
KONING ALBERT I IN DE BELGISCHE KOLONIE

Ons oog had het geluk op een merkwaardige studie te zijn gevallen van een doctor in de Geschiedenis, Piet

Clement, waarin deze een originele kijk levert op het allereerste bezoek door een van onze regerende vorsten,
koning Albert l, samen met zijn echtgenote, koningin Elisabeth, aan de toenmalige kolonie Belgisch Congo,

DOOR GUIDO BOSIEELS

Dat was in 1928 en nam twee maan-
den in beslag. Blijkbaar heeft de
onderzoeker de gelegenheid gehad
een blik te werpen op het omvangrijke
met de hand geschreven verslag (50
pagina's) over de bevindingen die deze
vorst heeft nagelaten, een werkstuk
dat zorgvuldig in het koninklijk paleis
wordt bewaard.

Wat wij al wisten en hier beves-
tigd wordt, is dat dit verslag ons een
clair-obscur beeld oplevert van de er-
varingen die koning Albert I tijdens
zijn omstandige rondreis in de kolonie
heeft opgedaan, waar hij vol lof is over
het werk dat werd geleverd en het en-
thousiasme dat hem overzee te beurt
was gevallen, maar waarin deze vorst,
ook heel onbevangen, elementen van
kritiek naar boven haalt met betrekking
tot pijnpunten uit het onzalige Vrij-
staat-tijdperk die nog niet naar beho-
ren waren weggewerkt,

Een van de voornaamste bezwaren was
de krapte op de arbeidsmarkt, die aan-
leiding had gegeven tot gedwongen te-
werkstelling, een praktijk die uiteraard
onverenigbaar was met de vrijheid van
arbeid zoals die geproclameerd was in
het koloniaal Handvest van 1908. Die
toestand lokte trouwens in verscheide-
ne gewesten een demografische crisis
uit en riep zodoende pijnlijke herinne-
ringen op aan het rubberschandaal uit
de 19d" eeuw.

Dit koninklijk bezoek was wel degelijk
opgezet als een symbolische geste, be-
doeld om het vaderlandse enthousias-
me voor de koloniale onderneming aan

te wakkeren, maar die naar buiten uit
ook de Belgische koloniale aanspraken
moest verstevigen.

De zwaartepunten van het beleid lig-
gen zonneklaar voor de ogen: de trans-
portinfrastructuur, de ontwikkeling van
grote industriële ondernemingen, de
missies en de sociale werking.

Overigens spreekt uit 's konings reis-
verslag zijn levendige bekommer-
nis om het welzijn van de Congolese
mens. Die zorg gaat duidelijk uit naar
het vermijden van proletarisatie van de
inlander en hem integendeel te doen
inpassen in een rol van zelfstandig
grondbezitter. ln deze context situeert
zich het contact dat de koning op-
nam met Albert Octave Louwers die
zich had doen kennen als een vurige
voorstander van het "paysannat'j een

systeem van agrarische ontwikkeling
op basis van inheemse zelfstandige
exploitatie. Jammer genoeg had deze
A,O, Louwers een bevordering tot
gouverneur-generaal afgewezen. Toen

Albert I in 1934 echter onverwacht om
het leven kwam, was het Leopold Ill die
de benoeming van Pierre Ryckmans
wist door te drukken, een man van for-
maat die wel degelijk de voorgestelde
richting zou uitgaan.

De plaats ontbreekt hier uiteraard om
nader in te gaan op de uitzonderlijk rij-
ke en complexe inhoud van het hierbo-
ven al te bondig geanalyseerde studie-
werk. Lezers die deze thematiek verder
zouden willen uitdiepen worden uit-
genodigd zich in verbinding te stellen
met de ondergetekende auteur van de
bovenstaande beknopte toelichting, I
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