbonden zijn met de kolonie.  

We kunnen er niet omheen dat naast de bovenstaande bevindingen ook de 

ontberingen die Francqui ongetwijfeld heeft moeten doorstaan tijdens de expeditie 

hem voor de rest van zijn leven zullen hebben getekend. Zijn karakter dat al door zijn 

jeugd gehard moet zijn geweest, zal tijdens de missie nog meer onder druk zijn gezet. 

Zijn opvoeding als wees, zijn opleiding in de militaire school en de harde expeditie in 

Katanga: het zijn mijns inziens verklarende factoren geweest voor het moeilijke 

karakter van Francqui, die zoals reeds vermeld, nu niet meteen bekend heeft gestaan 

als een zeer aimabele man. Daarnaast zullen bovenstaande factoren ongetwijfeld ook 

zijn doorzettingsvermogen en standvastigheid hebben versterkt. 

 

2.2.3 Uélé:  

 

Na een korte periode in België wordt Francqui door Leopold II eind september 1893 

gevraagd om de leiding van een expeditie in het noordoosten van Congo rond de 

Uélé-rivier op zich te nemen. Deze expeditie, met als bedoeling om een doorgang 

naar de Nijl te forceren, was in 1891 van start gegaan onder leiding van commandant 

Van Kerkhoven. Van Kerkhoven sneuvelt en Francqui gaat op de vraag in.77  

Dat Francqui toezegt, terwijl hij nog maar enkele maanden thuis is van zijn vorige, 

erg zware missie, zou volgens mij een uiting kunnen zijn van zijn torenhoge ambitie. 

Het feit dat de koning hem deze keer persoonlijk vraagt, is daar mijns inziens niet 

vreemd aan. Of Francqui hierbij één of ander masterplan voor ogen had, weet ik niet 

maar het is wel duidelijk dat hij gestaag verder werkt aan zijn opmars richting 

Belgische elite.  

Op achtentwintig april 1894 komt Francqui aan in Ibembo, Uélé. Hij neemt de leiding 

over de eenheden van de force publique, het leger van Congo Vrijstaat, over.78 De 

expeditie om een doorgang naar de Nijl te forceren werd voor de publieke opinie 
                                                
77	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  44.	  
78	  Ibid.,	  47.	  
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gekaderd binnen de ‘Arabische campagne’ die er, zo luidde de boodschap, op gericht 

was om de regio te bevrijden van Arabische slavenhandelaars.79 Deze legitimatie, 

hoewel destijds misschien wel oprecht bedoeld, klinkt naderhand nogal cynisch: ik 

kan mij niet van de indruk ontdoen dat de inheemse bevolking van de gebieden die 

door de Belgen (lees: Afrikaanse huurlingen met enkele Belgische officiers aan het 

hoofd) ‘bevrijd’ zijn geworden, van de regen in de drop terecht kwamen. De 

praktijken van het leopoldiaans bewind in Congo Vrijstaat zijn genoegzaam bekend 

en komen aan bod in de werken van Vangroenweghe, Marchal, Hochschild en 

anderen.80  

Na een dispuut met Frankrijk en Duitsland ziet Leopold zich genoodzaakt om af te 

zien van zijn plannen om zijn grondgebied tot aan de Nijl uit te breiden. In een 

internationaal akkoord, gesloten op veertien augustus 1894, worden de grenzen van 

Uélé wel vastgelegd, wat er op neerkomt dat de andere koloniale machten er geen 

aanspraak meer kunnen op maken.81 

Een groot deel van Uélé is wel nog in handen van Mahdistische troepen en Francqui 

trekt tegen hen ten strijde. Na een aantal zware veldslagen, waarbij Francqui nota 

bene zelf ook gewond geraakt, lukt het hem om de ‘indringers’ te verdrijven en zijn 

grondgebied te consolideren.82  

De troepen onder leiding van Francqui zijn echter gedecimeerd door zware verliezen 

in de strijd en hij vraagt het centraal bestuur in Boma om versterking. Wanneer deze 

arriveren, is Francqui niet te spreken over de kwaliteiten van de nieuwe manschappen, 

die volgens hem niet de minste militaire training hebben genoten en daardoor bij de 

minste schermutseling zouden sneuvelen83. Omdat Francqui deze troepen weigert te 

engageren, worden ze als deserteurs berecht en zouden ze moeten terechtgesteld 

worden. Francqui verbiedt dit echter en stuurt een brief naar gouverneur generaal 

                                                
79	  Buelens,	  Congo,	  50.	  
80	  Daniël	  Vangroenweghe	  and	  Linda	  Vandervelde,	  Rood	  Rubber	  :	  Leopold	  Ii	  En	  
Zijn	  Kongo	  (Leuven:	  Van	  Halewyck,	  2004),	  A.	  M.	  Delathuy,	  E.	  D.	  Morel	  Tegen	  
Leopold	  Ii	  En	  De	  Kongostaat	  (Berchem:	  EPO,	  1985),	  Adam	  Hochschild	  and	  Jan	  
Willem	  Bos,	  De	  Geest	  Van	  Koning	  Leopold	  Ii	  En	  De	  Plundering	  Van	  De	  Congo,	  1e	  
dr.,	  2e	  dr.,	  3e	  dr.,	  4e	  dr.,	  5e	  dr.	  ed.	  (Amsterdam:	  Meulenhoff,	  1998).	  
81	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  47.	  
82	  Fernand	  Baudhuin,	  "Francqui	  (Emile	  -‐	  Lucien	  -‐	  Joseph),"	  in	  Biographie	  
Nationale	  (Brussel:	  Thiry-‐Van	  Buggenhoudt,	  1866-‐1986),	  364,	  Ranieri,	  Emile	  
Francqui,	  50-‐51.	  
83	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  53.	  
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Wahis waarin hij stelt dat niet de nieuwe rekruten maar het centraal bestuur in Boma 

verantwoordelijk is.84  

Het dispuut tussen Francqui en het centraal gezag in Boma dat hiervan een gevolg is 

luidt het begin van het einde is van zijn Afrikaanse periode. Wahis is Francqui liever 

kwijt dan rijk en stuurt eerst Paul Le Marinel, die voorheen al de leiding had over een 

andere exploratie-missie in Katanga, om het bevel in november 1894 van Francqui 

over te nemen. Deze weigert echter omdat hij van oordeel is dat Francqui zijn taken 

naar behoren heeft uitgevoerd85. Francqui blijft hierdoor nog even op post maar op 

eenentwintig november moet hij de leiding van Uélé definitief afstaan aan luitenant 

Chaltin.86 

Francqui heeft er geen zin in om tweede viool te spelen en vertrekt eind november uit 

Uélé. In Boma scheept hij in naar Lissabon om dan door te reizen naar Brussel, waar 

hij aankomt op negen september 1896. Kort na zijn aankomst neemt Francqui ontslag 

uit het leger.87 Het vormt voor hem het einde van een tijdperk. 

Het dispuut tussen Francqui en het centraal beleid in Boma roept herinneringen op 

aan het citaat van René Cornet over het moment dat Francqui officier wordt.88 

Francqui had er blijkbaar een hekel aan om zich te plooien naar het gezag van zijn 

oversten. Zijn eigengereidheid en zijn koppigheid zullen hem later ook in zijn 

zakelijke carrière kenmerken. 

Zijn tussenkomst bij de dreigende executie van de nieuwe rekruten, die aan de basis 

ligt voor zijn vertrek uit Congo, staat in schril contrast met de bevindingen van Jules 

Marchal, die onder het pseudoniem A.M. Delathuy de gruweldaden in Congo 

Vrijstaat behandelt, aan de hand van aanklachten van Edmund Dean Morel die er 

uiteindelijk zullen voor zorgen dat Leopold II zijn kolonie aan de Belgische staat zal 

overleveren.89 Vooraleer ik verder uitweid over het onderzoek van Marchal, lijkt het 

me noodzakelijk te vermelden dat zijn figuur binnen de Belgische koloniale 

historiografie een nogal controversiële figuur is. Er wordt hem verweten dat de 

                                                
84	  ARA	  -‐	  Y2/Fonds	  Francqui/53	  -‐	  Kopie	  van	  een	  brief	  van	  Francqui	  aan	  Wahis,	  
26-‐02-‐1895.	  
85	  ARA	  -‐	  Y2/Fonds	  Francqui/67	  -‐	  Brieven	  van	  Le	  Marinel	  aan	  Francqui,	  30-‐11-‐
1894	  en	  16-‐01-‐1895.	  
86	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  55.	  
87	  Ibid.,	  57.	  
88	  Zie	  hoger.	  
89	  Delathuy,	  Morel	  Tegen	  Leopold	  Ii.	  
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conclusies van zijn onderzoek al op voorhand heeft getrokken en dat hij om zijn 

conclusies te staven, niet al te kritisch met zijn bronnen is omgegaan.90  

In zijn onderzoek naar de beschuldigingen van Morel citeert Marchal uitvoerig uit 

getuigenissen die zijn opgetekend in het kader van een Brits onderzoek naar het beleid 

van Leopold II in Congo Vrijstaat91. Een aantal van die getuigenissen beschuldigen 

Francqui van wandaden tegen zijn soldaten en tegen de plaatselijke bevolking in Uélé. 

Marchal citeert uit de verklaring van E. Matook, een Brits onderdaan van Egyptische 

origine die onder de leiding van Francqui was aangesteld als vertaler uit het Arabisch. 

Matook zou in 1895 enkele Sierra Leoonse soldaten ontmoet hebben die door 

Francqui voor kleinigheden tot zware straffen werden veroordeeld. Ook stellen ze dat 

ze weet hebben van drie van hun kompanen die door Francqui gefusilleerd werden 

omdat ze enkele kogels zouden zijn verloren of omdat ze een stuk cassavebrood 

zouden hebben ontvreemd.92  

De Britse vice-consul, L.R. Arthur, test de verklaring van Matook door de door hem 

geciteerde Henry Lewis te ondervragen. Lewis kwam in opstand tegen een, door 

Francqui bevolen, executie van een soldaat die een nacht was weggebleven, waarop 

Lewis gevangen wordt gezet, zonder eten. Francqui zou ook meermaals de opdracht 

tot slagen van de chicotte hebben gegeven, aldus Lewis.93 Lewis heeft het in zijn 

verklaring aan de vice-consul ook over verschillende executies van soldaten, bevolen 

door Francqui, meestal voor het verlies van kogels. De handen van de gefusilleerden 

moesten worden afgehakt en aan Francqui bezorgd worden. Deze wrede manier van 

executeren moest aldus Lewis dienen als voorbeeld voor de rest van de manschappen.  

Een niet geverifieerde bron van de vice-consul stelt dat Francqui aan zijn soldaten de 

opdracht gaf om naar dorpen in de omgeving te gaan om daar rubber en ivoor op te 

eisen.94 Wanneer de dorpelingen niet aan de vraag voldeden zond hij een andere 

gewapende groep om de nederzettingen aan te vallen. Deze troepen moesten nadien 

                                                
90	  Philippe	  Marechal,	  "Kritische	  Bedenkingen	  Bij	  De	  Controverses	  over	  Leopold	  Ii	  
En	  Congo	  in	  De	  Literatuur	  En	  De	  Media,"	  in	  Het	  Geheugen	  Van	  Congo:	  De	  
Koloniale	  Tijd,	  ed.	  Jean-‐Luc	  Vellut	  (Gent:	  Snoeck,	  2005),	  44.	  
91	  Deze	  paragraaf	  is	  gebaseerd	  op	  Delathuy,	  Morel	  Tegen	  Leopold	  Ii,	  147-‐51.	  	  
92	  Ibid.	  147	  
93	  De	  chicotte,	  een	  leren	  zweep,	  was	  een	  veel	  gebruikt	  en	  gevreesd	  straftuig	  in	  
Congo	  Vrijstaat.	  	  
94	  De	  vice-‐consul	  heeft	  het	  over	  ‘een	  zuivere	  privé-informatiebron’,	  Delathuy,	  
Morel	  Tegen	  Leopold	  Ii,	  150.	  
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aan Francqui rapporteren hoeveel mensen ze hadden gedood, met als bewijs hun 

afgehakte handen. 

Ook Francqui zelf komt aan het woord in het werk van Marchal, zij het onrechtstreeks 

via een citaat, aan Francqui toegeschreven, uit het dagboek van ene ‘Bricusse’ die 

onder Francqui diende in Uélé. Het citaat gaat over de verklaring van Francqui voor 

de onderwerping van Uélé, die moeizamer verliep dan in andere gebieden: 

 

 “In de grote agglomeraties van Kasaï en Sankuru ... volstaat het die lui er eens goed 

van langs te geven en hun aanplantingen, natuurlijk gegroepeerd op een beperkte 

oppervlakte, te verwoesten - gezien zij nergens naar toe kunnen vluchten, zijn zij 

verplicht zich te onderwerpen. Wat gebeurt hier [in Uélé, K.D.]? Er zijn hier geen 

agglomeraties, uit slechts één familie bestaande dorpen strekken zich over een 

aanzienlijke oppervlakte uit. Om ze alle te bezetten moet men over sterke effectieven 

beschikken. ... De overwonnenen ... zoeken toevlucht bij een buur die hun graag 

opneemt”.95 

 

De tegenstelling tussen Francqui als genadige bevelhebber die een executie omwille 

van desertie verhindert en Francqui als schrik voor zijn soldaten en de inheemse 

bevolking van Uélé kan niet groter zijn. Als verklaring voor dit contrast zijn er 

volgens mij verschillende hypotheses mogelijk. Vooreerst zou het kunnen dat één van 

de contrasterende beweringen vals is. Zoals hierboven reeds vermeld is het onderzoek 

van Marchal aan kritiek onderhevig en zou het kunnen dat hij niet kritisch genoeg met 

zijn bronnen is omgegaan. Het zou evengoed kunnen dat Francqui de executie van de 

deserteurs in realiteit niet heeft verhinderd, maar het feit dat de executie niet is 

doorgegaan aangrijpt om zijn ongenoegen over het centrale beleid in Boma te 

ventileren. Het zou ook kunnen dat ofwel de verklaringen die door de Britten zijn 

opgetekend vals waren, of dat de Britten ze zelf vervalst hebben. We mogen niet 

vergeten dat de aanklachten van Morel tegen de praktijken in Congo door Leopold 

zelf werden afgedaan als een lastercampagne die paste in een groter Brits plan om 

Congo te annexeren.96 Door dit te stellen wil ik trouwens absoluut niet ontkennen dat 

er wel degelijk wandaden zijn begaan in Congo Vrijstaat. 

                                                
95	  Geciteerd	  in	  Ibid.,	  151.	  
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Daarnaast zou het mijns inziens ook best mogelijk zijn dat beide vaststellingen wel 

degelijk kloppen en dat de opportunistische Francqui de nakende executie verhindert, 

juist om het beleid van de gouverneur generaal op de korrel te nemen, en niet zozeer 

uit menslievendheid. 

Tot slot kunnen we een mogelijke verklaring vinden als we rekening houden met de 

tijdsgeest en de omstandigheden van de missie van Francqui in Uélé. Misschien vond 

hij daadwerkelijk dat de mannen die moesten worden gefusilleerd niets hadden 

misdaan en wordt zijn weigering om tot de executie over te gaan ingegeven door één 

of ander rechtvaardigheidsgevoel. In het geval dat de beweringen over de wandaden 

dan ook zouden kloppen, zou je misschien kunnen stellen dat Francqui weliswaar 

bikkelhard was voor zijn troepen, maar dat hij dat zelf gerechtvaardigd vond. De 

periode dat Francqui in Uélé gelegerd was, werd namelijk gekenmerkt door grote 

schaarste, zowel in voedsel als in munitie, en kon het verliezen of ontvreemden van 

kogels of eten verstrekkende gevolgen hebben. Wat er ook van zij, de contrasten 

blijven groot en als de bevindingen van Marchal kloppen, dan zouden ze kunnen 

indiceren dat Francqui het leven van zijn manschappen en van de inheemse bevolking 

niet veel waard vond. Deze mening zou overigens perfect kunnen kaderen in de op dat 

moment algemeen heersende opvatting in België over de inheemse bevolking van 

Congo. Dit wordt treffend geïllustreerd door het artificiële Congolees dorp op de 

wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894, de publiekstrekker bij uitstek van de 

tentoonstelling.97 In dit dorp worden verschillende volkeren uit Congo tentoongesteld 

als in de zoo. Nog een indicatie over de heersende opinie over de gekoloniseerde 

volkeren vinden we in het feit dat het aan Belgische vrouwen ten stelligste werd 

afgeraden om contacten te hebben met de mensen uit het nagebouwde dorp omdat dat 

gevaarlijk zou kunnen zijn. Zo zal een onderzoek naar een doodgeboren meisje met 

zware misvormingen in 1896 worden toegeschreven aan het feit dat de moeder te lang 

naar één van de vrouwen in het dorp had staan kijken.98  

 

 

` 

                                                
97	  Maarten	  Couttenier,	  Congo	  Tentoongesteld	  :	  Een	  Geschiedenis	  Van	  De	  Belgische	  
Antropologie	  En	  Het	  Museum	  Van	  Tervuren	  (1882-1925)	  (Leuven:	  Acco,	  2005),	  
133.	  
98	  Ibid.,	  138.	  



Delvaux Klaas 
 

 29 

2.3 Besluit 

 

Tijdens dit hoofdstuk is het duidelijk geworden dat de jeugd en de militaire carrière 

van Francqui een grote invloed zullen hebben op de rest van zijn leven. Zijn harde 

karakter, standvastigheid en doorzettingsvermogen zijn er door gevormd. Ook zijn 

visie inzake Congo krijgt vorm gedurende zijn periode in militaire dienst. Hij komt in 

contact met Albert Thys die onder de indruk is van Francqui’s capaciteiten. Het zal er 

mee voor zorgen dat Francqui later aan boord wordt gehesen in de raad van bestuur 

van de Banque d’Outremer.  

Francqui raakt onder indruk van de geologische ontdekkingen van Jules Cornet 

tijdens de expeditie in Katanga wat er later mee verantwoordelijk zal zijn dat hij de 

uiteindelijke rendabiliteit van Congo zal blijven verdedigen. We kunnen hierin 

trouwens de eerste tekenen zien van Francqui’s interesse in wetenschappen, wat er 

hem later tot de oprichting van verschillende wetenschappelijke instituties zal leiden.  

Zijn hang naar avontuur die Francqui gedurende zijn hele Afrikaanse loopbaan ten 

toon spreidt wordt mijns inziens later weerspiegeld in de risico’s die de man bereid 

was te nemen op zakelijk gebied, door volop in te zetten op Congo terwijl dat zeker in 

de eerste jaren een verlieslatende onderneming was, zoals we later zullen zien.  

De hardheid tenslotte die Francqui etaleert in Uélé zullen we later terug tegen komen, 

wanneer duidelijk zal worden dat de manier van zaken doen van Francqui er één was 

zonder scrupules. 

Hoewel hij er nadien nooit terug is gekeerd, heeft Congo bij Francqui een blijvende 

indruk achtergelaten maar het omgekeerde is evenzeer het geval, zoals blijkt uit de 

grafredes na zijn dood in 1935. Francqui schenkt zijn naam aan een belangrijke 

havenstad, Port Francqui, vandaag Ilebo.99 Later, eind jaren twintig, wordt er een 

waterkrachtcentrale naar hem vernoemd, al moeten we hierbij vermelden dat dat niet 

alleen was ter ere van zijn exploratie van Katanga, maar ook als eerbetoon aan de 

voorzitter van de raad van bestuur van de UMHK, de opdrachtgever tot de bouw van 

de centrale.100 

 

 
                                                
99	  Buelens,	  Congo,	  683.	  
100	  René	  Brion	  and	  Jean-‐Louis	  Moreau,	  Van	  Mijnbouw	  Tot	  Mars	  :	  De	  
Ontstaansgeschiedenis	  Van	  Umicore	  (Tielt:	  Lannoo,	  2006),	  138.	  
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3. 1896 - 1918: Het begin van een zakelijke carrière 

 
De periode tussen 1896 en 1918 kunnen we als een soort overgangsfase beschouwen 

in het leven van Francqui. Toch zijn er, zoals zal blijken, ook in deze periode een 

aantal zaken die belang hebben voor mijn onderzoek naar de band tussen Francqui en 

Congo. In het eerste deel zal ik de Chinese periode van Francqui behandelen met 

aandacht voor zijn eerste stappen in de zakenwereld. De instap van Francqui in de 

Generale Maatschappij van België behandel ik nadien in een aparte paragraaf omdat 

die gebeurtenis belangrijke gevolgen heeft gehad voor zijn koloniale zakencarrière. 

Tot slot wil ik niet voorbij gaan aan de periode van de Eerste Wereldoorlog waarin 

Francqui een grote rol heeft gespeeld. 

 

3.1 1896 - 1902: Consulaat in China & de eerste stappen in de zakenwereld 

 

Na zijn teleurstelling in Afrika en zijn ontslag uit het leger kiest Francqui voor een 

consulaire carrière. Ranieri suggereert dat deze carrièrewending wel eens zou kunnen 

zijn ingegeven door Leopold wanneer Francqui door hem ontvangen wordt. Harde 

bewijzen hiervoor heeft ze echter niet.101 Vast staat wel dat het vorstenhuis, wanneer 

Francqui zijn kandidatuur indient bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn 

kandidatuur zwaar heeft ondersteunt. Getuige hiervan is de notitie die de minister van 

Buitenlandse Zaken, baron Paul de Favereau, toevoegt aan de brief van Francqui: “Le 

roi et S.A.R. [Zijne Koninklijke Hoogheid, K.D.] le prince Albert s’intéressent 

vivement à Monsieur Francqui”.102 Na een korte stage en de nodige druk van de 

koning op de Favereau die blijkbaar niet voor de kandidatuur van Francqui gewonnen 

is, wordt Francqui op twaalf september 1896 benoemd als consul in Hankou, 

China.103  

Francqui, ondertussen in oktober 1896 getrouwd met Augustine Ferguson, wordt bij 

de koning ontboden op zeven november van datzelfde jaar. Hij wordt er ingelicht over 

zijn taak in China: Hij moet er onderhandelen over de concessie voor een spoorlijn 

                                                
101	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  59.	  
102	  Geciteerd	  in	  Ibid.	  
103	  Na	  verschillende	  aanbevelingsbrieven	  te	  hebben	  geschreven	  die	  zonder	  
gevolg	  bleven,	  dreigde	  Leopold	  ermee	  geen	  ministeriële	  besluiten	  van	  BuZa	  meer	  
te	  onderteken	  tot	  Francqui	  werd	  benoemd.	  Ibid.,	  60-‐61,	  64.	  
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tussen Beijing en Hankou.104 China heeft erg te lijden gehad onder de Chinees-

Japanse oorlog en heeft moeilijkheden om haar infrastructuur verder uit te bouwen.105 

Na een reis van anderhalve maand komt Francqui aan in Shanghai. De 

onderhandelingen schieten goed op maar omdat er te weinig interesse is van 

Belgische investeerders dreigt het toch nog mis te lopen. Om dit euvel op te lossen 

wordt in maart 1897 een Frans-Belgische vennootschap, de Société d’Études des 

chemins de fer en Chine, opgericht met als voornaamste aandeelhouders de GMB, de 

Banque de Paris et des Pays-Bas en Cockerill. Ook Leopold investeert een deel van 

zijn persoonlijk kapitaal in het project.106 Het is bij mijn weten de eerste keer dat 

Francqui in contact komt met de Generale Maatschappij. Na moeilijke 

onderhandelingen wordt uiteindelijk een akkoord bereikt op zevenentwintig juli 

1897.107  

Tijdens de onderhandelingen ontmoet Francqui Paul Claudel, schrijver en later Frans 

ambassadeur in Brussel, die deel uitmaakt van de Franse delegatie van de Société 

d’Études des chemins de fer en Chine.108 Het is een begin van een vriendschapsrelatie 

tussen beiden, getuige de rede die Claudel uitspreekt na Francqui’s dood.109 Claudel 

zal trouwens het slagen van de onderhandelingen volledig toeschrijven aan Francqui, 

ondanks het feit dat deze verschillende keren door de Franse delegatieleider, Alexis 

Dufourny, wordt tegengewerkt.110 De inspanningen van Francqui om tot een akkoord 

te komen zijn niet onopgemerkt gebleven. Het levert hem een promotie tot consul in 

Shanghai op.111 

De supervisie over de bouw van de Beijing-Hankou-spoorlijn wordt toevertrouwd aan 

de ingenieur Jean Jadot.112 Jean Jadot (1862-1932) zal later, naast Francqui, één van 

                                                
104	  Ibid.,	  64-‐65.	  
105	  Ibid.,	  62.	  
106	  De	  Boeck,	  Emile	  Francqui,	  Ongekroond	  Staatshoofd,	  17.	  
107	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  72,	  Ginette	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Léopold	  Ii	  Et	  Les	  
Groupes	  Financiers	  Belges	  En	  Chine	  :	  La	  Politique	  Royale	  Et	  Ses	  Prolongements	  
(1895-1914),	  Académie	  Royale	  De	  Belgique.	  Classe	  Des	  Lettres.	  Mémoires.	  
Collection	  in-‐8.	  2e	  Série	  (Bruxelles:	  Palais	  des	  Académies,	  1972),	  124.	  
108	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  69-‐70.	  
109	  Paul	  Claudel,	  "Un	  Bonaparte	  Brabançon:	  Emile	  Francqui,"	  in	  Emile	  Francqui,	  
1863-1935	  :	  In	  Memoriam,	  Hommage	  De	  L'illustration	  Congolaise	  Au	  Grand	  Belge,	  
Au	  Grand	  Colonial	  Emile	  Francqui	  (Brussel:	  Presses	  de	  la	  S.A.R.,	  1935).	  
110	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  71-‐72.	  
111	  Ibid.,	  77-‐78.	  
112	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  97.	  
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de zwaargewichten van de Belgisch-Congolese industrie worden. Hij staat mee aan de 

wieg van de oprichting van de drie grote koloniale bedrijven die in 1906 worden 

opgericht in de schoot van de Generale Maatschappij: De UMHK, de Compagnie du 

chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK) en de Société Internationale 

Forestière et Minière du Congo (Forminière).113 Hij stapt in 1906 in de raad van 

bestuur van de GMB, wordt vice-gouverneur in 1912 en gouverneur in 1913. Jadot is 

de belangrijkste figuur binnen wat de invloedrijke familiale clan Cousin-Jadot (De 

familie Cousin is zijn schoonfamilie) wordt genoemd. Naast Jean Jadot zullen heel 

wat andere leden van de clan zetelen in de raden van bestuur van verschillende 

bedrijven. Het levert de clan de bijnaam van ‘la famille impériale’ op.114 Net als 

Francqui zal Jadot talloze mandaten uitoefenen in bedrijven die rechtstreeks of 

onrechtstreeks aan Congo gelinkt zijn. Het is Jadot die Francqui zal introduceren in de 

raad van bestuur van de GMB. Samen zullen ze het vizier van de Generale steeds 

meer richting Congo richten en wanneer Jadot sterft in 1932 volgt Francqui hem op 

als gouverneur van de GMB.115  

De twee ontmoeten elkaar voor het eerst in China in december 1898. Er ontwikkelt 

zich een sterke vriendschappelijke band tussen beiden en ook op zakelijk vlak zullen 

ze elkaar later uitstekend aanvullen.116 Over de ontmoeting tussen Jadot en Francqui 

in China zegt Kurgan-van Hentenryk het volgende:  

 

“C’est de cette époque aussi que datent les liens solides qui déboucheront sur la 

brillante équipe qu’il [Jadot, K.D.] formera avec Francqui à la direction de la Société 

Générale pendant vingt ans”.117  

  

In februari 1900 verlaat Francqui Shanghai en keert hij terug naar België waar hij 

aankomt op achtentwintig maart.118 Ranieri is ervan overtuigd dat Francqui naar 

België terugkeert op aanraden van Leopold, die hem op de hoogte zou hebben 
                                                
113	  Jean	  Puissant	  and	  Ginette	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Dictionnaire	  Des	  Patrons	  En	  
Belgique	  :	  Les	  Hommes,	  Les	  Entreprises,	  Les	  Réseaux	  (Bruxelles:	  De	  Boeck	  
Université,	  1996),	  383-‐86.	  
114	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  114.	  
115	  Puissant	  and	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Dictionnaire	  Des	  Patrons	  En	  Belgique	  :	  
Les	  Hommes,	  Les	  Entreprises,	  Les	  Réseaux,	  383-‐86.	  
116	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  79.	  
117	  Ibid.,	  114.	  
118	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  93.	  
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gebracht van de plannen om een nieuwe maatschappij op te richten die de Belgische 

belangen in China zou bundelen. De koning zou Francqui in gedachten hebben gehad 

voor de baan van hoofdbeambte van de nieuwe maatschappij in China.119 Er wordt 

inderdaad een nieuwe maatschappij, de Compagnie Internationale d’Orient, 

opgericht, nota bene op de dag dat Francqui in Brussel aankomt.120 De Compagnie 

d’Orient is een dochteronderneming van de Banque d’Outremer. Francqui wordt 

benoemd tot hoofdbeambte van de Compagnie in China en krijgt als opdracht om er 

de Belgische zakelijke belangen verder uit te bouwen.121 Het is in deze hoedanigheid 

dat Francqui voor de eerste keer de kans krijgt om zijn zakelijke talenten ten toon te 

spreiden. Volgens Kurgan-van Hentenryk zullen zijn acties ten behoeve van de 

Compagnie d’Orient hem rechtstreeks leiden tot zijn opname in de raad van bestuur 

van de Banque d’Outremer in 1905.122 De Banque d’Outremer is opgericht in 1899 

met als doel te investeren in koloniale bedrijven, zowel in Congo als in de rest van de 

wereld.123 Er worden buitenlandse investeerders aangetrokken maar de leiding is toch 

vooral in Belgische handen. De GMB neemt een belangrijke participatie en levert ook 

de eerste voorzitter, Joseph Devolder, lid van de raad van bestuur van de Generale. 

Afgevaardigd bestuurder wordt Albert Thys van de CCCI, een oude bekende van 

Francqui.124  

Omwille van de Boxer rebellion duurt het tot eind februari 1901 voordat Francqui 

terug naar China vertrekt om er zijn nieuwe taak uit te oefenen.125 Het belangrijkste 

wapenfeit uit deze periode is het dossier rond de reorganisatie en exploratie van de 

steenkoolmijnen van Kaiping. In deze context ontmoet hij voor het eerst Herbert 

Hoover die er als ingenieur voor een Britse firma werkt.126 Met Hoover zal Francqui 

intensief samenwerken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Francqui vindt dat hij ter 
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plekke te veel wordt tegengewerkt en is van oordeel dat hij zijn taak veel meer naar 

behoren zal kunnen uitvoeren vanuit Brussel, en dan nog liefst als voorzitter van de 

Compagnie d’Orient. Deze plannen deelt Francqui in een brief mee aan de 

Leopold.127  

Francqui komt in Brussel aan op vijfentwintig juli 1902.128 Hij zal niet meer 

terugkeren naar China en blijft de belangen van de Compagnie d’Orient vanuit België 

behartigen. In februari 1903 wordt hij opgenomen in de raad van bestuur en in april 

1904 wordt hij gedelegeerd bestuurder. Door een toenemend nationalisme in China 

wordt het voor de Belgen alsmaar moeilijker om er hun zakenbelangen verder uit te 

bouwen. Het zet de Compagnie d’Orient aan om in de jaren die daar op volgen, onder 

impuls van Francqui hun investeringen minder op China te richten maar een meer 

internationale koers te varen. Er worden participaties opgezet in projecten in onder 

andere Brazilië, Canada en Egypte.  

Ranieri stelt dat Koning Leopold II teleurgesteld is in de koerswijziging van de 

Compagnie d’Orient waardoor zijn relatie met Francqui verzuurt.129 Marchal ziet 

echter een andere reden: Leopold zou de grenzeloze ambitie van Francqui en diens 

onstilbare honger naar geld beu zijn geweest.130 Om welke reden dan ook, het staat 

vast dat de relatie tussen beiden serieus is bekoeld. Getuige hiervan is het feit dat de 

uitgebreide briefwisseling die de twee onderhouden abrupt stopt in de zomer van 

1904.131 

Francqui’s periode in China lijkt ons op het eerste zicht weinig te kunnen vertellen 

over zijn band met Congo. Ze is mijns inziens echter wel van belang omdat Francqui 

in deze periode zijn intrede maakt in de Belgische zakenwereld, daarin geruggesteund 

door Albert Thys en Leopold II. Francqui krijgt de kans om zijn zakelijke en 

diplomatieke talenten te etaleren en maakt daarbij de nodige indruk, getuige volgend 

citaat van Paul Claudel wanneer hij het heeft over de Chinese periode van Francqui: 
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“Ce que j’admirais chez Francqui, c’était la masse, l’unité qui donnait à cette 

puissante organisation [de Compagnie d’Orient, K.D.], dominée par un bon sens 

génial et par une imagination quasi diabolique, un impact, une puissance de 

pénétration à peu très irrésistibles. Quand il donnait à fond, quand cette œil terrible 

s’allumait, quand cette tête énorme se mettait à s’agiter dans son faux-col, au-dessus 

de ce cou et de ces épaules de Briarée [Griekse mythologie: reus met honderd armen, 

K.D.], on sentait que le sol allait trembler sous la charge d’un rhinocéros. Francqui 

n’avait rien de l’amateur; ce qui ne concernait pas sa tâche directe n’avait pas plus 

d’intérêt pour lui que les ruines d’un temple antique ne peuvent en avoir pour un 

lion”.132 

 

Dit citaat is wat mij betreft toepasbaar op de hele zakelijke carrière van Francqui en 

geeft treffend weer hoe overweldigend Francqui moet zijn overgekomen. Francqui’s 

manier van zaken doen wordt ook passend beschreven door Jadot in een brief aan zijn 

vrouw uit 1906 waarin hij de handelswijze van Francqui vergelijkt met die van de 

clan Cousin-Jadot:  

 

“Francqui est un financier et ne fait que de la finance, tous les moyens lui étant bons, 

tandis que dans notre groupe par exemple, on traite les affaires pour les exécuter et 

les conduire jusqu’au bout”.133 

 

Kurgan-van Hentenryk vergelijkt de persoonlijkheden van Jadot en Francqui als 

volgt: 

 

“Nous avons eu l’occasion de souligner le contraste frappant des personnalités de 

Jadot et Francqui. Alors que le premier peut être considéré comme un honnête 

homme [sic.], Francqui fait déjà figure aux yeux de ses contemporains d’aventurier 

de grande classe, de ‘requin’ pour user d’un vocabulaire plus familier ...”.134 
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133	  Jadot	  aan	  zijn	  vrouw,	  15-‐02-‐1906.	  Geciteerd	  in:	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  
Gouverner	  La	  Générale,	  115.	  
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We zouden, afgaand op bovenstaand citaat, kunnen stellen dat in de tandem Jadot-

Francqui, Jadot de berekende, voorzichtige is en Francqui de durver, de gehaaide 

zakenman.  

Als we spreken over zijn periode in China is het naar mijn mening nuttig om even stil 

te staan over hoe Francqui dacht over de Chinezen. Rond de eeuwwisseling moeten 

Chinezen voor de Belgen zeer exotisch zijn geweest, misschien zelfs nog exotischer 

dan de inwoners van Congo. In verband met Francqui’s visie op de Chinese bevolking 

citeer ik graag enkele passages uit het werk van Kurgan-van Hentenryk over de 

Belgische zakenbelangen in China: 

 

“[Francqui faisait] preuve dans le traitement des affaires d’un réalisme qui dépassait 

parfois les bornes de la déontologie de leurs fonctions. Ce réalisme audacieux [lui] 

était inspiré par un profond mépris pour la décadence de la société chinoise, 

décadence dont [il estimait] de tirer parti”.135 

 

In een andere passage heeft ze het over het koloniale verleden van Francqui: “Le 

passé colonial de Francqui, dont la brutalité était connue, ne la prédisposait pas à 

éprouver beaucoup de considération pour les Chinois”.136 

Binnen de context van onze hedendaagse maatschappij zouden we, afgaand op 

voorgaande passages, Francqui als racistisch kunnen bestempelen. Naar mijn mening 

echter mogen we de maatschappelijke context rond de eeuwwisseling niet uit het oog 

verliezen. De minachting van Francqui ten aanzien van de Chinese samenleving, valt 

immers perfect te kaderen binnen het heersende Europese superioriteitsgevoel. Zijn 

harde karakter, zijn brutaliteit en gehaaidheid in het zakendoen vormen, 

gecombineerd met dit superioriteitsgevoel een plausibele verklaring voor de 

opvattingen van Francqui zoals die hierboven vermeld staan. Is het trouwens niet 

datzelfde superioriteitsgevoel dat aan de basis ligt van de ‘filantropische’ 

beschavingsmissie, de belangrijkste legitimatie voor het koloniaal project? 

 

 

 

                                                
135	  Ibid.,	  366.	  
136	  Ibid.,	  732.	  Deze	  passages	  worden	  ook	  aangehaald	  in	  het	  werk	  van	  Marchal:	  
Delathuy,	  Morel	  Tegen	  Leopold	  Ii,	  144.	  
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3.2 De instap in de Generale Maatschappij  

 

In 1910 wordt de Compagnie d’Orient opgeslokt door de Banque d’Outremer.137 

Albert Thys neemt het voorzitterschap van Devolder over en Francqui wordt benoemd 

tot afgevaardigd bestuurder.138 De verstandhouding tussen Thys en Francqui begint in 

de loop van dat jaar echter ernstig te verzuren. Francqui kan niet goed om met de 

neiging van Thys om zich met alles wat binnen de Banque d’Outremer gebeurt te 

bemoeien.139 Hij pikt het niet dat Thys zijn twee schoonzonen aan het hoofd zet van 

verschillende dochterondernemingen en beschuldigt hem, niet geheel ten onrechte, 

van nepotisme.140 Een onderliggende reden voor het dispuut tussen Francqui en Thys 

zou naar mijn mening kunnen liggen in het feit dat Francqui sowieso moeite heeft met 

gezag, wat vroeger al verschillende keren tot uiting is gekomen.141 

De spanningen tussen beiden heeft als gevolg dat Francqui een uitweg zoekt uit de 

Banque d’Outremer, zonder echter zijn zakelijke carrière op te willen geven.142 

Wanneer Joseph Devolder in 1910 om gezondheidsredenen ontslag neemt als 

directeur van de GMB, moet er een opvolger worden aangeduid. Francqui ruikt zijn 

kans en benadert Jean Jadot in de hoop de vrijgekomen plaats te kunnen innemen.143 

De twee hebben ondertussen een goede persoonlijke verstandhouding en Jadot stemt 

er dan ook mee in om Francqui’s kandidatuur in de raad van bestuur van de GMB 

voor te dragen en te verdedigen.144  

De bestuursraad van de GMB hanteert een strikt beleid van politiek evenwicht, wat 

betekent dat de helft van de bestuurders katholiek en de andere helft van liberale 

strekking moet zijn. Francqui is niet geïnteresseerd in politiek. Hij zal in zijn leven 

nooit tot een politieke partij behoren, zelfs niet op de momenten dat hij als minister in 

                                                
137	  Brion	  and	  Moreau,	  Archives	  De	  La	  Banque	  D'outremer,	  IX.	  
138	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  113.	  
139	  René	  Brion,	  Jean-‐Louis	  Moreau,	  and	  Erik	  Tack,	  De	  Generale	  Maatschappij	  Van	  
België	  1822-1997,	  Tenoren	  Van	  De	  Economie	  (Antwerpen:	  Mercatorfonds,	  1998),	  
186.	  
140	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  113.	  Thys	  verzamelde	  een	  heel	  netwerk	  van	  
familieleden	  rond	  zich,	  zodanig	  dat	  men	  zelfs	  zal	  spreken	  van	  een	  heuse	  
dynastie-‐Thys.	  Buelens,	  Congo,	  55.	  
141	  Zie	  2.1	  over	  zijn	  tijd	  in	  de	  militaire	  school	  en	  2.2.3	  over	  het	  einde	  van	  zijn	  
Afrikaanse	  carrière.	  
142	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  113.	  
143	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  106.	  
144	  Brion,	  Moreau,	  and	  Tack,	  De	  Generale	  Maatschappij,	  157.	  
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de regering zetelt.145 Hij houdt er echter wel liberale ideeën op na en staat bekend als 

een vrijmetselaar.146  

Francqui’s levensopvatting maakt zijn kandidatuur onmogelijk hoewel de gouverneur 

van de GMB, Ferdinand Baeyens, Francqui niet ongenegen is. Baeyens zit zo met de 

zaak verveeld, dat hij aan Jadot voorstelt om een koloniaal filiaal op te richten als een 

soort wachtkamer waarin Francqui een leidende rol zou krijgen totdat er een liberale 

stoel in de raad van bestuur zou vrijkomen.147 Het koloniaal filiaal komt er niet en 

Jadot stelt met succes Edmond Carton de Wiart, een katholiek, voor om Devolder op 

te volgen.148 De eerste poging van Francqui om tot de Generale Maatschappij toe te 

treden is mislukt.  

Francqui zet zijn dan maar activiteiten binnen de Banque d’Outremer 

noodgedwongen verder. Ik grijp hier graag even terug naar het citaat uit de brief van 

Jadot aan zijn vrouw uit 1906 waarin hij Francqui typeert als een man die enkel in 

financiën is geïnteresseerd.149 Dit blijkt uit het feit dat de Banque d’Outremer zich 

onder het bestuur van Francqui zich meer en meer zich louter met bancaire zaken zal 

bezig houden.150  

1910 zal ook het moment zijn waarop de zakelijke carrière van Francqui de koloniale 

toer opgaat. De Banque d’Outremer neemt een belangrijke participatie in de 

oprichting van de Société Belge Industrielle et Minière du Katanga (Simkat). Simkat 

is een initiatief van de Generale Maatschappij met als grote doel het groeperen en 

beheren van de concessierechten van een aantal mijnbedrijven in Congo. Naast Thys 

als voorzitter zetelt Francqui als bestuurder in de raad van bestuur.151 In 1911 koopt 

de Banque d’Outremer zich voor zestig percent in bij de Compagnie Belge Maritime 

du Congo (CBMC), een rederij die transport van en naar Congo verzorgt.152  

In 1912 sterft Léon Barbanson, een liberaal binnen de raad van bestuur van de GMB. 

Nu ligt niets de toetreding van Francqui tot de GMB nog in de weg en eind 1912 

                                                
145	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  106.	  
146	  Francqui	  zou	  in	  1884	  in	  de	  loge	  geïntroduceerd	  zijn	  via	  zijn	  regiment	  dat	  
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147	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  106.	  
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151	  Buelens,	  Congo,	  206.	  
152	  Ibid.,	  162-‐63.	  
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wordt zijn kandidatuur goedgekeurd.153 Hierop neemt Francqui ontslag uit de Banque 

d’Outremer waar het Thys zelf is die zijn functies zal overnemen.154 

In 1913 volgt Jadot Ferdinand Baeyens op als gouverneur van de GMB. Dit feit, 

gecombineerd met de opname van Francqui in de raad van bestuur bezegelt volgens 

Brion en Moreau het tijdperk van de ‘erfgenamen’ binnen de GMB. Voor die tijd 

werden opvolgers in de raad van bestuur van de GMB steevast gezocht tussen 

familieleden van andere bestuurders. Vanaf het voorzitterschap van Jadot vangt echter 

het tijdperk van de ‘meritocraten’ aan.155 Aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog zal de raad van bestuur van de GMB bijna uitsluitend bestaan uit 

mannen die hun capaciteiten op het terrein hebben bewezen. Kurgan-van Hentenryk 

noemt deze evolutie “la professionalisation de la direction” en noemt de 

transformatie van de GMB in een machtige internationale holding daar een gevolg 

van.156  

Jadot en Francqui zullen in de jaren die volgen hun invloed steeds verder uitbreiden. 

Ze duwen de GMB een meer koloniale koers uit en trekken voor de raad van bestuur 

steeds meer Congo-gezinden aan.157 Je zou kunnen zeggen dat de komst van Francqui 

en de promotie van Jadot voor de Generale Maatschappij het koloniale tijdperk 

inleidt. In haar prosopografische studie over de bestuurders van de Generale geeft 

Kurgan-van Hentenryk het hoofdstuk over de periode van 1914 tot 1934 een passende 

titel: L’empreinte de coloniaux, een vlag die mijns inziens de lading dekt.158 

 

3.3 Eerste Wereldoorlog 

 

De Eerste Wereldoorlog zal de positie van de Generale Maatschappij gevoelig 

versterken. Deze vaststelling is op het eerste zicht paradoxaal. Deze paradox is deels 

te verklaren door de vernietiging en ontmanteling van de vaderlandse industriële 

sector, wat ervoor zorgt dat binnenlandse investeringen uitblijven. Tegelijk heeft de 

Belgische staat nood aan extra fondsen waardoor de activiteit van de banken zich 

verlegt van de commerciële en industriële sector naar ondernemingen die instaan voor 
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de staatsfinanciën. Ook de schaarste en de daaraan gekoppelde inflatie komen de 

Generale Maatschappij goed uit. De combinatie van het gebrek aan investeringen, de 

schaarste en de inflatie zorgt ervoor dat de bankdeposito’s in België groeien en dat 

terwijl de gewone bevolking in grote armoede leeft.159  

Bijkomend gegeven is dat de verhoudingen van de Nationale Bank van België tot de 

Duitse bezetter snel verzuren. Hierdoor wordt aan de Nationale Bank het recht 

ontnomen om geld te drukken. Dat recht wordt door Jadot met succes naar de GMB 

toegehaald.160  

De oorlog zal het imago van de GMB geen kwaad doen. Wanneer Ernest Solvay, 

stichter van het chemische Solvay-imperium en eveneens actief in een aantal 

koloniale bedrijven, in de loop van 1914 het initiatief neemt tot de oprichting van het 

Comité Nationale de Secours et d’Alimentation (CNSA), stelt de GMB haar 

gebouwen en personeel ter beschikking.161 Het CNSA moet het leed van de oorlog 

voor de bevolking proberen te verlichten door de bevoorrading van levensmiddelen te 

verzekeren.162 Francqui stelt zich meteen ter beschikking om de leiding op zich te 

nemen.163 Was dit een daad van vaderlandsliefde, zoals Ranieri het laat uitschijnen?164 

Wellicht, al kan niet worden uitgesloten dat Francqui in het CNSA ook een 

opportuniteit zag om zijn invloed in België te vergroten.  

In het kader van deze scriptie lijkt het me niet aangewezen om al te zeer op de details 

van de werking van het CNSA in te gaan, omdat ons dat te ver van Francqui’s band 

met Congo zou afleiden. Het volstaat om aan te duiden dat Francqui er - weliswaar 

met grote moeite - in geslaagd is om met de hulp van Herbert Hoover, die Francqui 

kende van zijn tijd in China, de voedselbevoorrading te blijven voorzien ondanks de 

uitdrukkelijke eis van de Britten om alle havens van bezet Europa te blokkeren.165 
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Voorts is het belangrijk om te vermelden dat het CNSA tijdens de oorlog in België 

fungeert als een soort officieuze regering met Francqui aan het hoofd. In het licht 

hiervan kunnen we het CNSA beschouwen als een katalysator voor de macht van 

Francqui, die voor zijn verdiensten op 22 november 1918 tot minister van Staat wordt 

benoemd.166  

De problemen van de Eerste Wereldoorlog beletten de Generale Maatschappij niet om 

haar belangen in Congo verder uit te bouwen. De GMB zendt Edmond Carton de 

Wiart uit om de zaken van de holding vanuit Londen te behartigen.167 Onder impuls 

van de Britse oorlogsindustrie, die enorme hoeveelheden koper nodig heeft voor het 

vervaardigen van kogels, verviervoudigt de productie van de Union Minière tussen 

1914 en 1918.168 Ook de uitbreiding van het spoorwegnet gaat verder en gedurende de 

vier jaar van de oorlog komen er in Congo ongeveer zeshonderd kilometer spoor 

bij.169  

Hoewel hij zich vooral bezig houdt met de bevoorrading van België, laat Francqui 

zijn koloniale zaken toch niet helemaal voor wat ze zijn. Francqui zou volgens 

Vanthemsche tijdens de oorlog zijn twijfels gehad hebben over de ‘koloniale 

geschiktheid’ van België.170 Congo zou volgens Francqui een investering van 

minstens een miljard Belgische frank nodig hebben om zich op economisch gebied te 

ontwikkelen. België zou al haar middelen goed kunnen gebruiken voor de heropbouw 

van haar eigen economie na de oorlog en zou dus niet bij machte zijn om die last te 

dragen. Francqui zou dan ook hebben voorgesteld om Congo over te dragen aan een 

maatschappij met een internationaal statuut, weliswaar onder toezicht van België.171 

Of Francqui daadwerkelijk deze mening was toegedaan, is moeilijk te achterhalen. 

Vanthemsche citeert hier namelijk uit een brief van Paul Hymans over een toespraak 

die Francqui zou hebben gegeven voor de African Society, een vereniging waar ik 

verder niets over terug vind.172 Als Francqui deze uitspraken werkelijk zou hebben 

gedaan dan zijn ze op zijn minst opmerkelijk. Ze zouden misschien te verklaren 
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kunnen zijn door het feit dat het Belgische politieke establishment nogal onverschillig 

stond tegen het koloniale project en een strikte scheiding hanteerde tussen de 

koloniale en de nationale financiën.173 Francqui zou extra investeringen in de 

infrastructuur van Belgisch Congo misschien noodzakelijk kunnen gevonden hebben 

en was daardoor misschien gewonnen voor een zoektocht naar extra buitenlands 

kapitaal. Het is inderdaad een feit dat de opgetrokken productie tijdens de Eerste 

Wereldoorlog problemen inzake infrastructuur aan het licht gebracht hebben en dat 

investeringen in dat segment zich opdrongen.174 Anderzijds was de afzijdigheid van 

de Belgische overheid inzake Congo net een zegen voor de koloniale holdings die op 

die manier rustig hun gang konden gaan. 

In 1914 treedt Francqui toe tot de raad van bestuur van de Union Minière.175 Ook daar 

laat hij zijn stem gelden. In 1917 wordt Francqui overtuigd door Joseph Leemans, 

directeur van de Compagnie Industrielle Union, dat kobalt een metaal voor de 

toekomst is. Kobalt is lang een verwaarloosd bijproduct van de koperproductie 

geweest maar zou van nut kunnen zijn in de aanmaak van sterke staallegeringen. 

Francqui neemt contact op met Carton de Wiart die op dat moment de belangen van 

de GMB en haar dochterondernemingen vanuit Londen behartigt. Francqui dringt er 

op aan om tot het einde van de oorlog geen koperertsen met een hoog kobalt-gehalte 

meer te ontginnen, omdat hij ervan uitgaat dat de prijs van kobalt na de oorlog door 

het dak zal gaan. Francqui’s aanvoelen blijkt later gegrond te zijn.176  

Wanneer Albert Thys overlijdt in 1915 keert Francqui terug naar de Banque 

d’Outremer, waar hij het voorzitterschap opneemt.177 In de jaren die volgen zullen de 

Banque d’Outremer en de Generale Maatschappij steeds meer naar elkaar toegroeien, 

tot ze uiteindelijk in 1928 zullen fuseren.178 
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4. Interludium: Belgisch Congo: een privé-onderneming? 
 
 
4.1 Elitetheorieën 
 
In het kader van mijn biografisch onderzoek naar Francqui lijkt het mij nuttig om 

even stil te staan bij de theorieën rond maatschappelijke elites. Over de definiëring 

van politieke elites heerst grote onenigheid onder politicologen.  

Een eerste groep elitetheoretici gaat ervan uit dat er sowieso een politieke elite 

aanwezig is een elke maatschappij. Vanuit die stelling vertrekken ze om dan verder 

kenmerken aan deze elite toe te schrijven die het toelaten om haar te vatten. 

Vertegenwoordigers van deze strekking zijn Harold Lasswell, Charles Wright Mills 

en Tom Bottomore.179 

Een tweede groep theoretici gaat ervan uit dat politieke elites geen inherent kenmerk 

zijn van democratieën. Zij zien het voorkomen van politieke elites vooral in landen 

waar absolutistische of communistische regimes aan de macht zijn. Aanhangers van 

deze piste zijn ondermeer Peter Bachrach, Morton Baratz en Robert A. Dahl. Saillant 

detail: Zowel Bachrach als Baratz zijn van oordeel dat er in de Verenigde Staten een 

politieke elite aanwezig is, waarmee ze impliceren dat de Verenigde Staten geen 

democratie is.180  

Een ander debat onder elitetheoretici handelt over de definiëring van het concept elite. 

De vragen die in dit debat gesteld worden gaan vooral over de afbakening van het 

begrip elite: wie behoort tot een elite en via welke parameters valt dit empirisch vast 

te stellen?.181  

Ik ben van oordeel dat politieke en economische elites voorkomen in elke 

samenleving maar naar mijn mening is bepalen wie er al dan niet tot die politieke 

en/of economische elite behoort altijd arbitrair en afhankelijk van de gegeven 

samenleving. Met andere woorden: mij lijkt het onmogelijk om met één uitgebreide 

set parameters te bepalen wie wel en wie niet tot de elites van pakweg Cuba of 

Algerije behoort. Deze keuze moet mijns inziens eerder bepaald worden door een 

‘aanvoelen’, gebaseerd op het toepassen van een algemene definitie binnen een 

                                                
179	  A.	  Zuckerman,	  "Concept	  Political	  Elite	  -‐	  Lessons	  from	  Mosca	  and	  Pareto,"	  
Journal	  of	  Politics	  39,	  no.	  2	  (1977):	  328-‐29.	  
180	  Ibid.:	  329.	  
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bepaald onderzoekskader. Ik ben het dan ook eens met volgende uitspraak van Tom 

Bottomore wanneer hij het heeft over het concept ‘ruling class’: 

 

“[We] might ... give up that view of the concept which treats it as a description of a 

real phenomenon which is to be observed in all societies in the same general form, 

and to regard it instead as an ‘ideal type’, in the sense which Max Weber gave to this 

term, or as a theoretical model that is open to revision and adaptation. If we treat the 

concept in this way we can proceed to ask how closely the relationships in a 

particular society approach the ideal type of a ruling class ... and so employ the 

concept ... as a tool of thought and investigation”.182 

 

In deze optiek sluit ik mij aan bij de definitie van Bottomore die stelt dat een politieke 

elite “comprises those individuals who actually exercise political power or influence 

in a given society at any given time”.183 

Ik beschouw deze definitie als generisch wat wil zeggen ze geldig kan zijn voor elke 

soort van elite, of het nu gaat om politieke, economische, culturele of koloniale elites. 

Het woord ‘actually’ is in Bottomore’s omschrijving van fundamenteel belang. Bij 

het bepalen van een elite moeten we op zoek gaan naar diegenen die écht de macht 

uitoefent en niet naar zij die dat schijnen te doen. Ik ben echter minder geneigd om 

Bottomore te volgen wanneer hij zijn definitie verder verduidelijkt. Bottomore stelt 

dat binnen zijn definitie een elite bestaat uit: 

 

“Members of the government and of the high administration, military leaders, and, in 

some cases, politically influential families of an aristocracy or royal house and 

leaders of powerful economic enterprises”.184 

 

Hoewel deze criteria naar mijn mening toepasbaar zijn op België, zijn ze 

problematischer als we kijken naar Belgisch Congo. In het geval van Congo kunnen 

we, door haar specifieke beleidsstructuur, niet echt spreken van een regering, 

waarover later meer. Daarenboven behoort de top van de force publique mijns inziens 

                                                
182	  T.	  B.	  Bottomore,	  Elites	  and	  Society,	  2nd	  ed.	  (London:	  Routledge,	  1993),	  27.	  
183	  Ibid.,	  7.	  
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niet tot de koloniale elite. De verduidelijking van Bottomore hierdoor perfect in mijn 

opmerking over het arbitraire karakter van het bepalen van een elite.185 

Robert A. Dahl gaat ervan uit dat de echte politieke elite zodanig veel macht bezit dat 

ze een verborgen karakter heeft en dus niet kan onderzocht worden.186 Ik ben het 

slechts ten dele met hem eens. Een deel van een elite kan effectief niet aan de 

oppervlakte zichtbaar zijn maar toch op een informele, officieuze manier sterk wegen 

op beslissingen. Maar er zal mijns inziens zo goed als altijd een duidelijk zichtbare, 

publieke component aan die ‘verborgen’ elite verbonden zijn. Het kan bijvoorbeeld 

niet ontkend worden dat de eerste minister van een land altijd deel zal uitmaken van 

de politieke elite van dat land, terwijl hij toch duidelijk een publieke functie vervult. 

Een aantal acties van deze premier zullen zich echter niet op het publieke toneel 

afspelen maar op een verborgen speelveld waar hij kan interageren met de latente 

leden van de elite. Dat latente speelveld van een elite krijgt het gewone volk zelden of 

nooit te zien en laat zich naar mijn mening inderdaad moeilijk onderzoeken, zeker bij 

een onderzoek naar een eigentijdse elite. Wanneer we een elite echter van op een 

afstand in de tijd kunnen bestuderen, wordt onderzoek ernaar mijns inziens wel 

mogelijk.  

Charles Wright Mills definieert het concept power elite als volgt: 

 

“The power elite is composed of men whose positions enable them to transcend the 

ordinary environments of ordinary men and woman; they are in positions to make 

decisions having major consequences. Whether they do or do not make such decisions 

is less important than the fact that they occupy such pivotal positions ...”.187 

 

Deze definitie lijkt seksistisch en is dat misschien ook maar we mogen niet vergeten 

dat vrouwen in 1956, wanneer deze definitie is opgesteld, niet of slechts bij hoge 

uitzondering konden deel uitmaken van de machtselite. Dit geldt trouwens evenzeer 

voor de periode van het interbellum in België en Congo. Het is mij opgevallen 

doorheen mijn onderzoek hoezeer het beleid en de economie in België een 

mannenzaak was. Als ik al een vrouw tegenkwam in de literatuur of de bronnen dan 
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was het altijd in de schaduw van een man: als dochter, echtgenote, moeder of 

grootmoeder. Mills ziet naar mijn mening wel het informele, officieuze aspect van 

een elite over het hoofd. 

Hoewel ze allemaal goede elementen bevatten, kan ik me in geen enkele van de 

elitetheorieën volledig vinden. Daarom heb ik er voor geopteerd om zelf een definitie 

van elites op te stellen, gebaseerd op een mix van de definities die ik in deze paragraaf 

heb aangehaald:  

Een elite bestaat uit individuen binnen een gegeven maatschappij in een gegeven tijd 

die de werkelijke macht in handen hebben. Ze bevinden zich in de positie om 

beslissingen te nemen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor die 

maatschappij. Dat ze deze positie bekleden is belangrijker dan de vraag of ze een 

beslissing al dan niet nemen. Een deel van deze elite kan een verborgen karakter 

hebben wat maakt dat ze moeilijk kan onderzocht worden, tenzij van op een afstand in 

tijd. 

In de volgende paragraaf zal ik aan de hand van deze definitie een beeld schetsen van 

de Belgische koloniale elite. Deze koloniale elite bestaat uit een politieke en een 

economische component die onderling sterk met elkaar verweven zijn. In de twee 

hoofdstukken die daarop volgen zal ik niet nalaten de figuur van Francqui binnen 

deze elite te kaderen. 

 

4.2 De Belgische koloniale elite 

 
 
Voordat we in het volgende hoofdstuk verder ingaan op de band van Francqui met 

Congo, vind ik het aangewezen om eerst de Belgische koloniale elite te definiëren. Ik 

begin deze definiëring vanaf 1908, het moment dat Leopold zijn kolonie aan België 

overdraagt, en eindig aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ik maak deze 

keuze omdat Francqui voor het grootste stuk van deze periode tot de koloniale elite 

behoort, zoals ik in het volgende hoofdstuk zal aantonen. Hoewel de rol van de Kerk 

in Congo aanzienlijk is geweest, heeft ze weinig raakpunten met mijn kernonderwerp. 

Daarom zal ik ze hier dan ook niet verder bespreken. 

Bij het bepalen van de Belgische koloniale elite heb ik mij de vraag gesteld hoeveel 

macht iemand werkelijk moet hebben om tot deze elite te behoren. Ik heb er voor 

gekozen om de koloniale elite bewust klein te houden. Hoewel actoren op lagere 
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echelons ongetwijfeld invloed hebben uitgeoefend op het koloniale beleid, ben ik er 

van overtuigd dat slechts een kleine groep mensen effectief de beslissingen nam 

inzake Congo. 

Om te beginnen beschouw ik de koning die nog steeds over het recht beschikt om 

decreten uit te vaardigen als lid van de koloniale elite. Koning Albert I, die Leopold 

opvolgt in 1909, zal zich wel veel minder met het koloniale beleid bemoeien. Maar 

het feit dat hij over de mogelijkheid beschikt om beslissingen te nemen, maakt dat hij 

in mijn definitie van een elite past. De minister van Koloniën behoort mijns inziens 

ook tot de koloniale elite188. Hij vormt de belangrijkste factor binnen de politieke 

component van de Belgische koloniale elite. Immers, hoewel Congo officieel onder 

de bevoegdheid van de Belgische regering valt, zal in de praktijk blijken dat het 

ministerie van Koloniën als een soort overheid over Congo regeert. De Belgische 

regering zal zich, net als het parlement, slechts sporadisch bemoeien met het koloniaal 

bestuur, hoewel zowel regering als parlement er in principe wel voor bevoegd zijn.189 

Deze de facto scheiding tussen Belgische en koloniale politiek is een rechtstreeks 

gevolg van de moeilijke omstandigheden van de overdracht van Congo aan België in 

1908.190 Het enthousiasme van het Belgische politieke establishment voor de 

overname was namelijk niet erg groot te noemen. De vrees om met Congo een 

bodemloze financiële put te erven was zo groot dat de overname slechts werd 

goedgekeurd onder voorwaarde dat de staatsfinanciën van België en Congo strikt 

gescheiden zouden blijven.191 

De macht van de minister van Koloniën behoeft wel enige nuancering. De post werd 

over het algemeen niet toegekend aan een zwaargewicht op het politieke toneel. 

Uitzonderingen hierop zijn Jules Renkin, de eerste minister van Koloniën, die orde op 

zaken moet stellen na het leopoldiaanse bewind, en Henri Jaspar, die het ambt 

combineert met dat van Premier tussen 1927 en 1931.192 De praktijk leert ons dat zo 

goed als alle ministers van Koloniën tijdens het interbellum nauwe banden hebben 

met de zakenwereld.193 Het is mij dan ook niet altijd duidelijk of we in sommige 

gevallen niet moeten spreken van marionetten van de haute finance. Het is hier ook 

                                                
188	  Buelens,	  Congo,	  97.	  
189	  Vanthemsche,	  Congo,	  60.	  
190	  Vellut,	  "Hégémonies	  En	  Construction,"	  314.	  
191	  Vanthemsche,	  Congo,	  137-‐38.	  
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belangrijk te vermelden dat de koloniale overheid ook zelf aandelen heeft in een 

aantal van de koloniale bedrijven. Hoewel dat aandeel vaak aanzienlijk is, zal de 

koloniale overheid zich niet bezig houden met het beleid van de bedrijven waarin ze 

participeert. Ze is vooral geïnteresseerd in de inkomsten, die voor een groot deel 

instaan voor het koloniale budget.194 Op die manier zal de koloniale overheid 

doorheen de jaren zo goed als haar volledige schulden, die ze geërfd heeft van het 

Congo van Leopold II, kunnen aflossen, al zal dat wel nog duren tot aan het einde van 

de kolonisatie.195 Het koloniale aandeel in de Congolese mijnbouw vormen de 

belangrijkste component van dit participatiebeleid. De koloniale overheid beschikte 

over een meerderheid in zowel de UMHK, de Forminière en de BCK, meteen de drie 

belangrijkste mijnbouwbedrijven van het koloniale Congo. Toch zal het beleid van 

deze bedrijven vooral bepaald worden door de GMB196.  

Misschien wel belangrijker dan de minister zelf, zijn de hogere echelons van diens 

administratie. Zij behandelen vaak zeer technische dossiers en oefenen op die manier 

een grote invloed uit op het Belgische Congo-beleid. Niet zelden werd hen na hun 

carrière in het ministerie een post aangeboden binnen één van de koloniale bedrijven. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze in het behandelen van hun dossiers bijna 

altijd de wensen van de bedrijfswereld zullen inwilligen.197 

De échte machtsgroepen op Belgisch koloniaal vlak moeten we echter naar mijn 

mening niet op het ministerie van Koloniën zoeken maar wel enkele straten verder in 

de kantoren van de grote koloniale holdings.198  

De Generale Maatschappij van België is bij uitstek de grootste en machtigste van deze 

holdings, naast ondermeer de Groupe Empain, de Banque de Bruxelles en de Banque 

d’Outremer.  

De Groupe Empain, opgebouwd rond de figuur van Edouard Empain (1852-1929) 

stapt in het koloniale avontuur vanaf 1902, wanneer het de oprichting van de 

Compagnie des Chemins de Fer du Congo Superieur aux Grands Lacs Africains 
                                                
194	  Ibid.,	  580.	  
195	  Martin	  Ewans,	  European	  Atrocity,	  African	  Catastrophe	   :	  Leopold	  Ii,	   the	  Congo	  
Free	  State	  and	  Its	  Aftermath	  (London:	  RoutledgeCurzon,	  2002),	  237.	  
196	  Buelens,	  Congo,	  380-‐402.	  
197	   Jean-‐Philippe	   Peemans,	   "Imperial	   Hangovers:	   Belgium	   -‐	   the	   Economics	   of	  
Decolonization,"	  Journal	  of	  Contemporary	  History	  15,	  no.	  2	  (1980):	  262.	  
198	   Ter	   illustratie	   heb	   ik	   online	   een	   kaart	   van	   Brussel	   aangemaakt	   waarop	   de	  
concentratie	   van	   de	   holdings	   en	   de	   koloniale	   bedrijven	   in	   de	   nabije	   omgeving	  
van	  het	  ministerie	  duidelijk	  is	  vast	  te	  stellen:	  http://g.co/maps/xzdmq	  	  
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(CFL) financiert. De groep is daarnaast actief in uiteenlopende sectoren (onder meer 

olie, spoorwegen, chemie en banken). Zo is ze verantwoordelijk voor de bouw van de 

Parijse metro en is ze ook als investeerder actief in Zuid-Amerika.199  

De Banque de Bruxelles, later Brufina, wordt gesticht in 1871 en kent een eerder 

bescheiden evolutie tot aan de Eerste Wereldoorlog. Hierna kent ze een grote opmars 

en in de jaren ’30 groeit ze uit tot de tweede grootste financiële macht in België. De 

bank is vanaf de jaren ’20 ook actief in Congo via haar sub-holding crégéco (Crédit 

Général du Congo), waar ze zich vooral richt op de handelsinvesteringen.200 

De Generale Maatschappij van België, in 1823 opgericht als 

investeringsmaatschappij, is tot na de eeuwwisseling vooral actief op de Russische en 

Chinese markt. Hoewel ze voordien ook al enkele kleinere participaties namen zal de 

GMB zich vanaf 1906 meer en meer op Congo beginnen te richten, met de oprichting 

van de UMHK, Forminière en de Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga 

(BCK).201 Door de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie vallen de 

activiteiten van de groep zo goed als stil behalve die in Congo, waar vooral de 

mijnbouw een sterke groei kent onder invloed van de oorlogseconomie.202 Het zorgt 

ervoor dat de GMB na de oorlog zwaar inzet op Congo. De belangen van de holding 

in de kolonie zullen zich blijven uitbreiden met als klapstuk de overname van de 

Banque d’Outremer in 1928, waardoor de GMB meteen ook de controle verwerft over 

de CCCI en haar dochterondernemingen, waaronder de Compagnie du Chemin de Fer 

du Congo en de Compagnie du Katanga, dat de bodemrijkdommen van Katanga 

onderzoekt.203 Op deze manier overheerst de GMB ineens het overgrote deel van de 

koloniale economie.204  

De verwevenheid van de grote ‘gemengde banken’, zoals ze in het begin van de 

twintigste eeuw worden aangeduid, met het Belgische en bij uitbreiding koloniale 

bedrijfsleven, is bijzonder groot. Om dit te duiden zullen we kijken naar het voorbeeld 

van de GMB, om de evidente reden dat haar economische invloed de grootste is 

geweest in de periode tussen 1908 en 1940, zowel in België als in Congo. Ter 
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illustratie: In 1934 wordt becijferd dat 8,3 miljard Belgische frank is geïnvesteerd in 

Congo. De GMB staat in haar eentje in voor 65 procent van dat totaalbedrag.205  

De GMB krijgt bij investeringen in bedrijven, zowel op de Belgische als de 

Congolese markt, steevast een belangrijk aandelenpakket in handen.206 Ook heeft de 

holding steevast de gewoonte om leden van haar eigen raad van bestuur te laten 

zetelen in de raden van bestuur van de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Dit zal ik 

in volgend hoofdstuk aantonen waar ik Francqui’s invloed op de koloniale economie 

zal illustreren door focussen op zijn tegenwoordigheid in raden van besturen van 

koloniale bedrijven.  

Het overwicht van de grote holdings in Congo versterkt ook gevoelig hun positie in 

België zelf. Peemans stelt dat: 

 

“Because the colony was an insulated region free from the political pressures 

brought about in Belgium by the rise of working-class movements, an area where 

capital could be accumulated with a minimum of institutional constraints, it 

strengthened, socially and politically, those groups in the metropolis which controlled 

the colonial system. They benefitted both indirectly and directly from the higher 

profits realized from the colonial economy”207 

 

Als we kijken naar de invloed van het bedrijfsleven op de koloniale besluitvorming, 

dan zijn verschillende specialisten op gebied van Belgisch Congo het met elkaar eens.  

Jean-Luc Vellut citeert ex-minister van Koloniën Pétillon, die de toename van de 

macht van het ministerie van koloniën toeschrijft aan: 

 

“Milieux d’affaires qui travaillaient matériellement en Afrique, mais se manifestaient 

politiquement en Europe où se trouvaient concentrés les mécanismes financiers, la 

matière grise, et les conseils d’administration. Il leur fallait des interlocuteurs 

valables à portée de voix”.208 
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Verder stelt Vellut dat het beleid van het ministerie van Koloniën tot op het einde van 

de koloniale periode gedirigeerd wordt door pressiegroepen, afkomstig van de grote 

koloniale holdings.209 Wanneer Jean Stengers het heeft over de concentratie van de 

hoofdzetels van de grote maatschappijen rondom het ministerie van Koloniën in 

Brussel, zegt hij het volgende: “Avec un peu de chance, un promeneur pouvait croiser 

en une journée, dans le Parc de Bruxelles, tous les hommes qui dirigeaient le 

Congo”.210  

Guy Vanthemsche trekt dezelfde conclusie: 

 

“Het koloniale beleid wordt vooral bedisseld in enkele officieuze kringen, binnen en 

rond het ministerie van Koloniën. Uiteraard neemt de regering, formeel gezien, de 

ultieme beslissing, maar als een dossier op de regeringstafel belandt, is de essentie 

van de beslissing – elders – al genomen”.211 

 

Jean-Philippe Peemans verwoordt het als volgt: 

 

“From this collaboration and the de facto acceptance of the autonomy of 

administration, Church and finance companies in the colony, there emerged a specific 

colonial social order which was jealously guarded and insulated from the social and 

political norms that applied in the metropolis”.212 

 

Wanneer Frans Buelens het heeft over het Congo-beleid na de overdracht, stelt hij: 

 

“Een van de belangrijkste veranderingen was de feitelijke machtsgreep van de grote 

financiële en economische groepen, nu niet langer gehinderd door Leopold II. Hun 

invloed in het bestuur en de economie zou zijn gelijke elders bijna niet vinden”.213 

 

Bovenstaande citaten geven duidelijk weer dat de koloniale bedrijven en dan vooral 

de grote holdings een niet te onderschatten rol spelen in het beleid van het ministerie 
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van Koloniën. Hoewel de rol van het parlement zeer beperkt blijft, neemt het aantal 

interpellaties in het parlement inzake Congo wel toe vanaf het einde van de jaren ’20, 

wanneer een aantal parlementariërs zich zorgen begint te maken over de almacht van 

de holdings in Congo.214  
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5. 1918 - 1935: “L’homme le plus puissant du Royaume”215   
 
 
In paragraaf 4.3 hebben we gezien dat Francqui zijn macht en aanzien in België 

enorm heeft uitgebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat hij op dat moment ook 

al tot de Belgische koloniale elite behoorde, blijkt mijns inziens uit zijn tussenkomst 

inzake de kobaltwinning van de UMHK. Ik zie zijn toetreding tot de koloniale elite 

dan ook ongeveer samenvallen met zijn toetreding tot de Generale Maatschappij in 

1912. 

Na de Eerste Wereldoorlog zal Francqui’s macht binnen België en binnen het 

koloniale establishment alleen nog maar toenemen. Een groot deel van zijn invloed, 

zowel op nationaal als op koloniaal vlak zal zich echter op het verborgen speelveld 

van de nationale en de koloniale elite afspelen. Francqui is een meester in wat ik zou 

benoemen als de ‘politiek van de achterkamer’. Hij komt slechts zelden echt op de 

voorgrond om zijn invloed te laten gelden.  

Waar ik in hoofdstuk drie en vier Francqui’s band met Congo heb trachten te 

ontrafelen aan de hand van een chronologisch narratief over zijn leven, is dat mijns 

inziens in dit hoofdstuk niet meer aangewezen. Een volledig overzicht geven van zijn 

leven in het interbellum is binnen het kader van deze scriptie niet mogelijk. 

Francqui’s activiteiten in deze periode zijn zodanig divers en uitgebreid dat we door 

te veel uit te weiden de focus op zijn band met Congo volledig uit het oog zouden 

verliezen. 

In dit hoofdstuk zal ik trachten de macht van Francqui aan te tonen aan de hand van 

een aantal casussen. De focus ligt uiteraard nog steeds op zijn invloed op het 

koloniale beleid en op die momenten dat Francqui’s visie op het koloniale project aan 

de oppervlakte komt. In het licht hiervan zal ik stilstaan bij de verdere zakelijke 

carrière van Francqui, met als belangrijkste componenten zijn klim binnen de GMB, 

zijn grote aanwezigheid in de koloniale bedrijven en de stichting van het Comité 

Intérieur Colonial, één van de belangrijkste instituten van de koloniale elite. 

Toch zal ik ook twee gebeurtenissen uit de Belgische binnenlandse politiek waarin 

Francqui een belangrijke rol heeft gespeeld toelichten, namelijk de twee periodes dat 

hij als extra-parlementair minister zetelde in de regering. Het is op die twee 

momenten dat Francqui zijn macht in de schijnwerpers etaleert en zijn optreden heeft 
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ook een impact gehad op de kolonie. Ik zal het verder niet hebben over de 

diplomatieke carrière van Francqui, die op zich zeer interessant is, maar die weinig te 

maken hebben met de focus van mijn onderzoek.216 Het volstaat om te vermelden dat 

de diplomatieke carrière van Francqui heeft bijgedragen aan zijn status binnen de 

Belgische haute-finance en dat het hem ook een hoog aanzien opleverde in 

internationale zakenmiddens.  

Ter afsluiting van deze inleidende paragraaf wil ik graag nog even kort stilstaan bij de 

regeringsvorming aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, en dit om de macht en 

invloed van Francqui aan het einde van de oorlog te illustreren.  

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zit de schrik voor een bolsjewistische 

revolutie in België er goed in.217 Koning Albert I is van oordeel dat enkel de 

invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht de linkse zijde van het land zal 

kunnen in bedwang houden. Na overleg tussen de koning en Francqui te Loppem 

wordt een regering van nationale eenheid gevormd onder leiding van Léon Delacroix, 

rechterhand van Francqui ten tijde van het CNSA. Deze regering heeft als 

voornaamste taak de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht en het 

organiseren van verkiezingen. Hoewel Francqui zelf niet aan die regering zal 

deelnemen, is het duidelijk dat hij er samen met de koning de grote architect van is. 

De Katholieke partij, die wel deelnam aan de regering Delacroix, maar niet werd 

gehoord bij de samenstelling ervan, zal spreken van ‘de coup van Loppem’. 

 
5.1 Francqui, Congo en de heropbouw van België 

 

Door zijn verwezenlijkingen in het Comité National de Secours et d’Alimentation als 

vertegenwoordiger van de Generale Maatschappij stoot Francqui door tot de absolute 

top van de Belgische haute finance. We hebben reeds gezien dat hij in 1914 lid wordt 

van de raad van bestuur van de UMHK en dat hij in 1915 voorzitter wordt van de 

Banque d’Outremer. In 1919, op het moment dat de heropbouw van de Belgische 

                                                
216	  Francqui	  nam	  ondermeer	  deel	  aan	  de	  gesprekken	  in	  Versailles	  na	  de	  oorlog	  
(maar	  niet	  over	  Rwanda	  en	  Urundi)	  en	  onderhandelde	  mee	  over	  het	  plan	  Dawes	  
en	  het	  plan	  Young.	  Meer	  info	  over	  de	  diplomatieke	  carrière	  van	  Francqui:	  
Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  182-‐206,	  27-‐67.	  
217	  Volgende	  paragraaf	  is	  gebaseerd	  op	  Mark	  Van	  de	  Wijngaert,	  "De	  Belgische	  
Monarchie,"	  in	  België,	  Een	  Land	  in	  Crisis,	  1913-1950,	  ed.	  Mark	  Van	  den	  Wijngaert,	  
et	  al.	  (Antwerpen:	  Standaard	  Uitgeverij,	  2006),	  217-‐18.	  
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industrie een absolute topprioriteit is, wordt Francqui voorzitter van de raad van 

bestuur van de Société Générale Métallurgique de Hoboken (SGMH, voorheen 

Compagnie Industrielle Union en overgenomen in 1919 door de GMB, de Banque 

d’Outremer en Union Minière).218 De SGMH vloeit voort uit de inbeslagname door 

de Belgische staat van ondernemingen onder Duitse controle, in dit geval in de non-

ferrometaalsector.219 Het bedrijf wordt op een voorstel vanuit de kringen van de GMB 

onderhands verkocht voor de zeer gunstige prijs van zes miljoen frank. Dat deze 

verkoop niet openbaar is, en dat er dus geen hoger bod kan worden uitgebracht, zou 

erop gericht zijn geweest om het bedrijf te onttrekken aan Duitse invloeden. Het komt 

de kopers vanzelfsprekend goed uit.220 Om de commerciële belangen van de fabriek 

in Hoboken te behartigen wordt eveneens in 1919 de Société Générale des Minerais 

(SGM) opgericht uit een samenwerking tussen de UMHK en de GMB. Ook hier 

wordt Francqui benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.221 Francqui is op dat 

moment voorzitter van de Banque d’Outremer en lid van de raden van bestuur van de 

GMB en de UMHK. Dit gegeven gecombineerd met het feit dat hij zowel in de 

SGMH als de SGM voorzitter wordt van de raad van bestuur, is een duidelijke 

indicatie dat Francqui van heel nabij is betrokken bij de operatie. Zich specialiserend 

in de verwerking van de metaalertsen die in Katanga gewonnen worden, kennen de 

twee bedrijven een enorme groei in de jaren twintig. Zo zal de Métallurgique de 

Hoboken één van de grootste koper verwerkende hoogovens in Europa worden.222 

Deze wisselwerking tussen Belgische en koloniale economie is wat mij betreft een 

schoolvoorbeeld van de permeabiliteit van de grenzen tussen kolonie en moederland, 

zoals die verwoord wordt door Jürgen Osterhammel in zijn bevindingen over de 

biographical turn binnen het vakgebied van de imperiale geschiedschrijving.223 

In de raad van bestuur van de SGMH vindt Francqui trouwens Firmin Van Bree terug, 

die ondervoorzitter was geweest van het CNSA. Van Bree’s carrière vertoont 

parallellen met die van Francqui: Hoewel hij eerst een ingenieursdiploma haalde, 
                                                
218	  Brion	  and	  Moreau,	  Umicore,	  105-‐06.	  
219	  Erik	  Buyst,	  "Van	  Industriële	  Grootmacht	  Tot	  De	  'Zieke	  Man'	  Van	  West-‐
Europa,"	  in	  België,	  Een	  Land	  in	  Crisis,	  1913-1950,	  ed.	  Mark	  Van	  den	  Wijngaert,	  et	  
al.	  (Antwerpen:	  Standaard	  Uitgeverij,	  2006),	  132.	  
220	  Brion	  and	  Moreau,	  Umicore,	  105-‐06.	  
221	  Ibid.	  
222	  Buyst,	  "Van	  Industriële	  Grootmacht	  Tot	  De	  'Zieke	  Man'	  Van	  West-‐Europa,"	  
132.	  
223	  Osterhammel,	  "Imperien,"	  61-‐62.	  Zie	  hoger	  (hoofdstuk	  1).	  
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diende hij ook onder Thys in Congo en kende hij ook periode in China. Jean Jadot 

werft hem in 1907 aan als persoonlijke secretaris. In 1924 treedt hij toe tot de raad 

van bestuur van de GMB waar hij duidelijk tot het kamp van de kolonialen behoort.224 

Van Bree zal in de jaren die volgen een belangrijke figuur zijn binnen het zakelijk 

netwerk van Francqui. 

In 1919 komt de haventraffiek tussen Congo en België terug op gang, nadat de 

blokkade van de Europese havens door de geallieerden is opgeheven. De grootste 

speler binnen dit segment van de koloniale economie is de Compagnie Belge 

Maritime du Congo (CBMC).225 Wanneer de eerste steamer, de Albertville, op zeven 

maart 1919 aanmeert in de haven van Antwerpen, houden zowel Francqui, als 

voorzitter van de raad van bestuur van de Compagnie Belge Maritime du Congo als 

minister van Koloniën Franck een toespraak. Deze toespraak geeft een mooi beeld 

van de visie van Francqui op het koloniaal project. We mogen mijns inziens wel niet 

vergeten dat het om een toespraak gaat, die per definitie geschreven is met het 

bedoelde publiek in het achterhoofd. De redevoering wordt gehouden voor de 

bemanning van de Albertville. We kunnen er dus mijns inziens vanuit gaan dat noch 

Francqui, noch Franck het achterste van hun tong zullen hebben laten zien.226  

Francqui begint zijn redevoering met een ode aan de Belgen die tijdens de oorlog in 

Congo gesneuveld zijn tijdens de oorlog, of overleden aan allerlei ziektes gedurende 

de vier jaar dat Congo geïsoleerd was van het moederland.227 Hij rept met geen woord 

over de grote verliezen onder de Afrikaanse soldaten van de Weermacht die streden 

voor een vaderland dat het hunne niet was.228 Is dit een indicatie dat het leven van een 

Afrikaanse soldaat Francqui minder waard is dan het leven van een Belgische 

soldaat? Dat zou best kunnen. Het gewone volk in België werd overspoeld met 

verhalen over de heldhaftige strijd die Belgen hadden gestreden in Afrika, maar over 
                                                
224	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  134-‐35.	  
225	  Buelens,	  Congo,	  373-‐74.	  
226	  Emile	  Francqui	  and	  Louis	  Franck,	  La	  Belgique	  Reprend	  Contact	  Avec	  Le	  Congo	  :	  
Discours	  Prononcés,	  À	  L'occasion	  Du	  Retour	  À	  Anvers	  Du	  Steamer	  "Albertville"	  De	  
La	  Compagnie	  Belge	  Maritime	  Du	  Congo	  Après	  Plus	  De	  Quatre	  Années	  D'absence	  
(Brussel:	  Compagnie	  Belge	  Maritime	  du	  Congo,	  1919).	  
227	  Ibid.,	  3.	  
228	  Vanthemsche	  verwijst	  naar	  de	  grote	  verliezen	  onder	  de	  Afrikaanse	  soldaten	  
van	  de	  Weermacht	  (ik	  gebruik	  hier	  de	  term	  Afrikaans	  in	  de	  plaats	  van	  Congolees	  
omdat	   soldaten	   van	   het	   Belgische	   koloniale	   leger	   in	   vele	   gevallen	   uit	   andere	  
delen	  van	  Afrika	  kwamen)	  in	  de	  strijd	  op	  Afrikaans	  grondgebied:	  Vanthemsche,	  
Congo,	  107.	  
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de verliezen onder de Afrikaanse soldaten werd in alle talen gezwegen.229 Toch kan ik 

mij niet voorstellen dat Francqui, in de positie die hij bekleedde tijdens de oorlog, hier 

niet van op de hoogte zou zijn geweest. 

Francqui vervolgt zijn toespraak met een lofzang op oud-minister van Koloniën 

Renkin die, aldus Francqui, de kolonie heeft gereorganiseerd en de 

leefomstandigheden van de ‘inboorlingen’ heeft verbeterd. Francqui vindt dat Renkin 

ook de vele vooroordelen tegen de koloniale idee heeft weggewerkt en dat hij het 

moment waarop de vele ‘opofferingen’ van de Belgen ten faveure van Congo zullen 

leiden tot een mooie oogst, bespoedigd.230  

De hervatting van de verbinding tussen Boma en Antwerpen door de Compagnie 

Belge Maritime du Congo noemt Francqui een daad van patriotisme omdat de CMBC 

op die manier bijdraagt tot de heropbouw van België na de oorlog. Francqui 

benadrukt het belang van de samenwerking tussen het moederland en de kolonie, 

zeker op het moment dat de toestand in België zo kritiek is als gevolg van de 

ontberingen van de oorlog. Wanneer de fabrieken in België heropgebouwd zullen 

zijn, moeten ze, aldus Francqui, direct kunnen beschikken over hun grondstoffen die 

voor een groot deel uit Congo afkomstig zijn.231 Francqui voegt eraan toe dat: “Le 

Congo est un vast champ qui s’ouvre à notre activité si nous savons faire ce qui est 

nécessaire pour le mettre en valeur”.232 

Verder eert hij Leopold II en gaat hij in op wat zijn visie is op de rol van Congo in de 

vaderlandse economie: 

 

“Grâce à la prévoyance du grand souverain [Leopold II, K.D.] qui nous en a assuré 

la possession, la Colonie [sic.] aidera à sauver l’industrie belge dans les difficultés 

actuelles et continuera, pendant une période dont on ne peut prévoir le terme, à lui 

offrir des possibilités illimitées d’extension”.233 

 

Francqui sluit zijn toespraak als volgt af: 

 

                                                
229	  Ibid.	  
230	  Francqui	  and	  Franck,	  La	  Belgique	  Reprend	  Contact	  Avec	  Le	  Congo,	  4.	  
231	  Ibid.,	  5.	  
232	  Ibid.	  
233	  Ibid.,	  6.	  
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“Soutenue par le travail de la métropole, la Colonie [sic.] se développera de plus en 

plus; les échanges commerciaux de l’une et de l’autre se multiplieront. De cette 

manière se réaliseront les intentions des créateurs de notre empire africain, et les 

sacrifices des coloniaux belges produiront leurs fruits pour le bien général”.234 

 

De toespraak van Francqui leert ons heel wat over zijn visie op Congo en het 

koloniaal project. Tenminste als we haar onderwerpen aan een kritische analyse. Ten 

eerste komt in zijn redevoering duidelijk naar voor welk rol Francqui ziet weggelegd 

voor de Congolese economie voor de heropleving van de Belgische industrie. Congo 

moet de Belgische fabrieken van grondstoffen voorzien, zodat ze direct op volle 

kracht kunnen werken op het moment dat ze heropgebouwd zijn. Dit met als groot 

overkoepelend doel om van België opnieuw het welvarend land te maken dat het voor 

de oorlog was.  

Heel zijn discours is overgoten met een saus van vaderlandsliefde. In het licht van de 

oprichting van de SGMH en de SGM die in het begin van deze paragraaf aan bod zijn 

gekomen, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat Francqui hier voor eigen winkel 

spreekt. Hoewel de werking van de SGMH pas op drieëntwintig juli en de SGM op 

achtentwintig juli 1919 van start gaat, werd het voorstel dat tot de verkoop heeft 

geleid al op vierentwintig maart gedaan.235 

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de plannen voor het voorstel al even 

circuleerden binnen de kringen van de GMB en dat Francqui op negen maart, de dag 

van de toespraak, er al op de hoogte van was.  

Een ander aspect van de redevoering van Francqui is zijn lofzang op de koloniale 

beschavingsmissie. Vooral zijn uitspraak over de vooropgestelde groei en 

ontwikkeling is opmerkelijk. Uit zijn acties als vooraanstaand lid van de koloniale 

elite blijkt op geen enkel moment dat Francqui begaan zou zijn geweest met de 

ontwikkeling van de inheemse bevolking van Congo. Ik zou deze uitspraken over de 

beschavingsmissie dan ook eerder propaganda. De beschavingsmissie is doorheen de 

hele koloniale periode van België het middel bij uitstek geweest om de exploitatie van 

                                                
234	  Ibid.	  
235	  Brion	  and	  Moreau,	  Umicore,	  105-‐06.	  De	  precieze	  startdatum	  van	  de	  SGMH	  is	  
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Congo te legitimeren. Deze toespraak is het enige directe bewijs dat ik heb gevonden 

dat ook Francqui daar aan meedeed. Over de vraag of de beschavingsmissie echt een 

doel van de kolonisatie is geweest of louter diende om de publieke opinie te 

overtuigen van de exploitatie van Congo wordt nog steeds gedebatteerd. Vanthemsche 

is overtuigd van het laatste wanneer hij stelt:  

 

“Het lijdt geen twijfel dat de Belgische kolonisatie niet van start is gegaan omwille 

van diplomatieke, religieuze of andere ‘nobele’ motieven, maar wel om winst te 

maken”.236 

 

Jean-Luc Vellut bekritiseert deze stelling in het voorwoord op het werk van 

Vanthemsche wanneer hij stelt: 

 

“De hedendaagse samenlevingen drijven niet exclusief op het begrip winstbejag en de 

koloniale rijken wijken niet van die regel af: zij worden niet alleen gedreven door het 

winstmotief, maar ook door vele soorten messianisme: het messianisme van de 

wetenschappelijke vooruitgang, van de rationaliteit, van de nationale gevoelens [en] 

van de spiritualiteiten”.237 

 

In principe ben ik het met Vellut eens. De beschavingsmissie was niet alleen een 

legitimatie als we bijvoorbeeld kijken naar de rol van de Kerk in Congo. Maar als we 

het hebben over de motieven van de Belgische haute finance, dan heb ik daar toch 

ernstig mijn twijfels bij. Natuurlijk werden er vanuit die wereld ook beslissingen 

genomen ter bevordering van de levensstandaard van de inheemse bevolking van 

Congo, zoals de verbetering van de ziekenzorg, de huisvesting en de hogere lonen 

door de UMHK aan het einde van de jaren twintig.238 Toch kan ik mij niet van de 

indruk ontdoen dat deze maatregelen er enkel zijn gekomen uit opportunistische 

motieven: een betere gezondheidszorg, betere huisvesting en betere verloning zorgen 

niet alleen voor gezondere werkkrachten maar ook voor een betere moraal, twee 

zaken die de productie ten goede komen, met de verbetering van de 

levensomstandigheden als aangenaam bijproduct. 
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Francqui’s uitspraak over de toenemende ontwikkeling van Congo door wederzijdse 

handelscontacten zou misschien ook een uiting kunnen zijn van de idee dat de 

ontwikkeling van Congo op termijn een logisch gevolg zou zijn van de exploitatie. 

 

5.2 Het zakelijk netwerk van Francqui 

 

Aan de hand van een overzicht van de koloniale bedrijven waarin Francqui tijdens het 

interbellum actief is geweest zal ik in deze paragraaf pogen de omvang van zijn 

invloed binnen de Belgische koloniale elite te duiden. Dit overzicht is niet volledig. Ik 

heb er voor gekozen om mij te beperken Francqui’s belangrijkste mandaten. Enerzijds 

omdat een volledig overzicht (Francqui heeft in zijn leven meer dan zeventig 

mandaten uitgeoefend) ons te ver zou leiden en anderzijds omdat de impact van 

Francqui vooral blijkt uit deze belangrijkste mandaten.239  

 

5.2.1 Generale Maatschappij van België en de fusie met de Banque d’Outremer 

 

Om te beginnen wil ik even dieper ingaan op Francqui’s carrière binnen de Generale 

Maatschappij van België en zijn rol in de fusie met de Banque d’Outremer. Binnen de 

GMB staat Francqui symbool voor de meritocratisering van de raad van bestuur, die 

door voorzitter Joseph Devolder aan het begin van de twintigste eeuw is opgestart en 

die zijn vervolmaking kent met de opname van Francqui tot de raad van bestuur in 

1912, onder het voorzitterschap van Jean Jadot.240 Het tijdperk van de meritocraten 

binnen de GMB houdt in dat bestuursleden zullen worden aangeduid op basis van hun 

verdiensten en niet meer zozeer op basis van afkomst.241 Francqui is als selfmade man 

hier een uitstekend voorbeeld van. Toch is hij binnen de club van de meritocraten van 

de GMB een buitenbeentje omdat hij geen hogere studies heeft genoten, in 

tegenstelling tot de meeste andere leden van de raad bestuur in het interbellum.242 Het 

is nog exceptioneler dat Francqui het als ongeschoolde tot gouverneur zal schoppen, 
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als we zien dat alle andere gouverneurs van de GMB in het interbellum over een 

ingenieursdiploma beschikken.243 

Na de Eerste Wereldoorlog geldt Francqui als één van de absolute topmannen van de 

Generale Maatschappij.244 Daar zijn zijn acties in het CNSA niet vreemd aan. Hij 

behoort samen met gouverneur Jean Jadot tot de club van de kolonialen binnen de 

raad van bestuur van de GMB. Het is onder hun impuls dat de Generale haar almacht 

in de Congolese economie verder zal uitbouwen.245 

Vanaf de jaren twintig zal de koloniale portefeuille van de GMB, opgebouwd rond de 

UMHK, Forminière en BCK, steeds meer aan belang winnen. De verschillende 

bestuurders van de Generale nemen vaak tientallen mandaten op in raden van bestuur 

van bedrijven waarin de GMB participeert.246 Het is een tijdperk van enorme 

investeringen in de Congolese economie en de winsten waren navenant. Buelens stelt 

dat de Generale Maatschappij in de periode tussen 1920 en 1932 een totale winst van 

4,1 miljard frank heeft gemaakt op een kapitaal van 4,8 miljard. Van die winst werd 

de helft aan dividenden uitgekeerd.247  

 

Wanneer de vice-gouverneur van de GMB, Léon Janssen, in 1923 sterft, wordt de 

positie van de ‘kolonialen’ binnen de raad van bestuur nog gevoelig versterkt. 

Francqui wordt op de raad van bestuur van zes maart 1923 benoemd tot vice-

gouverneur.248 Een paar maanden later worden een aantal nieuwe bestuurders 

aangesteld die allemaal een uitgesproken koloniaal profiel bezitten: Firmin Van Bree, 

Willy de Munck, Jules Bagage en Gaston Blaise. In 1928 zal de koloniale club, met 
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246	  Guy	  Vanthemsche,	  "Comment	  La	  Société	  Générale	  Gérait-‐Elle	  Son	  “Empire	  
Économique”	  Au	  Congo	  Belge?	  L’action	  Du	  Comité	  Intérieur	  Colonial	  Pendant	  Les	  
Années	  1930,"	  in	  Patrons,	  Gens	  D'affaires	  Et	  Banquiers.	  Hommages	  À	  Ginette	  
Kurgan-Van	  Hentenryk,	  ed.	  Serge	  	  Jaumain	  and	  Kenneth	  Bertrams	  (Brussel:	  Le	  
Livre	  Timperman,	  2004),	  253.	  
247	  Buelens,	  Congo,	  556.	  
248	  ARA	  -‐	  V32/Generale	  Maatschappij	  van	  België,	  tweede	  aflegging	  (GMB2)/14	  -‐	  
Proces	  verbaal	  van	  de	  algemene	  vergadering,	  06-‐03-‐1923.	  
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Francqui op kop, zo zal blijken, de grote drijvende kracht zijn achter de fusie met de 

Banque d’Outremer.249  

1928, het jaar van de fusie, is een sleuteljaar voor de Generale Maatschappij en bij 

uitbreiding voor de hele koloniale geschiedenis van België. Door de fusie breidt de 

GMB haar aandeel in de Congolese economie enorm uit. Dat de greep van de GMB 

op de Congolese economie enorm moet zijn geweest, staat vast. Hoe groot precies is 

moeilijk accuraat te berekenen omdat het netwerk van de GMB zo groot was en 

omdat de groep in een aantal bedrijven waar ze geen meerderheidsaandeelhouder was, 

toch de plak zwaaide. Kurgan-van Hentenryk oppert dat de Generale tussen de tachtig 

en de negentig procent van de Congolese economie zou hebben beheerst na 1928.  

Francqui geldt als de grote architect van de fusie, al is die er niet zonder 

moeilijkheden gekomen. Zoals reeds hoger vermeld, wordt Francqui in 1915 

voorzitter van de Banque d’Outremer na de dood van Albert Thys.250 In 1916 duiken 

de eerste geruchten over een nakende fusie met de GMB op. Francqui ontkent dit 

formeel op de algemene aandeelhoudersvergadering van elf oktober 1916: 

 

“On a voulu nous attribuer je ne sais quel projet gigantesque et mystérieux [...] et qui 

aurait pour résultat la disparition de la Banque d'Outremer, absorbée avec d'autres 

banques de Belgique dans une création nouvelle et formidable. Je me refuse à croire 

que nos actionnaires se soient laissés impressionnés par de tels racontars”.251 

 

Naderhand kunnen er bedenkingen geplaatst worden bij deze uitspraak van Francqui 

wanneer we haar in het licht houden van de poging die Francqui in 1919 onderneemt 

om de Banque d’Outremer te laten fuseren met de GMB. Dit blijkt uit de bevindingen 

van Kurgan-van Hentenryk die stelt dat Francqui samen met de vice-gouverneur van 

de GMB, Janssen, al vlak nadat hij aan het hoofd van de Banque d’Outremer komt te 

staan pogingen tot toenadering tussen de twee holdings onderneemt.252 We kunnen 

deze uitspraak dan ook interpreteren als een voorbeeld van het feit dat dergelijke 

operaties zich vaak op het verborgen speelveld van een elite afspelen en dat Francqui 

er dus absoluut geen baat bij heeft om zijn plannen publiek te maken.  

                                                
249	  Buelens,	  Congo,	  556.	  
250	  Zie	  paragraaf	  4.3	  
251	  Geciteerd	  in:	  Brion	  and	  Moreau,	  Archives	  De	  La	  Banque	  D'outremer,	  XI.	  
252	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  141.	  
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Wat er ook van zij, in 1919 vindt er een meer openlijke toenaderingspoging plaats. 

Francqui kan de raad van bestuur van de Banque d’Outremer echter niet overtuigen. 

Er wordt een tussenoplossing gevonden in een nauwere samenwerking tussen de twee 

groepen, waarbij beide partijen er zich toe engageren om elkaar de kans te geven om 

voor vijfentwintig percent deel te nemen in alle nieuwe op te richten 

vennootschappen, gekoppeld aan een navenante vertegenwoordiging in de raad van 

bestuur. Ook voor kapitaalsverhogingen binnen bestaande bedrijven wordt een 

soortgelijke regeling uitgewerkt.253 Deze overeenkomsten leiden tot het ontslag van 

William Thys, zoon van Albert, die inziet dat de Banque d’Outremer zich nu 

helemaal in de greep van de GMB bevindt. Thys vindt onderdak als gedelegeerd 

bestuurder van de Banque de Bruxelles, één van de grote concurrenten van de GMB 

op de koloniale markt.254 De afspraken uit 1919 zorgen ervoor dat het netwerk van de 

Banque d’Outremer steeds meer verstrikt raakt in het web van de GMB. Het lijkt er 

sterk op dat Francqui een situatie voor ogen had waarin een fusie niet meer te 

vermijden viel. 

De fusie van de Banque d’Outremer met de GMB, die eigenlijk eerder een overname 

van de eerste door de laatste betekent, komt er pas nadat de GMB een gunstige 

regeling voor de aandeelhouders van de Banque d’Outremer heeft uitgewerkt.255 De 

Generale voert een aanzienlijke kapitaalsverhoging door. Van de aandelen daarvan 

wordt de helft gereserveerd voor de aandeelhouders van de Banque d’Outremer die 

kunnen instappen aan een voor hen gunstige ruilwaarde van vier aandelen van de 

GMB voor negen van de Banque d’Outremer.256 De overname wordt bevestigd op een 

buitengewone raad van bestuur van de Banque d’Outremer op dertig januari 1928.257 

Dat Francqui de sterke man is achter de fusie - of overname - blijkt uit de commentaar 

die de Franse ambassadeur in Brussel Herbette geeft op het enorme imperium dat de 

GMB erdoor heeft in handen gekregen. Volgens hem wou Francqui door de fusie: 

                                                
253	  Buelens,	  Congo,	  555.	  
254	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  141.	  
255	  Buelens	  heeft	  het	  over	  een	  fusie,	  terwijl	  Kurgan-‐van	  Hentenryk	  spreekt	  over	  
een	  “absorption”.	  Buelens,	  Congo,	  555.	  	  
256	  De	  aandelen	  van	  de	  Banque	  d’Outremer	  waren	  een	  stuk	  minder	  waard	  dan	  die	  
van	  de	  GMB.	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  142.	  	  
257	  ARA	  -‐	  V32/Banque	  d’Outremer/6	  -‐	  Proces	  verbaal	  van	  de	  buitengewone	  
algemene	  vergadering,	  30-‐01-‐1928.	  
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“Réunir dans une même main, ferme, les affaires congolaises, pour éviter les 

convoitises étrangères”.258 

Verder voegt hij er nog aan toe: “[T]ant que Francqui sera à la tête, cela ira, mais 

après”?259 

Dit citaat geeft de impact van Francqui binnen de koloniale elite treffend weer. De 

Franse ambassadeur acht Francqui blijkbaar in staat om de enorme portefeuille van de 

GMB te beheren, maar stelt zich vragen bij wat er na het tijdperk Francqui zal 

gebeuren. 

Het quasi-monopolie over de Congolese economie dat de GMB door de overname 

van de Banque d’Outremer heeft verworven, zorgt binnen België voor beroering. Aan 

de vooravond van de fusie geeft de vooraanstaande socialist Emile Vandervelde zijn 

mening in Le Peuple: “En régime capitaliste, il n’y a de choix qu’entre l’anarchie et 

le monopole. Je préfère le monopole”.260 

Hoewel Jadot’s invloed binnen de koloniale elite nog steeds enorm is, komt Francqui 

door de fusie van de GMB en de Banque d’Outremer naar voor als de feitelijke 

nummer één van de Generale. 

In 1932, wanneer Jean Jadot sterft, is er dan ook maar één mogelijke opvolger: 

Francqui wordt op elf maart aangeduid als de nieuwe gouverneur van de Generale 

Maatschappij.261 

 

5.2.2 Union Minière du Haut-Katanga 

 

De UMHK is het paradepaardje van de koloniale portefeuille van de GMB. In 1928 

staat de UMHK in haar eentje in voor meer dan drieëndertig procent van de totale 

marktkapitalisatie van de Congolese economie.262 Toch is de toestand van de UMHK 

in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog helemaal niet zo rooskleurig. Tussen 1919 

en 1921 maakt het bedrijf verlies, vooral door de achterop hinkende infrastructuur. 

Francqui moet samen met Jadot de grootste moeite doen om de raad van bestuur van 

                                                
258	  geciteerd	  in:	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  143.	  
259	  Ibid.	  
260	  Le	  Peuple,	  29-‐01-‐1928,	  geciteerd	  in:	  Ibid.,	  143.	  
261	  ARA	  -‐	  V32/GMB2/15	  -‐	  Proces	  verbaal	  van	  de	  bijzondere	  algemene	  
vergadering,	  11-‐03-‐1932.	  
262	  De	  marktkapitalisatie	  is	  de	  aandelenwaarde	  vermenigvuldigd	  met	  het	  aantal	  
aandelen.	  Buelens,	  Congo,	  336.	  



Delvaux Klaas 
 

 65 

de GMB ervan te overtuigen dat investeren in de UMHK op termijn een goede keuze 

zal blijken te zijn.263 We kunnen naderhand stellen dat Francqui en Jadot het goed 

hebben ingeschat. De rooskleurige vooruitzichten voor de kobaltwinning, die 

Francqui in 1917 worden toevertrouwd door Joseph Leemans, directeur van de 

Compagnie Industrielle Union en die we hebben besproken in de paragraaf over de 

Eerste Wereldoorlog, zijn hier zeker niet vreemd aan. 

We hebben hoger al gezien dat Francqui in 1914 toetreedt tot de raad van bestuur van 

de UMHK. In 1921 wordt hij gedelegeerd bestuurder, wat hij zal blijven tot 1930.264 

Francqui is ok voorzitter van het comité technique van de UMHK, waar de dagelijkse 

leiding van het bedrijf wordt uitgestippeld, zowel voor personeel in België als voor 

personeel in Congo. Uit de verslagen van de vergaderingen van het comité technique 

komen een paar interessante zaken naar boven die betrekking hebben op de visie van 

Francqui inzake Congo. 

Zo zal er op verschillende vergaderingen een overzicht gegeven worden van de 

rekruteringen, lonen en nationaliteit van de werknemers in de Katangese kopermijnen. 

Op de vergadering van zeventien juni 1927 worden de statistieken van het jaar 1926 

besproken en goedgekeurd door Francqui.265 Uit deze statistieken komen een aantal 

zaken naar voor. Zo wordt het totale aantal plaatselijke werkkrachten vermeld, en of 

ze vrijwillig al dan niet gedwongen zijn gerekruteerd. Er wordt in dat verband een 

vergelijking gemaakt met de jaren 1924 en ’25. Het totale aantal arbeiders voor 1924 

ontbreekt in de statistieken. Het aantal arbeiders stijgt van veertienduizend in 1925 tot 

vijftienduizend in 1926. Het percentage gedwongen rekruteringen daalt van 77,69 

percent in 1924 tot 54,04 percent in 1926. Deze daling valt te verklaren door de 

vergelijking van de lonen van de arbeiders die verderop aan bod komt. De lonen van 

de arbeiders gaan tussen 1924 en 1926 omhoog van één frank tot 2,27 frank per dag. 

Hierbij dient wel vermeld te worden dat dit gaat om het pure geldloon. Het grootste 

deel van de lonen wordt in natura uitbetaald. Zo zal een werknemer in 1924 voor twee 

frank voedsel per dag krijgen en het dubbele daarvan in 1926. Als we kijken wat de 

UMHK in het totaal aan een arbeider spendeert per dag dan komen we op 6,25 frank 

                                                
263	  Brion	  and	  Moreau,	  Umicore,	  109-‐10.	  
264	  ARA	   -‐	  V21/Union	  Minière/55	   -‐	  Processen	  verbaal	   van	  de	   raad	  van	  bestuur,	  
1921,	  1930.	  
265	   Deze	   paragraaf	   is	   gebaseerd	   op:	   ARA	   -‐	   V21/Union	   Minière/187	   -‐	   comité	  
technique,	  jaaroverzicht	  van	  de	  M.O.I	  (Main	  d’Oeuvre	  Indigène),	  17-‐06-‐1924.	  



Delvaux Klaas 
 

 66 

per dag in 1924 en 13,95 frank per dag in 1926. In deze bedragen zitten nota bene ook 

de kosten verwerkt die de UMHK moet betalen voor de rekrutering van haar 

arbeiders. De verhoogde dagkosten worden verklaard door de ongunstige wisselkoers 

en de “dépenses considérable consenties par l’Union Minière pour l’amélioration du 

bien-être de ses travailleurs”. Deze statistieken tonen aan dat de inspanningen om 

meer arbeiders aan te trekken werkt en dat de situatie voor de arbeiders van de 

UMHK in Congo verbetert, al moeten we dat ook niet overdrijven als we zien dat ze 

slechts een fractie verdienen van wat een Belg in die periode verdient. Bovenstaand 

citaat geeft aan dat de UMHK wel bezorgd is om de levensstandaard van haar 

Afrikaanse arbeiders, maar zoals ik eerder bij de paragraaf over de toespraak van 

Francqui voor de Compagnie Belge Maritime du Congo al aangaf, is niet zozeer 

menslievendheid maar wel bezorgdheid om de productie mijns inziens het 

prevalerende motief. 

Er wordt in de statistieken ook nauwgezet bijgehouden door wie de gedwongen 

rekruten ingelijfd zijn. De UMHK had namelijk een aantal vaste bedrijven onder de 

arm genomen om de rekruteringen te voltrekken. Grootste ‘leverancier’ is Robert 

Williams, een Brit die in de tijd van Leopold een mijnconcessie kreeg toegewezen en 

participaties had in een aantal bedrijven, waaronder het Comité Spécial du 

Katanga.266 Ook de gedwongen rekruteringen doen enigszins denken aan het 

leopoldiaans bewind.  

Het feit dat Francqui de vergaderingen van het comité technique voorzit, zorgt ervoor 

dat hij zeer goed op de hoogte wordt gehouden over de toestand in Congo zelf, waar 

Francqui na zijn Afrikaanse periode nooit meer is geweest.  

 

5.2.3 Andere koloniale zakenbelangen 

 

We hebben reeds vermeld dat Francqui meer dan zeventig mandaten in bedrijven 

bekleedde tijdens zijn leven. Een groot deel daarvan hadden rechtstreekse of 

onrechtstreekse banden met de kolonie.267 Om zijn verwevenheid in de koloniale 

bedrijfswereld en zijn macht en invloed te illustreren wil ik in deze paragraaf een 

overzicht geven van Francqui’s belangrijkste mandaten. 

                                                
266	  Buelens,	  Congo,	  177.	  
267	  Met	  onrechtstreekse	  banden	  bedoel	  ik	  bedrijven	  zoals	  SGMH	  en	  SGM,	  zoals	  
besproken	  in	  paragraaf	  5.1.	  
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Als we de top tien van de koloniale bedrijven in 1928 erbij nemen, zien we dat 

Francqui in de helft daarvan zetelt in de raad van bestuur.268  

Met stip op één staat de UMHK, die zoals we hoger al vermeldden, instaat voor een 

derde van de totale marktkapitalisatie. Francqui is er gedelegeerd bestuurder geweest. 

Op plaats twee vinden we de Compagnie du Katanga, dochterbedrijf van de CCCI en 

als holding actief op de Congolese markt. Francqui is er lid van de raad van bestuur. 

Op de derde plaats vervolgens vinden we de Minière des Grands Lacs Africains 

(Milacs) terug, een mijnbouwbedrijf dat onder de invloed van de Groupe Empain 

werd opgericht. Francqui verdedigt er de belangen van de GMB in de raad van 

bestuur. 

Op de vierde plaats staat de CCCI. in dit bedrijf zal Francqui nooit een mandaat 

uitoefenen maar als Vice-Gouverneur van de Generale Maatschappij die de CCCI in 

handen kreeg na de overname van de Banque d’Outremer in het begin van 1928, moet 

Francqui’s invloed in de raad van bestuur op een onrechtstreekse manier toch hebben 

gewogen, vandaar dat ik de CCCI ook in deze opsomming opneem. 

Van de vierde springen we naar de zesde plaats waar de Chemins de fer du Congo 

Supérieur aux Grands Lacs Africains (CFL) staat. Als moederbedrijf van Milacs is 

het ook hier de Groupe Empain die de lakens uitdeelt. Toch is ook hier de invloed van 

de GMB niet onaanzienlijk, wat wordt geïllustreerd door Francqui’s voorzitterschap 

van de raad van bestuur in het interbellum. 

Op plaats acht vinden we Intertropical-Comfina, een handelsvennootschap en sterk 

verbonden met de CCCI en de GMB. Francqui is er na 1920 voorzitter van de raad 

van bestuur geweest. 

Tot hier het overzicht van de mandaten van Francqui in bedrijven uit de top tien van 

de koloniale economie. Het is belangrijk om hier te vermelden dat heel wat koloniale 

bedrijven niet beursgenoteerd waren.269 Daarom komen bedrijven als Forminière 

(mijnbouw) en BCK (transport en holding) niet in deze lijst voor, terwijl het zeer 

belangrijke vennootschappen zijn geweest in de koloniale economie. Zowel bij de 

Forminière als in BCK heeft Francqui gezeteld in de raad van bestuur.  

Verder waren er nog de Banque du Congo Belge (een gewone bank, geen holding), de 

Minière du Kasaï, Simkat, Diamang en Sibéka (allen mijnbouw). In de transportsector 

                                                
268	  Volgende	  paragraaf	  is	  gebaseerd	  op:	  Buelens,	  Congo.	  De	  top	  tien	  staat	  op	  337,	  
de	  andere	  informatie	  verspreid	  over	  het	  hele	  boek.	  
269	  Ibid.,	  336.	  
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is de eerder reeds vermelde Compagnie Belge Maritime du Congo 

vermeldenswaardig. Tot slot wil ik ook nog even Petrofina (energiesector) 

vermelden. 

De lijst is uitgebreid en toch niet volledig, wat de enorme invloed van Francqui in de 

koloniale economie op een treffende manier illustreert. Samuel Tilman noemt hem 

een ‘touche-à-tout’ bankier, die zijn zakelijk netwerk naar alle richtingen toe heeft 

uitgebouwd.270 De opsomming is ook indicatief voor de alomtegenwoordigheid van 

de GMB op het koloniale toneel. We mogen immers niet vergeten dat Francqui zijn 

mandaten heeft uitgeoefend als vertegenwoordiger van de Generale Maatschappij.  

 

5.2.4 Het Comité Intérieur Colonial (CIC) 

 

Na de overname van de Banque d’Outremer in 1928 heeft de koloniale portefeuille 

van de GMB kolossale vormen aangenomen. Vanthemsche spreekt van het 

economisch rijk van de Generale Maatschappij wat hij illustreert met een lijst die de 

GMB zelf heeft verspreid in 1948. Op die lijst staat de omvang van de koloniale 

portefeuille van de Generale beschreven. Volgens de lijst heeft de GMB in 1948 de 

controle over zesenveertig koloniale bedrijven. Daarnaast vermeldt de opsomming 

ook nog eenendertig ‘bevriende’ bedrijven.271  

Om het overzicht niet te verliezen en de samensmelting tussen de Banque d’Outremer 

en de GMB te bevorderen wordt op initiatief van Francqui in 1928 een overlegorgaan 

opgericht, het Comité Intérieur Colonial (CIC).272 Francqui neemt er het 

voorzitterschap van in handen vanaf de stichting tot in 1932.273  

Het CIC is een orgaan waar de leden van de koloniale elite op een informele manier 

met elkaar over de economische situatie van Congo kunnen overleggen. Veelal gaat 

het om technische dossiers maar het informele karakter, dat mijns inziens ook een 

belangrijk kenmerk is van de koloniale elite, zorgt ervoor dat Francqui ook een keer 

vrijuit spreekt wanneer hij het heeft over waar de klemtonen van de economische 

ontwikkeling van Congo moeten liggen: 
                                                
270	  Samuel	  Tilman,	  Les	  Grands	  Banquiers	  Belges	  (1830-1935)	  :	  Portrait	  Collectif	  
D'une	  Élite,	  Mémoire	  De	  La	  Classe	  Des	  Lettres	  (Bruxelles:	  Académie	  royale	  de	  
Belgique.	  Classe	  des	  lettres,	  2006),	  367.	  
271	  Vanthemsche,	  "Comité	  Intérieur	  Colonial,"	  255.	  
272	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  173.	  
273	  Buelens,	  Congo,	  553.	  
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“Il semble que l’intérêt supérieur du développement du Congo exige que, pour 

l’avenir, on s’attache à poursuivre une politique qui se baserait, en ordre principal, 

sur la mise à fruit du sous-sol … L’activité agricole qui pourrait être menée 

parallèlement, suivant certaines directives, épaulerait en quelque sorte l’activité 

industrielle de manière à lui faire donner son maximum de rendement”.274 

 

om het contrast duidelijk te maken herneem ik hieronder een citaat uit de redevoering 

die Francqui gaf bij de aanmering van de Albertville in 1919: 

 

“Soutenue par le travail de la métropole, la Colonie [sic.] se développera de plus en 

plus; les échanges commerciaux de l’une et de l’autre se multiplieront. De cette 

manière se réaliseront les intentions des créateurs de notre empire africain, et les 

sacrifices des coloniaux belges produiront leurs fruits pour le bien général”.275 

 

Het verschil tussen beide uitspraken van Francqui is duidelijk. Terwijl het bovenste 

citaat een ongeremde, eerlijke Francqui toont, is het onderste citaat een duidelijk 

voorbeeld van de koloniale propaganda. Het hoofddoel van de economische koloniale 

elite was geen beschavingsmissie, zoals die doorschijnt in de toespraak van 1919. Het 

hoofddoel was winst, niets meer, niets minder. Is dit wereldschokkend? Absoluut niet, 

de hele geschiedenis van de moderne tijd wordt door winstbejag gekenmerkt. 

Natuurlijk was de beschavingsmissie een doel voor een groot deel van de kolonialen, 

maar niet op het niveau waar de beslissingen worden genomen. Binnen een 

economische elite prevaleert geld en macht boven filantropie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
274	  Geciteerd	  in:	  Vanthemsche,	  "Comité	  Intérieur	  Colonial,"	  260-‐61.	  
275	  Francqui	  and	  Franck,	  La	  Belgique	  Reprend	  Contact	  Avec	  Le	  Congo,	  6.	  
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5.3 De verborgen elite laat zich zien: De devaluaties van 1926 en 1935 

 

Er zijn twee momenten in dat Francqui in de Belgische politiek op de voorgrond 

treedt. Telkens hadden zijn acties ook een impact op de kolonie. Daarom wil ik hier 

nog kort, zonder te veel in detail te gaan, deze twee momenten bespreken, waarbij ik 

de klemtoon op de gevolgen voor Congo zal leggen. 

Na een korte heropleving na de Eerste Wereldoorlog, waarin de Belgische economie 

na vijftien maanden terug klimt naar tachtig percent van het vooroorlogse niveau, 

zinkt België in de jaren twintig weg in een financieel-economische crisis.276 In 1925 

treedt de centrum-linkse regering Poullet-Vandervelde aan. Door de crisis zijn een 

munstabilisatie en de sanering van de openbare financiën absolute topprioriteiten. Er 

wordt op dat heel wat verwacht van Albert Janssen, de nieuwe minister van Financiën 

en professor economie aan de universiteit van Leuven.277 

Francqui is erg gekant tegen het plan dat Janssen uitwerkt om de frank te stabiliseren 

en doet een tegenvoorstel dat echter door de socialistische coalitiepartner wordt 

verworpen.278 Francqui zal daarop een campagne tegen de regering starten. Hij zou 

contact opgenomen met een aantal Britse bankiers die om die reden een lening aan 

België zouden hebben geweigerd. Omdat de economische situatie daardoor nog erger 

wordt, valt de regering.279  

Begin 1926 wordt er een regering van nationale eenheid gevormd onder leiding van 

Henri Jaspar. Francqui neemt er aan deel als extra-parlementair minister met speciale 

volmachten van het parlement. Op een paar maanden tijd voert hij zijn plan van 1925 

door, laat hij de Belgische frank devalueren en privatiseert hij de Belgische 

spoorwegen. Na dat hij zijn werk heeft voltooid neemt francqui na zes maanden 

ontslag uit de regering.280 

                                                
276	  Buyst,	  "Van	  Industriële	  Grootmacht	  Tot	  De	  'Zieke	  Man'	  Van	  West-‐Europa,"	  
131,	  37.	  
277	  Ibid.,	  140-‐41.	  
278	  Guy	  Vanthemsche,	  "Preciseringen	  Omtrent	  Het	  Verloop	  Van	  De	  Politiek-‐
Financiële	  Krisis	  Van	  1926,"	  BTNG-RBHC	  16,	  no.	  1-‐2	  (1985):	  113.	  
279	  Kurgan-‐Van	  Hentenryk,	  Gouverner	  La	  Générale,	  124.	  en	  Buyst,	  "Van	  
Industriële	  Grootmacht	  Tot	  De	  'Zieke	  Man'	  Van	  West-‐Europa,"	  142-‐43.	  
280	  Buyst,	  "Van	  Industriële	  Grootmacht	  Tot	  De	  'Zieke	  Man'	  Van	  West-‐Europa,"	  
124.	  
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Door de koppeling van de Congolese frank aan de Belgische vanaf 1909, wordt ook 

de koloniale overheid verplicht om haar munt te laten devalueren.281 De Congolese 

schatkist lijdt eronder maar voor de Belgische koloniale haute-finance is het een 

zegen: zij kunnen aan dezelfde valutawaarde grondstoffen uit congo blijven 

aankopen. 

Door Francqui’s deelname aan de regering is het politieke establishment van België 

de Union minière goed gezind. Dit is het moment voor de raad van bestuur om een 

versoepeling van de regels voor de recrutering van arbeiders te vragen. Jaspar die ook 

minister van Koloniën is, versoepelt de regels zodat Union Minière vanaf 1926 zelf 

kan instaan voor de gedwongen werving van arbeidskrachten in Katanga.282 

In 1934 stapt Francqui voor een tweede in de regering, deze keer onder het 

premierschap van Georges Theunis. Een nieuwe devaluatie ten gevolge van de crisis 

van de jaren ’30 dringt zich op en er wordt opnieuw een beroep gedaan op de kennis 

van zake van Francqui.283  

Voor de devaluatie gaat de regering nog een lening van honderd miljoen gulden aan 

bij de Nederlands-Zwitserse Mendelssohn-bank. Congo wordt verplicht om een kwart 

van die lening op zich te nemen. De regering, met Francqui als architect van de 

lening, betaalt het kwart van de lening aan Congo uit in Belgische frank maar ze moet 

in guldens of goudwaarde worden terugbetaald. Een paar maanden later is de 

devaluatie een feit. Congo blijft niet alleen achter met Belgische franken die veel 

minder waard zijn, het moet ook de lening afbetalen in guldens en ondertussen 

devalueert de Congolese frank ook mee door de koppeling van de twee munten. Het 

zorgt voor een put van honderdtweeënveertig miljoen frank voor de koloniale 

schatkist.284 De voordelen voor de GMB, en dus Francqui, zijn dubbel: enerzijds trekt 

de economie in België terug aan na de devaluatie door een grote kapitaalsinstroom.285 

Anderzijds kunnen de koloniale bedrijven nog steeds aan dezelfde valutawaarde 

grondstoffen blijven aankopen in Congo, net zoals bij de eerder devaluatie in 1926. 

Francqui wordt trouwens in het kader van de mendelssohn-lening beschuldigd van 

speculatie tegen de Belgische frank. Het zorgt voor heel wat commotie. Hij neemt 

                                                
281	  Vanthemsche,	  Congo,	  161-‐62.	  
282	  Brion	  and	  Moreau,	  Umicore,	  133.	  
283	  Ranieri,	  Emile	  Francqui,	  277.	  
284	  Buelens,	  Congo,	  275-‐77.	  
285	  Buyst,	  "Van	  Industriële	  Grootmacht	  Tot	  De	  'Zieke	  Man'	  Van	  West-‐Europa,"	  
157.	  
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ontslag uit al zijn functies binnen de groep van de Generale Maatschappij. Nog voor 

het tot een rechtszaak kan komen, overlijdt Francqui.286   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
286	  Brion,	  Moreau,	  and	  Tack,	  De	  Generale	  Maatschappij,	  292.	  
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6. Coda: “Un Bonaparte Brabançon”287 

 
Francqui sterft op zestien november 1935, in zijn in Overijse, meteen ook het bewijs 

dat de carrière van Francqui hem niet alleen heeft voorzien van aanzien en macht, 

maar ook van een fortuin.   

Na zijn dood in 1935 wordt Francqui door de pers en hoogwaardigheidsbekleders 

geëerd wordt als een ‘grote koloniaal’.288 Wanneer monseigneur Ladeuze, rector van 

de katholieke universiteit van Leuven, het in een toespraak naar aanleiding van zijn 

dood heeft over het belang van Francqui voor België, beschrijft hij, naast ondermeer 

diens verdiensten in de Eerste Wereldoorlog en zijn inspanningen voor het 

wetenschappelijk onderzoek in België, ook zijn rol als militair in Congo. Volgens 

hem was Francqui: 

 

“...l’officier d’Afrique qui avait livré des combats héroïques contre les cannibales, 

occupé le Katanga et arrêté à jamais l’invasion musulmane par sa victoire 

d’Egaru...”.289 

 

In een ode die Maurice Lippens, minister van staat, in zijn hoedanigheid van 

Senaatsvoorzitter brengt, definieert hij de term ‘colonial’ in de context van Francqui 

als volgt: 

 

“C’est l’homme de la brousse et de la forêt et des fleuves, c’est l’homme d’action, 

c’est le chef de poste de caravane, c’est l’entraîneur d’hommes. C’est l’énergie et le 

courage, et c’est le maître qui accomplit sa mission et qui, impitoyable et bon, le 
                                                
287	  Titel	  van	  een	  toespraak	  van	  Paul	  Claudel	  ter	  nagedachtenis	  van	  Francqui:	  
Claudel,	  "Un	  Bonaparte	  Brabançon:	  Emile	  Francqui."	  
288	  Emile	  Francqui,	  1863-1935	  :	  In	  Memoriam,	  Hommage	  De	  L'illustration	  
Congolaise	  Au	  Grand	  Belge,	  Au	  Grand	  Colonial	  Emile	  Francqui,	  	  (Brussel:	  Presses	  
de	  la	  S.A.R.,	  1935).	  In	  deze	  uitgave	  van	  L’illustration	  Congolaise	  zijn	  teksten,	  
speeches	  en	  krantenartikelen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  dood	  van	  Francqui	  
gebundeld.	  
289	  Monseigneur	  Paulin	  Ladeuze,	  "Toespraak	  Naar	  Aanleiding	  Van	  Het	  Overlijden	  
Van	  Emile	  Francqui,"	  in	  Emile	  Francqui,	  1863-1935	  :	  In	  Memoriam,	  Hommage	  De	  
L'illustration	  Congolaise	  Au	  Grand	  Belge,	  Au	  Grand	  Colonial	  Emile	  Francqui	  
(Brussel:	  Presses	  de	  la	  S.A.R.,	  1935),	  30.	  De	  rol	  van	  Francqui	  in	  de	  Eerste	  
Wereldoorlog	  en	  zijn	  mecenaat	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  komen	  
verderop	  in	  dit	  werkstuk	  aan	  bod.	  	  
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coeur parfois meurtri, mesure les sacrifices qu’il doit consentir: prix de toute victoire 

quelle qu’elle soit”.290 

 

Paul Claudel, schrijver, voormalig Frans ambassadeur in België en vriend van 

Francqui, legt een link tussen Francqui’s verleden en zijn latere economische macht in 

Congo: 

 

“...Francqui se fit organisateur financier de ce magnifique Congo à qui il avait donné 

sa plus belle province [Katanga, K.D.], et tous les visiteurs de cet empire portent 

témoignage aux oeuvres qu’il a contribué à fonder et à développer”.291 

 

In La Libre Belgique van zeventien november 1935 weerklinkt toch een kleine 

kritiek:  

 

“Non sans raison, on a pu critiquer l’action de M. Francqui dans l’ordre colonial. 

Elle tendait, elle a réussi à imposer l’empire de la Société Générale sur le Congo”.292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
290	  Maurice	  August	  Lippens,	  "Toespraak	  Naar	  Aanleiding	  Van	  Het	  Overlijden	  Van	  
Emile	  Francqui,"	  in	  Emile	  Francqui,	  1863-1935	  :	  In	  Memoriam,	  Hommage	  De	  
L'illustration	  Congolaise	  Au	  Grand	  Belge,	  Au	  Grand	  Colonial	  Emile	  Francqui	  
(Brussel:	  Presses	  de	  la	  S.A.R.,	  1935),	  69.	  
291	  Claudel,	  "Un	  Bonaparte	  Brabançon:	  Emile	  Francqui,"	  77.	  
292	  "Artikel	  Verschenen	  in	  La	  Libre	  Belgique,	  17-‐11-‐1935,"	  in	  Emile	  Francqui,	  
1863-1935	  :	  In	  Memoriam,	  Hommage	  De	  L'illustration	  Congolaise	  Au	  Grand	  Belge,	  
Au	  Grand	  Colonial	  Emile	  Francqui	  (Brussel:	  Presses	  de	  la	  S.A.R,	  1935).	  
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Besluit 

 
In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar de impact van Émile Francqui en de 

afdruk die de kolonie op hem heeft achtergelaten. We kunnen de figuur van Francqui 

verdelen in een aantal componenten die van hem één van de machtigste mannen 

binnen de Belgische koloniale zakenwereld hebben gemaakt.  

Zo hebben we gezien dat zijn mateloze ambitie te verklaren is door de mislukkingen 

van zijn vader. 

Zijn harde karakter, dat later van hem een geduchte zakenman heeft gemaakt, heeft 

vorm heeft gekregen in zijn kinderjaren, toen hij opgroeide zonder vader of moeder. 

Dat karakter, zijn koppigheid, eigenwijsheid en doorzettingsvermogen zijn verder 

gevormd tijdens zijn opleiding in de militaire school en zijn periode als militair in 

Congo. 

In Congo zien we ook voor het eerst een koloniale visie opduiken in het leven van 

Francqui. Als ontdekkingsreiziger in Katanga heeft hij van dichtbij kunnen 

kennismaken met de bodemrijkdommen die de provincie te bieden had. Zijn 

fascinatie voor de bevindingen van Jules Cornet, hebben zeker hun invloed gehad op 

zijn latere focus op de koloniale economie. Het is ook in Congo dat Francqui zich een 

mening vormt over de plaatselijke bevolking. Dat die mening niet bepaald fraai moet 

zijn geweest komt naar voor uit de beschuldigingen van Jules marchal aan zijn adres. 

Zijn periode in Congo was ook belangrijk voor Francqui omdat hij er, als 

ontdekkingsreiziger en avonturier, aanzien door krijgt binnen België. Tot slot zien we 

in Congo al een begin, zij het embryonaal, van het zakelijke netwerk dat Francqui in 

het interbellum tot de één van de machtigste mannen van België zal maken. 

De daden van Francqui zijn Leopold II niet ontgaan en wanneer Francqui 

gedesillusioneerd door een conflict met de centrale leiding in Congo ontslag neemt uit 

het leger wordt hij door de koning als consul naar China gestuurd. In China begint het 

zakelijk netwerk van francqui vorm te krijgen. Hij ontmoet er Jean Jadot, de man die 

hem in 1912 zal binnenloodsen in de raad van bestuur van de Generale Maatschappij, 

meteen zijn intrede in de koloniale elite van België.  

Francqui’s macht en zakenimperium zal vanaf dan alleen maar toenemen. In de Eerste 

Wereldoorlog komt hij aan het hoofd van de ravitaillering van België. Zijn rol binnen 
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het Comité National de Secours et d’Alimentation zal zijn macht en invloed binnen de 

Belgische koloniale kringen alleen maar doen toenemen. 

Na de oorlog geldt hij als één van dé sterke mannen van de Belgische haute finance. 

Samen met de club van de kolonialen binnen de GMB heeft Francqui enorm gewogen 

op het Belgisch koloniaal beleid. Zoals we gezien hebben is zijn koloniaal zakelijk 

netwerk enorm groot en heeft hij tientallen mandaten in verschillende raden van 

bestuur van koloniale bedrijven uitgeoefend. 

Als lid van de koloniale elite ageert Francqui vaak op het verborgen speelveld van de 

elite, en laat hij zijn macht en invloed vooral van achter de schermen gelden. Er zijn 

ook momenten dat francqui op de voorgrond is getreden, zoals tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en bij zijn twee regeringsdeelnames in België, waar hij de architect was 

van twee devaluaties die grote gevolgen hebben gehad voor de congolese staatskas, 

maar die de koloniale bedrijven in belgië tengoede kwamen. ook dat was Francqui: 

meedogenloos en opportunistisch. Een schoolvoorbeeld van een kapitalist. 

Af en toe vinden we in Francqui’s handelen sporen terug van zijn visie op het 

koloniaal project, beschavingsmissie en de inheemse bevolking van.  Dit aspect in het 

leven van Francqui komt slechts zelden aan de oppervlakte en was dus niet zo 

gemakkelijk te ontdekken. in zijn Congolese periode zien we dat Francqui zich 

enerzijds zorgen maakte om het lot van de dragers van de exploratiemissie in katanga, 

maar anderzijds worden er door Jules Marchal scherpe beschuldigingen tegen Franqui 

geuit. In China hebben we kunnen vaststellen dat Francqui een scherpe minachting 

voelde voor de Chinezen.  

in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog hebben we dan gezien dat Francqui zich in 

een toespraak bediende van het algemeen geldende legitimerende discours van de 

kolonisatie, namelijk de beschavingsmissie. Meer naar het einde van zijn leven toe, 

tenslotte, vangen we een glimp op van de echte visie van Francqui op het koloniaal 

project. Meer bepaald in de informele omgeving van het CIC geeft Francqui aan waar 

het als het hem betreft om draait: winst. 

Francqui was een exceptioneel figuur binnen de koloniale geschiedenis van België. 

Als selfmade man binnen de koloniale en de Belgische elite zouden zijn macht en 

invloed haast hun gelijke niet kennen.  

Was Francqui’s visie op Congo en op het koloniaal project uniek? Mijns inziens was 

dat niet het geval. Francqui vertolkte naar mijn mening gewoon wat de rest van de 

koloniale elite van België ook dacht. 
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