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Inleiding 

Vraagstelling 

“The Congo was a hodgepodge of zones of mineral and agricultural exploitation and zones of 

neglect, except for labor recruitment.”
1
 

“Le problème de la main-d’oeuvre reste le plus difficile et le plus pressant de tous ceux que 

présente notre oeuvre coloniale.”
2
 

Bovenstaande citaten geven goed weer hoe de situatie in Belgisch-Congo eruit zag in de loop 

van haar geschiedenis. In het eerste citaat gaf de Afrikanist Frederick Cooper aan dat 

Belgisch-Congo bestond uit gebieden waar de mijnindustrie belangrijk was en gebieden waar 

landbouwproductie centraal stond. In sommige regio’s kwam echter geen van deze twee 

economische activiteiten tot ontwikkeling. Maar als dit laatste het geval was, werd er sowieso 

ingezet op de rekrutering van arbeidskrachten. Als dusdanig werd elke regio op de ene of de 

andere manier en in meerdere of mindere mate betrokken bij de economische ontwikkeling 

van de kolonie. 

De rekrutering van arbeidskrachten verliep echter niet altijd zo vlot als de werkgevers en 

koloniale overheid dat wilden. Dit zien we in het tweede citaat van de Eerste Minister en ook 

Minister van Koloniën Jaspar van 6 januari 1928. Welke economische activiteit in een 

bepaalde regio ook dominant was, zowel de landbouwsector als de mijnsector vereisten 

arbeidskrachten en de voortdurende rekrutering ervan om deze activiteit in stand te houden. 

Dit bleek echter de grote moeilijkheid te zijn waarmee werkgevers te maken kregen. Er was 

sprake van een problème de la main-d’oeuvre, een probleem om aan arbeidskrachten te 

geraken. 

Beide punten vormen de basis voor een eerste luik van de vraagstelling van deze 

masterscriptie. In dit eerste luik zal ik nagaan waarom een bepaalde economische activiteit tot 

stand kwam in het ene gebied van de kolonie, terwijl elders een andere (of geen) economische 

activiteit tot stand kwam. Ik zal dit enerzijds onderzoeken voor Katanga, gelegen in het 

zuidoosten van Congo, waar mijnbouw de belangrijkste economische activiteit werd. 

                                                           
1
 Cooper, Frederick. Africa Since 1940. (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 63. 

2
 Le problème de la main-d’oeuvre au Congo Belge. Rapports 1) de la Commission pour 

l’étude du problème de la main-d’oeuvre au Congo Belge (1924-1925). 2) du Comité 

Consultatif de la main-d’oeuvre (1928). (Brussel: Goemaere, 1928), 37. 
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Anderzijds zal ik dit ook onderzoeken voor Kivu, dat zich in het oostelijke gedeelte van 

Congo bevond en waar de landbouwsector – meer bepaald door de productie op de 

koffieplantages – een dominante positie verwierf. Om deze eerste vraag te beantwoorden, zal 

ik aandacht besteden aan ontwikkelingen die zich afspeelden op verschillende administratieve 

niveaus van wat eerst Congo Vrijstaat en daarna Belgisch-Congo was. Zo zal ik kijken naar 

beslissingen en discussies op het niveau van bijvoorbeeld de kolonie, de provincies en de 

districten. Ik zal eveneens aandacht besteden aan geopolitieke ontwikkelingen en hun invloed 

op de economische activiteit van Katanga en Kivu. 

Ik zal ook de factor arbeid onderzoeken. Hierbij zal ik de vraag stellen hoe werkgevers aan 

arbeidskrachten geraakten en welke factoren een rol speelden bij de rekrutering van 

Afrikaanse arbeidskrachten. Ik zal hiervoor kijken naar bijvoorbeeld geografische factoren 

(waar kwamen de Afrikaanse arbeidskrachten vandaan en waarom), economische, politieke 

en extra-economische factoren (waarom gingen mensen wel of niet werken en onder welke 

omstandigheden kwamen zij op de werkplaatsen terecht). Ik zal eveneens de verschillende 

actoren bekijken die bij de mobilisatie van de Afrikaanse arbeidskrachten betrokken waren, 

evenals de rol die zij hierin speelden. Naast de werkgevers zal ik dus aandacht besteden aan 

de koloniale staat (op verschillende niveaus van de kolonie) en hoe deze de rekrutering kon 

belemmeren of stimuleren. Hetzelfde gaat op voor de Afrikaanse elite en de manieren waarop 

zij de rekrutering van arbeidskrachten kon beïnvloeden. Ten slotte zullen ook de Afrikaanse 

arbeidskrachten aan bod komen. Het is op deze laatste groep dat de nadruk zal liggen. Ik zal 

de verschillende actoren echter niet als aparte categorieën onderzoeken, maar wel in relatie tot 

elkaar. Ik zal eveneens rekening houden met de autonome positie die de verschillende actoren 

ten opzichte van elkaar innamen en dus de (eventueel tegengestelde) belangen van elk van 

deze actoren in acht nemen. 

Met betrekking tot de factor arbeid zullen de reacties van de Afrikaanse arbeidskrachten op de 

werkplaatsomstandigheden een belangrijke plaats innemen in de masterscriptie. Ik zal kijken 

naar hoe het productieproces in de mijnen in Katanga en op de koffieplantages in Kivu eruit 

zag. Hoe probeerden de werkgevers het productieproces vorm te geven en de controle over de 

arbeidskrachten te behouden of te versterken? En hoe reageerden de arbeidskrachten hierop? 

Wat was de invloed van de Afrikaanse arbeidskrachten op het productieproces en op de 

arbeidsverhoudingen? 
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De bovenstaande punten met betrekking tot de economische activiteit en arbeid vormen een 

eerste luik van de vraagstelling en zijn algemeen van aard. Bij het tweede luik van de 

vraagstelling zal ik mij toespitsen op het niveau van de stad. Ik zal hierbij onderzoeken hoe 

stedelijke ontwikkelingen een weerspiegeling kunnen zijn van productieprocessen en 

arbeidsverhoudingen. 

Voor Katanga zal ik Elisabethstad onderzoeken. In of nabij deze stad, gelegen in het 

zuidoosten van Katanga, exploiteerde de UMHK drie mijnsites, namelijk Lubumbashi, de 

Etoile du Congo en Ruashi.
3
 Voor Kivu zal ik de stedelijke ontwikkeling van Bukavu aan het 

zuidwesten van het Kivumeer analyseren. In tegenstelling tot Elisabethstad, waar de 

economische activiteit zich in of in de directe omgeving van de stad afspeelde, zal ik voor 

Bukavu omwille van (geo)politieke en later ook economische omstandigheden de bredere 

regio waarin de stad gelegen was, onderzoeken. Deze regio, Bushi genaamd – waar de Bashi 

leefden – moeten we ten zuidwesten van het Kivumeer situeren.
4
 Deze regio viel min of meer 

samen met wat in de loop van de jaren 1930 het gewest Kabare zou worden.
5
 De Bushi 

bestond uit verschillende koninkrijken en er waren dus ook regionale verschillen binnen deze 

regio.
6
 De nadruk zal echter liggen op die gebieden waar de kolonisatie het verste 

doorgedrongen was. 

Ook voor dit tweede deel van de vraagstelling zal ik naast het stedelijke of het regionale 

niveau rekening houden met beslissingen en ontwikkelingen op andere niveaus die de 

ontwikkeling van Elisabethstad en Bukavu konden beïnvloeden, evenals met ontwikkelingen 

buiten de kolonie. 

                                                           
3
 Voor de ligging van Elisabethstad, zie de kaarten in bijlage 1 en 2. 

4
 Gebaseerd op: Bishikwabo, Chubaka en David Newbury. “Recent Historical Research in the 

Area of Lake Kivu: Rwanda and Zaire.” History in Africa, vol. 7: 23-45 (1980), 30. ; Beghin, 

Paul. Geleide verandering in een Afrikaanse samenleving. De Bushi in de koloniale periode. 

(Brussel: Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1974), 19 
5
 Bashizi, Cirhagarhula. “Processus de domination socio-économique et marché du travail au 

Bushi (1920-45).” Enquêtes et Documents d’histoire africaine, vol. 3: 1-29 (1978), 2. ; Het 

gewest had daarvoor eerst de naam Unya-Bongo en later Banya-Bongo. ; Voor de situering 

van het gewest Kabare, zie de kaart in bijlage 1. Voor het gebied waar de Bashi leefden en 

ook voor de ligging van Bukavu, zie bijlage 3 en 4. 
6
 Gebaseerd op: Sosne, Elinor. “Colonial Peasantization and Contemporary 

Underdevelopment: A View from a Kivu Village.” In Zaïre: The Political Economy of 

Underdevelopment. Gran, Guy (ed.), 189-211 (New York, 1979), 192. ; Bashizi, 

Cirhagarhula. “Processus de domination socio-économique”, 2 ; Bishikwabo, Chubaka en 

David Newbury. “Recent Historical Research”, 30. 
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Ten slotte heeft de vraagstelling van deze masterscriptie ook nog een derde luik. Dit laatste 

deel van de vraagstelling overkoepelt de andere delen van de vraagstelling, maar valt er ook 

mee samen. De basis van dit deel wordt gevormd door theoretische en methodologische 

aspecten en gaat uit van kritieken op onderzoek naar arbeid in sub-Sahara Afrika dat door 

marxistische auteurs werd verricht in de jaren 1970 en 1980. Ik zal onderzoeken of er een 

kapitalistische productiewijze ontstond in Katanga, Kivu of in beide of geen van beide regio’s 

en of er een arbeidersklasse tot stand kwam. Ik zal nagaan waarom dit wel of niet het geval 

was. Maar om een verklaring te geven, zal ik niet uitgaan van een lineaire ontwikkeling 

waarbij de ontwikkelingen in sub-Sahara Afrika op een soortgelijke manier verliepen als in 

West-Europa. Dit gedeelte van de vraagstelling is dus ook een kritiek op het eurocentrisme 

dat het onderzoek naar arbeid van marxistische auteurs kenmerkte. Ik zal de twee regio’s met 

elkaar vergelijken en hiervoor gebruik maken van twee concepten, namelijk de primitieve 

accumulatie en de O&GO. 

Als er een kapitalistische productiewijze in Katanga of Kivu bestond, zal ik onderzoeken hoe 

deze in relatie tot niet-kapitalistische productiewijzen stond. Ik zal dit ten eerste bekijken voor 

de rekrutering van arbeidskrachten. Meer bepaald zal ik nagaan hoe de manier waarop 

arbeidskracht werd gecommodificeerd gevolgen kon hebben voor een transitie naar een 

kapitalistische productiewijze of het uitblijven ervan en dus voor een veralgemening van 

kapitalistische productieverhoudingen. Tegelijk zal ik ook andere factoren dan de 

commodificatie van arbeidskracht in acht nemen om een transitie of het uitblijven ervan te 

verklaren. Hierbij zal ik de nadruk leggen op de reacties van de Afrikaanse arbeidskrachten. 

Ik zal nagaan hoe de Afrikaanse arbeidskrachten in de steden en op de werkplaatsen 

probeerden om de contacten tussen de kapitalistische en de niet-kapitalistische productiewijze 

te reguleren, hoe zij probeerden om eventueel buiten de kapitalistische productiewijze te 

treden of juist binnen het kader van de kapitalistische productiewijze te handelen. Ik zal echter 

niet alleen nagaan waarom arbeidskrachten reageerden op hun werkplaats- of 

levensomstandigheden en wat de uitkomst van deze reacties was. Ik zal ook proberen te 

verklaren waarom de Afrikaanse arbeidskrachten op een bepaalde manier reageerden en 

welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld. Ten slotte zal ik ook de gevolgen van deze 

reacties voor de vorming van klassen bekijken. 
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Structuur 

De masterscriptie bestaat uit een theoretisch kader en uit een onderzoeksgedeelte. In het 

theoretisch kader, dat vier delen omvat, zal ik op het derde luik van de vraagstelling ingaan. 

In het eerste onderdeel zal ik bespreken hoe arbeid en arbeidsverhoudingen in sub-Sahara 

Afrika werden onderzocht vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de 

jaren 1980. Hierbij zal ik aandacht besteden aan de context waarin dit onderzoek gebeurde, 

aan de vraagstelling en hoe deze veranderde in de loop van de jaren en ook aan de problemen 

die in de opeenvolgende onderzoeksfases ontstonden. De nadruk zal evenwel liggen op het 

onderzoek dat door marxisten werd gevoerd vanaf de jaren 1970. 

Het tweede onderdeel begint met de neergang van de marxistische invalshoek in het 

onderzoek naar arbeid in Afrika vanaf de jaren 1990. Ik zal hierbij enerzijds via kritieken die 

geuit werden door poststructuralistische en marxistische auteurs op dit soort onderzoek en 

anderzijds met behulp van opvattingen uit het agency-perspectief beargumenteren dat de 

marxistische invalshoek nog steeds nut heeft, maar dat hiervoor ook een aantal van begrippen 

uit deze stroming moeten worden herbekeken. Ten eerste zal ik het begrip “(arbeiders)klasse” 

bespreken. Vervolgens zal ik ingaan op “klassenbewustzijn” en “verzet”. Ten slotte, als een 

aanloop naar het derde onderdeel, zal ik de bredere vraagstelling in deze masterscriptie 

verantwoorden. Hoe kunnen vergelijkende studies helpen om komaf te maken met 

eurocentrisme, veronderstelde lineaire ontwikkelingen en teleologie? Hierbij zal ik 

voorstellen om gebruik te maken van twee concepten, namelijk de primitieve accumulatie en 

de O&GO. 

In het derde onderdeel zal ik ingaan op de primitieve accumulatie. Ik zal deze term 

behandelen in het kader van de vraag hoe en waarom de kapitalistische productiewijze tot 

stand komt in een bepaalde regio, hoe deze in relatie staat tot andere productiewijzen – de 

articulatie van productiewijzen – en welke gevolgen dit heeft voor de commodificatie van 

arbeidskracht en de manier waarop dit gebeurt. Als uitgangspunt in dit deel dienen de 

opvattingen van Karl Marx over het concept primitieve accumulatie. Vervolgens zal ik het 

hebben over de continuïteit van de primitieve accumulatie en waarom het concept kan worden 

gebruikt voor onderzoek naar de koloniale periode in sub-Sahara Afrika. De toepassing van 

de primitieve accumulatie op deze periode en deze regio zal echter ook een herdefiniëring van 

het concept noodzakelijk maken. Hiervoor zal ik mij vooral baseren op het onderzoek van 

Claude Meillassoux. 
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In het vierde onderdeel, ten slotte, zullen kritieken op Meillassoux centraal staan. Wat waren 

de fouten van zijn opvattingen en hoe kunnen deze worden weggewerkt? Meer bepaald zal ik 

het concept van de O&GO van Leon Trotski gebruiken om verschillende actoren en 

ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om het concept van de articulatie van 

productiewijzen en de primitieve accumulatie aan te vullen en zo komaf te maken met de 

minpunten die in het onderzoek van Meillassoux te bespeuren waren. 

Het tweede deel van de masterscriptie is het onderzoeksgedeelte. Dit bestaat uit vijf 

onderdelen. Het eerste onderdeel is een korte voorgeschiedenis van Katanga en Kivu tot 1900. 

Het tweede onderdeel behelst de periode van 1900 tot 1914. Hierbij zal ik ten eerste ingaan op 

de uitbouw van een administratie in de respectievelijke regio’s en op de plaatsen waar Bukavu 

en Elisabethstad zouden tot stand komen. Vervolgens zal de rol van de koloniale staat worden 

besproken in relatie tot de bevolking in de omgeving, in relatie tot de militaire post Nya-

Lukemba waaruit Bukavu zou groeien en Elisabethstad, en ook in relatie tot het kapitaal. Ten 

slotte zal ik ingaan op de rol die extra-economische maatregelen zoals belastingen speelden 

om arbeidskracht te commodificeren. Vooral het inzetten van deze arbeidskrachten in de 

mijnen van de UMHK zal aan bod komen, evenals de reacties van de arbeidskrachten op hun 

werkplaats- en leefomstandigheden. 

Het derde onderdeel gaat over de periode vanaf de Eerste Wereldoorlog tot het midden van de 

jaren 1920. Zo zullen de gevolgen van de oorlog voor de militaire post Nya-Lukemba en voor 

de productie bij de UMHK worden besproken. Na het gedeelde over de Eerste Wereldoorlog 

zal worden uitgeweid over hoe de koloniale staat in Elisabethstad en rondom Nya-Lukemba 

haar positie kon versterken, gevolgd door een stuk over de economische en stedelijke 

ontwikkeling na de oorlogsperiode. De reacties van de arbeidskrachten zullen in dit stuk 

eveneens aan bod komen. Het derde onderdeel eindigt met een aanloop naar het vierde 

onderdeel. Hoe manifesteerde het problème de la main-d’oeuvre zich in de eerste helft van de 

jaren 1920, welke rol speelden de reacties van arbeidskrachten hierin en wat waren de 

gevolgen hiervan voor de bedrijfswereld en voor de kolonisatie? 

In het vierde onderdeel zal ik beginnen met de rol die de Commission pour l’Etude du 

problème de la main-d’oeuvre, kortweg de Arbeidscommissie, in 1924-1925 speelde en welke 

invloed dit had op het beleid van de UMHK (de stabilisatie van arbeidskrachten), de 

kolonisatie van Kivu, de manier waarop werkgevers aan arbeidskrachten geraakten in de 

mijnsector van Katanga en opkomende plantage-economie in de omgeving van Bukavu en ten 
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slotte ook hoe veranderingen in de tweede helft van de jaren 1920 gevolgen hadden voor de 

kapitalistische productiewijze. Wederom zullen ook de reacties van de arbeidskrachten aan 

bod komen: wat betreft de contractduur, de zogenaamde onzichtbare reacties en ten slotte ook 

collectieve acties. 

In het laatste onderdeel, ten slotte, zal ik de periode vanaf 1930 tot 1946 onderzoeken. Het 

onderdeel begint met de economische crisis en de reacties daarop van de arbeiders van de 

UMHK. Ook verzet van plantagearbeiders in Kivu, waar de omstandigheden anders waren 

dan in Katanga, zal hierbij aan bod komen en zal vergeleken worden met de reacties van de 

arbeiders van de UMHK in Elisabethstad. Vervolgens zal ik het beleid van de koloniale 

overheid in de loop van de jaren 1930 bespreken, zowel op het platteland als in de stad, en 

hoe ze de sociale orde probeerde te bewaren, al dan niet met de hulp van andere actoren. Het 

arbeidsbeleid van de UMHK en dat voor de plantagearbeiders in het gewest Kabare zal 

eveneens worden behandeld. Hierbij zal ik aandacht besteden aan de stabilisatie van 

arbeidskrachten, hoe dit evolueerde bij de UMHK en hoe dit tot ontwikkeling kwam in de 

plantage-economie van het gewest Kabare. Aan het einde van het vijfde deel zal ik vooral 

aandacht besteden aan collectieve acties in de twee regio’s die in deze masterscriptie centraal 

staan en welke gevolgen deze acties hadden voor de kapitalistische productiewijze aan het 

einde van en na de Tweede Wereldoorlog. 

 

Literatuur en bronnen 
7
 

Theoretisch kader 

De gebruikte literatuur in het theoretisch kader verschilt van die in het onderzoeksgedeelte. 

Voor het theoretisch kader heb ik uitsluitend gebruik gemaakt van secundaire literatuur. De 

meerderheid van de auteurs waren marxisten of marxistisch geïnspireerd. 

Voor het gedeelte over de arbeidsgeschiedenis heb ik mij gebaseerd op het artikel “Labor and 

Labor History in Africa” en het boek The African Worker van Bill Freund. Beide bijdragen 

bieden een overzicht van de verschenen literatuur over arbeid in Afrika. Daarnaast zijn beide 

werken ook interessant omwille van de contextinformatie die ze bieden, waardoor de 

besproken literatuur ook kan worden gekaderd. Voor de contextinformatie heb ik eveneens 

                                                           
7
 De volledige verwijzingen van de literatuur die ik in dit deel vermeld, zijn terug te vinden in 

de bibliografie. 
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beroep gedaan op verschillende bijdragen van Frederick Cooper: “Work, Class and Empire”, 

“From Free Labor to Family Allowances”, “Conflict and Connection”, “African Labor 

History”, “Peasants, Capitalists and Historians” en ten slotte ook het artikel “Africa and the 

World Economy”. In mindere mate heb ik voor de context gebruik gemaakt van Marcel van 

der Linden en diens werk Workers of the World en ook van “The Marxist Conception of 

Class” van Jean Copans. 

Sommige van de hierboven vermelde artikels en boeken heb ik eveneens gebruikt om de 

kritieken en opmerkingen op zowel marxistisch als niet-marxistisch onderzoek naar arbeid in 

Afrika weer te geven. Uit marxistische hoek heb ik wederom gebruik gemaakt van 

verschillende bijdragen van Frederick Cooper, Marcel van der Linden en ook van Bill Freund. 

Een belangrijk artikel om de kritiek op de marxistische invalshoek uit te werken, was 

“Resistance and Hidden Forms of Consciousness Amongst African Workers” van Robin 

Cohen. Met betrekking tot de kritieken heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van artikels en 

bijdragen die geschreven werden in de jaren 1980, toen onderzoek naar arbeid in Afrika 

vanuit een marxistische invalshoek een hoogtepunt kende. Ik heb mij echter niet beperkt tot 

marxistische auteurs om kritieken aan te halen. William Sewell met zijn bijdrage “Toward a 

Post-Materialist Rhetoric for Labor History”, bijvoorbeeld, moeten we rekenen tot het 

poststructuralisme. 

Voor de bespreking van het begrip arbeidersklasse heb ik, naast Capital van Karl Marx (het 

eerste volume), literatuur gebruikt van de Afrikanisten V.L. Allen en Jean Copans uit de jaren 

1970 en1980, maar evengoed meer recent materiaal zoals dat van Marcel van der Linden en 

Erik Olin Wright. Met betrekking tot verzet en klassenbewustzijn was vooral het eerder 

vermelde artikel van Robin Cohen belangrijk. 

Wat betreft primitieve accumulatie en de articulatie van productiewijzen heb ik Karl Marx 

werk Capital als uitgangspunt genomen. Voor de continuïteit van de primitieve accumulatie 

staan de werken van Michael Perelman – The Invention of Capitalism – en van David Harvey 

– The New Imperialism – centraal. Het belangrijkste werk dat ik hiervoor heb gebruikt, is 

echter dat van Claude Meillassoux: Femmes, greniers et capitaux. Voor de kritieken op 

Meillassoux was vooral Leon Trotski zijn The History of the Russian Revolution belangrijk 

om het concept van de O&GO te behandelen en zo een aanloop te nemen naar verdere 

aanpassingen aan de opvattingen van Meillassoux. 
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Onderzoek 

Voor het onderzoeksgedeelte heb ik voor de stukken die betrekking hebben op Katanga, 

Elisabethstad en de UMHK vooral beroep gedaan op secundaire literatuur, terwijl ik voor 

Kivu, Bukavu en de plantage-economie in het gewest Kabare voornamelijk primaire bronnen 

heb gebruikt. 

Over de mijnsector in Katanga is veel literatuur verschenen in de loop van de jaren 1970 en 

1980. De drie meest relevante werken voor deze masterscriptie waren The Creation of 

Elisabethville van Bruce Fetter, Black Mineworkers in Central Africa van Charles Perrings en 

A Working Class in the Making van John Higginson. Alle drie deze werken gaan ongeveer 

over dezelfde periode. Fetter schreef over de periode vanaf 1910, wanneer Elisabethstad 

gesticht werd, tot 1940. Het onderzoek van Perrings handelt over de periode van 1911 tot 

1941 – in 1941 vond een algemene staking van de Afrikaanse arbeiders van de UMHK plaats. 

Higginson, ten slotte, onderzocht de periode van 1907 tot 1951. In deze werken is er telkens 

een thema dat terugkeert, namelijk de UMHK. De manier waarop de auteurs dit onderwerp 

behandelden, verschilde weliswaar.  

Fetter schreef voornamelijk over de UMHK in Elisabethstad en de gevolgen die de 

aanwezigheid van het bedrijf had voor de stedelijke ontwikkeling. Daarmee sluit zijn werk 

over Elisabethstad dus aan bij de vraagstelling van deze masterscriptie. Perrings en Higginson 

schreven dan weer niet uitsluitend over een bepaalde stad of mijnsite, maar over de rol van de 

UMHK in de hele concessie die ze in Katanga had. Fetter schreef echter veel minder over de 

arbeidsverhoudingen bij de UMHK op de mijnsites in en rondom Elisabethstad. Higginson en 

Perrings hebben dit dan wel weer gedaan, maar zoals vermeld dus niet uitsluitend voor 

Elisabethstad. Daarnaast heeft The Creation of Elisabethville veel gemeen met Black 

Mineworkers in Central Africa omdat zowel Fetter als Perrings voornamelijk schreven over 

beslissingen die door de UMHK of door de koloniale overheid werden genomen. Hoewel 

Perrings zijn boek opdeelde in een stuk over kapitaal en een stuk over arbeid, is het gedeelte 

over kapitaal veel uitgebreider. Bij Perrings komen de reacties van arbeidskrachten veel 

minder aan bod, behalve deserties – in het kader van de mobiliteit op de arbeidsmarkt – en de 

algemene staking van 1941. Afrikaanse associaties of de Wachttorensektes, bijvoorbeeld, 

kregen weinig aandacht van de auteur. Deze laatste twee komen dan wel weer meer voor in 

het werk van Fetter over Elisabethstad.  
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A Working Class in the Making van Higginson is een goede aanvulling op het onderzoek van 

Fetter en Perrings. Higginson besteedde veel meer aandacht aan de reacties van de 

arbeidskrachten van de UMHK op hun werk- en levensomstandigheden. Hij had het hierbij, 

net zoals Perrings, over arbeidskrachten die de werkplaats ontvluchtten. Maar hij had het 

evengoed over bijvoorbeeld de eerder vermelde Wachttorensektes in relatie tot verzet van de 

arbeidersklasse in Katanga, de Afrikaanse associaties, boycots, diefstal, stakingen en ook een 

rebellie in 1944. Bij Higginson is er meer evenwicht tussen de verschillende actoren – de 

koloniale staat, de UMHK, de Katholieke Kerk, de Afrikaanse elite en de Afrikaanse 

arbeidskrachten. De nadruk ligt weliswaar, geheel in de lijn van het toenmalige onderzoek 

naar arbeid in sub-Sahara Afrika, op de Afrikaanse arbeidskrachten. 

Zowel Fetter, Perrings als Higginson schreven gedurende een periode van ongeveer 20 jaar 

ook verschillende artikels die ik in deze masterscriptie heb gebruikt. Deze artikels – 

geschreven voor de boeken die hierboven vermeld werden, verschenen waren – bevatten voor 

een groot deel dezelfde inhoud als de boeken van de drie auteurs, maar geven vaak ook nog 

extra informatie die niet in de boeken terug te vinden is. 

Naast de artikels en boeken van Fetter, Perrings en Higginson heb ik ook nog gebruik 

gemaakt van verschillende andere auteurs. Hierbij moeten vooral Bruno De Meulder, 

Tshibangu Kabet Musas en Donatien Dibwe Dia Mwembu vermeld worden. De kampen van 

Kongo, geschreven door Bruno De Meulder, heb ik vooral gebruikt als aanvulling op de 

werken van Fetter, Perrings en Higginson – bijvoorbeeld met betrekking tot de ruimtelijke 

ontwikkeling in de steden en in de kampen van de UMHK en met betrekking tot het 

stabilisatiebeleid en de aanloop ernaar. Het artikel van Musas, “Le chômage des noirs et des 

blancs au Haut-Katanga industriel pendant la grande crise mondiale des années 1930”, heb ik 

uitsluitend gebruikt in het laatste deel, maar biedt heel wat informatie over de werklozen in en 

rondom Elisabethstad vanaf het begin van de jaren 1930, evenals over het beleid van de 

UMHK en de koloniale overheid naar werklozen toe tijdens de economische crisis. “Les 

fonctions des femmes africaines dans les camps des travailleurs de l’Union Minière du Haut-

Katanga (1925-1960)” van Donatien Dibwe Dia Mwembu, ten slotte, heb ik gebruikt in de 

stukken die handelen over de stabilisatie van arbeidskrachten. Het artikel bevat bijkomende 

informatie over de rol die vrouwen speelden in het stabilisatiebeleid van de UMHK die niet 

bij de andere reeds vermelde auteurs terug te vinden is. 
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Over de mijnsector in Katanga tijdens de koloniale periode is dus veel en gedetailleerde 

literatuur verschenen. Voor Kivu, en zeker voor het gewest Kabare en Bukavu, is dit niet het 

geval. Wat betreft de stedelijke ontwikkeling van Bukavu was er – buiten een klein stuk van 

de Meulder in zijn boek Kuvuande Mbote. Een eeuw koloniale architectuur en stedenbouw in 

Kongo – nauwelijks secundaire literatuur ter beschikking. Bijgevolg heb ik voor Bukavu 

gebruik moeten maken van twee eindverhandelingen die geschreven waren door twee 

studenten in het toenmalige Zaïre: Naissance de la ville de Bukavu van Burusa Bizuru en 

Contribution à la connaissance des origines du centre de Bukavu (Kivu) de 1870 à 1935 van 

Kagabo Pilipili. 

Wat betreft de plantage-economie in het gewest Kabare zijn twee auteurs van belang, 

namelijk Elinor Sosne en Cirhagarhula Bashizi. Sosne schreef in een boekbijdrage – 

“Colonial Peasantization and Contemporary Underdevelopment” – een weliswaar kort stuk 

over de koloniale periode in het gewest Kabare waarin hij verschillende aspecten behandelde. 

Zo behandelde hij op een beperkt aantal pagina’s de rol van de Bashi-elite, de koloniale 

overheid, de plantage-eigenaars en de arbeidskrachten in het gewest. Bashizi, daarentegen, 

verrichte meer gedetailleerd onderzoek naar arbeidsverhoudingen in het gewest Kabare met 

betrekking tot de koloniale periode. Zowel zijn “Processus de domination socio-économique 

et marché du travail au Bushi (1920-45)” als “Pouvoirs publics, plantations Européenes, et 

reaction paysannes au Sud-Kivu (1920-1960)” geven veel informatie over de plantage-

economie en de rol die verschillende actoren speelden in het vormgeven van die economie. 

Een laatste belangrijk werk dat ik heb gebruikt, is Beyond the Bend in the River van David 

Northrup. Dit werk gaat over het oosten van Congo vanaf 1865 tot 1940 en gaat dus over een 

gebied dat veel groter is dan Kivu of het gewest Kabare. Higginson en Perrings waren auteurs 

die beiden een marxistische invalshoek hadden in hun werken. Northrup gebruikte echter geen 

specifiek theoretisch kader in zijn onderzoek.
8
 Hij besteedde echter wel veel aandacht aan 

verschillende vormen van arbeid over een brede periode in een groot gebied. Zo behandelde 

hij onder andere arbeidskrachten in de landbouwsector, in de industrie en de soldaten van de 

Force Publique. Vooral met betrekking tot de landbouwsector en het koloniaal leger was zijn 

werk nuttig voor deze masterscriptie. 

                                                           
8
 Voor de verantwoording hiervan, zie: Northrup, David. Beyond the Bend in the River. 

African Labor in Eastern Zaire, 1865-1940. (Athens: Ohio University Center for International 

Studies, 1988), 218. 
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De weinige literatuur die verschenen is over Kivu, het gewest Kabare en Bukavu heb ik 

aangevuld met primaire bronnen. Een belangrijke publicatie die primaire bronnen bevatte, 

waren de Documents relatifs à l’ancien district du Kivu, 1900-1922. Deze publicatie heb ik 

gebruikt voor de eerste twee delen van het onderzoeksgedeelte. De Documents relatifs 

bevatten weliswaar weinig informatie over arbeid of arbeidsverhoudingen. Echter, de 

publicatie bevat wel instructies aan en verslagen over de verschillende militaire posten die de 

koloniale overheid in Kivu geplaatst had. Ook voor Nya-Lukemba, bijvoorbeeld. Soms 

bevatten deze instructies informatie over de levensomstandigheden in de militaire posten, 

over de tewerkstelling van de soldaten en over de verhoudingen tussen de koloniale overheid 

en de lokale bevolking. Bovendien zit in de Documents relatifs ook een korte geschiedenis 

over de omgeving van Nya-Lukemba die de schaarse informatie tot ongeveer de jaren 1920 

aanvult.
9
 

Voor de periode vanaf het midden van de jaren 1920 zijn er meer primaire bronnen 

beschikbaar. Deze bronnen heb ik geraadpleegd in het Afrika Archief (AA) in het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken te Brussel. Twee soorten bronnen vormen de basis van het onderzoek 

over het gewest Kabare. Ten eerste de jaarverslagen met betrekking tot de Afrikaanse 

arbeidskrachten, vermeld als “Rapport annuel, Affaires indigènes et main-d’oeuvre” (dit 

laatste werd soms ook afgekort als A.I.M.O. in de hoofding). Deze verslagen bevatten – 

afhankelijk van de context – informatie over de tewerkstelling van arbeidskrachten, over hoe 

ze gerekruteerd werden, problemen op de werkplaatsen, opvattingen van de arbeidskrachten 

over hun tewerkstelling en soms ook over de verhouding tussen verschillende actoren – de 

Bashi-elite, de koloniale overheid, de plantage-eigenaars en de arbeidskrachten. Naar het 

midden van de jaren 1930 toe is er in de verslagen ook meer informatie over de stedelijke 

bevolking te vinden – de bevolking die in het CEC of buitengewoonterechtelijk centrum van 

Bukavu leefde. Deze informatie is niettemin beknopt. Wat betreft de jaarverslagen over de 

Afrikaanse arbeidskrachten heb ik deze doorgenomen voor de verschillende administratieve 

niveaus van de kolonie: de provincie, het district en het gewest. 

Ten slotte heb ik in het Afrika Archief ook nog de verslagen van de regionale commissie of 

het comité regional van de Oostelijke Provincie doorgenomen. Deze commissie vond jaarlijks 

plaats vanaf 1927. Na een administratieve hervorming in 1932-1933 kwam er in plaats van de 

                                                           
9
 Voor de geschiedenis van de omgeving van Nya-Lukemba, zie: Vandewoude, Emile. 

Documents relatifs à l’ancien district du Kivu, 1900-1922. (Léopoldville: Section 

documentation, Bureau archives, 1959), 434-451. 
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commissie een provincieraad of conseil de province. Voor deze masterscriptie heb ik de 

verslagen van de raad van de toen gecreëerde provincie Costermansstad geraadpleegd. Zowel 

de regionale commissies als de provincieraden zijn niettemin interessante bronnen. Hoewel er 

geen beslissingsrecht was, werden er wel discussies gevoerd tussen verschillende actoren – 

bijvoorbeeld de koloniale overheid en werkgevers uit verschillende sectoren – over 

verschillende thema’s – economische ontwikkeling en arbeid, bijvoorbeeld. Dat maakt de 

bronnen ook nuttig om gelijklopende en tegengestelde belangen te onderzoeken. 
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1. De zoektocht naar een arbeidersklasse in Afrika 

“If there is a single issue that wittingly or unwittingly underlies all the relevant literature, it is 

the question of class – class formation, class history, class relationships, class consciousness. 

To what extent and from when and why can we speak of an African working class?”
10

 

Vanaf de jaren 1940 en vooral na de Tweede Wereldoorlog werden de koloniale machten in 

Afrika geconfronteerd met de vraag hoe de toekomst van hun kolonies er moest uitzien. Op 

het internationale toneel verloor het kolonialisme aan legitimiteit. Na de oorlog werd de 

invloed van de koloniale machten kleiner terwijl twee nieuwe grootmachten op de voorgrond 

traden. Deze twee grootmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, wierpen zich op als 

tegenstanders van het kolonialisme. Maar ook de Verenigde Naties vormden een probleem 

voor de koloniserende mogendheden. Het Charter dat de Verenigde Naties in 1945 te San 

Francisco opstelden, verwees naar gelijke rechten en zelfbeschikkingsrecht van volkeren. De 

koloniale overheden moesten rekening houden met de politieke opvattingen van de bevolking 

en deze van middelen voorzien opdat de bevolking de kolonies zelf kon besturen.
11

 

In 1944 riep ook de Internationale Arbeidsorganisatie op om de levensomstandigheden van de 

bevolking in de kolonies te verbeteren. Verbetering van openbare diensten, huisvesting, 

volksgezondheid, opvoeding en onderwijs, van de situaties waarin vrouwen en kinderen 

leefden, van de arbeidsomstandigheden en lonen, en van de productiestandaard kwamen 

centraal te staan.
12

 Maar vanwaar deze vraag voor verandering en verbetering?  

Tijdens de oorlog legden de koloniale machten een enorme druk op de Afrikaanse bevolking. 

Het zuidoosten van Azië, bezet door Japan, werd vervangen door Afrika als leverancier van 

producten. Dat betekende ook dat de bevolking in de kolonies de grootste inspanning moest 

leveren. In Belgisch-Congo werd het aantal dagen verplichte arbeid voor de koloniale staat 

verdubbeld en de bevolking moest voor het eerst sinds enkele decennia opnieuw rubber 

verzamelen.
13

 Koloniaal Afrika kreeg daarnaast te maken met een golf van stakingen en 

andere conflicten waarbij zowel permanente loonarbeiders als arbeidskrachten die in en uit de 

                                                           
10

 Freund, Bill. “Labor and Labor History in Africa: A Review of the Literature.” African 

Studies Review, vol. 27, no. 2: 1-58 (1984), 41. 
11

 Young, Crawford. The African Colonial State in Comparative Perspective. (Londen: Yale 

University Press, 1994), 186-188. 
12

 Cooper, Frederick. “From Free Labor to Family Allowances: Labor and African Society in 

Colonial Discourse.” American Ethnologist, vol. 16, no. 4: 745-765 (1989), 752. 
13

 Young, Crawford. The African Colonial State, 185. 
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sfeer van loonarbeid migreerden, betrokken waren.
14

 Na de oorlog was het voor de 

moederlanden van de kolonies duidelijk geworden dat ze de Afrikaanse bevolking niet nog 

harder kon laten werken dan tijdens de oorlog het geval was geweest. Zij moest beloond 

worden met meer politieke rechten en economische welvaart.
15

  

In de kolonies brak een nieuwe periode aan, door Frederick Cooper de development era 

genoemd.
16

 Er kwam steeds meer nadruk te liggen op staatsinterventie en investeringen door 

de koloniale overheden om de economieën in Afrika vooruit te helpen. Deze periode begon in 

de Britse en Franse kolonies, later gevolgd door Belgisch-Congo.
17

 In de naoorlogse koloniale 

periode gingen de koloniale overheden echter ook anders nadenken over arbeid in de 

Afrikaanse kolonies en verschenen verschillende studies over het onderwerp.
18

 Tot in de 19
de

 

eeuw verscheen de literatuur over arbeid in het kader van de slavenhandel en later de 

Scramble for Africa. Wanneer de koloniale machten hun positie hadden gevestigd, 

overspoelde een nieuwe golf van publicaties de voordien gangbare opvattingen toen bleek dat 

een vrije arbeidsmarkt niet zo gemakkelijk in te planten was in de gekoloniseerde gebieden. 

Nieuwe beschouwingen over arbeid waren noodzakelijk geworden en tot ongeveer de Tweede 

Wereldoorlog lag de nadruk in de literatuur voornamelijk op het dwingende aspect dat bij 

arbeid kwam te kijken.
19

 

De arbeidsstudies uit de late koloniale periode verschilden grondig van voorgaande werken 

over arbeid in Afrika. De literatuur die werd geproduceerd, hing echter ook vast aan een door 

de koloniale overheden bepaalde agenda: hoe de controle over de bevolking in de kolonies 

behouden?
20

 Studies over arbeid speelden hierbij een belangrijke rol. Deze studies richtten 

zich voornamelijk op de onderliggende oorzaken en de gevolgen van migratiearbeid en op wat 

de stabilisatie van arbeidskrachten in steden of op werkplaatsen werd genoemd, evenals op de 

gevolgen die dit zou hebben voor de stedelijke of industriële omgeving.
21

 De interesse voor 

                                                           
14

 Cooper, Frederick. “From Free Labor to Family Allowances”, 752-753. 
15

 Young, Crawford. The African Colonial State, 185. 
16

 Cooper, Frederick. Africa Since 1940, 85-86. ; De development era duurde volgens Cooper 

vanaf 1940 tot 1973, wanneer de economische ontwikkeling in de Afrikaanse landen achteruit 

ging. 
17

 Cooper, Frederick. Africa Since 1940, 85-86. 
18

 Freund, Bill. “Labor and Labor History in Africa”, 3. 
19

 Gebaseerd op: Freund, Bill. The African Worker. (Cambridge: Cambridge University Press, 

1988), 7. ; Cooper, Frederick. “From Free Labor to Family Allowances”, 752. 
20

 Schler, Lynn, Louise Bethlehem, en Galia Sabar. “Rethinking Labour in Africa, Past and 

Present.” African Identities, vol. 7, no. 3: 287-298 (2009), 287. 
21

 Freund, Bill. “Labor and Labor History in Africa”, 3-4. 
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arbeid en steden kwam niet uit het niets. Steden lieten toe om kapitalistische productie en 

arbeidsverhoudingen in koloniaal Afrika binnen te brengen. Sommige steden kwamen ook om 

die reden tot ontwikkeling op plaatsen waar bijvoorbeeld grondstoffen voor het Westen 

ontgonnen konden worden. Het aantal Afrikanen in de steden nam op een korte periode toe, 

terwijl het omringende platteland steeds meer veranderde.
22

 Daarnaast vonden voor en tijdens 

de Tweede Wereldoorlog in verschillende steden van Afrika stakingen en andere conflicten 

plaats.
23

 

De nieuwe studies stelden dat arbeiders het beste werden gescheiden van het “achtergestelde” 

platteland. Wanneer deze arbeiders met hun gezinnen op de werkplaats bleven, zouden zij 

vertrouwd raken met de stedelijke en industriële omgeving en bijgevolg ook productiever 

worden.
24

 Maar ging het hier louter om de Afrikaanse bevolking die zich moest aanpassen aan 

een andere omgeving? Of waren de studies over arbeid een weerspiegeling van een situatie 

waarin de koloniale overheid zich moest aanpassen aan de handelingen van de Afrikaanse 

bevolking?
25

 Enerzijds moesten de Afrikaanse arbeiders zich aanpassen aan een systeem dat 

de koloniale mogendheden reeds kenden uit Europa en dat ze dus naar Afrika wilden 

exporteren. Anderzijds hoopten de koloniale overheden om via dit systeem de 

voorspelbaarheid van de Europese arbeidersklasse ook in Afrika te plaatsen, dat de Afrikaanse 

arbeiders de vaardigheden en het consumptiepatroon van Europese arbeiders zouden 

overnemen en dat arbeidsgerelateerde conflicten konden worden ingedijkt.
26

  

Wat al deze studies echter kenmerkte, was dat zij weinig aandacht besteedden aan de sociale 

verhoudingen op de werkplaatsen of aan het begrip “klasse”.
27

 Afrikaanse arbeidskrachten, 

wanneer zij zich niet in hun gemeenschap van oorsprong bevonden, werden gerekend tot de 

“vlottende bevolking” in het geval van migratiearbeiders en tot de “gedetribaliseerden” in het 

geval van zij die in de steden leefden.
28

 In het onderzoek naar de Afrikaanse arbeiders in 

steden werd niet gekeken naar klassenvorming, maar wel naar etniciteit als zijnde een 
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 Freund, Bill. The African City. A History. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 
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 Cooper, Frederick. “From Free Labor to Family Allowances”, 752-753. 
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 Cooper, Frederick. “From Free Labor to Family Allowances”, 753. 
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 Cooper, Frederick. “Conflict and Connection: Rethinking Colonial African History.” The 

American Historical Review, vol. 99, no. 5: 1516-1545 (1994), 1530-1531. 
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 Cooper, Frederick. “From Free Labor to Family Allowances”, 754. 
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aanwijzing van sociale differentiatie. De ene etnie werd bijvoorbeeld geschikt geacht voor een 

bepaald type werk, terwijl onderzoekers bij een andere etnie dan weer nagingen hoe die zich 

in het stedelijke leven bewoog.
29

 De categorieën van de onderzoekers na de Tweede 

Wereldoorlog bleken echter niet overeen te komen met hoe de werkelijkheid waarin de 

Afrikaanse arbeiders zich bevonden eruit zag en stelden de koloniale overheden bijgevolg niet 

in staat om de omstandigheden van de Afrikaanse bevolking te begrijpen.
30

 Dit kon echter ook 

een weerspiegeling zijn van de band tussen de onderzoekers en de (agenda van de) koloniale 

staten. Door weinig aandacht te besteden aan de sociale verhoudingen op de werkplaatsen, 

kwamen bepaalde aspecten die verbonden waren aan de omstandigheden op de werkplaatsen 

en die koloniale staten liever niet wilden veranderen niet aan het oppervlak, zoals de gevolgen 

van de invloed van het kapitalisme en van racisme, evenals de rol die de koloniale overheden 

hierin speelden.
31

 

Met de onafhankelijkheid van steeds meer kolonies ondergingen de arbeidsstudies wederom 

een verandering. Centraal in de nieuwe literatuur stonden de vakbonden. Verschillende 

redenen lagen hiervan aan de basis. Vakbonden waren belangrijke organisaties omdat zij in 

staat waren om enerzijds arbeidskrachten onder controle te houden, maar anderzijds ook om 

die arbeidskrachten te gebruiken voor politieke doeleinden. In de literatuur over vakbonden 

werden deze organisaties geanalyseerd in relatie tot de staat, maar tegelijk had ze ook als doel 

om de verhouding tussen de vakbonden en de staat te reguleren. Dit werd duidelijk door de 

aandacht die werd besteed aan bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomsten en 

arbeidswetgevingen, maar – en belangrijker – ook door de rol die aan de vakbonden werd 

toegeschreven in de ontwikkeling van de nieuwe onafhankelijke Afrikaanse naties. Aangezien 

de staat steeds meer invloed had op de economie en ook op de tewerkstelling – waarmee ze in 

het eerste geval in het vaarwater kwam van de ontwikkeling die de vakbonden moesten 

verzekeren en in het tweede geval rechtstreeks intervenieerde in de core business van de 

vakbonden – was de regulering van de banden tussen vakbonden en staten van groot belang. 

De verhoudingen tussen deze twee actoren zorgde ervoor dat de vakbonden werden 

“herbekeken,” uitgaande van een verwachtingspatroon dat men in de literatuur had van 

vakbonden als zijnde onderdelen voor de verdere ontwikkeling in Afrika.
32
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Een andere reden, maar aansluitend bij het bovenstaande, moeten we zoeken in de 

internationale context – de Koude Oorlog. Het doel van het onderzoek was om de Afrikaanse 

vakbonden vanuit de Verenigde Staten of vanuit West-Europa te ondersteunen en om 

belangrijke personen in deze vakbonden te identificeren. De vakbonden waren een schakel in 

hoe buitenlandse steun tot stand kwam. De belangrijke personen in de vakbonden werden 

veelal omgekocht, waardoor zij betrokken werden bij het systeem van buitenlandse hulp.
33

 

Buitenlandse steun omvatte in de periode na de onafhankelijkheid voornamelijk 

kapitaalsinvesteringen en investeringen in infrastructuur, zij het dat de hulp voorwaardelijk 

was. De banden die Afrikaanse landen aangingen met andere landen in de context van de 

Koude Oorlog waren van groot belang.
34

 Niettemin kunnen we de buitenlandse steun niet los 

bekijken van de ontwikkelingsgedachte die in die periode heerste en van de vakbonden die de 

ontwikkeling moesten helpen sturen. Vakbonden werden aanzien als dé organisaties om een 

ontwikkeling te garanderen die ook in de geïndustrialiseerde landen van het Westen had 

plaatsgevonden. Zij vormden de basis van de “modernisering” van Afrika. De studies zagen 

het als vanzelfsprekend dat de vakbonden hun terrein binnen de nieuwe Afrikaanse naties 

zouden vergroten.
35

 Dat maakte de literatuur echter eurocentrisch, een probleem waarmee 

latere studies over arbeid ook nog te maken zouden krijgen. Tegelijk gingen de studies ook 

over specifieke groepen van arbeidskrachten zoals mijnwerkers, havenarbeiders en 

plantagearbeiders. Arbeid in huishoudens, bijvoorbeeld, kwam niet aan bod.
36

 Vreemd genoeg 

ging in de studies over arbeid weinig aandacht naar de werkplaats zelf tot de jaren 1970.
37

 

De belangrijkste golf van arbeidsstudies vond plaats in de Angelsaksische wereld vanaf de 

jaren 1970. Dit viel samen met een hoogtepunt in de populariteit van het onderzoek naar 

arbeid, dat weliswaar niet uitsluitend gericht was op Afrika – een hoogtepunt dat ontstond 

door golven van arbeidersprotest in de industriële sector in verschillende landen.
38

 Terwijl de 

auteurs die over arbeid in Afrika schreven in de voorgaande decennia uit verschillende 
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politieke stromingen kwamen, waren het vanaf de jaren 1970 voornamelijk marxisten die de 

arbeidsstudies een nieuwe stimulans gaven en een klassenanalyse probeerden toe te passen op 

Afrika. Termen zoals “klasse” en “klassenstrijd” waren ordewoorden geworden.
39

 Dat 

betekent echter niet dat voordien nog geen onderzoek werd gedaan vanuit marxistische hoek.  

Reeds in 1933, bijvoorbeeld, verscheen een werk van een verbannen Zuid-Afrikaanse 

communist, Albert Nzula, in samenwerking met twee auteurs uit de Sovjet-Unie, Potekhin en 

Zusmanovich, over dwangarbeid in Afrika. In dit werk gingen de auteurs ervan uit dat de 

ontwikkeling van de Britse arbeidersklasse, zoals die door Karl Marx werd beschreven, op 

een gelijkaardige manier in Afrika plaatsvond: mensen werden via dwangmaatregelen van 

hun gronden verjaagd, waardoor in de steden een klasse van arbeiders tot stand kwam die zich 

vervolgens organiseerde in vakbonden en politieke partijen.
40

 De arbeiders in het boek van 

Nzula, Potekhin en Zusmanovich vormden volgens de auteurs de klasse die voorbestemd was 

om de revolutie in Afrika te leiden en op die manier de basis te leggen van een socialistisch 

Afrika. De auteurs hielden echter geen rekening met hoe een proletariaat was ontstaan in 

Afrika. Afrika moest enkel volgen wat reeds eerder was gebeurd in Europa. Kapitalistische 

ontwikkelingen werden veralgemeend naar sub-Sahara Afrika en dus als universeel 

beschouwd.
41

 

Literatuur over Afrika uit de Sovjet-Unie verscheen ook naarmate de Comintern meer en meer 

interesse begon te tonen voor wat in de kolonies of ex-kolonies plaatsvond. Analyses dienden 

om de gebeurtenissen in Afrika te begrijpen en richtten zich op uitbuiting in de kolonies en op 

klassenvorming. Ze hadden daarnaast ook een bijkomend doel: banden smeden met 

communistische en antikoloniale bewegingen.
42

 Ook buiten de Sovjet-Unie werd onderzoek 

gedaan naar Afrika vanuit communistische hoek. Het onderzoek, zowel in als buiten de 

Sovjet-Unie, bekeek koloniaal Afrika echter alsof het een kapitalistisch Afrika was en nam 

aan dat Europese of Westerse ontwikkelingen zich ook afspeelden in Afrika, zoals ook bij 

Nzula, Potekhin en Zusmanovich het geval was. Een bijkomend probleem was de 

moeilijkheid om aan betrouwbare informatie te geraken en om vergelijkingen te maken. Ten 
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slotte speelden ook politieke aspecten een rol in het onderzoek: de studies moesten ten dienste 

staan van het communistische project.
43

 

De Sovjet-Unie en de communistische stromingen hadden echter niet het monopolie op de 

pogingen om te begrijpen wat in Afrika plaatsvond. Om arbeid en arbeiders te analyseren, 

waren de vakbonden het meeste geschikt om klassenanalyses uit te voeren. Vanuit 

verschillende delen van de wereld kwamen deze analyses dan ook van vakbonden, maar voor 

Afrikaanse vakbonden lag dit anders. Het probleem met deze laatste was dat zij veelal te zwak 

stonden, nog te jong waren en niet de intellectuelen konden leveren om deze analyses te 

maken.
44

 Daarnaast bevatte onderzoek in de jaren 1950 uit antropologische en sociologische 

hoek al aanwijzingen dat klassen misschien toch niet zo gemakkelijk te vinden waren in 

Afrika.
45

 Ook het nationalisme in Afrika bleek niet altijd samen te gaan met klassenpolitiek 

zoals de onderzoekers die hoopten te vinden, waardoor sommige marxisten gebruik maakten 

van de term “arbeidersaristocratie” om een deel van de arbeidersklasse aan te duiden dat de 

alliantie aanging met het imperialisme.
46

 

Vanaf de jaren 1970 trad ter linkerzijde een nieuwe generatie academici uit voornamelijk de 

Angelsaksische wereld op het voorplan die hierop reageerde. Zij deelden eveneens de 

teleurstelling in de Afrikaanse nationalistische regimes, die voordien in het onderzoek steeds 

werden verbonden aan conflicten omtrent arbeid. Daarnaast moesten zij, in tegenstelling tot 

de auteurs uit de Sovjet-Unie, niet voldoen aan vereisten die opgelegd werden door 

communistische partijen en was de kans op onafhankelijkheid van hun onderzoek groter.
47

 

Hun belangrijkste bijdrage aan het historisch onderzoek naar arbeid in Afrika lag echter in 

hun kritiek op het orthodox marxisme en de theoretische vernieuwing die daaruit resulteerde. 

Het gebruik van de term “arbeidersaristocratie”, bijvoorbeeld, werd bekritiseerd. Waar de 

vorige generatie onderzoekers de term gebruikte als gevolg van het uitblijven van de door hen 

gehoopte klassenactiviteit ging de nieuwe generatie marxisten hier tegenin. Nieuw onderzoek 
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door deze laatste groep wees uit dat nationalistische bewegingen wel degelijk een 

klassenbasis hadden. Het leek erop dat de nieuwe generatie marxistische onderzoekers in de 

Angelsaksische academische wereld erin geslaagd was om een arbeidersklasse te vinden in 

Afrika. Deze onderzoekers gingen er echter niet meer van uit dat de arbeidersklasse aldaar 

automatisch politieke partijen zou vormen en aan klassenpolitiek ging doen.
48

  

De erkenning dat Afrikaanse arbeiders niet noodzakelijk een reeds in Europa afgelegd pad 

moesten volgen, was een breuk met het marxisme van de voorgaande generatie onderzoekers 

en een belangrijke vernieuwing in de arbeidsgeschiedenis. Waar een arbeidersklasse 

gevonden werd, werd ook de autonomie ervan benadrukt. Arbeiders organiseerden zich niet 

noodzakelijk in politieke partijen en de natiestaat of het nationalisme werd dan ook 

losgekoppeld van de arbeidersklasse door de nieuwe generatie onderzoekers. In plaats van 

naar arbeidersaristocratieën te zoeken wanneer ontwikkelingen zich niet op de door 

onderzoekers gewenste manier voordeden, kon de nieuwe generatie marxisten de nadruk 

leggen op zowel het strijdvaardige karakter van een georganiseerde arbeidersklasse als op de 

mogelijkheden die niet-georganiseerde arbeidskrachten hadden. Een andere belangrijke 

vernieuwing lag in het onderzoek naar de levensomstandigheden en de arbeidssituaties van de 

arbeidskrachten in Afrika, tot dan toe vrijwel genegeerd in arbeidsstudies van Afrika. De 

belangrijkste verandering was echter dat onderzoek naar klassenvorming nu veralgemeend 

werd in de arbeidsstudies van Afrika, en niet enkel meer kwam vanuit de Sovjet-Unie, maar 

ook vanuit de Angelsaksische landen.
49

 

Het onderzoek vanaf de jaren 1970 bracht verschillende publicaties voort die de 

arbeidsgeschiedenis een enorme stimulans gaven, wat op zijn beurt nog meer literatuur tot 

resultaat had.
50

 Maar ondanks de veranderingen ten opzichte van de voorgaande 

arbeidsstudies en die van de Sovjet-Unie of communistische partijen, bracht de nieuwe golf 

van onderzoek na verloop van tijd ook een aantal problemen aan het licht. Dit had alles te 

maken met de nadruk op klassenvorming en verzet. 
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“Radical scholars have tried too hard to identify their favorite revolutionary class: the 

proletariat, the peasantry, the lumpenproletariat, or to denigrate rival favorites, not to 

mention kulaks, labor aristocracies, or the petty bourgeoisie.”
51

 

De historici die in hun kritiek op het orthodox marxisme op zoek gingen naar een 

arbeidersklasse in Afrika, waren sterk beïnvloed door Edward Palmer Thompson en zijn werk 

The Making of the English Working Class. De arbeidshistorici wilden aantonen dat er sprake 

was van klassenvorming in Afrika en in navolging van Thompson voor Engeland 

benadrukken dat de arbeiders mee verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de 

arbeidersklasse aldaar. Het was een poging van de onderzoekers om weg te geraken van 

stellingen dat de bevolking in Afrika geketend was door traditionalisme, zonder daarmee uit 

het oog te verliezen dat er ook Afrikaanse elementen waren in de vorming van die 

arbeidersklasse.
52

 Maar als de onderzoekers een arbeidersklasse gevonden hadden, dan kwam 

dat door een beperkte focus in de studies op mijnarbeid en loonarbeid in de steden. Deze 

vormen van arbeid waren immers gekend in het Westen en ze stelden de onderzoekers in staat 

om klassenanalyses op Afrika toe te passen, evenals te wijzen op de mogelijkheden die de 

Afrikaanse bevolking had om de omgeving waarin ze terecht kwam vorm te geven.
53

 Andere 

vormen van arbeid die evengoed een belangrijke rol speelden en vaker voorkwamen, kregen 

minder aandacht.
54

 In dit opzicht verschilde de arbeidsgeschiedenis van de jaren 1970 weinig 

van de voorgaande studies. 

Waar koloniaal Afrika vroeger werd bestempeld als een kapitalistisch Afrika, was dat bij de 

nieuwe generatie onderzoekers niet langer het geval. Zij zagen de koloniale periode als een 

periode waarin het kapitalisme het continent binnendrong en kapitalistische productie 

introduceerde, zij het niet overal in dezelfde mate, en de creatie van een proletariaat – zonder 

eigen productiemiddelen en met enkel de eigen arbeidskracht om te verkopen en om te 
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kunnen overleven – met zich meebracht, hoewel ook dit beperkt bleef.
55

 Academici namen 

echter aan dat een proletariaat tot stand zou komen. Zij zagen het als een stadium dat zich zou 

voltrekken, een proces waarvoor zij de term “proletarisering” gebruikten. De arbeidersklasse 

in Afrika zou groter worden en vervolgens klassenbewust worden.
56

 De realiteit was echter 

anders. Niet iedereen in Afrika werd arbeider, niet iedereen werd proletariër en de 

totstandkoming van een arbeidersklasse was met andere woorden geen vanzelfsprekendheid. 

De Afrikaanse bevolking bleek erin geslaagd te zijn om de incorporatie in of de omvorming 

naar een proletariaat tegen te werken.
57

 

“Some peasants did not become workers; some cultivators became workers because they 

could not become peasants; some workers became peasants. Some areas that were the least 

connected to export markets before the colonial era became the leading suppliers of workers, 

while some of the most incorporated were the least ‘proletarianized’.”
58

 

De overtuiging dat een proces van proletarisering plaatsvond, had meer te maken met wat 

onderzoekers wilden zien dan met wat echt plaatsvond in Afrika. Het toonde daarnaast ook 

aan dat arbeidsstudies nog steeds eurocentrisch waren en dat de herhaling van Westerse 

ontwikkelingen in Afrika als een historische noodzakelijkheid werd beschouwd. Maar de 

nadruk op klassenvorming en vooral op klassenbewustzijn bracht nog een ander probleem met 

zich mee, namelijk dat van verzet. Vele auteurs hadden immers een grote interesse voor 

vakbonden en in een teleologische visie op ontwikkelingen in Afrika stelden zij dat het 

proletariaat in Afrika een historische rol te vervullen had.
59

 Problematisch was dat zij het 

begrip “klassenbewustzijn” nauwelijks theoretiseerden en hooguit termen van het marxisme 

overnamen zoals “vals bewustzijn”, “revolutionair bewustzijn”, klasse an sich en klasse für 

sich. Het gebrek aan theoretisering maakte het moeilijker om variaties in verzet (en 

klassenbewustzijn) te onderzoeken, waardoor voornamelijk zichtbare, gemakkelijk te 
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observeren vormen van verzet zoals vakbondsacties, stakingen en betogingen werden 

geanalyseerd, terwijl andere vormen van verzet vaker dan niet werden genegeerd.
60
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2. Naar een nieuwe arbeidsgeschiedenis? 

“How can one come to grips with the pretensions of “western” intellectuals to set forth a 

“universal” truth, reveal the particularistic interests beneath that posture, and still not 

reinforce the very European-centered vision of history that is the target in the first place?”
61

 

Aan het begin van de jaren 1990 kwam de arbeidsgeschiedenis van Afrika in een dal terecht. 

Vernieuwingen zoals die op het hoogtepunt van de arbeidsgeschiedenis in de jaren 1970 

kwamen nog zelden voor.
62

 Politieke veranderingen op het internationale toneel hebben 

hiertoe bijgedragen. De Sovjet-Unie klapte in elkaar en verschillende arbeiderspartijen, 

evenals arbeidersbewegingen kenden een achteruitgang.
63

  

Daarnaast was er in de kapitalistische landen een verschuiving waarneembaar in hoe de 

bevolking naar arbeid keek. Werken was niet langer een vanzelfsprekendheid in het leven en 

bijgevolg was het ook geen stimulans meer voor het handelen van arbeiders.
64

 De 

arbeidersklasse bleek steeds minder in staat te zijn om de historische rol te vervullen die 

reformistisch en revolutionair links aan haar toeschreven, waardoor onderzoek naar de 

geschiedenis van de arbeidersklasse aan belang afnam.
65

 Arbeidersbewegingen, zoals 

vakbonden, die voor de jaren 1980 de dominante organisaties waren om kapitalistische 

ontwikkelingen te contesteren, verloren meer en meer aan kracht en kregen daarnaast het 

gezelschap van andere bewegingen die op vele vlakken verschilden van die eerste.
66

 

Volgens David Harvey was er vanaf de jaren 1980 sprake van een vertakking, een 

“opsplitsing” tussen deze bewegingen. Enerzijds waren er organisaties zoals vakbonden die 

zich concentreerden op de expanded reproduction – uitgebreide reproductie of 

kapitaalaccumulatie – waarbij loonarbeid en wat daaraan verbonden was, zoals exploitatie, 

centraal stond. Anderzijds waren er de bewegingen die zich richtten tegen accumulation by 
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dispossession – primitieve accumulatie – en reageerden op bijvoorbeeld privatiseringen, het 

wegebben van de staat of op het aantasten van het milieu.
67

 Accumulation by dispossession 

vindt echter onder verschillende vormen plaats en is heel gefragmenteerd. “Destruction of 

habitat here, privatization of services there, expulsions from the land somewhere else, 

biopiracy in yet another realm – each creates its own dynamic.”
68

 Dit geeft ook aanleiding tot 

meer gefragmenteerde – en dus ook een veelheid aan – reacties, die veelal los tot stand komen 

van (traditionele) politieke partijen en arbeidersbewegingen.
69

  

Ten slotte was er ook een verschuiving in het soort werk dat werd uitgevoerd, evenals in wie 

dat werk uitvoerde. In de Westerse landen kwam productie door gesyndiceerde mannelijke 

arbeiders in fabrieken steeds minder voor. Andere groepen van arbeiders of andere vormen 

van arbeid die een toename kenden, zoals bijvoorbeeld werk in de dienstensector of in 

huishoudens, vaak uitgevoerd door niet-gesyndiceerde vrouwen, kregen geen aandacht in de 

arbeidsgeschiedenis.
70

 William Sewell stelde terecht dat “[c]urrent developments in the world 

of work actually stand as an implicit theoretical challenge to labor history.”
71

 

De opmerking van Sewell gaat ook op voor de arbeidsgeschiedenis van Afrika. Zoals we 

hebben gezien, werd in de studies vanaf de late koloniale periode nauwelijks aandacht besteed 

aan andere soorten van arbeid dan loonarbeid in steden of in de industrie. Ook bij de 

marxistische onderzoekers vanaf de jaren 1970 was dit nog steeds het geval. De nadruk lag 

voornamelijk op die vormen van arbeid die toelieten om een klassenanalyse te maken, 

aangevuld met de nodige verwijzingen naar de zogenaamde proletarisering.
72

 Maar ook op het 

gebruik van de term “proletarisering” had Sewell kritiek. Bij wijze van aanloop naar zijn 

kritiek kunnen we twee belangrijke auteurs aanhalen die onderzoek deden naar arbeid in 

Afrika: Charles van Onselen en Giovanni Arrighi, die beiden over Rhodesië schreven. 

Volgens van Onselen raakten de Ndebele en de Shona in het zuiden van Rhodesië tussen 1903 

en 1912 “increasingly proletarianised”, meer en meer geproletariseerd.
73

 Arrighi schreef dan 
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weer dat de arbeiders in Rhodesië na de Tweede Wereldoorlog zich bewust werden van “their 

increasingly proletarian status”.
74

  

Maar hoe kun je “meer geproletariseerd” raken of een “groeiende proletarische status” 

verkrijgen? Je bent immers een proletariër of je bent het niet. Een proletariër, zoals in het 

vorige deel besproken werd, heeft geen eigen productiemiddelen en kan bijgevolg enkel 

overleven door zijn arbeidskracht te verkopen voor een loon. Een proletariër ontstaat als 

gevolg van de scheiding tussen de producent en diens productiemiddelen.
75

 Maar voor van 

Onselen kenmerkte het proletariseringsproces zich eerder door een geleidelijke stijging van 

het aantal mensen in de loonarbeid, evenals een geleidelijke verlenging doorheen de jaren van 

de periode waarin arbeiders voor een loon werkten: van twee maanden in 1901 naar drie 

maanden in 1909 en zes maanden in 1912.
76

 Bij Arrighi sloeg de “groeiende proletarische 

status” dan weer op de incorporatie in een proletariaat als gevolg van de stabilisatie van 

arbeiders, waardoor die arbeiders voor hun overleven niet langer afhankelijk waren van een 

combinatie van tijdelijke loonarbeid enerzijds en subsistentieproductie in de gemeenschap van 

oorsprong anderzijds, maar van een loon.
77

 

Bij beide auteurs levert het gebruik van de term “proletarisering” echter problemen op. De 

kritiek die Frederick Cooper gaf op soortgelijke termen zoals “globalisering” en 

“modernisering” is ook hier relevant. Enerzijds wijst de -isering in de termen op een proces 

dat zou plaatsvinden. Dit proces is niet noodzakelijk voltooid, maar het zou wel voortduren en 

in een bepaalde richting evolueren. Anderzijds zit ook het eindpunt in de termen vervat.
78

 

Impliciet is dit ook een onderdeel van de proletariseringsthese bij van Onselen: er was een 

toename van het aantal mensen die voor een loon werkten en de werkperiodes kenden een 

geleidelijke toename. Ook al was er nog geen sprake van een proletariaat wijst het gebruik 

van de term en van de woorden “increasingly proletarianised” op een ontwikkeling in de 

richting van een proletariaat. 

                                                           
74

 Arrighi, Giovanni. “Labour Supplies in Historical Perspective: A study of the 

Proletarianization of the African Peasantry in Rhodesia.” Journal of Development Studies, 

vol. 6, no. 3: 197-234 (1970), 224. 
75

 Cfr. supra 
76

 Onselen, Charles van. Chibaro, 100-101. 
77

 Arrighi, Giovanni. “Labour Supplies in Historical Perspective”, 223-224. 
78

 Cooper, Frederick. “What is the Concept of Globalization Good for? An African 

Historian’s Perspective.” African Affairs, vol. 100: 189-213 (2001), 196. 



33 
 

Naast deze teleologie-in-de-terminologie werd “proletarisering” ook als een oorzaak aanzien 

van andere ontwikkelingen en gebeurtenissen. “Proletarisering” werd, in de woorden van 

Sewell, “a kind of omnibus, all-purpose causal force in labor history”.
79

 Volgens van 

Onselen, bijvoorbeeld, was de veranderde klassenpositie van de arbeiders in Zuid-Rhodesië 

aan het einde van de jaren 1920 het gevolg van “proletarisering”, terwijl volgens Arrighi de 

arbeidskrachten steeds meer afhankelijk werden van een loon – en dus “geproletariseerd” 

raakten – en meer investeerden in onderwijs, hetgeen er volgens hem toe leidde dat de 

arbeiders in Rhodesië zich meer bewust werden van hun “groeiende proletarische status”. Dit 

“new consciousness”, dat dus het proletariseringsproces als basis had, gaf aanleiding tot 

contestatie en een stakingsgolf in de jaren 1940.
80

 

Volgens Sewell werd het begrip “proletarisering” door historici gebruikt vanuit hun voorkeur 

voor een materialistisch perspectief. Bijgevolg zagen deze historici proletarisering als een 

universele verklaring voor veranderingen – zoals het geval was bij klassenbewustzijn – 

zonder aandacht te hebben voor het feit dat productieverhoudingen onderhevig zijn aan 

ongelijke en tegengestelde ontwikkelingen of voor de rol van discours en politiek in de 

arbeidsgeschiedenis.
81

 Termen zoals “proletarisering” leken bijgevolg meer op “self-propelled 

movements of large-scale change that could be analysed scientifically, leaving little room for 

the actions of human agents or for the importance of struggle.”
82

 

Onderzoek doen naar processen is op zich niet verkeerd, maar bij de vermeende 

proletariseringsprocessen in sub-Sahara Afrika moet op zijn minst gekeken worden naar de 

realiteit. In het grootste deel van sub-Sahara Afrika kwamen mensen wel in de loonarbeid 

terecht, maar werden zij geen proletariër. De bevolking bleek de omvorming tot een 

proletariaat tegengewerkt te hebben. Slechts in enkele regio’s ontstond een proletariaat. En als 

een proletariaat werd gevonden, was dat veelal het gevolg van een beperkte focus op enkele 

groepen van loonarbeiders die in het Westen gekend waren en die zich verleenden voor een 

klassenanalyse. Ook wat betreft datgene wat uit het proletariseringsproces zou voortkomen – 

een groeiend klassenbewustzijn, gevolgd door arbeidsgerelateerde onrust, zoals stakingen – 
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bleek de realiteit niet altijd op de door onderzoekers gewenste manier te verlopen, ook 

wanneer het onderzoek had uitgewezen dat een proletariaat bestond.
83

 

Mijns inziens is het aangewezen om de term “proletarisering” te laten vallen, zowel voor 

regio’s waar dit proces had geleid tot de totstandkoming van een proletariaat als voor regio’s 

waar dat niet het geval was. In de plaats van uit te gaan van een proletariseringsproces moeten 

we op zoek gaan naar een ander proces dat ons in staat kan stellen om te verklaren waarom 

mensen voor een loon werkten, zowel tijdelijk als permanent. Het moet dus om een proces 

gaan dat ons kan helpen om de verschillende manieren waarop arbeidskracht 

gecommodificeerd werd, te onderzoeken, evenals waarom dat op een bepaalde manier 

gebeurde en niet op een andere. De vraag waarom mensen gaan werken voor een loon blijft 

bestaan, maar we zullen dit met een ander concept proberen te beantwoorden. Tegelijk 

moeten we met behulp van dit proces proberen om de teleologie-in-de-terminologie-valkuil te 

vermijden en om lineaire ontwikkelingen niet meer als vanzelfsprekend te bekijken. Zowel 

Charles van Onselen als Giovanni Arrighi gaven in hun onderzoek zelf aan wat dit proces zou 

kunnen zijn, en wat dus eigenlijk ook de “proletarisering” heeft mogelijk gemaakt, namelijk 

de “primitieve accumulatie”.
84

 Dit proces zal in het volgende onderdeel worden besproken. 

Het volstaat hier om te vermelden dat, om het hierboven vermelde doel te bereiken, ook het 

begrip “primitieve accumulatie” zal moeten worden geherdefinieerd. Ook wat betreft de notie 

klassenbewustzijn zullen we verder in dit onderdeel zien dat het niet zozeer de 

“proletarisering” is die aan de basis ligt van een hoger klassenbewustzijn – als een gradatie 

van een laag naar een hoog klassenbewustzijn al relevant is, tenminste – maar dat er 

verschillende, onlosmakelijk met elkaar verbonden factoren zijn die bepalen hoe 

arbeidskrachten reageren op de omstandigheden op hun werkplaatsen.
85

 

Voor de arbeidshistorici die over Afrika schreven, werd het inmiddels meer en meer duidelijk 

dat de Afrikaanse bevolking niet werd omgevormd tot een revolutionair proletariaat en dat de 
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loonarbeiders, zelfs al zaten zij in sectoren zoals bijvoorbeeld de vaak onderzochte 

mijnindustrie, niet de revolutionaire rol op zich namen die onderzoekers hoopten te zien. 

“Proletarisering” als concept kwam onder druk te staan. Het universele aspect ervan werd in 

vraag gesteld vanuit studies naar vrouwen, de informele economie en het platteland. 

Aanvankelijk werd de vraag gesteld waarom de Afrikaanse bevolking niet in het plaatje van 

proletarisering paste, maar na verloop van tijd werd het eigenlijke gebruik van het concept in 

twijfel getrokken.
86

 Wat het onderzoek naar arbeid in Afrika had aangetoond, was niet alleen 

dat kapitalistische ontwikkelingen zich niet overal op dezelfde manier voordeden, maar ook 

dat de arbeidsgeschiedenis van Afrika haar grenzen had bereikt. Dit heeft uiteindelijk geleid 

tot wat Schler, Bethlehem en Sabar verwoordden als “the progressive fragmentation of the 

solid Marxist orthodoxies of a previous phase of research into African labour.”
87

 

Als de marxistische arbeidsgeschiedenis van Afrika een vorige onderzoeksfase was, dan ligt 

in de huidige fase de nadruk op agency: de creativiteit en het aanpassingsvermogen van de 

Afrikaanse bevolking en de mogelijkheden die mensen en sociale groepen zien wanneer zij 

geconfronteerd worden met beperkingen. Deze invalshoek kwam voort uit kritieken op het 

marxisme. Analyses van onderontwikkeling maakten plaats voor ontwikkelingsmodellen 

waarbij actoren centraal stonden. Sociale verandering werd onderzocht door te kijken naar 

actoren, de beslissingen die actoren namen en hoe zij in hun levensonderhoud en in hun 

overleven voorzagen. Studies naar agency in Afrika stelden dat ondanks alle beperkingen – of 

deze nu van politieke, economische, sociale of culturele aard waren –  waarmee de Afrikaanse 

bevolking te maken kreeg, zij er niettemin in slaagde om deze omstandigheden te 

overbruggen. Deze omstandigheden kunnen de creativiteit van de bevolking om hiermee om 

te gaan nooit volledig onderdrukken. Het agency-perspectief verdrong de marxistische visie 

vanaf het midden van de jaren 1990.
88

  

De nadruk op agency kwam echter ook voort uit wat “globalisering” wordt genoemd en riep 

vragen op die aan dit “proces” verbonden waren. Zo stelden onderzoekers de vraag wat een 

“Afrikaans” perspectief zou kunnen bijdragen aan de studie van Afrika, in de context van “the 

increasing fluidity of borders, transnational migrations and multicultural alliances”, waarbij 
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in het geval van arbeidsgeschiedenis geanalyseerd werd “what can be articulated differently 

from within the perspective of ‘labour’ while remaining open to fluidity, multiplicity and 

transition in its construction.”
89

 Actoren, die dus zowel individuen als sociale groepen konden 

zijn, creëerden raakvlakken – interfaces – waar lokale gemeenschappen in contact kwamen 

met binnenkomende kapitalistische elementen. Deze actoren probeerden de interactie tussen 

die samenlevingen en de kapitalistische elementen te bemiddelen. Actoren namen hier de rol 

van scheidsrechter op zich.
90

 Voor arbeidskrachten betekende dit dat zij hun plaats in de 

wereldmarkten probeerden te negotiëren. Onderzoekers naar agency gingen na hoe 

arbeidskrachten via representatie, beeldspraak en ideologie deze plaats probeerden te 

bekomen.
91

 

Kan het onderzoek naar agency in Afrika iets betekenen voor een hernieuwde marxistische 

invalshoek in de arbeidsgeschiedenis van het continent? Gedurende de laatste twee decennia 

werd het begrip “klasse” in analyses van Afrika quasi volledig genegeerd en werd de 

materialistische invalshoek verdrongen. In de plaats daarvan gingen studies over discours, 

subjectiviteit en cultuur. De reden waarom deze weg werd ingeslagen in het onderzoek naar 

arbeid in Afrika waren kritieken van het poststructuralisme op de arbeidsgeschiedenis, 

waarvan de hierboven besproken William Sewell een van de stemmen was. Deze kritieken 

legden het eurocentrisme van marxisten in het onderzoek naar arbeid bloot. “Proletarisering” 

en “arbeidersklasse” bleken geen universeel toepasbare begrippen te zijn en onderzoekers 

lieten deze bijgevolg vallen. Deze kritieken werden overgenomen in onderzoek naar agency in 

Afrika en kregen ook een praktische navolging. Onderzoekers wilden weten op welke manier 

“local vernaculars confront, resist and avoid the homogenising tendencies of modernity and 

globalisation.”
92

 Niet alleen heeft dit soort onderzoek kritiek op universele begrippen, maar 

stelt het ook de vraag waarom iets niet universeel is. 

De kritiek op eurocentrisme en beweringen dat ontwikkelingen universeel zijn, kan nog 

verder doorgetrokken worden door middel van het agency-perspectief. Onderzoek naar arbeid 

ging in de eerste plaats over landen in het Westen, terwijl landen in de periferie van de 

kapitalistische wereldeconomie weinig aandacht kregen. Deze gebieden, zo stelde Marcel van 

der Linden, mochten niet bekeken worden als eerdere stadia van ontwikkelingen of als 
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afwijkingen van ontwikkelingen in de landen waar het kapitalisme reeds tot ontwikkeling was 

gekomen. “The burgeoning labour history of the capitalist periphery merits the same 

consideration as the labour history of the core countries.” Waar ontwikkelingen ook 

plaatsvinden, “they deserve to be studied as events in their own right […].”
93

 Aan deze vraag 

werd ook tegemoet gekomen, maar dan vanuit het agency-perspectief. Als een reactie op 

eurocentrisme en universaliteit legden deze studies de nadruk op lokale processen om sociale 

veranderingen in Afrika te begrijpen.
94

 

Een marxistische invalshoek kan zonder enige twijfel baat hebben bij wat resulteerde uit het 

onderzoek naar agency. Het agency-perspectief kwam voort uit kritieken op het marxisme. 

Eurocentrisme en universele ontwikkelingen werden afgewezen, terwijl met zich afvraagt 

waarom iets niet universeel is. Aan de andere kant werd de materialistische invalshoek van 

tafel geveegd en boette het begrip “klasse” aan belang in.
95

 Maar is het mogelijk om deze 

twee elementen opnieuw op het voorplan te krijgen? Kan een marxistische invalshoek 

heropleven, de kritieken van het onderzoek naar agency integreren en toch klassenanalyses 

maken? Hiervoor is het in de eerste plaats noodzakelijk om begrippen zoals “klasse” en 

vooral “arbeidersklasse” te herbekijken.  

Reeds in 1972 merkte V.L. Allen op dat sociale differentiatie moeilijk te onderzoeken was en 

veelal leidde tot verwarring en onduidelijkheid. Dat kwam niet zozeer door het 

bronnenmateriaal, maar eerder door het perspectief van de onderzoekers.
96

 Klasse, 

bijvoorbeeld, heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de theoretische invalshoek van 

de onderzoeker, die zowel marxistisch als niet-marxistisch kan zijn. Maar wanneer we ons 

richten op de geschiedenis van Afrika is klasse in de eerste plaats een geïmporteerd begrip. 

“Klasse” kan in wetenschappelijk onderzoek naar Afrika enkel opnieuw een overgang maken 

van luxeproduct naar populair consumptiegoed, om de woorden van Jean Copans te 

gebruiken, als het begrip toepasbaar is op wat zich afspeelt op het continent. Dit vereist een 

duidelijke definitie en theoretisering van de term op basis van onderzoek naar de sociale 

omstandigheden waarin de Afrikaanse bevolking zich bevindt.
97
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De arbeidersklasse, zoals Frederick Cooper aangaf, wordt pas een betekenisvolle sociale 

categorie wanneer mensen geen eigen productiemiddelen hebben en arbeidskracht een waar 

wordt.
98

 Een klasse wordt niet gedefinieerd door individuele eigenschappen, zoals 

bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of de opleiding die iemand heeft genoten. Noch wordt een 

klasse gedefinieerd door bijvoorbeeld het inkomen, dat dan zou bepalen of iemand tot een 

hoge klasse, een middenklasse of een lage klasse behoort. Deze aspecten spelen zeker een rol 

in samenlevingen – en worden doorgaans ook aangehaald door zowel wetenschappers als 

door niet-wetenschappers – maar het is verkeerd om ze als grondslagen te nemen van klassen. 

Een klasse wordt wel gedefinieerd doordat groepen enerzijds de toegang tot resources – zoals 

bijvoorbeeld productiemiddelen – of posities en banen kunnen beperken, en anderzijds 

doordat diezelfde groepen de controle hebben over de arbeid van andere groepen en dit 

kunnen inzetten voor de eigen, private doeleinden. Hier is er sprake van dominantie en 

exploitatie. Dominantie, in de zin dat een groep de activiteiten van een andere groep kan 

controleren, en exploitatie, waarbij economische voordelen worden verkregen door middel 

van de arbeid van de groep die gedomineerd wordt. Exploitatie vereist dominantie, maar 

dominantie hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met exploitatie.
99

 

De controle over de economische middelen vertelt ons echter maar gedeeltelijk hoe 

machtsverhoudingen tot stand komen. De economische structuur moet in relatie tot politieke 

macht bekeken worden.
100

 Economische en politieke machtsverhoudingen, waarvan deze 

laatste worden belichaamd door bijvoorbeeld institutionele afspraken of wetgevingen, staan 

daarnaast niet los van, maar zijn verbonden aan en kunnen beïnvloed worden door klassen en 

daaraan gerelateerde processen en conflicten.
101

 

“This matters because structures of inequality are dynamic systems, and the fate of 

individuals depends not just on the micro-level processes they encounter in their lives, or on 
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the social structures within which those lives take place, but on the trajectory of the system as 

a whole.“
102

  

We weten dat een arbeidersklasse slechts op enkele plaatsen in sub-Sahara Afrika tot stand 

kwam en dat kapitalistische productieverhoudingen niet veralgemeend werden in heel sub-

Sahara Afrika. De marxistische analyses uit de jaren 1970 lieten, zoals we hebben gezien, een 

groot deel van de bevolking buiten beschouwing. In het onderzoek ging alle aandacht naar 

permanente loonarbeiders.
103

 Dat betekent echter niet dat onderzoek naar een arbeidersklasse 

en dat de vraag waarom mensen in Afrika voor hun overleven afhankelijk werden van een 

loon niet langer aan de orde zou zijn. Maar hoe kunnen we de grotendeels genegeerde sociale 

groepen en vormen van arbeid in ons onderzoek betrekken zonder daarvoor een 

klassenanalyse te laten vallen? Kan een bredere definitie van “arbeidersklasse” ons vooruit 

helpen? Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we teruggaan naar wat Karl Marx schreef 

over arbeidskracht en hoe ze gecommodificeerd werd door kapitalisten: 

“He must begin by taking the labour-power as he finds it in the market, and consequently he 

must be satisfied with the kind of labour which arose in a period when there were as yet no 

capitalists.”
104

 

Kapitalisten namen arbeidskracht zoals zij die vonden. De loonarbeiders waarvoor Marx zich 

interesseerde, waren slechts één voorbeeld van de manieren waarop kapitalisten arbeidskracht 

konden herleiden tot een waar. Volgens Marcel van der Linden moet de term 

“arbeidersklasse” een nieuwe definitie krijgen die meer gericht is op de inclusie van 

verschillende soorten arbeidskrachten dan op de exclusie ervan.
105

  

Voor Afrika ondernam V.L. Allen aan het begin van de jaren 1970 een poging om de 

arbeidersklasse een brede definitie te geven. Deze bestaat uit zij die zich in dezelfde 

objectieve economische positie bevinden. Echter, die positie komt volgens Allen niet voort uit 

de productieverhoudingen, aangezien deze en de reacties erop kunnen verschillen, maar wel 

uit het feit dat zij die deel uitmaken van de arbeidersklasse allemaal blootgesteld zijn aan de 

invloed van het kapitalisme. Allen verdeelde vervolgens de arbeidersklasse onder in vier 

subcategorieën. De eerste groep bestond uit zij die hun arbeidskracht verkopen, ongeacht of 
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zij dat permanent doen of niet – bijvoorbeeld door als migratiearbeider te werken. De tweede 

groep was het deel van de bevolking dat leefde van de productie op de eigen gronden, waarbij 

zij enkel beroep deden op de eigen inspanningen en die van hun verwanten. Zij konden 

produceren voor hun overleven en een surplus verkopen om belastingen te kunnen betalen, of 

ze konden produceren voor de markt om een inkomen te verkrijgen zodat ze zowel in hun 

levensonderhoud konden voorzien als belastingen konden betalen. De derde categorie omvatte 

mensen die handel dreven om bij te dragen aan het overleven van verwante groepen. De 

vierde categorie, ten slotte, kwam in de buurt van wat Marx het lompenproletariaat noemde. 

Zij trokken naar de steden, waar zij moeilijk of niet aan werk geraakten, en overleefden via 

verwantschapsbanden of door tijdelijke arbeid te verrichten.
106

  

Een meer recente en vooral brede definitie van “arbeidersklasse” komt van Marcel van der 

Linden. Hij gebruikt echter niet meer de term arbeidersklasse, maar een klasse van subalterne 

arbeiders. Volgens hem is er binnen de kapitalistische samenleving een groot deel van de 

bevolking waarvan, zoals we hierboven hebben gezien, de arbeidskracht op verschillende 

manieren gecommodificeerd kan worden. Iedereen wiens arbeidskracht verkocht of verhuurd 

kan worden aan iemand anders onder economische of niet-economische dwang behoort tot de 

klasse van subalterne arbeiders. Of de drager van de arbeidskracht deze zelf verkoopt of 

uithuurt en of hij of zij al dan niet productiemiddelen bezit, speelt geen rol. Mensen waarvan 

de arbeidskracht niet gecommodificeerd wordt, maar die enkel hun arbeidskracht hebben om 

te overleven, behoren ook tot de klasse van subalterne arbeiders, net zoals de verwanten van 

subalterne arbeiders die instaan voor de subsistentieproductie of zij die omwille van hun 

leeftijd of gezondheid geen arbeid kunnen verrichten.
107

 

Welke van de definities van arbeidersklasse – de oorspronkelijke marxistische of de bredere – 

kunnen we het beste gebruiken? De eerste definitie heeft een beperkte reikwijdte, maar ze laat 

toe om in het onderzoek een afbakening te maken, om een bepaalde sociale groep te kunnen 

onderscheiden van andere sociale categorieën. Hierdoor wordt de inclusie van andere groepen 

van arbeidskrachten die Marcel van der Linden hoopte te bekomen weliswaar moeilijker 

gemaakt. Brede definities proberen echter zodanig veel te overkoepelen, waardoor ze eerder 

vaag zijn. Daarnaast roepen ze, net zoals bij de oorspronkelijke definitie, ook de belangrijke 

vraag op waarom er loonarbeid werd verricht door zij die deel uitmaakten van deze breed 

gedefinieerde klasse. Via de oorspronkelijke maar beperkte definitie van arbeidersklasse is het 
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gemakkelijker om hierop een antwoord te geven: zij die geen eigen productiemiddelen 

hebben, kunnen niets anders doen dan hun arbeidskracht verkopen en werken voor een loon, 

waardoor ze gebukt gaan onder economische dwang, wat bij van der Linden een deel van zijn 

definitie van een klasse van subalterne arbeiders is. Dat verklaart echter niet waarom bepaalde 

mensen geen productiemiddelen hebben. 

Voor van der Linden speelde het bezit van productiemiddelen weliswaar minder een rol dan 

dat arbeidskracht gecommodificeerd werd en bij Marx hebben we gezien dat dit op 

verschillende manieren kon gebeuren. Maar zowel voor het niet bezitten van 

productiemiddelen als voor de commodificatie van arbeidskracht zouden we een andere vorm 

van dwang die van der Linden in zijn definitie aanhaalde, de niet-economische dwang, 

kunnen gebruiken als verklaring. Van der Linden verwees hiermee naar fysieke dwang.
108

 

Fysieke dwang is echter niet de enige manier om mensen aan te zetten tot loonarbeid, of het 

nu permanent is of niet. Zowel de oorspronkelijke definitie van arbeidersklasse als de brede 

definitie van Marcel van der Linden van klasse van subalterne arbeiders vereisen hier een 

helpende hand van een ander concept. Ook onteigeningen of belastingen kunnen een rol 

spelen in de commodificatie van arbeidskracht. Deze vormen van niet-economische dwang 

zijn voorbeelden van extra-economische maatregelen die we kunnen plaatsen in het proces 

van de zogenaamde primitieve of oorspronkelijke accumulatie, een concept dat later aan bod 

zal komen.  

Kan het nuttig zijn om de oorspronkelijke definitie van arbeidersklasse en de brede definities 

met elkaar te verbinden? De arbeidersklasse, zoals die oorspronkelijk gedefinieerd werd, 

maakt ook deel uit van de klasse van subalterne arbeiders waar Marcel van der Linden over 

schreef. De combinatie van de twee definities dwingt ons om die eerste niet als een 

geïsoleerde sociale categorie te bekijken, maar om ze te onderzoeken in relatie tot de rest van 

de klasse van subalterne arbeiders en dus in relatie tot andere sociale groepen. Door de 

combinatie van de twee definities van klasse komen we waarschijnlijk dichter bij de realiteit 

in Afrika te staan. Zeker wanneer we steden onderzoeken, kunnen we een eventuele 

arbeidersklasse niet onderzoeken zonder ze in verband te brengen met de rest van de 

stedelijke bevolking.   

De grens tussen de zogenaamde vrije arbeidskrachten en de andere subalterne arbeiders, of 

tussen verschillende subalterne arbeiders over het algemeen, is niet altijd zo gemakkelijk te 
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trekken.
109

 V.L. Allen gaf bij zijn onderverdeling van de arbeidersklasse aan dat loonarbeid, 

productie en handel aparte categorieën waren, maar dat het moeilijk was om mensen in slechts 

een ervan te plaatsen. Veel mensen, zo stelde Allen, zouden in een bepaalde mate tot alle drie 

de categorieën kunnen behoren. Het verschil tussen de verschillende categorieën gaat met 

andere woorden verloren.
110

 Daarnaast kunnen individuele arbeidskrachten verschillende 

vormen van arbeid verrichten.
111

 Dit alles wordt duidelijk door wat Frederick Cooper 

straddling noemde: mensen konden (over)leven door een combinatie van loonarbeid en 

productie op het platteland, al dan niet met behulp van sociale netwerken en andere 

verbanden.
112

 Er is echter geen enkele reden om te veronderstellen dat een klasse van 

permanente loonarbeiders geen beroep zou kunnen doen op deze sociale netwerken, geen 

alternatieve middelen of consumptiegoederen die buiten de sfeer van kapitalistische productie 

en loonarbeid ontstaan zijn zou kunnen bekomen en wanneer nodig dus niet op zoek zou 

kunnen gaan naar bijkomende bronnen om te overleven. 

De moeilijkheid om een onderscheid te maken tussen verschillende sociale groepen brengt 

ons ook bij het belang van rekening te houden met het perspectief van de Afrikaanse 

arbeidskrachten. Koloniale overheden probeerden bepaalde categorieën te creëren die 

Afrikanen probeerden te omzeilen of waaraan zij een eigen betekenis probeerden te geven.
113

 

Ruimtelijke segregatie in steden, bijvoorbeeld, was (onder andere) bedoeld om verschillen te 

benadrukken en de dominante positie van de Europeanen te bevestigen. Het diende niet om de 

arbeidskrachten of de stedelijke bevolking te integreren in het stedelijke landschap.
114

 Maar 

de Afrikaanse bevolking gaf de stedelijke ruimte zelf vorm.
115

 Pogingen van koloniale 

overheden om verschillen te onderlijnen, bijvoorbeeld tussen “blank” en “zwart” of door 

bepaalde etnische categorieën te creëren, konden leiden tot vijandigheden en conflicten in de 
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stedelijke omgeving, maar evengoed tot nieuwe verbanden op basis van gemeenschappelijke 

elementen.
116

 

“Merely concentrating masses of people into shared workplaces and neighbourhoods in large 

cities does not […] necessarily imply class unity. Cosmopolitan contexts can as easily 

accentuate differences as limit their significance […]. In understanding these dynamics, it is 

important to consider the complicated role of cosmopolitan centres as forcing houses of 

ideas, as nodes in networks, and as sites of both competition and cooperation in the popular 

classes.”
117

 

Op de werkplaats werden tijdens de koloniale periode nieuwe aspecten geïntroduceerd, zoals 

nieuwe interpretaties van (arbeids)tijd en discipline op het werk. Deze hadden invloed op hoe 

de Afrikaanse arbeidskrachten tegenover arbeid stonden. Maar Afrikaanse arbeidskrachten op 

de werkplaats hadden een bepaalde sociale, economische en culturele achtergrond die invloed 

had op hoe zij naar arbeid keken en hoe zij reageerden op de veranderingen die met het 

kapitalistische productieproces gepaard gingen.
118

 Het gaat dus, om de woorden van Frederick 

Cooper te gebruiken, niet enkel om wat de werkplaatsen aan de Afrikanen gaven, maar ook 

om wat de Afrikanen naar de werkplaatsen meebrachten.
119

 In het kader van een 

klassenanalyse betekent dit dat we moeten nagaan hoe niet-kapitalistische klassenstructuren 

eruit zagen, welke aspecten – zoals klassentegenstellingen – uit de gemeenschappen van 

oorsprong werden geïmporteerd naar de werkplaatsen door Afrikaanse arbeidskrachten, hoe 

kapitalisten en koloniale overheden door het uitbreiden van hun actieterrein – in het geval van 

die eerste via het productieproces, in het geval van de tweede door politieke en juridische 

structuren – invloed konden uitoefenen op deze klassenverhoudingen en ook hoe het 

productieproces en de arbeidsverhoudingen konden worden veranderd door tegenstellingen op 

de werkvloer.
120

 Dit kon gaan om tegenstellingen tussen of combinaties van niet-
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kapitalistische en kapitalistische elementen. Maar op welke manier reageerden de Afrikaanse 

arbeidskrachten op veranderingen tijdens de koloniale periode? 

Afrikanen op de werkplaatsen “were still social beings”, zoals Cooper stelde, “and the 

relationships they formed among themselves helped to determine how efficiently they worked 

and how much danger they posed.”
121

 Hiermee komen we aan bij datgene waarvoor 

marxistische onderzoekers vanaf de jaren 1970 een grote interesse vertoonden, namelijk 

verzetsstrategieën van Afrikaanse arbeidskrachten. Zoals we hebben gezien, lag in het 

onderzoek naar arbeid in Afrika door marxisten de nadruk op zichtbare vormen van verzet, 

zoals bijvoorbeeld vakbondsacties en stakingen. Collectieve acties, uitgaande van een 

arbeidersklasse die onderzoekers op het spoor waren gekomen, kregen met andere woorden de 

meeste aandacht.
122

 Zichtbare vormen van verzet zoals vakbondsacties kwamen echter niet 

louter voort uit de omvorming van producent tot proletariër. Grootschalig verzet vereiste 

immers ook dat de loonarbeiders verbanden aangingen, zowel met andere subalterne arbeiders 

als met mensen die zich buiten de sfeer van loonarbeid bevonden, waarop zij zich konden 

baseren om mensen samen te brengen en het verzet vorm te geven.
123

  

Collectieve acties waren echter slechts een van de manieren waarop arbeidskrachten konden 

reageren op de omstandigheden op de werkplaatsen. Arbeiders konden bijvoorbeeld migreren, 

letterlijk, tussen loonarbeid en eigen productie op het platteland, wat Cooper dus straddling 

noemde. Of ze konden loonarbeid combineren met illegale activiteiten.
124

 Daarnaast konden 

de arbeidskrachten ook het werk ontvluchten, diefstal plegen, drugs gebruiken of zich 

aansluiten bij een religieuze sekte. Deze laatste voorbeelden plaatste Robin Cohen onder de 

noemer van onzichtbare vormen van verzet, die in onderzoek naar arbeid heel wat minder 

aandacht kregen in vergelijking met de zichtbare vormen van verzet. Dit soort verzet was 

moeilijk te ontdekken en te onderdrukken door zowel koloniale staten als door werkgevers.
125

 

Hoewel Cohen terecht de aandacht vestigde op deze vormen van verzet, kunnen we niettemin 

een aantal kanttekeningen maken bij zijn weliswaar belangrijke bijdrage aan het onderzoek 

naar arbeid in Afrika. Cohen schreef het volgende over de onzichtbare vormen van verzet: 
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“The hidden forms are at a lower level of consciousness but can be seen as part of an 

incremental chain of consciousness leading towards a ‘higher’, more politicized, form of 

consciousness. This seems a somewhat more plausible position, though any incremental 

process cannot be viewed deterministically.”
126

 

Onzichtbare vormen van verzet waren volgens Cohen individualistische vormen van verzet en 

uitingen van alledaagse vormen van bewustzijn.
127

 Dit bewustzijn, zo stelde Cohen in het 

citaat hierboven, was van een lager niveau en zou overgaan naar een hoger niveau. De 

bijdrage van Cohen is interessant omdat hij zich met zijn artikel over onzichtbare vormen van 

verzet op een breukvlak bevond tussen vernieuwing en oudere elementen. Enerzijds gaf hij 

kritiek op oude elementen van de marxistische analyses van arbeid in Afrika – de nadruk op 

zichtbare vormen van verzet als gevolg van een gebrek aan theoretisering van de term 

“klassenbewustzijn” – maar anderzijds gebruikte hij nog steeds de bestaande elementen van 

dat onderzoek. Cohen stelde het begrip “proletarisering” niet in vraag en gebruikte het ook in 

zijn artikel. De overgang van een laag naar een hoog bewustzijn waar hij van uitging en wat 

hij als een proces beschouwde, moet dus gezien worden in de “traditie” van de toenmalige 

marxistische analyses. In het kader van deze thesis is een aanpassing vereist. Het volstaat 

immers niet om te vermelden dat iets niet als deterministisch mag worden bekeken. 

De vraag die we hier moeten stellen, is of een gradatie van bewustzijn en van verschillende 

vormen van verzet wenselijk is? Cohen ging ervan uit dat het kapitalistische productieproces 

inhield dat een arbeidersklasse gevormd werd en dat deze zich aanpaste aan dat (industriële) 

productieproces op vijf manieren die elkaar opvolgden. De eerste, enforced 

proletarianization, hield in dat de arbeider gedwongen werd om de eigen productie om te 

overleven op te geven en bijgevolg steeds meer afhankelijk werd van een loon. Door 

managerial control, de tweede manier, moest de arbeider zich onderwerpen aan de nieuwe en 

vooral ongelijke gezagsstructuren. Vervolgens moest de arbeider zich aanpassen aan de 

fysieke en psychologische omstandigheden op de werkplaats. Dit noemde hij psychological 

adjustment. Daarna moest de arbeider akkoord gaan met een beloning die niet overeenkwam 

met de geleverde inspanning tijdens het productieproces. Er was sprake van een differential 

reward. Ten slotte was er ook nog political control. De arbeider werd gedwongen te erkennen 
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dat er politieke en juridische structuren bestonden die toelieten dat kapitalistische sociale 

verhoudingen zich konden verspreiden.
128

 

Bij de vijf categorieën plaatste Cohen vervolgens specifieke vormen van verzet. Desertie van 

arbeidskrachten, bijvoorbeeld, kreeg een plaats bij enforced proletarianization, terwijl 

sabotage onder managerial control viel. Het gebruik van drugs hoorde dan weer bij 

psychological adjustment en diefstal, de vorming van vakbonden en stakingen met 

economische oorzaken en doelen bracht hij – in deze volgorde – onder bij differential 

reward.
129

 Maar waarom zou dit enkel van toepassing zijn op een (opkomende) 

arbeidersklasse en niet op andere categorieën van loonarbeiders? Waarom zouden 

bijvoorbeeld stakingen pas mogelijk zijn na de oprichting van vakbonden? Stakingen kunnen 

immers plaatsvinden zonder vakbonden, kunnen grootschalig zijn en ook een voor de 

arbeidskrachten positief resultaat hebben.
130

 Daarnaast zou het ook onjuist zijn om te stellen 

dat arbeidskrachten die niet tot een arbeidersklasse behoren niet zouden kunnen reageren op 

werkomstandigheden op radicale, zichtbare manieren. Contestatie was bij deze laatste dus 

evengoed mogelijk.
131

 Cohen stelde daarnaast zelf dat “real events are not always containable 

within the confines of a single form of response and often show a mixed and even paradoxical 

character.”
132

 Bijgevolg moeten we de basis van het bewustzijn en verschillende vormen van 

verzet herbekijken. 

Verschillende factoren kunnen een rol spelen in hoe arbeidskrachten reageren op de 

omstandigheden op de werkplaatsen. We moeten hierbij drie zaken belichten die bewustzijn 

en verzet kunnen helpen vormgeven. Ten eerste speelt de manier waarop arbeidskracht 

gecommodificeerd wordt een belangrijke rol. Permanente loonarbeiders in kampen en steden 

konden op andere manieren reageren dan arbeidskrachten die migreerden tussen de eigen 

gemeenschap en tijdelijke loonarbeid buiten die gemeenschap. Maar zoals we hierboven 

hebben gezien met het voorbeeld van stakingen is de manier waarop arbeidskracht wordt 

gecommodificeerd niet allesbepalend. In steden, bijvoorbeeld, bleven stakingen zelden 
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beperkt tot de werkplaats of tot een groep van loonarbeiders. Vaak waren verschillende 

groepen, zoals reguliere loonarbeiders, tijdelijke loonarbeiders en mensen die zich buiten de 

sfeer van loonarbeid bevonden, betrokken bij protesten.
133

 “Whether wage labor was the only 

source of cash or not, it was an essential one, and workers struggled over its conditions.”
134

 

Ten tweede moeten we ook naar de werkplaats zelf kijken en hoe de sociale verhoudingen er 

daar uitzien. De onderhandelingspositie van de arbeidskrachten – hetgeen betrekking heeft op 

de mogelijkheden die arbeidskrachten hebben op de werkplaats – zal mee bepalen hoe zij 

zullen handelen.
135

 Maar, en zo komen we bij het derde punt, de onderhandelingspositie hangt 

ook samen met de verbanden en allianties die arbeidskrachten aangaan, zoals we bij Cooper 

hebben gezien.
136

 Dit laatste is belangrijk om te kunnen inschatten wat mogelijk is op de 

werkplaats en wat niet. Zowel de onderhandelingspositie als de verbanden van 

arbeidskrachten kunnen niet los van elkaar bekeken worden of van de manier waarop 

arbeidskracht gecommodificeerd wordt. Daarnaast zijn alle drie de aangehaalde punten in 

geen geval onveranderlijk, zijn niet alle factoren in elke situatie van even groot belang en 

kunnen ze beïnvloed worden door economische, politieke, geografische, culturele of 

ideologische factoren. Tot nu toe waren er geen auteurs die de drie genoemde factoren hadden 

samengebracht. Het samenbrengen van deze drie factoren heeft ook een positief gevolg. De 

manier waarop arbeidskrachten reageren – en dus ook het (klassen)bewustzijn van de 

arbeidskrachten – wordt niet langer herleid tot een reactie die voortkomt uit één factor, zoals 

bijvoorbeeld de commodificatie van arbeidskracht. Er is hier met andere woorden geen sprake 

van een “all-purpose causal force” zoals bij “proletarisering” het geval was. 

De grote interesse van marxisten voor verzet, evenals de opmerkingen hierboven ten spijt 

moeten we echter ook de vraag stellen wat verzet was en vooral wat geen verzet was. 

Onderzoekers konden verschillende wegen inslaan. In studies naar Afrika werd bijvoorbeeld 

een onderscheid gemaakt tussen enerzijds verzet en anderzijds dominantie of collaboratie, 

tussen zij die onderdrukten en zij die weerstand boden.
137

 Een andere mogelijkheid was dat 

verzet zodanig breed werd geïnterpreteerd dat de term alles ging omvatten dat (ook maar een 

beetje) schade kon toebrengen aan het kapitalisme of aan koloniale overheden, of het nu 
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diefstal, desertie, een rel of iets anders was.
138

 Verzet vond wel degelijk plaats. Veranderingen 

die het gevolg waren van de invloed van kolonialisme en kapitalisme werden niet zomaar 

aangenomen, maar tegengewerkt, door mannen en vrouwen, door individueel en collectief 

verzet, en deze twee laatste konden elkaar aanvullen.
139

 Maar was er altijd sprake van verzet 

door arbeidskrachten? 

Bij diefstal, bijvoorbeeld, kunnen we enerzijds de vraag stellen of de arbeidskrachten die 

hierbij betrokken waren dit zagen als verzet tegen het bezit van grondstoffen en gereedschap 

door kapitalisten en of dit kon bijdragen tot een gemeenschappelijk bewustzijn onder deze 

arbeidskrachten. Anderzijds moeten we er ook rekening mee houden dat diefstal er evengoed 

toe kon leiden dat een groep arbeidskrachten dit kon gebruiken voor persoonlijke accumulatie 

en dat dit dus niet noodzakelijk een vorm van verzet was.
140

 Niet alleen bij onzichtbare 

handelingen, maar ook bij de zichtbare activiteiten komt de vraag op of het om verzet ging of 

niet. Collectieve acties door arbeidskrachten, zo stelde Marcel van der Linden, zijn acties die 

door een groep van arbeidskrachten worden georganiseerd, al dan niet met medestanders, met 

een bepaald doel op het oog dat niet te verwezenlijken zou zijn via een individuele actie 

binnen hetzelfde tijdsbestek met de voorhanden zijnde middelen. Collectieve acties hoeven 

niet noodzakelijk verzet of protest in te houden. Het kan ook gaan om (het oprichten van) 

organisaties, om groepsactiviteiten of om een sociaal gebeuren.
141

 Voedsel bereiden door en 

verdelen onder arbeiders die deel uitmaakten van associaties in koloniale steden, bijvoorbeeld, 

kunnen we beschouwen als collectieve acties die geen verzet inhielden, maar tot doel hadden 

om het zware leven op de werkplaatsen draaglijker te maken.
142

 

Beide voorbeelden geven aan dat niet alles verzet was. Zowel de opdeling tussen verzet en 

dominantie als de te brede interpretatie van verzet hadden met elkaar gemeen dat ze de 

handelingen van de bevolking vervlakten. Hoe “dominantie” of macht tot stand kwam, 

gebruikt, ontweken en gecontesteerd kon worden, was onduidelijk. Tegenstellingen tussen 

koloniale staten en kapitalisten, tussen kapitalisten onderling, maar ook tussen de Afrikaanse 

subjecten, werden onzichtbaar gemaakt. Alternatieven van de bevolking om met 
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veranderingen om te gaan, zowel binnen de bestaande structuren als daarbuiten, evenals door 

een combinatie van beiden, kregen geen plaats.
143

 Het gebruik van de term “verzet” was op 

zich al niet neutraal. Linkse auteurs die over verzet schreven, konden dit als het ware 

romantiseren. De Afrikaanse bevolking bleek een heroïsche strijd gevoerd te hebben tegen 

indringers: het kapitalisme of het kolonialisme. Deze visie getuigde meer van teleologie dan 

dat de onderzoekers begrepen wat zich eigenlijk afspeelde in Afrika. Verschillende 

kleinschalige acties konden leiden tot een groots verzet, zo was de opvatting.
144

 Dit zagen we 

bijvoorbeeld ook bij Robin Cohen. Volgens hem vond een proces plaats waarin een laag 

bewustzijn overging naar een hoog bewustzijn en onzichtbare vormen van verzet overgingen 

naar zichtbare vormen van verzet.
145

 

Een brede interpretatie van verzet zou er rekening mee moeten houden dat niet elke actie als 

verzet werd beschouwd en dat we nagaan hoe, in het geval van deze thesis, arbeidskrachten de 

omstandigheden zagen waarin ze zich bevonden, hoe zij naar de werkplaatsen en de 

verhoudingen daar keken, evenals naar de grotere maatschappij waarin zij probeerden te 

overleven, aangezien de werkplaatsen niet geïsoleerd waren van de rest van de samenleving. 

Hun opvattingen over de samenleving bepaalden mee de keuzes die zij maakten.
146

 Het 

perspectief van zowel de koloniale staten, de werkgevers als de arbeidskrachten moet 

onderzocht worden. Zagen zij bepaalde handelingen wel als verzet?
147

 En als er sprake was 

van verzet, moeten we ook weten tegen wie of wat verzet werd gepleegd en met welk doel.
148

 

Welke vormen verzet kon aannemen, zichtbaar of onzichtbaar, is minder relevant als we niet 

weten waarom arbeidskrachten op een bepaalde manier reageerden. “Resistance”, zo stelden 
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Klaas van Walraven en Jon Abbink, “must be defined not so much by various forms of 

concrete acts, as by the intent of those performing these acts […].”
149

 

In al het bovenstaande over studies van arbeid in Afrika hebben we een aantal kritieken 

gelezen van het agency-perspectief die we kunnen gebruiken om klassenanalyses een nieuwe 

stimulans te geven. Deze kritieken waren gericht op het eurocentrisme van marxistische 

onderzoekers en op stellingen dat ontwikkelingen van het kapitalisme universeel zouden zijn. 

Het onderzoek naar agency in Afrika liet klassenanalyses vallen, maar dat gaf de 

mogelijkheid om de term “klasse” te herbekijken en om een brede definitie van een klasse van 

subalterne arbeiders te combineren met de oorspronkelijke definitie van arbeidersklasse. Dit 

liet toe om een afbakening te maken in het onderzoek zonder dat de arbeidersklasse geïsoleerd 

werd van de rest van de klasse van subalterne arbeiders waar ze deel van uitmaakte. Door de 

combinatie van de twee definities werd het mogelijk om verschillende sociale groepen in 

relatie tot elkaar te bekijken en om verschillende vormen van gecommodificeerde arbeid te 

onderzoeken. Specificiteit en multipliciteit sluiten elkaar hier met andere woorden niet uit. 

Aanvullend op de kritiek op eurocentrisme en beweringen dat kapitalistische ontwikkelingen 

universeel zouden zijn, werd vanuit het agency-perspectief ook de vraag gesteld waarom deze 

ontwikkelingen niet universeel waren. Onderzoekers zochten het antwoord door de nadruk te 

leggen op de actoren zelf, de Afrikanen, door hun perspectief te benadrukken en lokale 

processen te onderzoeken. De nadruk op het Afrikaanse perspectief liet toe om verzet op een 

andere manier te bekijken en net zoals bij de definitie van een klasse van subalterne arbeiders 

een bredere interpretatie te gebruiken van verzet, waardoor niet noodzakelijk alle handelingen 

als verzet werden beschouwd en we meer op zoek kunnen gaan naar het waarom van bepaalde 

handelingen. 

De nadruk op het perspectief van de Afrikanen brengt echter ook problemen met zich mee. 

Enkel het perspectief van de Afrikaanse arbeidskrachten zou onvoldoende zijn om 

veranderingen te verklaren. Arbeidsverhoudingen hebben niet enkel betrekking op 

arbeidskrachten, maar ook op andere actoren zoals koloniale staten en kapitalisten.
150

 Slechts 

een van de perspectieven benaderen, zou zoveel zijn als wat Cooper marxisme zonder 

klassenstrijd noemde.
151

 Dat de Afrikaanse actoren – individuen en sociale groepen, en dus 

ook arbeidskrachten – creatief zijn in hoe zij omgaan met beperkingen en een groot 
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aanpassingsvermogen hebben, roept niettemin de vraag op hoe de beperkingen ontstaan 

waarmee zij te maken krijgen en hoever hun creativiteit en aanpassingsvermogen reikt, met 

welke grenzen zij te maken krijgen, hoe en welke tegenstellingen ontstaan binnen groepen 

van actoren en ook tussen actoren en dus welke rol die verschillende actoren spelen, evenals 

hoe lokale processen kunnen worden beïnvloed door ontwikkelingen die het lokale niveau 

overstijgen. Aansluitend hierbij moeten we dan ook stilstaan bij het onderzoek naar lokale 

processen om sociale veranderingen te begrijpen. Hoewel de nadruk op lokale processen 

opkwam als een reactie op een vermeend universalisme, is dit ontoereikend om de vraag te 

beantwoorden waarom kapitalistische ontwikkelingen niet universeel zijn, waarom andere 

ontwikkelingen niet zomaar afwijkingen of eerdere ontwikkelingsstadia zijn. Deze lokale 

processen moeten in een grotere context geplaatst worden en vergeleken worden met andere 

processen, zoals Marcel van der Linden stelde voor de Global Labor History, die net zoals het 

agency-perspectief kritiek geeft op eurocentrisme en universalisme.
152

 

Maar ook vergelijkende studies zijn geen zaligmakende oplossing. De processen die we 

vergelijken, moeten ook enigszins met elkaar in verband staan. “Without causal 

interconnection, these temporal coincidences can hardly contribute to a historical 

explanation of any kind.”
153

 Als we geen gemeenschappelijke basis hebben om veranderingen 

in datgene we willen vergelijken te verklaren, dan heeft een vergelijkende studie weinig nut, 

aangezien deze zich uiteindelijk zou beperken tot een tabel van gelijkenissen en verschillen. 

De causale interconnectie waar Justin Rosenberg het over had, kan volgens mij echter 
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bekomen worden door een bredere vraagstelling te nemen. Aangezien ook in deze thesis geen 

causale interconnectie te vinden was die de sociale en economische ontwikkelingen in 

Katanga en Kivu, Elisabethstad en Bukavu kon helpen verklaren, is een bredere vraagstelling 

hier noodzakelijk. Deze vraagstelling hangt samen met de kritieken op eurocentrisme en de 

zogenaamde universele ontwikkelingen. Waarom kwam het kapitalisme niet op dezelfde 

manier tot ontwikkeling in Afrika als in Europa en waarom waren deze ontwikkelingen dus 

niet lineair? Waarom werden kapitalistische productieverhoudingen niet veralgemeend tijdens 

de koloniale periode in sub-Sahara Afrika? Waarom kwam op slechts enkele plaatsen een 

arbeidersklasse tot stand, terwijl dat op de meeste plaatsen in Afrika niet het geval was? Ik zal 

met andere woorden de vergelijkende studie van deze thesis plaatsen in de vraag waarom een 

transitie naar een kapitalistische productiewijze niet plaatsvond en waarom een transitie dus 

geen “historische noodzakelijkheid” was. Hiervoor zal ik gebruik maken van twee concepten. 

Het eerste, reeds vermelde concept is de primitieve of oorspronkelijke accumulatie. Het 

tweede concept is de ongelijke en gecombineerde ontwikkeling. 
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3. Primitieve of oorspronkelijke accumulatie en de articulatie van 

productiewijzen 

“Many writers have quite properly pointed out that historical developments since the mid-

nineteenth century have tended to belie this ‘optimistic’, ‘progressist’ prognosis, in that the 

capitalist penetration of the ‘third world’ through trade and capital investment not only has 

failed to carry with it capitalist economic development, but has erected positive barriers to 

such development. Yet the question remains, where did Marx err? What was the theoretical 

basis for his incorrect expectations?”
154

 

 

Karl Marx gebruikte het concept van de primitieve of oorspronkelijke accumulatie om te 

verwijzen naar een stadium dat voorafging aan kapitaalaccumulatie. Hij probeerde te 

verklaren hoe het kapitalisme tot stand was gekomen, hoe de transitie van een feodale naar 

een kapitalistische productiewijze was verlopen. Kapitaalaccumulatie kon echter niet 

plaatsvinden zonder loonarbeiders. Kapitaal was met andere woorden een sociale verhouding 

tussen personen – kapitalisten en loonarbeiders – die bemiddeld werd via “dingen,” zoals geld 

en productiemiddelen. Deze loonarbeiders moesten volgens Marx vrije loonarbeiders zijn. 

Vrij, in de zin dat ze zelf geen deel uitmaakten van de productiemiddelen, zoals bijvoorbeeld 

bij slaven het geval was. En vrij, in de zin dat ze zelf geen productiemiddelen bezaten, zoals 

bij zelfstandige boeren. De kapitalisten, daarentegen, waren zij die productiemiddelen bezaten 

en de arbeidskracht kochten van zij die geen productiemiddelen hadden. Deze laatste hadden 

immers geen ander alternatief dan te werken voor een loon om te kunnen overleven. Hun 

arbeidskracht werd dus gecommodificeerd.
155

 

Volgens Marx was primitieve accumulatie een proces dat de sociale verhouding tussen 

kapitalisten en loonarbeiders mogelijk maakte. Het was een proces waardoor de producent – 

de toekomstige vrije loonarbeider – werd afgescheiden van zijn productiemiddelen. Deze 

afscheiding kon op verschillende manieren gebeuren, zoals door onteigeningen, door mensen 

met geweld van hun land te verjagen of door de bevolking te onderwerpen aan belastingen. 

Om deze extra-economische maatregelen uit te voeren, was de staat van groot belang. Maar 

het was evengoed een onderdeel van het proces van primitieve accumulatie om lonen laag 
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genoeg te houden en de werkdagen te verlengen. Ook hierin speelde de staat een belangrijke 

rol.
156

 

Het concept van de primitieve accumulatie diende om de transitie van de feodale naar de 

kapitalistische productiewijze in West-Europa te analyseren. “So-called primitive 

accumulation,” zo stelde Marx, “is nothing else than the historical process of divorcing the 

producer from the means of production.”
157

 Maar is het concept van de primitieve 

accumulatie ook bruikbaar buiten West-Europa? Of was primitieve accumulatie een eenmalig 

proces? Volgens Michael Perelman brengt het gebruik van het woord “primitief” problemen 

met zich mee. Het woord suggereert dat de wreedheden die met het proces van primitieve 

accumulatie gepaard gingen niet zouden kunnen plaatsvinden bij meer “moderne” vormen van 

exploitatie. Daarnaast liet het woord “primitief” uitschijnen dat primitieve accumulatie een 

vorm van accumulatie was die plaatsvond vóór er sprake was van accumulatie in een 

kapitalistisch systeem.
158

 Dit laatste kwam inderdaad ook voor bij Marx, volgens wie 

primitieve accumulatie “appears as ‘primitive’ because it forms the pre-history of capital, and 

of the mode of production corresponding to capital.”
159

 Hij zag het proces, zoals we 

hierboven hebben gezien, als een stadium dat vooraf ging aan kapitaalaccumulatie. Deze visie 

bleef niet beperkt tot enkel Marx. Perelman stelde dat in recenter onderzoek naar primitieve 

accumulatie “the separation of workers from their means of production is implicitly assumed 

to be a static, once-and-for-all event.”
160

 

Perelman toonde in The Invention of Capitalism echter aan dat primitieve accumulatie geen 

eenmalig proces was, maar dat het juist continuïteit vertoonde. Dat was niet alleen het geval 

op het platteland, maar ook in de steden. Eigen productie – subsistentieproductie – buiten 

voedselproductie om het inkomen aan te vullen, bestond immers ook in steden. Naarmate de 

mogelijkheid tot subsistentieproductie wordt ingeperkt, worden de mensen meer afhankelijk 
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van de markt.
161

 Subsistentieproductie kan immers net zoals arbeidskracht onderhavig zijn 

aan commodificatie. Ook al worden bij subsistentieproductie gebruikswaren geproduceerd, 

kunnen delen van dat productieproces plaatsvinden met behulp van waren (commodities).
162

 

Een andere belangrijke, mogelijk nog meer invloedrijke auteur, David Harvey, bouwde voort 

op de stelling van Perelman dat primitieve accumulatie geen eenmalig proces was. Waar 

Perelman het concept had uitgebreid door het proces ook in aanmerking te laten komen voor 

de steden in plaats van enkel het platteland, toonde Harvey aan dat primitieve accumulatie 

zoals Marx het had besproken ook vandaag nog steeds plaatsvindt en dat de staat daar nog 

altijd een belangrijke rol in speelt. Daarnaast hield hij ook rekening met de opmerking van 

Perelman dat het gebruik van het woord “primitief” problematisch was. Bijgevolg gaf Harvey 

het proces een andere naam: accumulation by dispossession of accumulatie door 

onteigening.
163

 

Het concept van de primitieve accumulatie kon door Perelman en vooral door Harvey rekenen 

op een hernieuwde interesse. Hiervan wil ik gebruik maken om na te gaan of primitieve 

accumulatie continuïteit vertoonde en dus ook in Afrika kon plaatsvinden. Noch Perelman, 

noch Harvey deden immers onderzoek naar Afrika en die laatste schreef voornamelijk over 

het neoliberalisme. Bijgevolg wil ik de stelling dat primitieve accumulatie geen eenmalig, 

maar een continu proces was, aanhalen om een aantal auteurs te gebruiken die al in de jaren 

1970-1980 hadden aangegeven dat de primitieve accumulatie herbekeken moest worden en 

dat het concept ook van toepassing kon zijn op Afrika. Claude Meillassoux, bijvoorbeeld, 

schreef in zijn werk Femmes, greniers et capitaux dat primitieve accumulatie eigen is aan de 
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ontwikkeling van de kapitalistische productiewijze. Voor hem was het dus, net zoals later bij 

Perelman en Harvey, geen eenmalige gebeurtenis.
164

 

Maar hoewel Harvey en Perelman hebben aangetoond dat primitieve accumulatie continuïteit 

vertoont, legden zij de nadruk op de scheiding tussen producenten en productiemiddelen en 

op onteigeningen. Vooral bij Harvey was dat duidelijk door het gebruik van de term 

accumulation by dispossession.
165

 Harvey ging ervan uit dat primitieve accumulatie een 

proces van “proletarisering” met zich meebracht.
166

 Maar is de uitkomst van primitieve 

accumulatie altijd de vrije arbeider die Marx op het oog had? Kapitaalaccumulatie, bij Marx 

het stadium na primitieve accumulatie, houdt niet noodzakelijk in dat onvrije arbeid – die 

geassocieerd werd met primitieve accumulatie en prekapitalistische samenlevingen – wordt 

vervangen door vrije arbeid.
167

 Enerzijds wordt de vrije arbeider zonder productiemiddelen 

gedwongen om zijn arbeidskracht te verkopen, aangezien er geen ander alternatief is om te 

overleven. Er is met andere woorden sprake van economische dwang waardoor de vrijheid 

van de arbeider eerder een pseudovrijheid is. Anderzijds kan vrijheid ook omslaan in 

onvrijheid wanneer werkgevers op allerlei manieren proberen om arbeiders aan het bedrijf te 

binden. Zij kunnen bijvoorbeeld premies, huisvesting of andere voordelen aanbieden, maar 

ook de uitbetaling van lonen uitstellen.
168

 

Onvrije arbeid levert voor werkgevers een groot voordeel: het is winstgevend, en wel om de 

volgende redenen. Onvrije arbeid zorgt ervoor dat de kosten van vrije arbeid naar beneden 

gaan, wat weliswaar vereist dat ze naast elkaar bestaan. Wanneer de kosten van vrije arbeid 

hoog liggen, kan onvrije arbeid vervangen worden of goedkoper worden, wat het sowieso al is 

in vergelijking met vrije arbeid. Onvrije arbeiders kunnen immers niet onderhandelen over de 

prijs van hun arbeidskracht. Daarnaast kunnen ze niet zomaar naar een andere werkgever 
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stappen en wordt hun mobiliteit op de arbeidsmarkt belemmerd.
169

 Tom Brass stelde in een 

kritiek op David Harvey dat dit alles het gevolg kan zijn van accumulatie door onteigening. 

Wat hier wordt onteigend, zo stelde Brass, is de mogelijkheid dat een persoon zelf zijn of haar 

arbeidskracht verkoopt, het enige wat die persoon kan verkopen.
170

 Dit heeft uiteraard ook 

gevolgen voor de arbeidskrachten. Onvrije arbeidsverhoudingen zorgen ervoor dat de 

onderhandelingspositie van de arbeidskrachten op de werkplaatsen niet gunstig is en ook dat 

de arbeidsmarkt niet vrij is. In de woorden van Brass: 

“This, surely, is a logical final step in the class struggle waged by capital, one that would 

ensure that workers are deprived of the sole remaining weapon in their conflict with owners 

of the means of production: making or not making available their labour-power, according to 

the conditions stipulated by the market.”
171

 

Mijns inziens moeten we de “onteigening” van de mogelijkheid dat een persoon zijn of haar 

arbeidskracht zelf verkoopt niet bekijken als een voorbeeld van primitieve accumulatie, maar 

eerder als een “onteigening” die kan plaatsvinden als een onderdeel van processen van 

primitieve accumulatie en kapitaalaccumulatie. Ook in het geval van primitieve accumulatie 

(of accumulatie door onteigening) geldt dan dat de arbeidsmarkt niet vrij is en dat de 

onderhandelingspositie van de arbeiders niet gunstig is. De “onteigening” zal echter niet 

zozeer gebeuren door bijvoorbeeld premies of door huisvesting aan te bieden – “the silent 

compulsion of economic relations”, zoals Marx ze zou noemen
172

 – maar eerder door extra-

economische maatregelen – “direct extra-economic force”
173

 – zoals een combinatie van 

geweld en belastingen.
174

 De definitie van Marcel van der Linden van een klasse van 

subalterne arbeiders kunnen we via het concept van de primitieve accumulatie uitbreiden. Hij 

ging uit van economische en niet-economische dwang. Met niet-economische dwang verwees 

van der Linden naar fysieke dwang, zoals we hebben gezien in het vorige deel. Wat we verder 

zullen bespreken, is hoe mensen in een klasse van subalterne arbeiders werden gedwongen, 
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hoe zij in loonarbeid terechtkwamen, meestal zonder dat hun arbeidskracht vrij was, en 

waarom niet-economische dwang meer was dan enkel fysieke dwang. 

We hebben echter ook al gezien dat de bevolking in sub-Sahara Afrika de incorporatie in een 

proletariaat heeft tegengewerkt. Bijgevolg moeten we dan ook de vraag stellen waarom en op 

welke manier Afrikanen voor een loon werkten. Productie en winst maken vereisten immers 

ook dat er geproduceerd werd en dat er dus arbeidskrachten voorhanden waren. De 

belangrijkste vraag was dan ook hoe kapitalisten en koloniale overheden aan die 

arbeidskrachten konden geraken.
175

 Maar als zo weinig mensen proletariër werden, niet 

gescheiden werden van hun productiemiddelen – zoals de gronden waarop en waarvan ze 

leefden – en toch in loonarbeid terecht kwamen, moeten we primitieve accumulatie in Afrika 

op een andere manier bekijken. Hoe kon de invloed van de kapitalistische productiewijze zich 

op het Afrikaanse continent laten gelden en zich vergroten zonder dat deze productiewijze 

veralgemeend werd op dat continent.
176

 Hiervoor moeten we eerst terug naar Marx gaan. In 

West-Europa, zo stelde Marx, had het proces van primitieve accumulatie zich min of meer 

voltrokken. De productie was in dat deel van Europa ondergeschikt gemaakt aan de 

kapitalistische productiewijze en de economische verhoudingen aldaar.
177

 Maar, 

“where economic relations are less developed, it has at least indirect control of those social 

layers which, although they belong to the antiquated mode of production, still continue to 

exist side by side with it in a state of decay.”
178

  

Marx beschreef hier dat verschillende productiewijzen, niet-kapitalistische en de 

kapitalistische, naast elkaar en in relatie tot elkaar bleven bestaan. Dit is wat Franse 

marxistische antropologen zoals Claude Meillassoux de articulatie van productiewijzen 

noemden. Articulatie heeft betrekking op een proces waarbij productiewijzen met elkaar in 

contact staan, in een dialectische relatie tot elkaar staan en elkaar beïnvloeden.
179

 Het gevolg 
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van deze articulatie van productiewijzen, zo stelden de Franse marxisten, zou zijn dat een 

sociale formatie tot stand kwam.
180

 De articulatie van productiewijzen is een interessant 

concept omdat het poogt te antwoorden op de vraag hoe kapitalistische productie, eens ze 

gevestigd is, in relatie staat tot en welke gevolgen het heeft voor de niet-kapitalistische 

productiewijzen. Marx gaf ons dan wel een aanwijzing van de articulatie tussen een 

kapitalistische en een niet-kapitalistische productiewijze, zoals we hierboven hebben gezien, 

maar hij heeft hier niet verder over uitgeweid.
181

 Bij Meillassoux vinden we een soortgelijke – 

meer “gedetailleerde” – kritiek terug. Vooral Meillassoux is interessant omdat hij bij de 

articulatie van productiewijzen de vraag stelde hoe arbeidskracht werd gecommodificeerd 

door kapitalisten en dat hij dit ook met het concept van de primitieve accumulatie in verband 

bracht. Volgens Marx, wanneer hij het over de scheiding tussen producenten en 

productiemiddelen had, werd de kapitalist gedurende een lange periode voorzien van variabel 

kapitaal (arbeidskracht), meer dan van constant kapitaal. Hij ging echter niet in op de 

gevolgen van het inzetten van arbeidskracht die geproduceerd werd buiten de kapitalistische 

productiewijze.
182

 

We hadden hierboven reeds besproken dat marxisten zoals Perelman en Harvey primitieve 

accumulatie zagen als een proces waardoor producenten en productiemiddelen van elkaar 

gescheiden werden. Ook Afrikanisten zoals Frederick Cooper leken primitieve accumulatie 

hierdoor te definiëren. Cooper had het bijvoorbeeld over “the limited extent of primitive 

accumulation”.
183

 Elders stelde hij dan weer dat “[o]n a society-wide basis, primitive 

accumulation, in Marx’s sense of the term, has not gone very far.”
184

 In beide gevallen had hij 
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het over de scheiding tussen producenten en productiemiddelen, een scheiding die in Afrika 

moeilijk door te voeren bleek te zijn gezien de weerstand van de bevolking.
185

  

Hieruit volgt dat we primitieve accumulatie anders moeten definiëren. De definitie die we bij 

Meillassoux terugvinden, is mijns inziens een bruikbare definitie voor onderzoek naar arbeid 

in Afrika. Er is sprake van primitieve accumulatie, zo stelde hij, wanneer accumulatie het 

gevolg is van een transfer van waarde – zoals bijvoorbeeld arbeidskrachten of 

voedselgewassen om te exporteren – van de ene naar de andere productiewijze.
186

 Deze 

definitie geeft ons verschillende mogelijkheden. Ten eerste hoeven we niet langer een 

bepaalde of meerdere vormen van extra-economische maatregelen als basis te nemen om 

primitieve accumulatie te definiëren. Het zijn wel deze extra-economische maatregelen die de 

transfer mogelijk maken, zoals we zullen zien. Daarnaast laat de definitie van Meillassoux 

ook toe om verschillende manieren waarop arbeidskracht wordt gecommodificeerd te 

onderzoeken, en dus niet uitsluitend proletariërs. Deze twee punten maken de definitie van 

Meillassoux ook compatibel met de definitie van een klasse van subalternen van Marcel van 

der Linden, waar de commodificatie van arbeidskracht en de niet-economische dwang die dit 

mogelijk maakt deel van uitmaakten. De definitie van Meillassoux kan ons dus helpen 

verklaren waarom mensen niet tot een arbeidersklasse behoren, maar niettemin loonarbeid 

verrichten en wel deel uitmaken van een klasse van subalterne arbeiders. Een laatste punt dat 

we bij de definitie van Meillassoux moeten aanhalen is dat aangezien primitieve accumulatie 

een transfer veronderstelt, er ook meerdere productiewijzen moeten zijn en er dus ook sprake 

moet zijn van een articulatie van productiewijzen. De definitie van Meillassoux kan dus een 

helpende hand bieden om te verklaren waarom de kapitalistische productiewijze niet 

veralgemeend werd in het grootste deel van Afrika en waarom een transitie naar kapitalisme 

op de meeste plaatsen dus uitbleef. 

Primitieve accumulatie verliep op een andere manier in West-Europa dan in Afrika, waar ze 

van buitenaf kwam. Daarnaast had primitieve accumulatie, zoals we hebben gezien, niet 

noodzakelijk tot gevolg dat een vrije arbeider ontstond zoals Marx die zag. Het proces had in 

Afrika evenmin geleid tot een scheiding tussen producent en productiemiddelen die over het 
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hele continent veralgemeend werd.
187

 Niettemin moesten nog steeds arbeidskrachten 

gemobiliseerd kunnen worden om te werken. In Afrika waren dwangmaatregelen, die door de 

koloniale overheden werden uitgevoerd, een middel om de bevolking te doen werken voor de 

Europeanen. Dwang was, zoals Bill Freund het verwoordde, een noodzakelijk onderdeel en 

ook de basis van het kolonialisme.
188

 Vooral aan het begin van de koloniale periode kwam dit 

tot uiting in dwangarbeid.
189

 Dwangarbeid bracht echter ook schade toe. Niet alleen bracht dit 

geweld en andere wreedheden met zich mee, maar de koloniale overheden vreesden dat 

dwangarbeid het leven in de Afrikaanse gemeenschappen teveel zou verstoren aangezien de 

arbeidskrachten uit die gemeenschappen werden verplicht om voor de Europeanen te werken. 

Bijgevolg was een andere manier van werken – letterlijk – noodzakelijk. Migratiearbeid, 

waarbij arbeidskrachten tijdelijk voor een loon werkten, leek een oplossing te bieden. Het liet 

toe om loonarbeid te combineren met subsistentiearbeid in de Afrikaanse gemeenschappen.
190

 

Volgens Meillassoux had het kapitaal er niet altijd belang bij om een scheiding tussen 

producenten en productiemiddelen te bekomen. Dat hing weliswaar af van de historische 

context en van de mate waarin het kapitalisme kon doordringen in Afrika.
191

 Maar om 

arbeidskrachten tijdelijk voor een loon te laten werken, was wederom een dwangmaatregel 

nodig. Bijgevolg legden koloniale staten belastingen op aan de bevolking in de kolonies, 

belastingen die in geld moesten worden betaald. Niet alleen was dit een mogelijkheid om de 

koloniale economieën te monetiseren en een afzetmarkt te creëren voor Europese producten, 

maar daarnaast moest de bevolking ook aan een inkomen geraken om de belasting te kunnen 

betalen.
192

 De bevolking in de kolonies kon ofwel voedsel produceren met het oog op de 

verkoop ervan, veelal tegen vastgelegde prijzen en met quota’s die moesten worden behaald, 

ofwel kon ze gaan werken voor een loon.
193
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De belasting die werd opgelegd aan de Afrikaanse bevolking moest echter een directe 

belasting zijn, zoals een hutbelasting of een hoofdbelasting. Een inkomstenbelasting, 

bijvoorbeeld, zou niet het gewenste effect gehad hebben. Mensen zouden de 

subsistentieproductie in stand kunnen houden, de geldeconomie ontwijken en bijgevolg geen 

inkomstenbelasting moeten betalen. Daarnaast werden straffen opgelegd aan zij die hun 

belasting niet betaalden. Belasting was ook een middel om migratie naar werkplaatsen aan te 

moedigen en te controleren. Op plaatsen waar niet kon worden gewerkt voor een loon of waar 

geen geld aanwezig was om voedselgewassen voor te verkopen, moesten mensen migreren 

naar plaatsen waar zij konden werken voor een loon. Door de lonen ook nog eens laag te 

houden, kostte dit de werkgevers minder geld en kon dit de toevloed van arbeidskrachten in 

stand houden.
194

 

Lage lonen voor migratiearbeiders kwamen echter niet uit het niets. Meillassoux poogde 

hiervoor een verklaring te geven. Lage lonen, zo stelde Meillassoux, kwamen voort uit wat hij 

de overexploitatie van arbeid noemde. Migratiearbeiders werden dubbel uitgebuit door 

kapitalisten. Enerzijds produceerden zij meerwaarde voor de kapitalisten. Anderzijds, nadat 

hun werkperiode voorbij was en zij naar huis terugkeerden, werd ook de (niet-

gecommodificeerde) arbeid van de migratiearbeiders en van hun verwanten in de 

gemeenschap van oorsprong uitgebuit.
195

 Met dat laatste doelde Meillassoux op 

subsistentieproductie.
196

 Migratiearbeiders leverden dus niet alleen arbeid voor kapitalisten in 

de kapitalistische productiewijze, maar door hun arbeidskracht te reproduceren via de 

subsistentieproductie in de niet-kapitalistische productiewijze gaven zij een rente in arbeid 

aan diezelfde kapitalisten.
197

 Wat hier duidelijk werd, was dat er een verband was tussen 

loonarbeid en niet verloonde arbeid.  

Michael Perelman stelde terecht dat loonarbeid en niet verloonde arbeid – subsistentiearbeid – 

ook in een proces van primitieve accumulatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
198

 

Maar het verband roept ook de vraag op hoe een arbeider overleeft, hoe arbeidskracht 

gereproduceerd wordt en welke rol subsistentiearbeid daarin speelt. Volgens Meillassoux 
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werd de waarde van arbeidskracht bepaald door drie aspecten. Ten eerste door het 

levensonderhoud van de arbeider gedurende de periode die hij of zij werkt en dus door het 

“herstel” (reconstitution) van de arbeidskracht in die periode. Ten tweede door het onderhoud 

(entretien) van de arbeider in periodes die hij of zij niet werkt, zoals bijvoorbeeld in geval van 

ziekte of werkloosheid. Ten derde en ten laatste door voortplanting en het verzorgen van de 

kinderen (reproduction).
199

 

De kostprijs van de arbeidskracht van een persoon, daarentegen, werd bepaald op basis van 

wat de arbeider nodig heeft om tijdens de periode van zijn of haar tewerkstelling in het 

levensonderhoud te voorzien, dus niet tijdens de periode waarin de arbeider niet werkt of 

waarin kinderen moeten worden verzorgd. Voor permanente loonarbeiders wordt de eerste 

periode betaald onder de vorm van een directe betaling, een loon. De andere twee periodes 

worden betaald via indirecte betalingen, bijvoorbeeld via sociale zekerheidsstelsels, op basis 

van de kostprijs om de arbeider te onderhouden tijdens de periode waarin hij niet werkt en de 

kostprijs om het gezin en de kinderen te onderhouden.
200

 De situatie was echter anders voor 

tijdelijke loonarbeiders. Voor kapitalisten was migratiearbeid een manier van werken die 

voordelen met zich meebracht. Migratiearbeid vereiste namelijk niet dat werkgevers en 

koloniale overheden infrastructuur en diensten voor de arbeidskrachten moesten opzetten.
201

 

Werkgevers moesten met andere woorden enkel betalen voor de periode die de arbeider 

werkte in de kapitalistische productiewijze. We moeten hier echter ook aan toevoegen dat er 

een verschil is tussen de kostprijs van arbeidskracht in theorie en wat werkgevers in de 

praktijk betalen. In het laatste geval kan deze namelijk veel lager liggen wanneer er sprake is 

van onvrije arbeid, zoals we hebben gezien. 

Perelman en Meillassoux maakten beiden duidelijk dat er een verband was tussen loonarbeid 

en subsistentiearbeid, maar Meillassoux stelde zich echter de vraag wanneer het verband 

tussen loonarbeid en niet verloonde arbeid, wanneer de overexploitatie van arbeid en dus 

wanneer migratiearbeid systematisch werd.
202

 

Zoals we hebben gezien, hadden kapitalisten er niet altijd belang bij om producenten en 

productiemiddelen van elkaar te scheiden. Maar door deze scheiding niet door te voeren, zo 

stelde Meillassoux, bleef de primitieve accumulatie doorlopen. Door een onderscheid te 
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maken tussen productie via tijdelijke loonarbeid in de kapitalistische productiewijze en 

reproductie van arbeidskracht via subsistentiearbeid in de niet-kapitalistische productiewijze 

paste Meillassoux de visie van Marx over productie en reproductie en dus ook over primitieve 

accumulatie aan.
203

 Marx stelde immers dat “[i]f production has a capitalist form, so too will 

reproduction.”
204

 Door de subsistentieproductie in de niet-kapitalistische productiewijze in 

stand te houden, bleven de productieverhoudingen aldaar ook bestaan. Dat had volgens 

Meillassoux echter ook tot gevolg dat de kapitalisten de uitbreiding van het kapitalisme 

tegenhielden in de productiewijzen die de arbeidskrachten leverden.
205

 

De subsistentieproductie in de niet-kapitalistische productiewijzen was door de transfer van 

waarde – onder de vorm van bijvoorbeeld arbeidskrachten – tijdens het proces van primitieve 

accumulatie verbonden aan de markteconomie. Volgens Meillassoux maakte de 

subsistentieproductie, hoewel niet-kapitalistisch, bijgevolg deel uit van de kapitalistische 

circulatiesfeer, maar behoorde ze niet tot de kapitalistische productiesfeer aangezien het 

kapitaal zich daar niet inkapselde en aangezien de productieverhoudingen daar niet 

kapitalistisch waren.
206

 Omdat in de kapitalistische productiewijze niet in infrastructuur of 

diensten voor de migratiearbeiders voorzien werd, betekende dat echter ook dat de 

migratiearbeiders er zelf ook belang bij hadden om de niet-kapitalistische productiewijzen, de 

subsistentieproductie en de verbanden met de gemeenschap waar ze vandaan kwamen in stand 

te houden.
207

 Niettemin zag Meillassoux het behoud van de niet-kapitalistische 

productiewijzen als een tijdelijk fenomeen en was het onhoudbaar wanneer het kapitalisme 

een groei kende. De niet-kapitalistische productiewijzen zouden geleidelijk aan afbrokkelen. 

Hun reproductiecapaciteit en de mogelijkheid om arbeidskrachten te leveren zouden op 

termijn ondergraven worden.
208

 

“Because of this process of absorption within the capitalist economy, the agricultural 

communities, maintained as reserves of cheap labour, are being both undermined and 
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perpetuated at the same time, undergoing a prolongated crisis and not a smooth transition to 

capitalism.”
209
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4. Van articulatie van productiewijzen naar ongelijke en gecombineerde 

ontwikkeling 

Hierboven hebben we besproken hoe een aantal marxistische auteurs, meer bepaald Perelman, 

Harvey en Meillassoux, beargumenteerden dat primitieve accumulatie geen eenmalig proces 

was, maar continuïteit vertoonde. We hebben daarnaast gezien dat primitieve accumulatie 

meer was dan enkel de scheiding tussen producenten en productiemiddelen en dat een 

proletariaat dus geen noodzakelijk resultaat is van dat proces. Meillassoux gaf ons een 

alternatieve definitie van primitieve accumulatie die ons toeliet om verschillende manieren 

waarop arbeidskracht kon worden gecommodificeerd te onderzoeken, waarom niet iedereen 

tot een arbeidersklasse hoeft te behoren en toch loonarbeid kan verrichten en dus waarom 

mensen (en hun verwanten) door verschillende extra-economische maatregelen in een klasse 

van subalterne arbeiders kunnen terechtkomen. Meillassoux bood ons via zijn definitie van 

primitieve accumulatie daarnaast ook een manier om de articulatie van productiewijzen te 

onderzoeken. Hierdoor werd duidelijk wat het verband was tussen loonarbeid en arbeid die 

niet verloond werd, een verband dat werd belichaamd door migratiearbeiders die zich 

verplaatsten tussen verschillende productiewijzen. Ten slotte ondernam Meillassoux ook nog 

een poging om te verklaren waarom primitieve accumulatie kon blijven doorlopen, welke 

gevolgen dit had voor een transitie naar een kapitalistische productiewijze en hoe dit verder 

evolueerde.  

Ondanks deze bijdragen van Meillassoux kunnen we echter ook heel wat kritiek geven op zijn 

onderzoek. Volgens Meillassoux, zoals we hebben gezien, hielden kapitalisten de niet-

kapitalistische productiewijzen in stand. Dit was echter maar een tijdelijk gegeven, aangezien 

de reproductiecapaciteit in deze productiewijzen na verloop van tijd zou afbrokkelen, en 

hiermee ook de niet-kapitalistische productiewijzen. Deze zouden opgeslorpt worden door de 

kapitalistische economie, maar de transitie naar kapitalisme zou niet zonder problemen 

verlopen.
210

 In het gedeelte over arbeidsgeschiedenis heb ik via de kritieken op het marxisme 

besproken dat we de ontwikkelingen van het kapitalisme niet als universeel mogen bekijken. 

Dat betekent dus ook dat we een transitie naar kapitalisme niet als vanzelfsprekend mogen 

beschouwen. Maar daarmee dringt zich nog steeds de vraag op waarom een transitie geen 

historische noodzakelijkheid is. 
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Niet-kapitalistische productiewijzen waren door de transfer van waarde naar de kapitalistische 

productiewijze tijdens het proces van primitieve accumulatie verbonden aan de 

markteconomie. De subsistentieproductie in die eerste behoorde niet tot de kapitalistische 

productiesfeer – aangezien het kapitaal zich daar niet inplantte en aangezien de 

productieverhoudingen er niet kapitalistisch waren – maar wel tot de kapitalistische 

circulatiesfeer.
211

 Deze stelling van Meillassoux kwam in een soortgelijke vorm voor bij 

Ernest Mandel. Volgens Mandel was er sprake van een kapitalistisch wereldsysteem. Hierin 

bevonden zich kapitalistische, semikapitalistische en niet-kapitalistische (“prekapitalistische” 

bij Mandel) productieverhoudingen – en dus ook productiewijzen – die met elkaar in contact 

kwamen en met elkaar verbonden waren via de kapitalistische wereldmarkt. Het 

kapitalistische systeem vormde een geïntegreerde eenheid die bestond uit delen die niet 

homogeen waren. Het was echter wel die eenheid die het gebrek aan homogeniteit bepaalde. 

Wat Mandel hiermee bedoelde was dat ontwikkeling onderontwikkeling veronderstelde en 

omgekeerd.
212

 We zouden dit kunnen doortrekken naar productiewijzen. De kapitalistische 

productiewijze veronderstelt het bestaan van niet-kapitalistische productiewijzen en 

omgekeerd. Bij David Harvey vinden we dit ook terug. Het kapitalisme vereist iets “buiten 

zichzelf” om te kunnen accumuleren, zoals bijvoorbeeld niet-kapitalistische productiewijzen. 

Harvey had het over een “‘inside-outside’ dialectic.”
213

 

Deze dialectische relatie tussen kapitalistische en niet-kapitalistische productiewijzen moeten 

we niet bekijken als aparte of duale economieën.
214

 Het is echter evenmin juist om zoals 

Meillassoux te stellen dat niet-kapitalistische productiewijzen in stand werden gehouden 

omdat kapitalisten zich niet “vestigden” in die productiewijzen en de kapitalistische 

ontwikkeling daar dus werd tegengehouden.
215

 Het gaat er namelijk niet om dat het 

kapitalisme bewust wordt ingeplant of dat niet-kapitalistische productiewijzen in stand 

worden gehouden door kapitalisten. Het gaat erom dat kapitalisten willen produceren en winst 

willen maken. Daarvoor hebben ze goedkope arbeidskrachten, goedkope gronden en 
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grondstoffen nodig.
216

 “The general thrust of any capitalistic logic of power is not that 

territories should be held back from capitalist development, but that they should be 

continuously opened up.”
217

 Niet-kapitalistische productiewijzen worden dus niet in stand 

gehouden of ondergaan niet noodzakelijk dezelfde ontwikkelingen als de kapitalistische 

productiewijzen, maar door ze open te houden, maken ze wel deel uit van of zijn ze 

geïntegreerd in de kapitalistische circulatiesfeer waar Meillassoux het over had of van de 

kapitalistische wereldeconomie die Mandel zag. “Pre-capitalist modes of production have 

been integrated into the world capitalist system as ‘internalized externals’.”
218

 

Zowel bij Meillassoux, Mandel als Harvey kunnen we veronderstellen dat er sprake is van een 

articulatie van productiewijzen, dat er een transfer van waarde tussen productiewijzen kan 

plaatsvinden en dat er dus ook een proces van primitieve accumulatie kan plaatsvinden. Bij 

Meillassoux en Harvey is dat duidelijk, aangezien beiden over primitieve accumulatie 

schreven, maar bij Mandel moeten we dat eerder uit zijn woorden afleiden. Het probleem 

bevindt zich echter bij Meillassoux. Het argument dat Meillassoux naar voor schoof – dat 

niet-kapitalistische productiewijzen in stand moeten worden gehouden (en dus ook dat 

migratiearbeid om die reden blijft bestaan) – is een functionalistisch argument: het gaat alleen 

om wat kapitalisten nodig hebben en laat reacties in de andere productiewijzen buiten 

beschouwing.
219

 

“Such an argument defines away all possibility of incomplete domination, of resistance to 

capitalism, or of African societies being ordered in any way except to maximize the advantage 

of capital.”
220

 

Dat betekent weliswaar niet dat we plots de drijfveren van het kapitaal moeten negeren. De 

visie van Harvey laat toe om andere ontwikkelingen voor mogelijk te houden buiten het in 

stand houden van niet-kapitalistische productiewijzen, zonder dat dit noodzakelijk een 

transitie inhoudt. Het is echter vooral Mandel die hier interessant is. Het kapitalistische 

wereldsysteem, dat uit verschillende productiewijzen bestond, was volgens hem het resultaat 
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van de zogenaamde ongelijke en gecombineerde ontwikkeling.
221

 Het concept van de O&GO, 

oorspronkelijk uitgewerkt door Leon Trotski, wil ik hier gebruiken om dat van de articulatie 

van productiewijzen aan te passen.
222

 Het gebruik hiervan is bedoeld om het functionalisme 

van Meillassoux (verder) te bekritiseren en waar nodig om zijn theorie aan te vullen.  

Leon Trotski werkte het concept van de O&GO uit om te verklaren hoe de 

klassenverhoudingen in Rusland tijdens de revolutie van 1905 eruit zagen, vervolgens om de 

latere dynamiek in de aanloop naar een eventuele revolutie te voorspellen en ten slotte, nog 

later, om te verklaren waarom in 1917 in Rusland een revolutie uitbrak. Door middel van de 

O&GO wilde hij nagaan wat Rusland zo bijzonder maakte. Zijn stelling was dat de sociale 

structuren in Rusland en de dynamiek die de klassenverhoudingen kenmerkte het resultaat 

waren van een proces waarbij niet alleen de Russische samenleving, maar meerdere 

maatschappijen betrokken waren.
223

 

Trotski ging uit van een ongelijke ontwikkeling tussen maatschappijen, hetgeen hij als een 

“wet” in de historische ontwikkeling beschouwde.
224

 Deze ongelijke ontwikkeling tussen 

maatschappijen kwam in de eerste plaats voort uit natuurlijke (ecologische) omstandigheden. 

De sociaal-economische basis voor de ongelijke ontwikkeling, daarentegen, kwam volgens 

                                                           
221

 Mandel, Ernest. Het laatkapitalisme, 18. 
222

 De O&GO zoals ik die hier bespreek, is gebaseerd op de manier waarop Trotski het 

concept had uitgewerkt. Er bestaat echter ook een andere opvatting waarin de O&GO als een 

transhistorisch fenomeen wordt bekeken en niet als een concept dat enkel toepasbaar is 

wanneer er sprake is van kapitalisme. Deze visie, verdedigd door Justin Rosenberg, heeft 

geleid tot een debat in het vakgebied van de Theorie van de Internationale Betrekkingen. Voor 

de artikels van Rosenberg, zie onder andere: Rosenberg, Justin. “Why is There No 

International Historical Sociology?” European Journal of International Relations, vol. 12, no. 

3: 2006, 307-340. ; Rosenberg, Justin. “Basic problems in the theory of uneven and combined 

development. Part II: unevenness and political multiplicity.” Cambridge Review of 

International Affairs, vol. 23, no. 1: 2010, 165-189. ; Voor kritieken op Rosenberg, zie 

bijvoorbeeld: Ashman, Sam. “Capitalism, uneven and combined development and the 

transhistoric.” Cambridge Review of International Affairs, vol. 22, no. 1: 2009, 29-46. ; 

Allinson, Jamie C. en Anievas, Alexander. “The uses and misuses of uneven and combined 

development: an anatomy of a concept.” Cambridge Review of International Affairs, vol. 22, 

no. 1: 2009, 47-67.  
223

 Gebaseerd op: Blackledge, Paul. “Leon Trotsky’s Contribution to the Marxist Theory of 

History.” Studies in East European Thought, no. 58: 1-31 (2006), 2. ; Rosenberg, Justin. 

“Basic problems in the theory of uneven and combined development. Part II: unevenness and 

political multiplicity.” Cambridge Review of International Affairs, vol. 23, no. 1: 165-189 

(2010), 165. 
224

 Rosenberg, Justin. “Why is There No International Historical Sociology?”, 313. ; “Wet” 

moet hier niet beschouwd worden als een oorzakelijke factor, maar als een algemene 

beschrijving van historische ontwikkelingen. 



70 
 

Trotski pas echt naar boven wanneer de kapitalistische productiewijze haar opgang maakte en 

wanneer het imperialisme hoogtij vierde. Het kapitaal verenigde in deze periode twee 

tegengestelde aspecten in zich die het resultaat waren van de economische expansie en de 

opening van nieuwe gebieden. Enerzijds zorgde het voor een universalisering, waarbij 

verschillende gebieden op economisch vlak meer met elkaar verbonden werden en in 

sommige gevallen ook minder van elkaar zouden gaan verschillen. Anderzijds bracht het 

kapitaal ook differentiatie met zich mee als gevolg van de concurrentie tussen verschillende 

regio’s en kapitalisten, waardoor niet alle landen dezelfde ontwikkeling ondergingen. Deze 

competitie kon plaatsvinden in het economische veld (de wereldeconomie) of in het 

geopolitieke veld en kon gevolgen hebben voor de interne ontwikkelingen van de 

samenlevingen waarmee de kapitalistische productiewijze in contact kwam. Het kapitalisme 

was volgens Trotski de enige productiewijze die dynamisch genoeg was om zulke 

ontwikkelingen voort te brengen en dus productiewijzen die niet “kapitalistisch” waren 

verregaand te beïnvloeden. Hij bekeek de ontwikkelingen die uitgingen van de kapitalistische 

productiewijze echter niet los van de interne ontwikkelingen van die maatschappijen. Deze 

interne ontwikkelingen waren voor hem eveneens belangrijk in de uitwerking van het concept 

van de O&GO. Wanneer de interne en externe ontwikkelingen met elkaar verweven raakten, 

gaf de ongelijke ontwikkeling namelijk aanleiding tot een gecombineerde ontwikkeling.
225

 

“The laws of history have nothing in common with a pedantic schematism. Unevenness, the 

most general law of the historical process, reveals itself most sharply and complexly in the 

destiny of the backward countries. Under the whip of external necessity their backward 

culture is compelled to make leaps. From the universal law of unevenness thus derives 

another law which, for the lack of a better name, we may call the law of combined 

development – by which we mean a drawing together of the different stages of the journey, a 

combining of seperate steps, an amalgam of archaic with more contemporary forms.”
226

 

De gecombineerde ontwikkeling betekende dus dat productiewijzen, die een centrale plaats 

innamen in Trotski’s concept van de O&GO, met elkaar verweven raakten en elkaar 

beïnvloedden. De gecombineerde ontwikkeling liet toe dat sommige maatschappijen bepaalde 

“stadia” die andere maatschappijen, zoals de kapitalistische landen, hadden doorlopen, 
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konden overslaan.
227

 De niet-kapitalistische productiewijzen hadden het voordeel om niet 

zover ontwikkeld te zijn in vergelijking met de kapitalistische productiewijze. Om de 

woorden van Trotski zelf te gebruiken: 

“The privilege of historic backwardness – and such a privilege exists – permits, or rather 

compels, the adoption of whatever is ready in advance of any specified date, skipping a whole 

series of intermediate stages. Savages throw away their bows and arrows for rifles all at 

once, without traveling the road which lay between those two weapons in the past. The 

European colonists in America did not begin history all over again from the beginning. The 

fact that Germany and the United States have now economically outstripped England was 

made possible by the very backwardness of their capitalist development. On the other hand, 

the conservative anarchy in the British coal industry – as also in the heads of MacDonald and 

his friends – is a paying-up for the past when England played too long the role of capitalist 

pathfinder. The development of historically backward nations leads necessarily to a peculiar 

combination of different stages in the historic process. Their development as a whole acquires 

a planless, complex, combined character.”
228

 

Sommige samenlevingen konden dus een sprong maken en bepaalde ontwikkelingsstadia 

overslaan, maar dat was in geen geval altijd mogelijk en hing volgens Trotski af van de 

economische en culturele omstandigheden waarin de desbetreffende maatschappij of 

productiewijze zich bevond. Daar waar een sprong plaatsgreep, betekende dat niet 

noodzakelijk dat dit positief was voor die samenleving en in de meeste gevallen heeft de 

combinatie de historic backwardness, de “historische achterlijkheid”, niet weggewerkt.
229

 

Het interessante aan de O&GO is dat Trotski met dit concept brak met hoe het marxisme en 

het historisch materialisme doorgaans werden gebruikt. In tegenstelling tot de gangbare visie 

dat productiewijzen elkaar opvolgden – slavernij, gevolgd door feodaliteit en daarna 

kapitalisme – stelde Trotski dat de O&GO juist zorgde voor diversiteit. Er was geen sprake 

van één “ontwikkelingsmodel” dat elke samenleving moest doorlopen.
230

 Trotski gaf via de 

O&GO dus kritiek op het historisch materialisme. Van “historische noodzakelijkheden” was 
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met andere woorden geen sprake. Hiermee heeft Trotski een aanzet gegeven om met 

eurocentrisme, lineair denken en teleologie om te gaan. Het concept laat toe om 

maatschappijen – of in dit geval productiewijzen – te vergelijken met elkaar en na te gaan 

waarom ze niet op dezelfde – en dus op een ongelijke – manier tot stand komen. Het concept 

kan dus ook een hulpmiddel zijn om te verklaren waarom sommige regio’s in sub-Sahara 

Afrika een transitie naar een kapitalistische productiewijze maakten, terwijl de meerderheid 

dat niet deed. Tegelijk is de O&GO nuttig omdat onderzoekers erdoor gedwongen worden om 

niet alleen maatschappijen te vergelijken, maar ook om deze in een bredere context te 

plaatsen. Onderzoekers moeten aandacht besteden aan zowel het specifieke van die 

maatschappijen als aan de totaliteit waartoe ze behoren. Bijgevolg kunnen we stellen dat het 

concept van de O&GO verzoenbaar is met de doelstellingen van deze thesis. 

Productiewijzen waren belangrijk in het concept van de O&GO, zoals we hebben gezien. 

Maar hoe kunnen we de O&GO gebruiken om het concept van de articulatie van 

productiewijzen, zoals dat door Meillassoux gebruikt werd, aan te passen? Hoe kunnen we de 

O&GO gebruiken om komaf te maken met het functionalisme van Meillassoux? Om hierop te 

antwoorden, moeten we eerst de vraag stellen onder welke omstandigheden er sprake kon zijn 

van een articulatie van productiewijzen.  

Volgens Neil Smith was de articulatie van productiewijzen “a product of the development and 

limits of capital. More concretely, it is the logic of uneven development which structures the 

context for this articulation.”
231

 Ongelijke ontwikkeling, zoals we hebben gezien, was volgens 

Trotski enkel mogelijk wanneer er sprake was van kapitalisme. De kapitalistische 

productiewijze was de enige productiewijze die dynamisch genoeg was om andere 

productiewijzen grondig te beïnvloeden. Kapitalisme was ook expansionistisch en ging op 

zoek naar nieuwe gebieden, zoals hierboven werd besproken. Dit is wat Smith dus de 

ontwikkeling van het kapitaal noemde. Dit zouden we kunnen plaatsen bij de externe 

ontwikkelingen. De grenzen waarmee het kapitaal te maken kreeg – de “keerzijde” die Smith 

aanhaalde – kunnen we dan weer plaatsen onder de noemer van interne ontwikkelingen. Deze 

laatste vonden plaats in de niet-kapitalistische productiewijzen in sub-Sahara Afrika. 

Verschillende ontwikkelingen bestonden hier dus naast elkaar, wat we zouden kunnen 

beschouwen als de basis van de articulatie van productiewijzen of, om de woorden van 

Trotski te gebruiken, als de “wet” van de ongelijke ontwikkeling.  
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De articulatie van productiewijzen, zoals we hebben gezien, was een proces waarbij 

productiewijzen met elkaar in contact stonden, in een dialectische relatie tot elkaar stonden en 

elkaar wederzijds beïnvloedden. Waar volgens Smith de ongelijke ontwikkeling de basis 

legde voor de articulatie van productiewijzen, plaatste Ken Post het proces van de articulatie 

zelf op het “niveau” van de gecombineerde ontwikkeling.
232

 Wat we bij de articulatie zien, is 

inderdaad een combinatie of verwevenheid van interne en externe ontwikkelingen die zich 

afspeelden bij de ongelijke ontwikkeling. Meillassoux bracht de articulatie van 

productiewijzen echter ook in verband met primitieve accumulatie. Primitieve accumulatie 

vond plaats wanneer accumulatie het resultaat was van een transfer van waarde tussen 

productiewijzen en veronderstelde dus het bestaan en een articulatie van een kapitalistische 

productiewijze en niet-kapitalistische productiewijzen.
233

 Primitieve accumulatie, zo zouden 

we kunnen stellen, is dus een gevolg van de O&GO, en werd belichaamd door wat 

Meillassoux uitgebreid had besproken: migratiearbeid. 

Meillassoux had echter de basis van de gecombineerde ontwikkeling, oftewel, datgene wat de 

articulatie van productiewijzen mogelijk maakte, verkeerd benaderd. Hij besprak immers 

enkel de noden van het kapitaal, zijnde de externe ontwikkelingen, terwijl de grenzen 

waarmee het kapitaal te maken kreeg, de interne ontwikkelingen, niet aan bod kwamen.
234

 

Bijgevolg moeten zijn conclusies ook herbekeken worden. Twee zaken hebben we hierboven 

reeds besproken. Ten eerste dat we een transitie naar een kapitalistische productiewijze niet 

als vanzelfsprekend moeten beschouwen en ten tweede dat productiewijzen niet bewust 

worden ingeplant of in stand worden gehouden. Om de vraag te beantwoorden waarom een 

transitie dan geen historische noodzakelijkheid is, waarom sommige productiewijzen een 

“sprong” maken en andere niet en waarom niet-kapitalistische productiewijzen niet in stand 
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worden gehouden, maar “open” blijven, vereist dat we de articulatie van productiewijzen of 

de gecombineerde ontwikkeling van dichterbij bekijken. Met andere woorden: waarom is er 

sprake van een gecombineerde ontwikkeling? Wie maakt de articulatie van productiewijzen 

mogelijk? Wie zijn met andere woorden de actoren in dit proces? Naast kapitalisten zullen 

hier twee andere actoren aan bod komen waar Meillassoux het over had in functie van wat het 

kapitaal nodig had: de koloniale staten en de Afrikaanse arbeidskrachten. Ik zal ze hier echter 

ook bespreken in relatie tot andere actoren, zoals de Afrikaanse elites. 

In het proces van de primitieve accumulatie speelde de staat een belangrijke rol om 

arbeidskracht te commodificeren. Het was immers de staat die via extra-economische 

maatregelen –  zoals dwangmaatregelen, door geweld te gebruiken, belastingen op te leggen 

of door te onteigenen – een transfer van waarde van niet-kapitalistische productiewijzen naar 

de kapitalistische productiewijze mogelijk maakte.
235

 Volgens Meillassoux was er echter geen 

sprake van extra-economische maatregelen. Het gebruik van dwangmaatregelen door de 

koloniale staat om mensen aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld, beschouwde hij niet als een 

extra-economische maatregel. Hij zag dit eerder als een taak- en kostenverdeling tussen 

kapitalisten en de staat om arbeid te kunnen exploiteren:  

“Dans aucun cas on ne peut considérer le recours à ces moyens politiques comme extra-

économique. Il ne fait qu’exprimer, en fonction de chaque conjoncture, un partage opportun 

des coûts et des tâches entre les entrepreneurs privés et l’Etat capitaliste pour assurer la mise 

en place des structures appropriées à l’exploitation du travail et à la réalisation du profit.”
236

  

De eenzijdige visie van Meillassoux op wat hij als een kosten- en takenverdeling zag, geeft de 

indruk dat koloniale staten alles uitvoerden wat kapitalisten wensten en dat kapitalisten dus 

zonder problemen kosten konden afwentelen op koloniale staten. Dit laat echter geen ruimte 

voor koloniale staten die een meer autonome positie innamen ten opzichte van het kapitaal. 

Daarnaast is er hier sprake van een vervlakking die conflicten tussen kapitalisten en koloniale 

staten onmogelijk maakt en dus geen rekening houdt met verschillende mogelijke 

ontwikkelingen.  

De articulatie van productiewijzen vond echter niet alleen plaats in het economische veld – 

dat door Meillassoux werd beschreven – maar ook in het politieke veld. De articulatie van 
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productiewijzen zorgde ervoor dat productiewijzen met elkaar in contact stonden en dat de 

elites in de niet-kapitalistische productiewijzen banden konden aangaan met kapitalisten. 

Beide groepen konden bijgevolg de Afrikaanse bevolking uitbuiten, elk volgens de 

productieverhoudingen in de kapitalistische of niet-kapitalistische productiewijzen, 

belichaamd door bijvoorbeeld migratiearbeid en dus de combinatie van loonarbeid en 

subsistentieproductie.
237

 

John Lonsdale en Bruce Berman stelden dat koloniale staten de articulatie van 

productiewijzen in goede banen moesten leiden, moesten reguleren, maar niet uitsluitend ten 

voordele van de kapitalisten. Koloniale staten handelden ten behoeve van de sociale orde in 

haar totaliteit.
238

 Kolonialisme betekende immers dat verschillende groepen en belangen met 

elkaar in botsing kwamen: het moederland, koloniale overheden, kolonisten, Afrikaanse elites 

en Afrikaanse arbeidskrachten die aan het werk moesten worden gezet.
239

 Om het koloniale 

systeem in stand te houden, en dus het systeem te kunnen reproduceren, moesten koloniale 

staten bijgevolg soms ingaan tegen de belangen van bepaalde dominante groepen, of dit nu 

ging om werkgevers of om de Afrikaanse elite. De koloniale staat, zoals Lonsdale en Berman 

stelden, was niet “the obedient servant of capital, only the protector of capitalist social 

relations – and these are relations of conflict.”
240

 Koloniale staten moesten dus ook een 

zekere mate van autonomie kunnen genieten ten opzichte van het kapitaal, zeker aangezien 

die laatste niet zou kunnen overleven zonder de hulp van koloniale staten, zoals ook blijkt uit 

processen van primitieve accumulatie en zoals ook duidelijk zal worden in de thesis. We 

komen dichter bij de realiteit door te erkennen dat er een wederzijdse afhankelijkheid bestond 

tussen staat en kapitaal.
241

  

Als de koloniale staat, als actor die de articulatie tussen productiewijzen en de primitieve 

accumulatie mogelijk maakte, niet slaafs navolgde wat het kapitaal opdroeg, komen we echter 
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ook bij een volgende aspect van het kolonialisme, namelijk dat koloniale staten geen 

allesdominerende actoren waren die de Afrikaanse bevolking zonder meer konden 

onderdrukken en de autonomie van de bevolking dus kon beknotten. Hetzelfde gold voor het 

kapitalisme. Het kapitalisme was geen ondoordringbare entiteit (of actor) die alles kon 

omvormen naar eigen wil en noden.
242

 Migratiearbeid of een andere vorm van 

(commodificatie van) arbeid konden bijvoorbeeld evengoed het gevolg zijn van een 

aanpassing van koloniale staten en werkgevers aan het werkritme van de Afrikaanse 

arbeidskrachten en konden er dus op wijzen dat noch koloniale staten, noch werkgevers erin 

geslaagd waren om een tijdsdiscipline op te leggen aan de arbeidskrachten.
243

 Hetzelfde ging 

op voor belastingen. Hoewel belastingen een belangrijk middel waren om mensen aan het 

werk te krijgen, zoals eerder al werd benadrukt, mag de rol van belastingen niet overschat 

worden. Invloed van kolonialisme en kapitalisme betekende niet dat andere manieren van 

overleven dan loonarbeid of de productie van bepaalde voedselgewassen waar in koloniale 

economieën weinig belang aan werd gehecht, verdwenen. En hoewel lage lonen 

migratiestromen in stand konden houden, zoals we hadden gezien, konden te hoge belastingen 

dan weer leiden tot grootschalige migratie om de belastingen te ontwijken.
244

  

Het kapitalisme kreeg met andere woorden ook te maken met grenzen waar ze niet voorbij 

geraakte en werd dus geconfronteerd met de moeilijkheid om aan Afrikaanse arbeidskrachten 

te geraken.
245

 Het zijn deze grenzen, oftewel de interne ontwikkelingen, waarmee Meillassoux 

geen rekening hield en die hier zullen worden besproken. Het is echter niet mijn bedoeling om 

de mogelijkheden, de agency, van de Afrikaanse arbeidskrachten te overschatten. 

“Recognition of the much greater power of the Europeans in the colonial encounter does not 

negate the importance of African agency in determining the shape the encounter took.”
246

 Het 

is echter deze encounter en de vorm die ze aannam die hier interessant is. We weten immers 

al wat articulatie van productiewijzen inhield en we kennen eveneens al enkele actoren die de 

articulatie mogelijk maakten. Maar kunnen we, ondanks de positie van de Europeanen, de 

Afrikaanse arbeidskrachten bekijken als actoren die de articulatie evengoed mogelijk maakten 

en vooral konden beïnvloeden? De articulatie van productiewijzen hield immers ook in dat 

Afrikaanse arbeidskrachten door te migreren terechtkwamen op plaatsen waar zij rechtstreeks 
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in contact kwamen met kapitalistische elementen, zoals – centraal in deze thesis – steden en 

werkplaatsen.  

Zoals vanuit het agency-perspectief werd aangehaald, kon de bevolking interfaces creëren, of 

raakvlakken met binnenkomende kapitalistische elementen. Steden en werkplaatsen kunnen 

we ook als interfaces beschouwen, zij het dat de basis ervan (doorgaans) door koloniale 

staten, ondernemingen of een combinatie van beiden werd gecreëerd.
247

 Steden moeten we 

bekijken als “cosmopolitan sites, as nodes in transnational networks, and as sites of state 

power and class formation.”
248

  

Niettemin gold ook hier wat in het onderzoek naar agency werd gesteld. Arbeidskrachten 

moesten de interactie met de kapitalistische elementen en hun positie op de wereldmarkt – of 

in de koloniale economieën – bemiddelen. Zij gaven zelf ook een betekenis aan de omgeving 

waarin zij zich bevonden, speelden hier scheidsrechter en poogden dus net zoals de koloniale 

staten de articulatie van productiewijzen te reguleren en de situatie zoveel mogelijk in hun 

voordeel om te zetten. Arbeidskrachten konden dus evengoed invloed hebben op hoe de 

articulatie en dus ook de gecombineerde ontwikkeling verliep – en eventueel, zoals we zullen 

zien, ook de combinatie zodanig beïnvloeden dat een volledig nieuwe situatie ontstond of dat 

veranderingen moeilijk konden plaatsvinden. Maar, zoals ik eerder had gesteld, hangt de 

manier waarop arbeidskrachten reageren op hun werkomstandigheden af van het samengaan 

van drie factoren: de manier waarop arbeidskracht wordt gecommodificeerd, de 

onderhandelingspositie van de arbeidskrachten op de werkplaatsen en de verbanden die de 

arbeidskrachten aangingen.
249

 

Een ander probleem bij Meillassoux was de opdeling tussen productie in de kapitalistische 

productiewijze en reproductie in de niet-kapitalistische productiewijze. Zoals eerder vermeld, 

bekeek hij dit vanuit de noden van het kapitaal en gebruikte hij dus functionalistische 

argumenten om te verklaren waarom er migratiearbeid was in sub-Sahara Afrika. Bijkomend 

hierbij was echter dat de opdeling tussen productie en reproductie liet uitblijken dat er een 

perfect evenwicht was tussen de twee en dus tussen loonarbeid en subsistentieproductie, een 

evenwicht dat – zoals in de thesis zal blijken – vaker dan niet in gevaar werd gebracht. 
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Daarnaast hield Meillassoux geen rekening met de redenen waarom arbeidskrachten – 

mannen, vrouwen, jongeren en ouderen – kozen voor migratiearbeid.
250

 Dwangmaatregelen 

waren een van de redenen waarom mensen als migratiearbeider gingen werken. We hebben 

echter ook gezien dat koloniale staten niet allesdominerend waren en dat de rol van 

belastingen niet overschat mocht worden. Hetzelfde gold ook voor andere dwangmaatregelen 

dan belastingen, of het nu om extra-economische maatregelen ging of om economische 

dwang: 

“It is not enough to study the role of coercion and market forces in bringing forth workers, 

but it helps to examine how capital and the state attempted to redefine social structures and 

cultural values that shaped workers’ choices on and off the job.”
251

 

Migratiearbeid kon wijzen op conflicten in de samenlevingen waar de arbeidskrachten 

vandaan kwamen. Dat de meeste migratiearbeiders jonge mannen waren, zou bijvoorbeeld 

kunnen wijzen op gendertegenstellingen en leeftijdsconflicten in die samenlevingen.
252

 

Migratiearbeid was daarnaast evengoed een middel om te vluchten van uitbuiting in die 

gemeenschappen.
253

 Of, zoals Cooper het verwoordde, om de klassenstrijd in die 

gemeenschappen te onvluchten – een substitute class struggle.
254

 Maar als er in de 

gemeenschappen waar de migratiearbeiders vandaan kwamen sprake was van klassenstrijd, 

moeten we ook de kant van de Afrikaanse elite – de hoofdmannen – bekijken. Het was 

immers deze groep die banden aanging met kapitalisten en met de koloniale overheden en 

vaak meehielp in het leveren van arbeidskrachten.
255

 In de literatuur en bronnen die ik heb 

gebruikt voor deze thesis, gaven de auteurs echter zelden aan waarom de hoofdmannen 

samenwerkten met de koloniale overheden en met de kapitalisten. Wat meestal vermeld werd, 

waren de materiële voordelen die de hoofdmannen kregen in ruil voor de hulp die ze boden 

bij de rekrutering van arbeidskrachten. Materiële voordelen zijn mijns inziens echter 

onvoldoende om de samenwerking te verklaren.  
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Samenwerking kon bijvoorbeeld een indicatie zijn dat een openlijke confrontatie met de 

Europeanen niet langer mogelijk was en dat de banden aangaan met kapitalisten en koloniale 

overheden het enige overblijvende alternatief was voor de Afrikaanse elite om niet al haar 

invloed te verliezen. Dat betekende weliswaar niet dat die elite geen eigen belangen had en 

slaafs de koloniale overheden en kapitalisten volgde. Een andere mogelijkheid was dat de 

Afrikaanse elite moeilijk controle kon houden over de eigen onderdanen. Door 

arbeidskrachten af te staan aan de koloniale overheden en kapitalisten met meer middelen dan 

de hoofdmannen ter beschikking hadden, konden die laatsten bijgevolg het probleem – de 

oncontroleerbaarheid van de onderdanen – deels en tijdelijk “externaliseren”, letterlijk door ze 

naar de kapitalistische productiewijze te laten migreren.
256

 Dit zijn echter hypotheses en ze 

zijn moeilijk te bevestigen op basis van de literatuur en bronnen die ik voor deze thesis heb 

gebruikt.  

Waar we echter wel voorbeelden van hebben, zijn de reacties van de Afrikaanse 

arbeidskrachten op betrokkenheid van de hoofdmannen bij de rekrutering. Deze reacties 

hoeven niet enkel in te houden dat arbeidskrachten de klassenstrijd in de eigen gemeenschap 

probeerden ontlopen, maar ze konden er evengoed toe leiden dat de invloed van de elite 

afbrokkelde.
257

 Dwangmaatregelen – uitgaande van een samenwerking tussen hoofdmannen, 

kapitalisten en koloniale overheden – waardoor de mogelijkheid dat een persoon zijn of haar 

eigen arbeidskracht zelf kon verkopen, werd onteigend, om Tom Brass nogmaals te 

gebruiken, en waardoor migratiearbeid ontstond, sloten niet uit dat de arbeidskrachten van 

migratiearbeid konden gebruik maken om de positie van de hoofdmannen te contesteren – en 

deze contestatie kon verdergaan tot op de werkplaats of in de steden, zoals we zullen zien. 

Migratiearbeid kon echter ook om andere redenen bestaan. Migratiearbeid was een flexibel 

systeem aangezien loonarbeid en subsistentiearbeid gecombineerd konden worden. 

Subsistentiearbeid kon een vangnet bieden en mensen in staat stellen om toch te overleven 

wanneer bijvoorbeeld de lonen daalden.
258

 Migratiearbeid was dus een buffer tegen de 

negatieve aspecten die bij loonarbeid kwamen te kijken.
259

 Arbeidskrachten poogden dan ook 

                                                           
256

 Zie bijvoorbeeld Cooper over de trans-Atlantische slavenhandel en de externalisering van 

controle over mensen: Cooper, Frederick. “What is the Concept of Globalization Good for?”, 

203. 
257

 Cooper, Frederick, “Africa and the World Economy.”, 15-16. 
258

 Linden, Marcel van der. Workers of the World, 336. 
259

 Allen, V.L. “The Meaning of the Working Class”, 182. 



80 
 

om hun aandeel in de subsistentieproductie te verdedigen.
260

 De redenen waarom mensen 

tijdelijk gingen werken, waren dus niet te herleiden tot enkel de winstmaximalisatie van 

kapitalisten als gevolg van lagere lonen die deze laatsten moesten uitbetalen aan de 

migratiearbeiders. Overexploitatie van arbeid was slechts één kant van de zaak en zelfs dan 

nog moesten arbeidskrachten onder controle worden gehouden op de werkplaatsen.
261

 Het is 

interessant om hierbij Charles Perrings, die over de mijnarbeiders in Katanga schreef, aan te 

halen. Perrings stelde dat 

“if the dependence of workers on two modes of production necessitated a high degree of 

mobility between them in order to guarantee their short-term survival (migrancy), it also 

ensured that they remained without the means of improving their longer-term position in 

either. Such was the structural trap in which they were held.”
262

 

Migratiearbeid betekende inderdaad dat arbeidskrachten in een structurele valkuil 

terechtkwamen. Perrings had daarnaast ook gelijk dat migratiearbeiders moeilijk hun 

langetermijnpositie konden versterken in beide productiewijzen. Dat neemt echter niet weg 

dat migratiearbeiders probeerden om met die structurele valkuil om te gaan. Wat we zouden 

kunnen beschouwen als kortetermijnreacties, kon – zonder direct de langetermijnpositie van 

de arbeidskrachten op de werkplaatsen te verbeteren – niettemin gevolgen hebben op de lange 

termijn wanneer deze kortetermijnreacties op grote schaal plaatsvonden. Als migratiearbeid 

een structurele valkuil was, konden de reacties hierop na verloop van tijd soms ook een 

structureel karakter krijgen.  

Zoals we hebben gezien, werden tijdens de koloniale periode nieuwe elementen met 

betrekking tot werk geïntroduceerd. Tegelijk brachten de Afrikaanse arbeidskrachten ook 

elementen uit hun omgeving binnen op de werkplaatsen.
263

 Op de werkplaatsen kregen we 

met andere woorden ook een combinatie van “Afrikaanse” of niet-kapitalistische en 

kapitalistische elementen als gevolg van de transfer van arbeidskracht. “Primitive 

accumulation,” zo stelde Harvey, “entails appropriation and co-optation of pre-existing 
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cultural and social achievements as well as confrontation and supersession.”
264

 Deze reeds 

bestaande elementen, zoals vaardigheden, verwantschapsbanden, sociale verhoudingen, 

genderverhoudingen en gezagsstructuren, werden soms onderdrukt omdat ze niet compatibel 

waren met het productieproces in de kapitalistische productiewijze. Maar in andere gevallen 

werden ze gecoöpteerd, waardoor een soort van consensus tussen wat kapitalistisch en niet-

kapitalistisch was, werd bereikt.
265

 Tom Brass stelde echter dat deze consensus bedoeld was 

om onvrije productieverhoudingen door te voeren en te versterken.
266

 Hoewel een terechte 

opmerking, was ze ook eenzijdig, aangezien ook de arbeidskrachten deze “consensus” van 

kapitalistische en niet-kapitalistische elementen konden gebruiken in hun voordeel of eraan 

konden proberen te ontsnappen. Dit laatste werd ook duidelijk via de zogenaamde exit option. 

De exit option, een term die door Albert Hirschman werd uitgedacht, hield (onder meer) in dat 

mensen een organisatie, zoals een werkplaats, konden verlaten.
267

 In sub-Sahara Afrika was 

dit een vaak voorkomende handeling waarbij arbeidskrachten hun werkplaats verlieten en op 

andere manieren probeerden te overleven met behulp van bijvoorbeeld verwantschapsbanden 

of andere sociale netwerken.
268

 Van de exit option werd zowel gebruik gemaakt door 

permanente loonarbeiders als door migratiearbeiders, maar het kwam voornamelijk voor bij 

die laatste groep. Migratiearbeid an sich kunnen we mijns inziens niet beschouwen als het 

gebruik van de exit option, aangezien migratie tussen productiewijzen deel uitmaakte van een 

transfer – een proces – en dus systematisch verliep. De exit option moeten we beschouwen als 

een reactie op de arbeidsomstandigheden of wat er via migratiearbeid aan verbonden was, 

zoals bijvoorbeeld ongezonde en onveilige werkplaatsen of een onevenwicht tussen 

loonarbeid en subsistentieproductie waardoor die laatste in gevaar werd gebracht. De meest 

voorkomende manier om te reageren op de arbeidsomstandigheden was door de werkplaats te 

ontvluchten.
269
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De heersende gedachte bij de Europeanen was dat Afrikaanse arbeidskrachten minder zouden 

werken wanneer hun lonen verhoogd werden. Zij zouden werken tot ze een target income 

hadden bereikt, tot ze voldoende geld hadden verdiend om consumptiegoederen te kopen die 

ze niet konden verkrijgen via niet-verloonde arbeid – zaken die dus niet te vinden waren in de 

niet-kapitalistische productiewijzen. De veronderstelling was dat deze consumptiegoederen 

lang genoeg zouden meegaan nadat ze aangeschaft werden, waardoor de arbeidskrachten niet 

geneigd zouden zijn om regelmatig als loonarbeider te werken en wanneer de lonen dat 

toelieten om de periode die zij voor een loon werkten te verkorten.
270

 

Deze veronderstelling verhulde echter de eigenlijke drijfveren om te werken tot een bepaald 

loon werd verdiend en om de werkperiode in te korten wanneer mogelijk. Belastingen konden 

bijvoorbeeld een belangrijke factor zijn voor hoelang arbeidskrachten werkten – tenminste als 

potentiële arbeidskrachten niet probeerden om de belastingen te ontwijken en dus niet te 

werken.
271

 Zij die wel werkten, kwamen terecht in steden en op werkplaatsen waar de 

koloniale overheden en werkgevers geen infrastructuur hadden uitgebouwd voor 

migratiearbeiders en waar de bewegingsvrijheid van de arbeidskrachten werd ingeperkt.
272

 

Daarnaast waren de steden vaak ook broeihaarden van ziektes en was sterfte 

alomtegenwoordig. Aangevuld met fysieke straffen op het werk en voedsel dat ze niet 

gewoon waren, maakte dit dat loonarbeid niet aantrekkelijk was voor de arbeidskrachten. Het 

zware leven in de steden werd verergerd omdat arbeidskrachten hun gezinnen niet met zich 

mochten meebrengen, omdat er weinig vrouwen in de steden waren en als ze terugkeerden 

naar huis, bleek het vaak dat hun vrouwen tijdens hun afwezigheid door andere mannen waren 

weggenomen.
273

 

In sommige gevallen konden de omstandigheden in de steden en op de werkplaatsen echter 

grondig veranderen. De Afrikaanse bevolking in de interfaces was moeilijk onder controle te 

houden. De arbeidskrachten konden bepaalde openingen zoeken in hun omgeving waardoor 

ze de koloniale overheid en de controle op de werkplaatsen konden ontwijken.
274
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Migratiearbeid kon onder bepaalde omstandigheden meer een last dan een zegen worden voor 

werkgevers. Winst maken via overexploitatie van arbeid vereiste immers ook dat de 

arbeidskrachten onder controle konden worden gehouden.
275

 Maar wanneer bleek dat controle 

op de werkplaatsen niet meer mogelijk was, moesten de werkgevers overgaan tot andere 

manieren om de arbeidskrachten te controleren. Dat kon ertoe leiden dat in sommige regio’s 

van sub-Sahara Afrika toch de sprong werd gemaakt waar Trotski het over had, dat er een 

overgang was van migratiearbeid naar de stabilisatie van arbeiders en van primitieve 

accumulatie naar kapitaalaccumulatie.
276

  

Stabilisatiearbeid verschilde op vele vlakken van migratiearbeid. Waar migratiearbeiders zich 

reproduceerden in de niet-kapitalistische productiewijze, deden de gestabiliseerde arbeiders 

dat in de kapitalistische productiewijze.
277

 Fysieke productie in de kapitalistische 

productiewijze betekende echter ook dat de sociale reproductie op een andere manier verliep: 

het maakte mogelijk dat de kapitalistische productieverhoudingen konden uitdijen. Stabilisatie 

zorgde ervoor dat deze sociale veranderingen verbonden werden aan een ruimtelijke 

omgeving, zoals steden en werkplaatsen of -kampen. Sociale verhoudingen bestonden in een 

ruimtelijke omgeving, die vorm kreeg door de maatschappij, zijnde de actoren in de steden en 

op de werkplaatsen. Maar de ruimtelijke omgeving had echter evengoed invloed op de 

maatschappij. Stabilisatie hield in dat sociale verhoudingen werden “vastgelegd” in die 

ruimtelijke omgeving. Stabilisatie was een poging om arbeiders een verhouding van lange 

termijn te laten aangaan met de koloniale staat en met het kapitaal en om de toegang tot een 

bepaalde ruimtelijke omgeving te verbinden aan regelmatige loonarbeid.
278

 Stabilisatie was 

echter geen “proletariseringsproces,” aangezien de werkgevers geen veralgemening van 

permanente loonarbeid in sub-Sahara Afrika op het oog hadden.
279

 

Een belangrijk onderdeel van de stabilisatiepolitiek was de controle over de arbeiders en dit 

was ook verbonden aan de ruimtelijke omgeving. Werkgevers ondernamen pogingen om het 

werk te herstructureren. Technologie en nieuwe organisatorische praktijken verzekerden de 

controle over de arbeidstijd, terwijl infrastructuur en diensten zoals het onderwijs zorgden 

voor de specialisatie van arbeiders die het bedrijf nodig had, evenals voor discipline en 

stiptheid. Echter, elke vorm van controle over arbeid creëerde ook specifieke vormen van 
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verzet.
280

 Ook hier geldt echter weer dat de manier waarop arbeiders reageren vasthangt aan 

de drie eerder vernoemde factoren. Daarnaast moeten we ook stilstaan bij het verband tussen 

gestabiliseerde arbeid en migratiearbeid. Meillassoux, bijvoorbeeld, maakte een onderscheid 

tussen de gestabiliseerde arbeiders en migratiearbeiders die deel uitmaakten van een 

tweeledige arbeidsmarkt. Deze double marché du travail was een manier om de twee groepen 

arbeiders te verdelen. Gestabiliseerde arbeiders kregen immers allerlei indirecte voordelen die 

migratiearbeiders niet kregen, zoals bijvoorbeeld ziekenzorg en – reeds vermeld – onderwijs 

en infrastructuur.
281

 Het ging echter ook om een fysieke, ruimtelijke scheiding waarbij 

arbeiders en hun gezinnen gescheiden leefden van het “achtergestelde” platteland.
282

 

Hoewel Meillassoux en andere auteurs dit onderscheid terecht hebben gemaakt, betekende dit 

niet dat er sprake was van een totale segregatie tussen verschillende groepen van arbeiders. 

Net zoals we bij het gebruik van de verschillende definities van arbeidersklasse en klasse van 

subalterne arbeiders hebben gezien, moeten we deze in relatie tot elkaar bekijken. Dat gaat 

ook op voor primitieve accumulatie en kapitaalaccumulatie – die elkaar dus niet uitsluiten – 

evenals voor de verschillende mogelijke reacties van verschillende groepen arbeiders die bij 

deze processen betrokken waren: 

“Capital accumulation indeed has a dual character. But the two aspects of expanded 

reproduction and accumulation by dispossession are organically linked, dialectically 

intertwined. It therefore follows that the struggles within the field of expanded reproduction 

[…] have to be seen in a dialectical relation with the struggles against accumulation by 

dispossession […].”
283
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1. Voorgeschiedenis 

Het jaar 1885 was van kapitaal belang voor Centraal-Afrika. Niet alleen was dit het begin van 

Congo Vrijstaat, de kolonie van Leopold II die internationale erkenning kreeg.
284

 In datzelfde 

jaar legde de administratie van die kolonie ook in een decreet vast dat alle gronden die niet 

effectief in gebruik waren, in handen kwamen van de koloniale staat en dus staatsgronden 

werden. Dit betekende dat de koloniale staat de zogenaamde terres vacantes zelf kon 

exploiteren of dat ze deze in concessie kon geven. Dat laatste heeft geleid tot een sterke band 

tussen de koloniale staat en monopoliebedrijven. Zo werden bijvoorbeeld verschillende 

akkoorden gesloten met de Groupe Empain, hetgeen tot resultaat had dat in 1902 de CFL 

werd opgericht die spoorwegen moest aanleggen in het oostelijke gedeelte van de kolonie. 

Empain kreeg allerhande voordelen en privileges, waaronder 4 miljoen hectaren grond in 

concessie, het recht om deze gronden te exploiteren en om exploitatierechten uit te geven. Een 

ander voorbeeld was de samenwerking tussen de koloniale staat en de Société Générale, met 

onder andere de oprichting van de UMHK tot gevolg. Voor de latere ontwikkeling van 

Katanga was deze laatste van groot belang. Het is ook in deze regio dat in 1900 het CSK werd 

opgericht, als opvolger van de CK. Het CSK, waar de koloniale staat een grote inbreng in had, 

kreeg een gebied van 45 miljoen hectaren grond in concessie.
285

 

Het decreet van 1885 zorgde ervoor dat een wettelijk kader werd gecreëerd om gronden te 

onteigenen.
286

 Vanaf 1891 werd de koloniale staat eigenaar van de natuurlijke producten die 

op deze gronden te vinden waren zoals bijvoorbeeld het voor de kolonie belangrijke rubber.
287

 

Daarnaast betekende het ook dat de bevolking in de kolonie verplicht kon worden om te 

werken op de gronden die hetzij tot de staat behoorden, hetzij in concessie werden gegeven 

aan bedrijven. De bevolking moest producten verzamelen die op deze gronden te vinden 

waren. Dit vereiste echter dat de bevolking en dus de Afrikaanse arbeidskrachten onder 

controle konden worden gehouden, wat bemoeilijkt werd door de verspreiding van de 
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bevolking, de omvang van de gebieden waar rubber te vinden was en ten slotte ook door een 

onvoldoende uitgebouwd staatsapparaat.
288

 

Aangezien Congo Vrijstaat niet kon rekenen op hulp van de Belgische overheid, werd de 

kolonie een private onderneming van Leopold II. Het betekende echter ook dat hij weinig 

middelen had om de kolonie te onderhouden. Enerzijds kon hij kosten drukken door samen te 

werken met grote bedrijven. Anderzijds was de arbeid die de bevolking moest leveren op de 

staatsgronden of op de concessies het gevolg van een belasting in natura, waardoor 

volwassenen verplicht werden om maandelijks een bepaalde hoeveelheid producten te 

verzamelen. Aangezien de economie niet gemonetiseerd was, konden de verzamelde 

producten geëxporteerd en vermarkt worden en kon de administratie van de kolonie op deze 

manier worden bekostigd.
289

 De belasting in natura was echter maar één aspect van de 

mobilisatie van arbeidskrachten. Om aan arbeidskrachten te geraken, en uiteindelijk dus ook 

om de controle erover mogelijk te maken, gebruikte de koloniale administratie ook andere 

methodes. 

“[T]he disciplines of the marketplace and the authority of states were so ineffectual within the 

colonial African context that colonial administrators, unlike their counterparts in Western 

Europe, had relatively few non-violent means of enforcement available to them.”
290

 

Om het verzamelen van natuurlijke producten zoals rubber mogelijk te maken, werden 

verschillende personen ingeschakeld. De Afrikaanse hoofdmannen zorgden voor het innen 

van de belastingen en werden hiervoor vergoed.
291

 Daarnaast werden er ook gewapende 

Afrikaanse hulpkrachten in de dorpen geplaatst, waarvan de inwoners rubber moesten 

verzamelen. Deze Afrikaanse helpers werden echter onder druk gezet door de koloniale 

administratie om de productie te verhogen en kregen daar ook premies voor. Bijgevolg werd 

de productieverhoging “nagestreefd” door middel van dwangmaatregelen, wat zich uitte in het 

gebruik van geweld tegen de bevolking. Executies, marteling, verkrachting, verminking en 

kannibalisme waren hier voorbeelden van. Wanneer de quota’s niet bereikt werden, werden er 

mensen gegijzeld, werden er lijfstraffen uitgedeeld of – als het beoogde productiedoel 
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meerdere malen niet gehaald werd – kwamen er strafexpedities. Een mobiel koloniaal leger 

was naast de Afrikaanse hulpkrachten een belangrijk onderdeel van het systeem om rubber te 

bekomen via wat dus dwangarbeid was.
292

 De bevolking die in deze gebieden leefde, was dus 

het slachtoffer van dit systeem. Maar doordat de koloniale staat het monopolie op de 

producten van de gronden verwierf, verloor de bevolking nogmaals. Vaak werden deze 

gronden immers gebruikt door meerdere gemeenschappen of dienden ze bijvoorbeeld voor 

jacht. De omzetting van terres vacantes in Domaine Privé ondermijnde dus de economische 

basis van de bevolking in de kolonie.
293

 

Wat betekende dit voor Katanga en Kivu? Op het moment dat de koloniale administratie in 

Congo aankwam, waren verschillende politieke eenheden reeds in verval geraakt of kwamen 

zij terecht in de invloedssfeer van handelsnetwerken zoals dat van de Swahili in het geval van 

het oostelijk gebied van Congo en delen van het latere Katanga of dat van de Chokwe in het 

geval van het zuidwesten van Congo. Tot ongeveer 1890 was er echter geen sprake van een 

echte verovering van Congo, maar eerder van een infiltratie in de bestaande politieke 

eenheden en handelsnetwerken. Pas na 1890 veranderde de aanpak, met een overgang naar 

militaire aanvallen op de aanwezige concurrenten.
294

 De gebieden die later Kivu en Katanga 

werden, waren echter nauwelijks verkend door Europeanen voor 1890 en de effectieve 

bezetting door de koloniale administratie volgde pas laat in de beide gebieden. Voor deze 

gebieden bleef het decreet van 1885 nog een lange tijd niet meer dan een decreet zonder dat 

het in de praktijk werd omgezet. Terwijl in deze periode nog maar weinig directe invloed van 

Congo Vrijstaat te merken was in de regio’s waar later de steden Bukavu en Elisabethstad 

ontstonden, brachten ontwikkelingen vanaf het begin van de 20
ste

 eeuw een doorslaggevende 

verandering met zich mee. Maar nog voor de gevolgen van het decreet van 1885 voelbaar 

waren voor de bevolking in Kivu en Katanga, legden ontwikkelingen in Congo, uitgaande van 

commerciële machten van het Afrikaanse continent zelf, de basis voor de latere veranderingen 

in de twee regio’s. 

Het oostelijke deel van Congo was aanvankelijk een gebied dat geïsoleerd was van andere 

delen van Afrika. Als gevolg van geografische factoren, zoals de afstand tot de oost- en 

westkust van het continent en door natuurlijke grenzen, bleef de interactie met de naburige 
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regio’s beperkt. Vanaf 1860 werd deze isolatie doorbroken door handelaars, waarvan die van 

Zanzibar, de Swahilihandelaars van de oostkust van Afrika, een dominante positie verwierven 

met behulp van kapitaal afkomstig uit India en vuurwapens uit Europa. De winsten die zij 

konden maken door hun toegang tot de wereldmarkt lagen aan de basis van de bezetting van 

oostelijk Congo. Hier was voornamelijk ivoor te vinden, dat reeds voor een lange periode 

door de bevolking verzameld werd.
295

 De Swahilihandelaars stichtten rond de jaren 1850 

Uvira aan de noordelijke oever van het Tanganyikameer, maar vóór 1870 rukten zij niet 

verder op naar het binnenland, doch werkten zij met tussenpersonen zoals de Bavira en de 

Babembe.
296

 In de jaren 1870 richtten de Swahilihandelaars de posten Nyangwe en Kasongo 

op aan de Lualabarivier, in het gebied dat later tot het district Maniema zou behoren. Die 

tweede post werd gesticht door de handelaar Tippo Tip, die later een belangrijke rol 

toebedeeld kreeg door Congo Vrijstaat.
297

 

Vanaf het midden van de jaren 1880 hadden de Swahilihandelaars onder leiding van Tippo 

Tip een sterke positie uitgebouwd in het oosten van Congo. Hun activiteit kenmerkte zich 

door korte termijnbelangen op economisch vlak. De verovering van delen van oostelijk Congo 

bracht niet alleen dood en vernieling met zich mee, maar ook slavernij. Bij gebrek aan een 

vrije arbeidsmarkt werden arbeidskrachten gemobiliseerd door hen in slavernij te dwingen. 

De meeste slaven waren mannen die gevangen genomen werden bij aanvallen op dorpen. Om 

te voorzien in de arbeidskrachten die nodig waren door de groeiende ivoorhandel werden zij 

ingeschakeld als dragers. Ze werden ook ingezet op plantages, of als dienstpersoneel of als 

soldaten voor veroveringen. De slavernij legde een zware druk op de bevolking. De plantages 

rondom de posten, bijvoorbeeld, vereisten een groot aantal arbeidskrachten, die de lokale 

bevolking moest leveren. Niet alleen zorgden de slechte werkomstandigheden voor veel 

sterfgevallen, maar doordat de bevolking slaven moest leveren, waren er ook minder 

arbeidskrachten om de eigen gronden te onderhouden. Een van de manieren om met slavernij 

om te gaan, was wegvluchten.
298
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Een deel van het latere Katanga viel eveneens in de invloedssfeer van de 

Swahilihandelaars.
299

 Msiri, afkomstig uit Oost-Afrika en ook een slavenhandelaar, stichtte in 

1872 een rijk in het deel van de copperbelt in Katanga dat voordien door de Lunda werd 

bewoond. In de jaren 1880 had Msiri zich stevig ingeplant in het gebied.
300

 De opkomst van 

de Swahilihandelaars in Katanga stopte echter de opmars van andere handelaars, afkomstig uit 

Angola. Deze laatste groep drong Congo binnen vanuit het zuidwesten in de jaren 1860 en 

1870, op zoek naar ivoor.
301

 De Chokwe, met als belangrijkste handelspartner de Portugezen 

in Angola, richtten zich aanvankelijk op de Lunda, maar hun infiltratie in het gebied werd 

reeds in de jaren 1870 belemmerd. Msiri had de bodemrijkdommen in het oosten onder zijn 

controle. Ivoor was nog moeilijk te vinden, want de olifanten waren uitgeroeid in het gebied. 

Rubber was in grotere volumes te vinden in Kasaï. Het enige wat de Chokwe nog naar 

Katanga bracht, was de bevolking die ze in de slavernij kon dwingen.
302

 

De koloniale staat was tot nu toe nauwelijks of niet aanwezig in Congo Vrijstaat. Een gebrek 

aan inkomsten maakte het moeilijk om koloniale posten te plaatsen over het hele gebied. De 

koloniale staat was vooral aanwezig in Beneden-Congo en had ook posten op strategisch 

gekozen plaatsen, zoals langsheen handelsroutes.
303

 Er was geen zekerheid dat de kolonie in 

handen zou blijven van Leopold II. Een reeks geheime verdragen tussen Groot-Brittanië, 

Frankrijk en Duitsland maakten het mogelijk dat deze drie grootmachten koloniale gebieden 

van kleinere staten konden wegnemen. Daarnaast was vanaf 1890 de effectieve militaire 

bezetting van een kolonie een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op het gebied.
304

  

Leopold II kon door het tekort aan inkomsten, personeel en voorraden het oosten van Congo 

niet bezetten. Bijgevolg moest hij samenwerken met Tippo Tip om het gebied te controleren. 

Dat Tippo Tip een alliantie aanging met Leopold II was echter het gevolg van de verzwakte 

positie van de Sultan in Zanzibar, evenals die van Tippo Tip zelf in het oosten van Congo en 

de onzekerheid over welke grootmacht het gebied in handen zou krijgen, namelijk Groot-
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Brittanië, Frankrijk of Duitsland. Tippo Tip stond vanaf 1887 in voor het bestuur van het 

gebied voor Congo Vrijstaat.
305

  

Het gebrek aan middelen ging evengoed op voor Katanga. In 1889 kreeg de BSAC van Cecil 

Rhodes het recht van Groot-Brittanië om gebieden ten noorden van de Limpoporivier te 

besturen. Dit betekende voor Leopold II een gevaar, aangezien de Britten geen grenzen 

wilden erkennen zolang er geen effectieve bezetting was.
306

 De troepen van Congo Vrijstaat 

hadden het gebied nog niet bezocht, laat staan ingenomen, dus Leopold II kon niet aantonen 

dat hij het gebied bestuurde. Ten slotte was het ook moeilijk om investeerders te vinden voor 

Katanga. Echter, door de onteigening van de terres vacantes via het decreet van 1885 en door 

het omzetten in staatseigendom van alle natuurlijke producten op die gronden in 1891 kon 

Leopold II deze aanbieden in ruil voor investeringen. Zo kreeg Leopold II Albert Thys achter 

zich, die reeds in 1887 de CCCI had opgericht. In ruil voor land financierde de CCCI een 

Belgische expeditie naar Katanga.
307

  

Rond de jaren 1890 veranderde de aanpak van Congo Vrijstaat grondig. In 1890 werd op de 

Conferentie van Brussel beslist dat de slavenhandel aan banden moest worden gelegd. 

Infiltratie maakte in deze periode plaats voor militaire actie met als doel de concurrenten uit 

de kolonie te verjagen.
308

 In oostelijk Congo kon Tippo Tip sowieso al niet op hulp van 

Congo Vrijstaat rekenen om het gebied te besturen. Hij kreeg noch munitie, noch voorraden, 

en zou uiteindelijk de militaire slagkracht van de Europeanen niet aankunnen. Militaire 

conflicten volgden en in 1894 verwijderde de koloniale troepenmacht, de Force Publique, 

definitief de invloed van Zanzibar in het gebied.
309

 In 1890 ondernam de CCCI een expeditie 

naar Katanga onder leiding van Paul Le Marinel, met als doel de Britse infiltratie in het 

gebied tegen te gaan. In ruil kreeg de CCCI inspraak in de op dat moment nog op te richtten 

CK dat Katanga zou besturen. De CK ondernam in 1891 nog drie expedities waardoor niet 

alleen de troepen van Congo Vrijstaat in grotere aantallen aanwezig waren dan die van de 

Britten, maar tegelijk ook Msiri werd gedood. In 1894 werden de zuidelijke en oostelijke 
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grenzen van Katanga vastgelegd door een verdrag dat ondertekend werd door Congo Vrijstaat 

en Groot-Brittanië.
310

 

Wat waren de gevolgen van de militaire overwinningen in Katanga en in het oosten van 

Congo? Congo Vrijstaat had nood aan arbeidskrachten om de natuurlijke producten van de in 

staatsgrond getransformeerde terres vacantes te bekomen, maar het vereiste dat deze 

arbeidskrachten op de een of andere manier gecontroleerd konden worden. Om redenen die 

hierboven reeds werden aangehaald, gebeurde dit via dwangarbeid. Ten dele was dit een 

verderzetting van de slavernij in het oosten van Congo, althans wat betreft de manier waarop 

mensen in de arbeid werden gedwongen.
311

 “Forced labor was not an alternative to slavery, 

but a continuation of that process of mobilizing laborers against their wills in a different 

form.”
312

  

In oostelijk Congo werd dwangarbeid de norm in de gebieden die effectief bezet werden door 

Congo Vrijstaat. Hoewel slavernij in woorden werd verworpen, was de praktijk dus anders, 

zeker omdat de kolonie nog meer nood had aan arbeidskrachten dan de Swahilihandelaars om 

de rijkdommen van de gronden te vermarkten.
313

 De militaire campagnes in Katanga zorgden 

eveneens voor het wegvallen van de slavenhandel. Maar de keerzijde was dat de Europeanen, 

net zoals in het oosten van Congo, later meer arbeidskrachten nodig hadden dan ze hadden 

bevrijd en vooral meer dan de plattelandsgebieden konden voorzien.
314

 In de latere delen zal 

duidelijk worden wat de gevolgen hiervan waren en hoe de koloniale staat naar oplossingen 

zocht om met dit problème de la main-d’oeuvre om te gaan. 

Ondanks de militaire campagnes bleef de invloed van de Europeanen quasi onbestaande in de 

regio’s rond de plaatsen waar later Elisabethstad en Bukavu zouden ontstaan. Ook na de 

overeenkomst met de Britten was de bezetting van Katanga door Europeanen zo goed als 

verwaarloosbaar.
315

 Aan de Lufira enerzijds en in het gebied aan de Luapula, het 

Tanganyikameer en het Moeromeer anderzijds bevonden zich wel enkele geïsoleerde posten, 

maar het aantal Europeanen bleef tot 1900 beperkt tot niet meer dan zes Europeanen die zich 
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op hetzelfde moment in Katanga bevonden.
316

 De communicatie met de rest van de kolonie 

verliep moeizaam en de posten moesten uiteindelijk bevoorraad worden door een Brits bedrijf 

via Noord-Rhodesië. Een bijkomend probleem voor Leopold II was dat Katanga weinig 

natuurlijke rijkdommen had die onmiddellijk geëxploiteerd konden worden door de CK. In 

tegenstelling tot andere grote bedrijven in de kolonie had de CK een belangrijke machtspositie 

in Katanga die verderging dan het louter innen van belastingen bij de bevolking. Het bedrijf 

bezat namelijk meer dan een derde van het gebied. Maar door het gebrek aan rijkdommen die 

op de korte termijn iets konden opleveren, verlaagde de CK haar uitgaven en beperkte ze de 

activiteiten in het gebied. Het zou duren tot 1900, toen Leopold II het CSK oprichtte, 

vooraleer Katanga een echt bestuur kreeg.
317

  

In Katanga, algemeen beschouwd, waren weinig vruchtbare gronden te vinden, uitgezonderd 

in valleien en aan rivierbeddingen. De landbouw kende een lage productiviteit en de 

nederzettingen in het dunbevolkte gebied beperkten zich tot de valleien en de oevers van 

meren.
318

 De plaats waar Elisabethstad later werd gesticht, was ongeschikt voor bewoning. 

Het gebied bestond uit onvruchtbare gronden en de oevers van de Lubumbashi, een kleine 

stroom die door het gebied liep, maakte geen landbouwactiviteit mogelijk die de stad kon 

voorzien van voedsel.
319

 Hoewel er reeds in de prekoloniale periode mijnbouwactiviteiten 

plaatsvonden in de omgeving, te Kalukuluku, waar later de Etoile du Congo-mijnsite kwam te 

liggen, en aan de Ruashi, waar koper gesmolten werd tot kruisen voor gebruik in 

handelsactiviteiten, was er volgens Bruce Fetter nooit sprake van bewoning op de plaats van 

de toekomstige stad.
320
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Voor Kivu was de situatie anders dan voor Katanga. Hoewel het oosten van Congo in de 

invloedssfeer van de Swahilihandelaars lag, bleven sommige delen van het gebied quasi 

onaangeroerd. Kivu was, met uitzondering van het noordelijke gedeelte, een van deze 

gebieden.
321

 Vanuit Uvira poogden de Swahilihandelaars weliswaar om Kivu en het gebied 

waar de Bashi leefden binnen te dringen, maar dit heeft geleid tot veel verzet van die laatste 

bevolkingsgroep, evenals van andere bevolkingsgroepen in de regio’s waar de 

Swahilihandelaars voet aan grond probeerden te krijgen. Pas wanneer in 1890 een 

hongersnood het zuiden van Kivu trof, verzwakte dit de Bashi en bracht dit meer 

mogelijkheden voor de slavenhandelaars, die rond deze periode hun activiteit in de Bushi 

aanscherpten.
322

 

Hoewel de invloed van de Swahilihandelaars op Kivu en op de Bashi eerder beperkt bleef, 

was het conflict tussen Congo Vrijstaat en de Swahilihandelaars van groot belang voor de 

latere ontwikkelingen van de regio. De verovering van de belangrijke strategische post Uvira 

op de Swahilihandelaars was hierbij doorslaggevend en was een eerste stap in de richting van 

de latere bezetting van Kivu. In 1894 vertrok de eerste missie van de koloniale administratie 

naar het noorden in een poging om een verbinding te zoeken tussen het Tanganyikameer en 

het Kivumeer. Posten die in 1896 werden opgericht aan de Ruzizi werden het jaar daarop 

echter weer verlaten waardoor de bezetting van Kivu vertraging opliep.
323

 Kivu zou niettemin 

een belangrijke regio worden omwille van de grenzen die beschermd moesten worden tegen 

buitenlandse mogendheden, en meer bepaald tegen de Duitsers.
324

 

Het gebied aan het Kivumeer waar de Bashi leefden en waar later Bukavu ontstond, 

verschilde op vele vlakken van Katanga en van de plaats van het latere Elisabethstad. Terwijl 

Katanga weinig vruchtbare gronden had en geen grote bevolking kon ondersteunen, waren de 

gronden in de Bushi heel vruchtbaar. De economie van de regio was enerzijds gebaseerd op 

landbouw. De Bashi verbouwden onder andere pinda’s, bonen, sorgo, maniok, bananen en 

maïs. Anderzijds speelde veeteelt ook een belangrijke rol, met voornamelijk koeien, maar ook 

bijvoorbeeld schapen en geiten.
325

 De omgeving van Elisabethstad was nauwelijks 
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bewoonbaar en de activiteiten beperkten zich tot mijnbouw, maar de plaats van het latere 

Bukavu kende al enkele dorpen en was op commercieel en strategisch vlak een belangrijke 

plaats voor de Europeanen er toekwamen. De Bashi in de omgeving leefden niet geïsoleerd, 

maar onderhielden politieke, commerciële en ook minder vreedzame banden met de naburige 

bevolkingsgroepen.
326

 In Bukavu kwamen de Banyarwanda om voedsel en 

landbouwwerktuigen zoals hakken te kopen en vee zoals koeien te verkopen. De naam 

Bukavu betekent ook de “plaats van de koeien.” Daarnaast was Bukavu ook een strategisch 

punt in de conflicten met diezelfde Banyarwanda.
327

  

Echter, in de jaren 1890 zorgden een aantal gebeurtenissen in de Bushi ervoor dat de 

Europeanen van Congo Vrijstaat zich gemakkelijker konden vestigen aan het Kivumeer. Een 

eerste is een hongersnood in 1890 die veroorzaakt werd door rupsen die de oogst 

vernietigden. De gevolgen van de hongersnood werden verergerd door invallen vanuit 

Rwanda rond deze periode, waardoor de economische activiteit verlamd werd. Naast de 

hongersnood kregen de Bashi ook te maken met runderpest. Omdat een groot aantal koeien 

reeds geroofd was vanuit Rwanda, was het net als bij de hongersnood moeilijk om met deze 

situatie om te gaan.
328

  

Een laatste gebeurtenis was het bloedbad van Ishakishe (of Ishe-Kishe) in 1898 door muitende 

soldaten van de Force Publique. De muiterij begon in 1897 in Uele door troepen die de Lado-

enclave in het noorden van de kolonie moesten bezetten. Zij revolteerden omwille van een 

tekort aan levensmiddelen.
329

 In 1898 probeerde een deel van de troepen zich bij hun 

bondgenoten te voegen in Uvira, dat intussen niet meer in handen was van Congo Vrijstaat, en 

trokken zij zuidwaarts door Ngweshe in het gebied waar de Bashi leefden. De soldaten 

hielden halt in Ishakishe, ten zuidwesten van het latere Bukavu, waar zij jonge mannen 

meenamen om hun troepen aan te vullen en jonge meisjes zochten om te huwen. Dit riep 

tegenstand op van de lokale bevolking, waarop de soldaten reageerden met geweld en 

brandstichtingen in Ishakishe en de nabijgelegen dorpen tegen wie zich niet bij hen wilde 

aansluiten. Wanneer de rebellen en de Force Publique elkaar bekampten in Ngweshe, vielen 
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hierbij ook vele doden onder de Bashi. De slachtpartij had ook gevolgen voor hoe die laatsten 

later zouden omgaan met de Belgen. Zij zagen geen verschil tussen de muitende soldaten en 

die van de Force Publique en dachten dat beide groepen vochtten voor de Belgen.
330

 Wanneer 

de Bashi te horen kregen dat de koloniale administratie in het gebied aanwezig was, wilden zij 

vluchten uit vrees dat dit dezelfden waren die het bloedbad in Ishakishe hadden aangericht.
331

 

De muiterij had verschillende gevolgen voor Congo Vrijstaat. Enerzijds reageerden de 

Duitsers door zich in de Ruzizivlakte te vestigen, zogezegd om de Duitse gebieden te 

beschermen tegen de revolte van de soldaten van de Force Publique. De eigenlijke reden was 

echter om een duidelijke, natuurlijke grens te hebben om de Duitse gebieden van Congo 

Vrijstaat te kunnen onderscheiden. In plaats van de grenzen die werden vastgelegd in 1885 

wilden de Duitsers de Ruzizi en het Kivumeer als grens.
332

 Een verdrag dat in 1899 door de 

Belgische officier Hecq en de Duitse officier Bethe werd gesloten, hield in dat beide koloniale 

machten een gelijk aantal posten mochten oprichten in het territoire contesté aan de oostelijke 

oevers van de Ruzizi en van het Kivumeer. De Duitsers konden gevolgen van de muiterij en 

ook acties van ongedisciplineerde, veelal slecht betaalde, soldaten van de Force Publique in 

het gebied echter als voorwendsel aanhalen om de posten van Congo Vrijstaat in handen te 

nemen.
333

 Anderzijds betekende de herovering door Congo Vrijstaat van Uvira op de 

muitende soldaten dat de poort naar de bezetting van Kivu opnieuw openstond. Bestaande 

posten in het gebied werden gereorganiseerd en nieuwe posten werden opgericht.
334

 Een van 

die nieuwe posten was Nya-Lukemba, opgericht in 1900 aan de grens van het territoire 

contesté om de post te Shangugu, die in dat betwist gebied gelegen was, te versterken.
335

 Uit 

Nya-Lukemba, gelegen in de buurt van vijf schiereilanden aan het Kivumeer, zou later de stad 

Bukavu groeien. Gezien de activiteit in de omgeving voor de Belgen daar toekwamen, was de 

post weliswaar geen volledig nieuwe creatie, maar de oprichting bracht wel nieuwe 

strategische, administratieve en, zij het veel later, ook economische functies met zich mee.
336
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2. Van “effectieve” bezetting naar “effectieve” administratie (1900-1914) 

2.1 De uitbouw van een administratie in Kivu en Katanga tot 1910 

Voor 1900 behoorden delen van Kivu en Katanga tot het district Stanley Falls, dat in 1897 

werd opgedeeld in zes administratieve zones: Stanley Falls, Haut-Ituri, Ponthierville, 

Maniema, Kabambare en Tanganika. Het gebied van Kivu bevond zich in die twee laatste 

zones.
337

 De regio waar later Elisabethstad werd gesticht, was gelegen buiten Stanley Falls, in 

het district Lualaba.
338

 In 1900 kwam het zuidoostelijke deel van Congo Vrijstaat onder het 

bestuur van het CSK.
339

 Katanga en Kivu werden vanaf dat jaar op een andere manier 

bestuurd als gevolg van de verschillende omstandigheden waarin de administratie in de 

respectievelijke gebieden moest optreden. Als gemeenschappelijke punten hadden ze echter 

de vrees dat de gebieden in handen zouden vallen van buitenlandse mogendheden, voor 

Katanga en Kivu respectievelijk de Britten en de Duitsers, en daarnaast ook een onderbetaalde 

troepenmacht, zowel bij de Force Publique in Kivu als bij het personeel van het CSK in 

Katanga. 

Voor het bestuur van Katanga richtte Leopold II in 1900 het CSK op, als opvolger van de CK. 

De reden hiervoor was dat met toestemming van de BSAC een nieuw bedrijf ontstond, 

genaamd TCL. Prospecties die het bestaan van goud- en koperlagen in Centraal-Afrika aan 

het oppervlak brachten, waren voor het bedrijf een aanleiding om verder naar zulke ertslagen 

te zoeken. Het Verdrag van Berlijn van 1885 verplichtte Leopold II om alle Europeanen in de 

kolonie op gelijke voet te behandelen, dus hij kon het bedrijf niet zomaar weren. Belgisch 

kapitaal vinden voor Katanga bleek daarnaast een moeilijke zaak te zijn aangezien de meeste 

investeringen naar bedrijven gingen die actief waren in de rubbergebieden van de kolonie. 

Leopold II werd met andere woorden gedwongen om TCL het alleenrecht te geven op 

prospecties in Katanga. Maar de rubberproductie aan het einde van de 19
de

 eeuw had de 

koning aanzienlijke inkomsten opgeleverd waardoor hij met eigen geld een efficiënter bestuur 

kon opzetten in Katanga zonder daarvoor beroep te moeten doen op Belgische investeringen. 

Om de invloed van TCL in te dijken, richtte Leopold II het CSK op dat Katanga van een 

eerste echte administratie voorzag, hoewel de Belgen in de beginjaren nog niet talrijk 
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aanwezig waren.
340

 De taken van het CSK bestonden erin om enerzijds de pacificatie van 

Katanga te verzekeren. Het bedrijf moest niet alleen de grenzen van Congo Vrijstaat met de 

Britse gebieden bewaken, maar ook de laatste verzetshaarden in Katanga onschadelijk maken. 

Anderzijds moest het CSK rubber verzamelen waar dat mogelijk was, zijnde voornamelijk de 

Lomami-zone in het noordwesten van Katanga.
341

 Later, wanneer de geschiedenis van 

Katanga meer en meer verweven raakte met de opkomende mijnindustrie en de daaruit 

volgende nood aan arbeidskrachten, moest de troepenmacht van het CSK het groeiende aantal 

arbeiders dat van buiten de kolonie kwam onder controle houden.
342

 Echter, het CSK had 

hetzelfde probleem als Leopold II in de beginjaren van Congo Vrijstaat, namelijk een tekort 

aan middelen. Het personeel werd slecht betaald en was op militair vlak slecht uitgerust om 

met een eventuele confrontatie met de Britten in de Copperbelt om te gaan. Het CSK mocht 

dan wel een eigen troepenmacht hebben, ze was niettemin te klein om heel Katanga te 

besturen. Grootschalige acties werden dan ook steeds ondernomen met de hulp van de Force 

Publique.
343

 

In oostelijk Congo werd een groot deel van de Force Publique opgebouwd uit voormalige 

slaven in een poging om kosten te drukken.
344

 De hoofdmannen speelden hierbij een 

belangrijke rol, vergelijkbaar met de banden die ze hadden met de Swahilihandelaars. Zij 

moesten arbeidskrachten en manschappen voor de Force Publique leveren. Veelal ging het om 

hun eigen slaven, om vroegere slaven of om andere onderdanen die door de hoofdmannen 

werden verschaft.
345

 Wanneer we echter naar Kivu kijken, zien we een andere situatie. Kivu 

werd, zoals eerder gezegd, een belangrijk gebied omwille van de dreiging van een Duitse 

inmenging en dus om de grenzen te beschermen.
346

 De ontwikkelingen in het gebied tussen 

het Kivumeer en het Tanganyikameer aan het begin van de 20
ste

 eeuw hadden weinig te 

maken met arbeid en er was geen grote vraag naar arbeidskrachten tot de Eerste 
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Wereldoorlog. Daar in Kivu waar de lokale bevolking wel gevraagd werd om in 

arbeidskrachten en bevoorradingen te voorzien, lag de druk voornamelijk op de 

gemeenschappen die zich het dichtste bij de posten van de kolonie bevonden, hoewel voor de 

posten in de zone Ruzizi-Kivu instructies werden gegeven om eerst de gebieden die verder 

verwijderd waren van de militaire posten in de bevoorrading te laten voorzien.
347

  

Wanneer we “arbeid” echter breed definiëren, laat dit ons toe om Kivu en de omgeving van de 

militaire post Nya-Lukemba op een andere manier te bestuderen en aandacht te besteden aan 

een belangrijke, al dan niet de belangrijkste werkgever in de regio, namelijk de koloniale 

overheid en meer bepaald de Force Publique. Hiervoor waren twee redenen. De eerste reden 

was de ligging van Nya-Lukemba aan de grens van het territoire contesté.
348

 Kivu was een 

belangrijke regio geworden voor Congo Vrijstaat vanwege de dreiging die uitging van de 

Duitse troepen in de omgeving. Omwille van het belang van de regio werd in 1900 de zone 

Ruzizi-Kivu ingesteld, met als hoofdplaats Uvira. Niet alleen lag het bestuur van de zone in 

handen van een officier van de Force Publique, maar ook het aantal manschappen steeg in de 

loop van de jaren. In 1902 waren er 740 soldaten in Ruzizi-Kivu. In 1904 waren dit er al 

1000.
349

 Een groot deel van de soldaten van de Force Publique in Congo Vrijstaat werd 

gerekruteerd in het oosten van de kolonie. Tot 1908 kwamen er echter geen rekruten uit Kivu. 

De meesten waren afkomstig uit het gebied van het latere Haut-Uele, Maniema, Aruwimi en 

in het geval van de troepen die in 1900 in de post van Nya-Lukemba gestationeerd waren ook 

uit West-Afrika.
350

 Zelfs in 1913, reeds enige tijd na de aankomst van de Force Publique in de 

regio, waren slechts twee soldaten in Nya-Lukemba afkomstig uit Kivu.
351

 Bij de Bashi bleek 

het eveneens heel moeilijk te zijn om soldaten te rekruteren onder de bevolking. In 1908 

schreef de hoofdcommandant dat de Bashi 
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“ne manifestent pas tout l’enthousiasme désirable pour le métier de soldat qui les obligerait à 

travailler journellement, à être propres, vifs, alertes et à sortir de l’indolence et de la paresse 

dans lesquelles ils croupissent depuis leur plus tendre jeunesse.”
352

 

Dat Kivu en de omgeving van Nya-Lukemba weinig soldaten opleverden, kan echter ook 

verklaard worden door het rekruteringsbeleid van de Force Publique. Hoe dichter bij huis de 

soldaten gerekruteerd werden, hoe meer kans op deserties, zo redeneerden de functionarissen 

van de Force Publique.
353

 Er zijn echter meer redenen te vinden in de hierboven genoemde 

regio’s – Haut-Uele, Maniema en Aruwimi – waar de meeste soldaten vandaan kwamen. In 

deze regio’s werden de rekruten vaak afgestaan door de hoofdmannen, enerzijds omdat dit 

deel uitmaakte van de plichten van de hoofdmannen ten opzichte van de koloniale staat en 

anderzijds omdat ze hiervoor een rekruteringspremie kregen.
354

  

In deze regio’s was er dus sprake van primitieve accumulatie en dienden extra-economische 

maatregelen om aan rekruten te geraken. Deze rekruten konden met andere woorden hun 

eigen arbeidskracht niet verkopen. De mogelijkheid hiertoe werd onteigend. Dat betekent 

echter niet dat de arbeidskracht van deze rekruten vrij was vóór ze bij de Force Publique 

terecht kwamen. Hoofdmannen stuurden, zoals eerder aangehaald, voormalige slaven, 

aangevuld met krijgsgevangenen. Het ging hier in de eerste plaats om “the weak and 

friendless under their control”.
355

 Deze rekruten kwamen dus uit onvrije arbeidsverhoudingen 

en bleven in onvrije arbeidsverhoudingen.  

Naast deze gedwongen engagementen, waren er ook heel wat mensen die een vrijwillig 

engagement aangingen bij de Force Publique. Wederom moeten we hiervoor een verklaring 

zoeken in de drie genoemde regio’s. Waar de gedwongen engagementen een rechtstreeks 

gevolg waren van processen van primitieve accumulatie, waren de vrijwillige engagementen 

slechts indirect verbonden aan die processen. De belangrijkste redenen om op vrijwillige basis 

naar de Force Publique te stappen, waren om de opgelegde arbeidstaken te ontlopen, zoals 

bijvoorbeeld het fungeren als drager, het aanleggen van wegen of het verzamelen van rubber – 
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arbeid die, zoals eerder aangegeven, voortkwam uit een combinatie van een belasting in 

natura en dwangmaatregelen. Een arbeidscontract aangaan en in loondienst werken voor de 

koloniale overheid, waarbij de soldaten “from the frying pan into the fire” gingen, was dus 

een manier om de primitieve accumulatie in de eigen regio te ontlopen. Dat de Force 

Publique, ondanks de harde discipline, toch enig aanzien genoot, bleek ook uit het feit dat de 

soldaten in sommige regio’s in het oosten van Congo Vrijstaat meerdere jaren in dienst 

bleven.
356

  

Na vijf jaar dienst werden de soldaten die hun engagement niet verlengden, opgenomen in een 

reservecontingent. Zij werden geplaatst in de buurt van de posten van de koloniale overheid, 

waar ze bijvoorbeeld instonden voor de productie van voedselgewassen.
357

 Tevens moesten 

de soldaten deze gîtes d’étape of stopplaatsen die gelegen waren langsheen routes 

onderhouden, schade vaststellen die werd aangericht door “des passagers noirs” of “des 

Européens peu scrupuleux” en hierover informeren zodat de schuldigen konden worden 

aangepakt.
358

 In de periode dat Congo Vrijstaat de overgang maakte naar Belgisch-Congo 

bevonden zich in de zone Uvira 59 voormalige soldaten rondom de administratieve posten.
359

 

In Nya-Lukemba bevonden zich in 1909 twee zulke gardiens de gîtes d’étape.
360

 Instructies 

uit 1909 met betrekking tot de zone Ruzizi-Kivu gaven echter aan dat het niet enkel soldaten 

hoefden te zijn die in deze stopplaatsen moesten worden ingezet. Ook arbeiders die niet langer 

in dienst waren, konden gardien worden. Daarnaast konden deze wachters ook hun gezin 

meebrengen naar de stopplaatsen.
361

 

In 1900 kreeg Nya-Lukemba een administratieve en juridische instelling toegewezen, een 

conseil de guerre, waardoor alle gebieden in Kivu tot die ten zuiden van Baraka aan het 

Tanganyikameer van de militaire post afhankelijk waren.
362

 Maar deze administratief-

juridische functie bracht geen beleid met zich mee dat gericht was op de bevolking in de 

omgeving van Nya-Lukemba. Dat betekent echter niet dat er geen contacten waren. Interne 
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politieke conflicten bij de Bashi, de tweede reden waarom de Force Publique een belangrijke 

actor werd in de regio, hadden ook invloed op de ontwikkeling van Nya-Lukemba en op de 

manier waarop de Force Publique te werk ging.
363

 

Nya-Lukemba kan echter niet los bekeken worden van Shangugu, de militaire post van Congo 

Vrijstaat die gelegen was in het territoire contesté. Nya-Lukemba werd opgericht met als doel 

de post van Shangugu te ondersteunen.
364

 De posten die in het betwist gebied gelegen waren, 

werden in 1900 onderworpen aan instructies die een verbod oplegden aan het personeel van 

die posten om zich te mengen in politieke aangelegenheden en conflicten bij de lokale 

bevolking. Zij mochten wel contacten hebben met die bevolking om levensmiddelen aan te 

kopen of om arbeidskrachten in dienst te nemen.
365

  

Maar nog in datzelfde jaar werd door een overeenkomst tussen de Belgen en de Duitsers 

beslist dat deze regels moesten veranderen. Het personeel mocht geen directe banden meer 

aangaan met de lokale bevolking in het betwist gebied, noch voor de aankoop van 

levensmiddelen, noch om arbeidskrachten te rekruteren.
366

 De redenen hiervoor moeten we 

waarschijnlijk zoeken bij de Force Publique en een gebrek aan discipline onder de soldaten. 

De soldaten van de post van Shangugu, bijvoorbeeld, vielen dorpen in de omgeving 

gewapenderhand aan en plunderden ze.
367

 Door de overeenkomst tussen Hecq en Bethe van 

1899 konden de Duitsers dit aanroepen als een reden om Shangugu in te nemen.
368

 Het 

betwist gebied viel immers onder de soevereiniteit van de Duitsers.
369

 

Het gebrek aan discipline was niet enkel een probleem in de post van Shangugu, maar een 

veel breder probleem binnen de Force Publique en dus ook in de andere militaire posten uit de 

omgeving. Het handhaven van de orde bij de Force Publique in de post van Nya-Lukemba 

bleek geen gemakkelijke taak te zijn. Toen luitenant Olsen in 1900 de post oprichtte, gaf hij 

het bevel aan zijn soldaten om constructiematerialen te zoeken om een woning, een 

opslagruimte en hutten te bouwen, maar de soldaten gingen naar een in de buurt gelegen dorp, 

waar ze de bewoners verjaagden en hun hutten meenamen. Dit tot ongenoegen van Olsen.
370
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Maar waar lag de oorzaak van het gebrek aan discipline bij de soldaten van de Force 

Publique? Een aanwijzing is te vinden in het oordeel dat Hennebert, vanaf het einde van 1899 

de opvolger van de officier Hecq, over de troepen van de Duitsers en die van Congo Vrijstaat 

aan de Ruzizi doorgaf aan de Gouverneur-Generaal: 

“La Force Publique de nos voisins est intelligente, remarquablement discipliné, habillée, 

équipée, largement payée. Le moindre payé de leurs hommes touche six fois la solde du nôtre, 

leur porteurs indigènes permanents ont mensuellement le double d’un soldat de l’E.I.C. et 

quand la ration de nourriture hebdomadaire est chez les Allemands de 30 colliers, elle est de 

3 colliers chez nous. Les soldats de ce territoire sont en outre chosis [sic] avec soin spécial. 

Depuis un an et demi que les Allemands occupent la rive gauche de la Ruzizi, ils ont 

administré cette région d’une façon méthodique et leur autorité sur la population est 

complète.”
371

 

Twee zaken komen in dit citaat aan bod. Ten eerste waren de troepen van Congo Vrijstaat in 

Kivu slecht uitgerust in vergelijking met de troepen van de Duitsers, net zoals het personeel 

van het CSK in Katanga dat was in vergelijking met de Britten in de omgeving.
372

 De Force 

Publique zou niet in staat geweest zijn om een gewapend conflict te winnen. Noch liet de 

situatie in Europa, waar Duitsland een grootmacht was geworden, dit toe. Problemen moesten 

in de eerste plaats op diplomatische wijze worden opgelost. Zonder orders van Leopold II via 

de Gouverneur-Generaal mochten geen overhaaste beslissingen worden genomen.
373

 

Ten tweede bleek de betaling die de soldaten van de Force Publique in Congo Vrijstaat 

ontvingen onvoldoende te zijn. Soldaten die bij de Force Publique in dienst traden, kregen een 

arbeidscontract en werkten voor een loon.
374

 De lonen die Congo Vrijstaat uitbetaalde, waren 

echter lonen in natura. Dit had te maken met het feit dat de koloniale staat allesbehalve was 

binnengedrongen in de economieën in de kolonie. Maar door op deze manier te werken, kreeg 

de koloniale staat juist meer controle over die economieën. De staat – en niet het kapitaal – 

was door het opleggen van de zogenaamde prestations – het leveren van producten, arbeid 

(corvées) en arbeidskrachten
375

 – de belangrijkste afnemer van producten en van arbeid in het 

oosten van de kolonie. Tegelijk was het diezelfde staat die de lonen in natura uitbetaalde en 
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dus ook verantwoordelijk was voor de verdeling van de producten die als loon dienden. In 

deze context zat er dan ook een zekere logica achter het in stand houden van de bestaande en 

eenvoudigere systemen van ruilhandel. Het was, althans in theorie, niet nodig om een 

geldeconomie te creëren in het oosten van Congo Vrijstaat. Door geen geld te laten 

binnenkomen in de economieën op het grondgebied van de kolonie hoefde de koloniale staat 

daarnaast geen controle te houden over wat er met het geld gebeurde en meer bepaald 

waaraan het gespendeerd werd.
376

 

Toch bracht het systeem van lonen in natura ook problemen met zich mee. Een ervan was dat 

er vaak een tekort aan producten was, en dan voornamelijk een aan voedsel. Het 

tegenovergestelde was echter ook mogelijk, namelijk dat er voldoende goederen beschikbaar 

waren, maar dat niemand deze producten wilde of dat de arbeidskrachten simpelweg geen 

vrije keuze hadden uit deze producten. Ten slotte werden de producten die als lonen 

fungeerden vaak overgewaardeerd. Dit had rechtstreeks gevolgen voor de lonen. Door de 

overgewaardeerde goederen daalden de (reële) lonen. Het niveau van de lonen, dat sowieso al 

laag was, ging naar omlaag voor alle categoriën van loonarbeiders, maar vooral voor wie in 

dienst was bij de koloniale overheid, aangezien deze de belangrijkste werkgever was.
377

  

Het is door een gebrek aan informatie in de geraadpleegde bronnen en literatuur moeilijk om 

na te gaan welke gevolgen dit systeem had voor Nya-Lukemba. Maar aangezien de gevolgen 

vooral voelbaar waren voor wie in dienst was van de koloniale overheid, kunnen we ervan 

uitgaan dat dit voor de soldaten van de Force Publique in Nya-Lukemba en de andere posten 

aan de Ruzizi – zoals bleek uit het hierboven aangehaalde citaat van Hennebert – niet anders 

was. Met betrekking tot lonen hebben we echter een voorbeeld voor Nya-Lukemba, zij het dat 

dit niet zozeer betrekking heeft op het loonniveau, maar wel op de uitbetaling van de lonen. 

Wanneer in 1900 nieuwe troepen aankwamen bij de post van Nya-Lukemba, deserteerde een 

deel van de soldaten die afkomstig waren uit Congo Vrijstaat omdat ze al een jaar lang geen 

soldij ontvingen.
378

 De muiterij van de troepen van de Force Publique in 1897-1898, hoewel 

buiten Kivu begonnen, maakte reeds duidelijk wat de gevolgen konden zijn in geval van een 

gebrek aan levensmiddelen.
379

 Toch was het gewelddadig plunderen van dorpen niet de enige 
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manier om te reageren op materiële tekorten, laat staan dat het er een vanzelfsprekend gevolg 

van was. Wegvluchten was dus evenzeer een optie. 

De problemen met het gebrek aan discipline onder de soldaten, en dan specifiek voor die van 

de post te Shangugu, werden beantwoord door de instructies ten aanzien van het personeel te 

veranderen.
380

 In 1902 werden de instructies herbevestigd en uitgebreid. Noch de 

verantwoordelijke van de post, noch de soldaten, noch het overige personeel mochten van de 

lokale bevolking voedsel eisen of hen corveearbeid opleggen. De mogelijkheid om 

voedselgewassen aan te nemen die de lokale bevolking uit het betwist gebied te koop 

aanbood, werd ingetrokken. Ten slotte mochten de soldaten niet naar de dorpen van de lokale 

bevolking gaan.
381

 Dit maakte echter dat Shangugu meer afhankelijk werd van Nya-Lukemba 

en dat die laatste post ook een sleutelrol speelde in de omgeving. Nya-Lukemba vereiste naast 

soldaten dan ook heel wat verschillende soorten arbeidskrachten om de noden van zowel de 

eigen post als die van Shangugu te ondersteunen. Twee beslissingen met betrekking tot de 

militaire posten in het betwist gebied waren hierbij van belang, namelijk die van de 

voedselvoorziening en die van de communicatie tussen militaire posten.  

De posten aan de Ruzizi en aan het Kivumeer moesten de gronden rondom die posten 

gebruiken om gewassen op te telen. Dit moest gedaan worden door arbeidskrachten uit Congo 

Vrijstaat en niet door arbeidskrachten afkomstig uit het territoire contesté.
382

 Door de 

veranderde beslissingen uit 1900 kwam hierbij dat de posten in het betwist gebied middelen 

moesten halen uit de gebieden ten westen van de Ruzizi om een voorraad van levensmiddelen 

te kunnen aanleggen zodat het personeel in de post kon overleven.
383

 Vanaf 1902 moest de 

chef de poste van Nya-Lukemba de bevoorrading van Shangugu verzekeren. Zowel voor de 

aankoop van het voedsel als voor het transport naar Shangugu moesten mensen ingezet 

worden.
384

 In 1902 werd eveneens beslist om de voedselbevoorrading te organiseren via 

karavanen vanuit de posten ten westen van de Ruzizi en dit moest op zo een manier gebeuren 

dat er geen protesten of conflicten ontstonden met de bevolking in het betwiste gebied.
385

 Dat 

de koloniale administratie in het gebied vreesde voor een Duitse interventie in geval van 

onrust, speelde ongetwijfeld nog mee in de beslissing.  
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Naast de voedselbevoorrading was ook de communicatie tussen de posten van groot belang. 

De communicatie van Nya-Lukemba naar Shangugu vereiste, net zoals de 

voedselbevoorrading, dienstpersoneel (boys). Indien nodig moest de boodschap overgebracht 

worden door gewapende soldaten.
386

 In Nya-Lukemba waren het niet enkel soldaten die 

fungeerden als arbeidskrachten. In 1909, bijvoorbeeld, bevonden zich in de militaire post 

naast de militaire troepen ook 15 veedrijvers, 19 peddelaars en koeriers, twee bewakers voor 

de stopplaatsen – de eerder aangehaalde gardiens de gîtes d’étape – en 45 arbeiders. 

Daarnaast stelde de post ook nog dienstpersoneel en tuinders tewerk.
387

 

Over deze arbeidskrachten, uitgezonderd de gardiens de gîtes d’étape, bestaat echter vooral 

onduidelijkheid. In de Documents relatifs à l’ancien district du Kivu staat bijvoorbeeld geen 

informatie over de herkomst van de arbeidskrachten. We kunnen wel vermoeden dat een deel 

uit de regio afkomstig was, aangezien de notabelen die het gezag van Congo Vrijstaat 

aanvaard hadden ook mannen stuurden naar Nya-Lukemba.
388

 We weten ook niet of de 

arbeidskrachten meerdere afhankelijkheidsrelaties aangingen, al dan niet gecombineerd met 

subsistentieproductie, en of ze vrije arbeidskrachten waren. In het geval van de 45 arbeiders, 

ten slotte, werd niet vermeld welke vorm van arbeid ze verrichtten. Instructies van Olsen uit 

1909 met betrekking tot de posten in de zone Ruzizi-Kivu gaven wel aan dat een deel van het 

personeel in de posten zich moest bezighouden met gewassenteelt en dat vrouwen instonden 

voor het onderhoud van de velden en voor de pluk. Daarnaast mocht maar een bepaald aantal 

arbeidskrachten tewerkgesteld worden. Het aantal werd vastgelegd door de koloniale staat. De 

lonen werden eveneens door de koloniale staat bepaald en mochten niet overschreden worden. 

De arbeiders, ten slotte, moesten met een contract tewerkgesteld worden.
389

 Wat we uit het 

bovenstaande kunnen afleiden, is dat er in 1909 een diversiteit aan soorten arbeid was in de 

militaire post. Deze diversiteit nam echter niet weg dat de soldaten van de Force Publique 

zowel kwantitatief als kwalitatief een belangrijkere rol speelden als arbeidskrachten in de 

militaire post. 

De soldaten waren meer dan louter militairen. Zij moesten ook woningen bouwen voor 

Europeanen, kantines inrichten, een militair kamp bouwen, hutten opzetten, versterkingen 

zoals schansen aanleggen, greppels graven tot aan het Kivumeer om water te putten, een 
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kerkhof aanleggen en een omheinde plaats voor vee voorzien.
390

 Soms werd een militaire post 

die gelegen was aan een van de vijf schiereilanden verlaten om een post op te richten in de 

buurt van een van de andere schiereilanden, vaak ten koste van de bevolking die daar woonde 

en die verjaagd werd van de gronden die de Force Publique om strategische redenen wilde 

innemen.
391

 Die verplaatsingen betekenden ook dat er nood was aan constructiemateriaal en 

dragers om dat materiaal ter plaatse te krijgen.
392

 Het onderhoud van de militaire post vereiste 

dus heel wat arbeidskrachten. Zelfs in de jaren 1930, toen de stad Bukavu (op dat moment 

onder de naam Costermansstad) al een zekere groei kende, waren soldaten nog steeds een 

belangrijke bron van arbeidskrachten voor openbare werken.
393

 Dit ondanks het feit dat in 

1929 SIMAK, een filiaal van het CNKi, werd opgericht. Deze organisatie was 

verantwoordelijk voor de stedelijke planning van Bukavu en Uvira.
394

  

In Kivu speelde de Force Publique dus een belangrijke rol in de ontwikkeling van Nya-

Lukemba en bij uitbreiding ook van de omgeving. Katanga, daarentegen, begon aan een eigen 

traject dat sterk verschilde van de ontwikkelingen in Kivu. Terwijl Kivu en Nya-Lukemba 

nog een tijdlang wegzonken in een moeras van inter-imperialistische competitie en lokale 

politieke conflicten, waardoor de Force Publique alleen maar een belangrijkere rol op zich 

moest nemen in die regio, hing de geschiedenis van Katanga na verloop van tijd 
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onlosmakelijk vast aan de geschiedenis van de arbeid in de mijnen, hoewel de betrokkenheid 

van de koloniale staat ook een aanzienlijke invloed had op de ontwikkelingen in de regio.
395

  

Nadat de Britse overheid in 1903 een rapport van Roger Casement over de gruweldaden bij de 

rubberverzameling in Congo Vrijstaat publiceerde en de British Congo Reform Association 

eiste dat Congo Vrijstaat werd opgedoekt, moest Leopold II maatregelen nemen. Door de 

rubberschandalen vreesde Leopold II dat de kolonie verdeeld zou worden onder de 

grootmachten, zeker gezien de invloed die anti-Congo Vrijstaat-stemmen hadden op de Britse 

overheid en op die van de Verenigde Staten. Voor Katanga beval hij het CSK om tijdelijk 

geen rubber meer te verzamelen, waardoor een belangrijke bron van inkomsten verloren ging. 

Tegelijk zocht Leopold II ook de hulp van kapitaalgroepen, waaronder TCL. Door de 

privileges die dat bedrijf genoot in Katanga, werd TCL een van de belangrijkste verdedigers 

van Leopold II in Londen. Maar daarmee had hij nog niet voldoende steun, waardoor hij drie 

industriële groepen oprichtte die zowel door Belgisch als door buitenlands kapitaal moesten 

worden gestut. Via investeringen in ruil voor allerlei voordelen hoopte Leopold II steun te 

verwerven van bedrijven en via die bedrijven ook van hun overheden. Het eerste bedrijf was 

de Société Internationale Forestière et Minière, ook wel Forminière genoemd. De 

spoorwegensector nam de plaats in het tweede bedrijf, de BCK, in. Het derde, de UMHK, 

werd het belangrijkste bedrijf in Katanga en vormde de onderbouw waarop later de 

ontwikkeling van Elisabethstad tot muji mukubwa wa shaba, of koperhoofdstad, gebaseerd 

was.
396

 

De belangrijkste investeerder in Katanga was de Société Générale. Deze bank was reeds 

langer actief in Congo Vrijstaat, maar pas in 1906 investeerde ze in de industriële sector van 

de kolonie, door aandelen te kopen in de BCK en in de UMHK. Dit laatste bedrijf vond 

gemakkelijk investeerders. Naast de Société Générale belegde ook TCL kapitaal in het bedrijf 

nadat prospectors grote voorraden koper en goud hadden gevonden in Katanga. Het transport 

van de bodemrijkdommen werd verzekerd door een spoorlijn die vanuit Zuid-Afrika tot 

Broken Hill in Noord-Rhodesië liep en die nog verder zou worden aangelegd tot aan de grens 

met Congo Vrijstaat.
397

 De UMHK nam alle rechten op de exploitatie van de 
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bodemrijkdommen van het CSK over en kreeg daarnaast ook nog eens een groot gebied in 

handen waar het bedrijf de ertsen kon bewerken en gebruik kon maken van 

kalksteenvoorraden, waterbronnen en landbouwgronden. Ondanks deze overdracht van 

exploitatierechten stond TCL echter in voor het functioneren van de mijnen, dit als gevolg van 

een overeenkomst tussen het bedrijf en de UMHK.
398

 

TCL had in 1907 grote kopervoorraden gevonden op de plaats waar later de Etoile du Congo-

mijnsite kwam te liggen, en besliste om het hoofdkwartier van het bedrijf aan de 

Lubumbashirivier te plaatsen om de ertsen van de Etoile, die in de buurt lag, te smelten.
399

 In 

1909 waren de Britten reeds bezig met de constructie van een hoogoven in Lubumbashi. De 

koloniale administratie in Katanga besliste bijgevolg om Elisabethstad te stichten in de buurt 

van het hoofdkwartier van TCL.
400

 Maar waarom juist op deze plaats? De omgeving was 

immers niet geschikt voor bewoning of voor landbouwactiviteit.
401

 Daarnaast hadden de 

Belgen de stad gesticht in een vlak gebied, waardoor de stad gemakkelijk ten prooi kon vallen 

aan militaire acties. Ten slotte kon de omgeving geen economische meerwaarde opleveren, 

aangezien kopervoorraden zoals die aan de Ruashi ook in andere delen van de regio te vinden 

waren. Bewoonbaarheid was dus geen argument voor de stichting van de stad, net zoals 

strategische en economische overwegingen dat niet waren. De oorzaken voor de stichting 

moeten eerder gezocht worden bij de vrees onder de Belgen dat de Britten teveel invloed 

zouden hebben in Katanga en dat de spoorweg van Zuid-Afrika naar wat toen al Belgisch-

Congo was veel Britse migranten met zich zou meebrengen. Om deze redenen werd beslist 

om een regionale post, Elisabethstad, te stichten aan de spoorweg en in de buurt van een 

waterloop, de Lubumbashi. Vanaf 1910 fungeerde Elisabethstad als de administratieve 

hoofdplaats van Katanga.
402
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2.2 De rol van de koloniale staat in relatie tot de bevolking, Elisabethstad en Nya-

Lukemba tot 1914 

2.2.1 De koloniale staat, administratie en kapitaal 

De koloniale staat speelde in Kivu en Katanga een verschillende rol. In beide regio’s 

probeerde de koloniale staat een administratie uit te bouwen, zij het dat dit zich met heel wat 

moeilijkheden voltrok. In Katanga gebeurde dit via het CSK en in Kivu via de Force 

Publique, beiden met personeel dat onderbetaald of zelfs niet betaald werd en slecht uitgerust 

was in vergelijking met de troepen van de grootmachten in de regio.
403

  

Het belang van de Force Publique in Nya-Lukemba was duidelijk. De soldaten van de Force 

Publique waren zowel militairen als arbeidskrachten die andere taken verrichtten. De 

aanwezigheid van de Force Publique aan het Kivumeer werd enerzijds gelegitimeerd door de 

botsende belangen met de Duitsers in de regio. Anderzijds speelden lokale politieke conflicten 

ook een rol. Openlijk verzet tegen de Belgen en gevolgen van politiek opportunisme van 

hoofdmannen maakten interventies van de Force Publique vaak noodzakelijk, waardoor de 

kolonisator rechtstreeks in contact kwam met de lokale bevolking, ondanks het feit dat er van 

een echte administratie voor of van een beleid gericht op die bevolking geen sprake was. 

Aan het einde van de 19
de

 eeuw waren de Bashi reeds verzwakt door verschillende 

gebeurtenissen. Een hongersnood, razzia’s van vee, de runderpest, de economische activiteit 

die stilviel en het bloedbad van Ishakishe maakten dat de Belgen gemakkelijker voet aan 

grond konden krijgen in de Bushi.
404

 Ook de oprichting van de militaire post van Nya-

Lukemba vond plaats op een moment dat een politiek conflict plaatsvond tussen Nyarukemba, 

de hoofdman van de omgeving van het latere Bukavu, en Kabare, die de mwami was van de 

Bashi, of de hoogste positie in de hiërarchie van de bevolkingsgroep. Dit conflict liet toe dat 

de Europeanen zich konden vestigen in Nya-Lukemba.
405

 De slechte relaties tussen 

Nyarukemba en Kabare waren al een feit voor de komst van de Belgen in 1900. Kabare had 

de gronden van Nyarukemba aan deze hoofdman ontnomen en verdeeld onder andere 
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notabelen. Nyarukemba zocht bijgevolg steun bij andere notabelen en, wanneer ze in de regio 

toekwamen, ook bij de Belgen van Congo Vrijstaat.
406

 Hij was de eerste die naar de Belgen 

ging, maar ging daarmee ook in tegen de gebruiken van het gewoonterecht omdat hij hiervoor 

geen toestemming had gevraagd aan de mwami.
407

 De Belgen richtten hun militaire post niet 

op bij Kabare zelf, maar bij Nyarukemba, die zich meteen opwierp als bondgenoot van de 

kolonisator om zijn positie ten opzichte van Kabare te versterken.
408

 Om deze reden 

beschouwde Kabare Nyarukemba als een verrader. De banden tussen de Belgen en die eerste 

raakten bijgevolg al vanaf het begin verzuurd. Kabare weigerde contacten te leggen met de 

Belgen. Nyarukemba profiteerde van deze situatie om zijn eigen positie te versterken.
409

  

De pacificatie van de omgeving van Nya-Lukemba verliep traag en de moord op het hoofd 

van de militaire post, luitenant Tondeur, in 1902 door mannen van Kabare bevestigde dit.
410

 

Er bestaan echter verschillende versies over de oorzaak van de moord, naast de slechte relaties 

tussen Kabare en de Belgen. Sommige versies geven aan dat Tondeur poogde om Kabare te 

ontmoeten, dat hij bouwmaterialen nodig had voor de verplaatsing van de militaire post of dat 

hij een weg wilde klaarmaken zodat zijn arbeidskrachten gemakkelijk materialen konden 

vinden.
411

 Naast deze versies werd bijvoorbeeld ook aangegeven dat de Belgen Kabare wilden 

aanvallen, mede door de invloed van Nyarukemba.
412

 Interessanter is echter een variant die 

verwijst naar wat de gewone bevolking dacht van de aanwezigheid van de Belgen. De 

bevolking moest levensmiddelen afstaan voor de soldaten van de Force Publique en zag 

Tondeur als een belichaming van die vorderingen. Gezien de slechte relaties tussen Kabare en 

de Belgen was hier echter sprake van merkwaardige omstandigheden omdat de mensen van 

Kabare voor de moord plaatsvond dus voedsel en materialen stuurden.
413

 Indien ze klopt geeft 

deze laatste versie aan dat de grens tussen vijandige relaties en pogingen om banden te leggen 

met de Belgen heel dun was voor Kabare, maar ook dat dit ten koste ging van de bevolking. 

We kunnen ons daarnaast ook afvragen hoe de onderdanen van hoofdmannen die het gezag 

van Congo Vrijstaat ondersteunden, reageerden op de eis van de Belgen om voedsel te leveren 

voor de Force Publique. Met uitzondering van de laatste versie over de moord op Tondeur 
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bevatten noch de Documents relatifs à l’ancien district du Kivu, noch de geraadpleegde 

literatuur aanwijzingen die deze vraag zouden kunnen helpen te beantwoorden. 

De moord op Tondeur gaf aanleiding tot represailles en militaire acties van de Force Publique 

tegen Kabare.
414

 De interventies tegen deze laatste vonden plaats met de hulp van 

verschillende notabelen. Nyarukemba en diens bondgenoten leverden troepen om de acties 

van de Force Publique te ondersteunen.
415

 Daarnaast onderwierpen de meeste notabelen zich 

aan het gezag van Congo Vrijstaat en stuurden sommigen, zoals Ngweshe en Nya Ngezi, ook 

nog manschappen en voedsel naar Nya-Lukemba.
416

 Kabare, die nog maar één bondgenoot 

had, moest vluchten en zijn gronden werden verdeeld onder de notabelen die de Force 

Publique hadden geholpen.
417

 Door afwezigheid van Kabare kon Nyarukemba een 

machtsvacuüm invullen, maar dat bracht ook een gewelddadige onderdrukking van de 

bevolking in die gebieden met zich mee.
418

 

De periodes van vijandigheden en rust volgden elkaar op. Kabare toonde meerdere malen de 

wil om samen te werken met de Belgen, en kwam in 1903 vaak persoonlijk naar Nya-

Lukemba, iets wat hij voordien steeds weigerde te doen. Maar nog in hetzelfde jaar 

veranderde de situatie weer in een van vijandigheid. Militaire operaties dwongen Kabare om 

te vluchten, hoewel de Force Publique niet in staat was om hem te vinden. Kabare, die na 

verloop van tijd weigerde om nog voedsel naar Nya-Lukemba te sturen, was daarnaast niet de 

enige die wantrouwig stond ten opzichte van de Belgen. Dat de samenwerking met de 

koloniale staat van korte duur was, werd voor de Belgen duidelijk in de jaren na de moord op 

Tondeur. Verschillende notabelen die na de moord het gezag van de koloniale staat aanvaard 

hadden, keerden zich nu tegen die staat en kozen de kant van Kabare. In 1905 ondernam 

Kabare een offensief tegen de notabelen die zich aan het gezag van Congo Vrijstaat hadden 

onderworpen. Ook Nyarukemba ondervond de gevolgen hiervan door de afwezigheid van de 

zonechef, die bezig was met het gebied te verkennen. Tijdens het offensief bij Nyarukemba 

werd geplunderd, vee gestolen en vielen ook slachtoffers. De plunderingen door Kabare 
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hebben geleid tot militaire acties en de Force Publique patrouilleerde tot het einde van het jaar 

in het hoofdmanschap Kabare.
419

 

Kabare probeerde via een overeenkomst met de Belgen te bevestigen dat hij wilde 

samenwerken met de koloniale staat, maar ook om zijn gronden terug te krijgen en zijn positie 

van mwami opnieuw te kunnen innemen. Hij kwam er echter bedrogen uit, aangezien 

Nyarukemba al eerder een overeenkomst had gesloten met de Belgen. Kabare kreeg zijn 

gronden niet terug en kon in het beste geval chef investi worden, terwijl de positie van 

Nyarukemba werd versterkt. Het resultaat was dat Kabare weigerde om de eisen van de 

Belgen in te willigen zolang hij niet kreeg waar hij om gevraagd had.
420

 

De lokale politieke conflicten bij de Bashi en het verzet tegen de koloniale staat enerzijds en 

de sterk van Kivu verschillende ontwikkelingen in Katanga anderzijds stonden los van elkaar, 

maar zouden op een gegeven moment samenkomen in de context van datgene wat in beide 

regio’s een probleem was voor de kolonie, namelijk de vrees voor buitenlandse inmenging. 

De jaren vóór de stichting van Elisabethstad kenmerkten zich door een sterke inmenging van 

de koloniale overheid in de administratieve en vooral in de economische ontwikkeling van 

Katanga. Dat was zowel het geval onder Leopold II als onder het bestuur Belgisch-Congo. De 

koloniale staat handelde steeds met een mogelijke overname van de kolonie door de Britten in 

het achterhoofd. De oprichting van de UMHK was daar een voorbeeld van.
421

  Leopold II 

heeft door zijn ingrepen de grondslagen gelegd voor het latere economische beleid van de 

kolonie. Voor de UMHK hield deze ingreep echter niet in dat staatsinkomsten werden 

gebruikt bij de oprichting. De investeringen kwamen immers van Tanganyika Concessions 

Limited en van de Société Générale. De interventies van Leopold II hebben wel twee 

belangrijke elementen van zijn beleid en dat van het latere Belgisch-Congo blootgelegd: 

interveniëren (zonder financiering) in activiteiten van bedrijven waar de belangen van de 

koloniale staat op het spel stonden en investeringen of leningen geven aan bedrijven die 

noodzakelijk werden geacht om de veiligheid van de kolonie te verzekeren. Deze strategie 

werd verdergezet door de Minister van Koloniën vanaf 1908, Jules Renkin, en zou 

verregaande gevolgen hebben voor zowel de economische als de administratieve 

ontwikkeling van Elisabethstad en Katanga.
422
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In 1909 merkten de Belgen aan het Kivumeer een verhoogde activiteit van de Duitsers in het 

territoire contesté op. De Duitse troepen werden versterkt, er vonden patrouilles plaats en het 

gebied werd steeds vaker doorkruist door Duitsers. Dit gaf aanleiding tot geruchten onder de 

bevolking ten westen van de het Kivumeer dat de Belgen verjaagd zouden worden en dat een 

andere koloniale macht zich in hun plaats kwam vestigen. De nieuwkomers zouden dan de 

macht en de positie van Kabare herstellen. Het gerucht had tot gevolg dat er onrust ontstond 

onder de bevolking in de regio. Kabare verspreidde het gerucht en Ngweshe begon een 

offensief tegen zijn onderdanen die zich aan het gezag van Congo Vrijstaat hadden 

onderworpen. Intussen werd Nya-Lukemba echter versterkt en van militair materiaal 

voorzien.
423

 

Wanneer in 1910 vanaf eind juni tot begin augustus in Kivu grote troepenverplaatsingen 

plaatsgrepen, werd het gerucht dat de Belgen op de vlucht sloegen kracht bijgezet. De 

bezetting van de zone Nya-Lukemba werd moeilijker door de mobilisatie van soldaten en de 

zonechef zat met een tekort aan personeel. Kabare, die zich hierdoor in een sterkere positie 

bevond ten aanzien van de Belgen, probeerde wederom om zijn gronden terug te krijgen, 

maar wanneer dit mislukte, revolteerde hij samen met andere hoofdmannen, viel hij dorpen 

van Nyarukemba aan, plunderde hij ze en stal hij vee.
424

 Tegengesteld aan wat Kabare dacht, 

waren de Belgen echter niet op de vlucht geslagen voor een andere grootmacht in de regio. In 

mei en juni 1910 werden immers de oostelijke grenzen met de Britse en Duitse kolonies 

vastgelegd.
425

 Emile Wangermée, de Vice-Gouverneur-Generaal van Katanga, zag de 

aanwezigheid van de Britten in de Copperbelt als een gevaar voor de Belgische belangen in de 

regio. Vooral de spoorweg die aangelegd werd in de richting van Elisabethstad was een 

probleem voor Wangermée, omdat dit migranten vanuit Zuid-Afrika met zich zou 

meebrengen. De koloniale overheid stuurde bijgevolg troepen die aanvankelijk gestationeerd 

waren in Kivu naar Elisabethstad onder leiding van Olsen.
426

 De troepen die zich uiteindelijk 

in 1910 in Elisabethstad bevonden, waren soldaten van het CSK, van Lulua in Kasaï, van 

Kivu en ook nog van andere compagnieën uit de kolonie. De soldaten van Kivu brachten 

daarnaast ook nog verwanten mee.
427

 In Kivu heeft de revolte van Kabare alleen maar geleid 

tot tegenacties van de Force Publique. De troepenbewegingen tegen de voormalige mwami 
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brachten echter geen verbetering in de verhoudingen tussen de Belgen en Kabare met zich 

mee.
428

 In Elisabethstad, daarentegen, bevond zich een groot aantal militairen. De stad genoot 

daardoor een grote bescherming, ook al was er geen sprake van een Britse overname van 

Katanga, hoewel die vrees bij de Belgen bleef bestaan.
429

 

Het feit dat Groot-Brittanië Belgisch-Congo niet wilde erkennen alvorens er duidelijke 

bewijzen waren dat alle elementen van de Leopoldistische politiek waren verdwenen, zorgde 

eveneens voor frustraties bij de Belgen. Het gevolg was dat de administratie van Katanga 

vanaf 1910 een reorganisatie doormaakte. Het CSK was de eerste die de hervormingen 

onderging en moest in 1910 de bestuurlijke bevoegdheden van Katanga overdragen aan de 

koloniale staat. Die laatste toonde nogmaals haar invloed door het CSK te dwingen aandelen 

van de UMHK op te kopen om zo te voorkomen dat het bedrijf in Britse handen zou 

terechtkomen. Daarnaast werd in 1910 voor Katanga het ambt van Vice-Gouverneur-Generaal 

gecreëerd, een positie die bekleed werd door Wangermée, voordien reeds actief in het CSK. 

De Vice-Gouverneur-Generaal overlegde rechtstreeks met Brussel in plaats van met de 

Gouverneur Generaal in Boma. Elisabethstad kreeg verschillende instellingen van de 

koloniale overheid toegewezen, waardoor Katanga een sterkere administratie kon uitbouwen 

dan het CSK. Maar het personeel, evenals de hoeveelheid daarvan, bleef echter grotendeels 

hetzelfde, namelijk dat van het CSK. Daarnaast was het moeilijk om geschikte personen te 

vinden om de verschillende functies in te vullen, vonden de ambtenaren dat de verloning niet 

naar verhouding was met de taken die ze moesten uitvoeren en veranderde het personeel 

vaak.
430

 

In Kivu vonden eveneens administratieve hervormingen plaats, in de eerste plaats op het 

niveau van de zones, districten of op dat van de provincie. Toen in 1900 de zone Ruzizi-Kivu 

werd opgericht, bestond deze uit twee zones, namelijk Rutshuru-Beni en Uvira. In 1908 werd 

Uvira opgedeeld in 6 sectoren, waar de sector Nya-Lukemba er een van was. Later vonden 

nog hervormingen plaats. Vanaf 1911 was Kivu een de vijf zones binnen het district 

Stanleyville en in 1913 werd Kivu een van de acht districten van de Province Orientale.
431
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Naast deze opsplitsingen in kleinere administratieve eenheden, waarvan de gevolgen voor 

Nya-Lukemba en omgeving moeilijker na te gaan zijn, waren de resultaten van de vastlegging 

van de oostelijke grens van de kolonie duidelijker zichtbaar. Het verloop van de grens met de 

Duitse gebieden werd bepaald op basis van natuurlijke grenzen. De grens liep doorheen het 

Albertmeer, het Edwardmeer en het Kivumeer. Ten westen van het Albertmeer won Belgisch-

Congo grondgebied, maar ten oosten van het Kivumeer verloor de kolonie dan weer terrein.
432

 

Door de natuurlijke grenzen als basis te nemen, bekwamen de Duitsers wat ze in het verleden 

wilden, namelijk een duidelijke grens om de Duitse kolonies van de Belgische kolonie te 

kunnen onderscheiden.
433

 Omdat het conflict met betrekking tot de oostelijke grens van de 

kolonie wegviel, werd de post te Shangugu in 1911 verlaten en werd een nieuwe post 

opgericht op het eiland Idjwi, dat gelegen was in het Kivumeer. Daarnaast werd een groot 

deel van de troepen in de Ruzizi-Kivu teruggetrokken en een ander deel werd samengevoegd. 

Na de creatie van de zones Uvira en Rutshuru-Beni kregen beide zones een compagnie van de 

Force Publique toegewezen. In 1912 werden deze samengevoegd om de compagnie du Kivu 

te vormen.
434

 

Voor Nya-Lukemba is het moeilijker om de invloed van de administratieve hervormingen te 

zien. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog waren conflicten nog steeds schering en inslag 

in de regio, zowel interne politieke conflicten als conflicten tegen het gezag van Belgisch-

Congo. De Force Publique moest vaak acties ondernemen om revoltes tegen de Belgen en 

interne afrekeningen bij de Bashi tegen te gaan.
435

 Het conflict dat begon tussen Kabare en 

Nyarukemba rond de eeuwwisseling, evenals de daaropvolgende onrust bij de Bashi, had tot 

gevolg dat de sociale en politieke structuren afbrokkelden. Door deze interne verdeeldheid 

konden de Belgen gemakkelijker voet aan grond krijgen in de omgeving van het Kivumeer.
436

 

Na verloop van tijd had Kabare steeds minder invloed op zijn onderdanen.
437

 Of het onder 

deze omstandigheden mogelijk was om een administratie uit te bouwen met een beleid dat op 

de bevolking gericht was, valt echter te betwijfelen. Een reactie uit 1911 van de zonechef van 

Nya-Lukemba op een voorstel om de kolonisatie in de regio van het Kivumeer voor te 

bereiden door reeds met landbouw en veeteelt te beginnen, gaf duidelijk aan wat volgens hem 

wel en niet mogelijk was: 
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“L’intérieur n’est pas occupé et les populations le savent fort bien; il n’y a, du reste, aucune 

illusion à se faire à ce sujet et, tant qu’elles ne se trouveront pas sous la domination effective 

de l’Etat, qui aura créé quelques postes intermédiaires, elles poursuivront leur politique 

d’inertie passive.”
438

 

Dat de pacificatie van het gebied moeilijk verliep, betekende echter niet dat geen pogingen 

werden ondernomen om een skelet voor een latere administratie te leggen, of in ieder geval 

een aantal beenderen. Om de invloed van de Belgen te laten voelen, waren er naast militaire 

acties van de Force Publique ook andere manieren om dat te doen. In de eerste plaats moest 

het gebied verkend worden. Olsen, bijvoorbeeld, stelde in 1909 bij zijn instructies aan de 

posten in de zone Ruzizi-Kivu dat “[d]e fréquentes reconnaissances pacifiques doivent être 

exécutées dans tous les secteurs afin d’habituer les indigènes au passage de nos troupes.”
439

  

Verkenningen vonden nog plaats tot vlak voor de Eerste Wereldoorlog, hoewel deze soms 

ook gebeurden om na te gaan waar de Duitsers zich bevonden. Daarnaast werden ook 

pogingen ondernomen om de bevolking te tellen, maar vaak werden enkel lege dorpen 

teruggevonden. Hoewel deze bevolkingstellingen in de hele zone Nya-Lukemba plaatsvonden 

en deze doorgaans zonder problemen plaatsgrepen, bleek het dat vooral in het gebied van 

Ngweshe de bevolking wegvluchtte, zoals het geval was in 1907, maar ook bij een verkenning 

door Belvaux in 1908, waar de bevolking op de vlucht sloeg wanneer hij met zijn troepen 

naderde.
440

 De herinnering aan de gebeurtenissen van Ishakishe kon hierbij een rol gespeeld 

hebben, aangezien de bevolking geen onderscheid maakte tussen de muitende troepen en de 

Force Publique.
441

 Vluchten kon, zoals Bryant P. Shaw stelde, echter ook een bewust 

gebruikte tactiek zijn tegen de Force Publique en erop wijzen dat de bevolking op de hoogte 

was van eventuele troepenbewegingen.
442

 

Militaire posten werden met elkaar verbonden via wegen en langsheen die wegen werden ook 

stopplaatsen aangelegd. Zo werd Bobandana, gelegen aan het noorden van het Kivumeer, in 

1906 verbonden met Nya-Lukemba.
443

 Mogelijk werd deze weg niet aangelegd met de 

administratie van het tussenliggende gebied in het achterhoofd, hoewel we niet mogen 

uitsluiten dat de verbinding later met dat doel gebruikt kon worden, al dan niet onder de vorm 
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van militaire acties. Waarschijnlijk was de route bedoeld om personeel van Bobandana naar 

Nya-Lukemba te evacueren in geval van vijandigheden. In 1905 werden instructies gegeven 

dat de werkkrachten, het dienstpersoneel en de vrouwen van de Afrikaanse en van de 

Europese bevolking in de post naar Nya-Lukemba moesten worden gestuurd wanneer een 

conflict uitbrak.
444

 

De Documents relatifs à l’ancien district du Kivu bevatten echter een aantal voorbeelden die 

aangeven hoe met de bevolking moest worden omgegaan. Wederom leveren de instructies van 

Olsen uit 1909 ons informatie op. Wanneer de lokale bevolking zich enigszins opstandig 

gedroeg, moest de zonechef zich beperken tot een geweldloze bezetting van het gebied. Ook 

met betrekking tot voedsel- en andere voorzieningen die de lokale bevolking moest leveren, 

gaf Olsen instructies. Hij stelde dat, om de bevolking die dichtbij de militaire posten woonde 

zo weinig mogelijk te hinderen, voorzieningen eerst gehaald moesten worden bij de bevolking 

die verder van de posten verwijderd was. Ten slotte wilde Olsen ook dat de 

bevolkingsgroepen “de même race et dont la manière de vivre est identique” samengevoegd 

werden onder een beperkt aantal hoofdmannen.
445

 In 1913 kwam een verregaander voorstel 

om de hoofdmanschappen te hervormen, waarbij niet Nyarukemba als hoofd van de Bashi 

werd genomen, maar wel de zoon van Kabare, die geleidelijk aan de Bashi rond zich moest 

verenigen.
446

 

 

2.2.2 Belastingen en arbeid na 1910 

Zowel Elisabethstad als Nya-Lukemba kenden vanaf hun stichting, respectievelijk in 1910 en 

in 1900, een doorgang van personen. De spoorweg die Elisabethstad in 1910 bereikte, bracht 

heel wat mensen met zich mee. In de eerste plaats waren dit de Europeanen en de Afrikaanse 

arbeiders die de spoorlijn aanlegden. Deze werden gevolgd door vaklieden, fortuinjagers, 
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handelaars en prostituees. De Europese bevolking in de stad groeide op een korte tijd van 

ongeveer honderd in november 1910 naar meer dan duizend aan het einde van 1911.
447

  

De doorstroom van mensen in, of in de buurt van, Nya-Lukemba had verschillende oorzaken. 

Interne politieke conflicten bij de Bashi vormden meerdere malen de basis van een “groei” 

van de militaire post. Toen Kabare in 1905 een offensief begon tegen Nyarukemba, vluchtte 

de bevolking naar de militaire post om er bescherming te zoeken. Na een actie van de Force 

Publique tegen Kabare werd de bevolking weliswaar teruggestuurd naar hun dorpen. In 1906 

gaven verschillende notabelen hun steun aan Kabare op en vestigden zij zich in de buurt van 

Nya-Lukemba. Ngweshe kreeg, net als Kabare, te maken met notabelen die hem verlieten. 

Deze weken uit naar Nya-Lukemba en brachten hun mensen en vee met zich mee.
448

  

Naast deze politiek gemotiveerde oorzaken konden militaire redenen ook aan de basis liggen 

van een bezoek aan Nya-Lukemba, zoals het geval was in 1904 toen de Vice-Gouverneur-

Generaal Wangermée naar de post kwam om veranderingen in de verdedigingsplannen aan te 

kondigen. Nya-Lukemba was een aantal keer ook een tussenstop, zoals bijvoorbeeld voor 

Duitse officieren die op weg waren naar Usumbura of de Graaf van Turijn die in 1909 van 

Bobandana naar Uvira reisde. Ten slotte kwam zich ook een handelaar en prospector uit 

Schotland vestigen in de post voor enkele maanden.
449

  

Wat bleef er nog over van de activiteit in de omgeving van Nya-Lukemba aan de vooravond 

van de Eerste Wereldoorlog? De plaats kende immers al een grote activiteit voor de 

Europeanen er toekwamen.
450

 Welke de invloed van de lokale politieke conflicten was, valt 

moeilijk te zeggen op basis van de geraadpleegde bronnen en literatuur. De aanwezigheid van 

de Duitsers en Belgen aan beide kanten van de Ruzizi geeft ook aanleiding tot vragen. Wat 

waren bijvoorbeeld de gevolgen van het verbod om voedsel te kopen van de bevolking in het 

territoire contesté voor de omgeving van en voor het verkeer naar de plaats waar later de stad 

Bukavu zou groeien?
451

 Het lijkt er in ieder geval op dat de koloniale overheid maatregelen 

had genomen om het verkeer van personen en goederen te reguleren. Een eerste maatregel 

dateerde uit 1910, toen in het oosten van Congo en ook in Kivu, ten zuiden van Uvira, de 

slaapziekte zich verspreidde. Wie in Nya-Lukemba toekwam, werd onderworpen aan een 
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medisch onderzoek.
452

 In 1912 werd in de post een kantoor voor de ontvangst van invoer- en 

uitvoerrechten opgericht, evenals een kantoor waar non-indigènes zich moesten registreren.
453

 

Wat Nya-Lukemba en Elisabethstad gemeen hadden, was dat het verblijf van personen in en 

rondom de militaire post en in de stad niet permanent was. Net zoals het geval was met de 

bevolking in de buurt van Nya-Lukemba, werd de bevolking die oorspronkelijk in de regio 

van Elisabethstad woonde, aan de Luiswishi-rivier, verjaagd van hun gronden. Ook de 

Europeanen vestigden zich niet in de stad met het oog op een permanent verblijf. Maar de 

groep die ons het meeste interesseert, maakte het grootste deel van de bevolking in de stad uit, 

namelijk de Afrikanen en dan vooral de Afrikaanse arbeiders van de UMHK. Deze kwamen 

naar de stad om loonarbeid te verrichten, waardoor ze geld konden verdienen om de 

belastingen te kunnen betalen die de koloniale overheid aan hen had opgelegd.
454

 

Vanaf de oprichting van de UMHK in 1906 vonden een aantal verregaande veranderingen 

plaats die het leven van de Afrikaanse bevolking, in en ook buiten de kolonie, grondig zouden 

beïnvloeden. In de beginjaren van de UMHK lagen de productiekosten hoger dan de 

opbrengsten. Ook “blanke” geschoolde arbeidskrachten waren een aanzienlijke kost voor de 

UMHK. Het werk in de mijnen was echter vooral arbeidsintensief en beperkte zich tot 

handarbeid, waardoor het bedrijf veel ongeschoolde arbeidskrachten nodig had. Daarnaast 

vereisten de constructiewerken dat materiaal werd aangevoerd en moesten de mijnsites ook 

bevoorraad worden met voedsel. Bij gebrek aan een transportnetwerk en omdat vervoer via 

lastdieren moeilijk was door de aanwezigheid van de tseetseevlieg, gebeurde het transport van 

goederen via dragers. De omgeving van de Etoile du Congo was eerder dunbevolkt, maar de 

UMHK kon arbeidskrachten bekomen die zich buiten de kolonie bevonden, tussen het 

Moeromeer en het Bangweulumeer. Het was echter vooral de omgeving van de Luapalarivier 

die de meeste arbeidskrachten kon opleveren, en dit was ook een reden voor de UMHK om de 

hoogoven te plaatsen in Lubumbashi, nabij de Etoile du Congo, in plaats van bij Kambove, 

een andere belangrijke mijnsite. De rekrutering van zowel de ongeschoolde arbeidskrachten 

voor de Etoile du Congo en Lubumbashi als van een deel van de dragers werd georganiseerd 

door RW&C. Deze arbeidskrachten werden gerekruteerd in het noordoosten van Rhodesië.
455

 

                                                           
452

 Northrup, David. Beyond the Bend in the River, 112. 
453

 Pilipili, Kagabo. Contribution à la connaissance, 11-12. 
454

 Fetter, Bruce. The Creation of Elisabethville, passim. 
455

 Perrings, Charles. Black Mineworkers in Central Africa, 12-14. 



121 
 

Dat de arbeidskrachten gerekruteerd werden in het noordoosten van Rhodesië, had echter niet 

enkel te maken met de lage bevolkingsdichtheid in Katanga en in de omgeving van het latere 

Elisabethstad. RW&C hadden betere banden met de BSAC dan met de administratie in 

Katanga, die nog niet efficiënt functioneerde op dat moment. De BSAC had in 1905 een 

belasting opgelegd aan de bevolking in Rhodesië en dus een proces van primitieve 

accumulatie in gang gezet, terwijl in Congo Vrijstaat nog geen klimaat bestond dat een 

economische ontwikkeling en de mobilisering van lokale arbeidskrachten toeliet. Beperkingen 

voor de landbouwproductie bij de bevolking in het noordoosten van Rhodesië en de afstand 

tot de belangrijkste markten voor landbouwproducten dwongen deze laatste om te gaan 

werken voor een loon om de belasting te kunnen betalen. De rekruteringen werden echter 

bemoeilijkt omdat het Rhodesia Native Labour Bureau, dat arbeidskrachten rekruteerde voor 

de industrie in het zuiden van Rhodesië, ook actief was in de regio.
456

 

Een probleem voor de UMHK was de landbouwproductie van de bevolking in Katanga. 

Gezien de hoge voedselprijzen kon de bevolking voldoende verdienen zonder dat ze een 

aanvullend inkomen uit loonarbeid nodig had. Op deze situatie kwamen verschillende 

reacties. De UMHK en TCL wilden de afhankelijkheid van de voedselproductie in Katanga 

tegengaan en dachten eraan om enkel nog lonen in geld uit te betalen in plaats van in natura. 

Voedselproducenten vielen hier dus buiten.
457

 

“There was clearly consensus on the part of employers that the role of African agricultural 

production should be a purely supportive one lying outside the cash nexus – and indeed their 

interpretation of the term ‘idleness’ to mean all economic activity other than wage labour 

suggests an interesting conceptual differentiation as to the place of capitalist and non-

capitalist relations in colonial Africa.”
458

 

Dat de twee bedrijven een beeld hadden van de verhoudingen tussen een kapitalistische en 

een niet-kapitalistische productiewijze en hoe deze er moesten uitzien, nam echter niet weg 

dat ook vanuit de koloniale staat initiatieven genomen werden om de landbouwproductie uit 

handen van de bevolking in Katanga te nemen. In 1911 werd een poging ondernomen om een 

door Vlaamse boeren onderhouden landbouwproductie te organiseren om de Afrikaanse 

arbeidskrachten van voedsel te voorzien. De hoge kosten voor de koloniale overheid en een 
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gebrek aan middelen voor de boeren deden dit plan echter mislukken.
459

 Eerdere pogingen om 

de landbouwproductie van de bevolking in Katanga te ondermijnen, hingen samen met 

pogingen van de koloniale staat – de gewestelijke administratie – om haar invloed te laten 

gelden. Tribuutbetalingen moesten vervangen worden door belastingen en grotere 

hoofdmanschappen moesten worden afgeschaft. Dit was belangrijk omdat de hoofdmannen 

een belangrijke rol speelden in de prekoloniale economische activiteit en de regulering ervan. 

Door hun politieke macht te ondermijnen, hoopte de gewestelijke administratie om de 

monetisatie op gang te brengen in Katanga, evenals om loonarbeid mogelijk te maken via de 

belastingen. Deze pogingen gaven echter niet het resultaat dat de gewestelijke administratie 

hoopte te bekomen, maar wel tegenstand van de hoofdmannen, waardoor het moeilijk was om 

aan arbeidskrachten te geraken.
460

 De UMHK pleitte er eveneens voor om belastingen op te 

leggen aan de bevolking, maar vroeg ook om de hulp van de koloniale staat om potentiële 

arbeidskrachten te activeren voor loonarbeid.
461

 Beide vragen van het bedrijf kregen ook een 

praktisch antwoord van de koloniale staat. 

De onteigening van de terres vacantes in 1885 en de inbezitneming van de natuurlijke 

producten op de staatsgronden in 1891 hadden tot gevolg dat de bevolking gedwongen werd 

om te werken op die gronden voor de koloniale staat of voor bedrijven die de gronden in 

concessie hadden gekregen. Dwangarbeid was een belasting in natura waardoor de bevolking 

natuurlijke producten moest verzamelen op de onteigende gronden. Deze producten werden 

vervolgens vermarkt.
462

 In de praktijk werden echter niet alle gronden onteigenend. De 

gronden voor subsistentieproductie bleven in handen van de bevolking. Er was dus geen 

sprake van een scheiding tussen de producent en diens productiemiddelen.
463

 Ook Katanga 

toonde aan dat de bevolking nog steeds voedsel kon produceren, de producten kon verkopen 

en op deze manier voldoende geld kon verdienen om loonarbeid niet te moeten overwegen als 

een alternatief om te overleven.
464

 Maar in 1910 verving de koloniale staat de belasting in 

natura door een belasting in geld. Het doel bleef echter nog steeds hetzelfde, namelijk 
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arbeidskrachten mobiliseren en dus een transfer van waarde onder de vorm van arbeidskracht 

naar de kapitalistische productiewijze mogelijk maken.
465

 

De gevolgen van deze verandering verschilden sterk van elkaar in Kivu en Katanga. In het 

oosten van Belgisch-Congo was nog geen geld geïntroduceerd, dus belastingen konden 

moeilijk geïnd worden. Om het grootste deel van de bevolking van geld te voorzien waarmee 

ze hun belastingen konden betalen, werd het Domaine Privé ontmanteld, waardoor de 

bevolking de natuurlijke producten van die gronden kon verkopen.
466

 Er zijn echter voldoende 

redenen om te veronderstellen dat dit weinig invloed heeft gehad op Kivu en de omgeving van 

Nya-Lukemba en dat de primitieve accumulatie onder de vorm van een belasting dus geen 

grote gevolgen had voor de regio. 

Gezien de conflicten onder de Bashi en de weerstand tegen de Belgen in de buurt van het 

Kivumeer, en ook omdat er van een echte administratie nog geen sprake was, maakten de 

omstandigheden het quasi onmogelijk om de bevolking te controleren.
467

 In de omgeving van 

Nya-Lukemba werd in 1910 geld geïntroduceerd en een belasting opgelegd van 2,50 frank per 

persoon met een taks van 1 frank per bijkomende vrouw.
468

 Voor lonen, commerciële 

betrekkingen en belastingen werd geleidelijk aan geld gebruikt als betaalmiddel. Niettemin 

stond de bevolking nog een lange tijd wantrouwig tegenover het gebruik van geld. Ruil kwam 

bijvoorbeeld nog voor tot de jaren 1930.
469

 Maar ook de belastingen leverden weinig op voor 

de koloniale staat. Zelfs in 1921 betaalde twee derde van de bevolking in Kivu geen 

belastingen, hoewel de betaalde belastingen tijdens de Eerste Wereldoorlog stegen en ondanks 

de straffen die in 1914 werden opgelegd voor het niet betalen ervan. Een andere verandering 

in 1910 betrof de lonen van arbeidskrachten in dienst van de koloniale staat. In de tweede 

helft van 1910 steeg het maandelijkse minimumloon in Kivu tot 4,50 frank, met daarnaast nog 

een rantsoen dat werd gegeven. Dat dit voor Nya-Lukemba weinig verschil maakte, blijkt uit 

het feit dat deze loonstijging niet gold voor alle overheidswerknemers, namelijk voor 
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arbeidskrachten in de landbouw en in de openbare werken en, belangrijker met betrekking tot 

de militaire post, voor de Force Publique.
470

 

De gevolgen van de opgelegde belastingen waren in deze periode veel verregaander voor 

Katanga en Elisabethstad, en voor de bevolking die er woonde. Maar deze belasting werd 

aangevuld door de oprichting in 1910 van de BTK, een parastatale organisatie voor de 

rekrutering van arbeidskrachten die actief werd in Katanga.
471

 Naast de rekrutering van 

arbeidskrachten lag het belang van de BTK voor de UMHK in het loonplafond dat door die 

eerste werd opgelegd, waardoor deze laatste lonen kon uitbetalen die voor het bedrijf 

aanvaardbaar waren. Het beleid van lage lonen hing samen met een systeem van 

migratiearbeid. Door dit systeem moest de UMHK enkel instaan voor het onderhoud van de 

arbeiders tijdens de periode waarin ze werkten en voor de transportkosten van en naar de 

plaats waar de arbeidskrachten vandaan kwamen. Daarnaast maakten de arbeidsintensieve 

taken in de mijnen, evenals de gevaren die daarbij kwamen te kijken, het systeem van 

migratiearbeid, en dus van korte termijnarbeid, wenselijk voor de UMHK. Zolang de lonen 

laag genoeg waren, moesten de arbeiders loonarbeid combineren met subsistentieproductie, 

waardoor migratie tussen productiewijzen voor hen noodzakelijk werd.
472

  

Afrikaanse arbeiders kwamen echter ook zelf naar Elisabethstad en verlengden soms zelfs hun 

arbeidscontract omdat in de stad consumptiegoederen te verkrijgen waren.
473

 Maar vooral het 

tegenovergestelde bleek waar te zijn. Voldoende arbeidskrachten leveren, bleek een moeilijke 

zaak te zijn voor de BTK. Naarmate de koloniale staat zich meer inliet met de 

rekruteringsactiviteiten van de BTK, zag de bevolking loonarbeid meer en meer als een vorm 

van belasting.
474

 De bevolking in Katanga was onrustig door de opgelegde belastingen en 

omdat de koloniale overheid, naast de politieke structuren zoals de hoofdmanschappen, ook 

de agrarische productie van de bevolking probeerde te ondermijnen. Het was, zoals John 
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Higginson stelde, goedkoper om zich te verzetten tegen de koloniale overheid dan om 

belastingen te betalen en te werken voor een loon.
475

  

Daarnaast leverden verschillende organisaties arbeidskrachten voor de UMHK. Naast de 

BTK, die dus een parastatale organisatie was, waren RW&C en het Portugese Correa Freres 

de twee belangrijkste privébedrijven waar de BTK mee moest concurreren. Gezien de hogere 

lonen die zij aanboden en ook door hun rekruteringsactiviteiten buiten Katanga, hadden deze 

bedrijven een competitief voordeel ten opzichte van de BTK.
476

 Zelfs in periodes van een 

hoge vraag naar arbeidskrachten hield de BTK de lonen artificieel laag.
477

 

Door de lage lonen die de BTK uitbetaalde en bijgevolg de moeilijkheid om aan 

arbeidskrachten te geraken, was dwang een vaak gebruikt middel om arbeidskrachten te 

rekruteren. De aankomst van de BTK had regelmatig tot gevolg dat de bevolking uit de 

dorpen vluchtte. In de dorpen waar de BTK het gewenste aantal arbeidskrachten niet kreeg, 

ging ze over tot moord en verkrachting tot voldoende gezonde mannen zich kwamen 

aanbieden.
478

 In andere gevallen werkte de BTK samen met de hoofdmannen, die een premie 

kregen per geleverde arbeider. Maar aangezien er te weinig arbeidskrachten beschikbaar 

waren in Katanga zelf, werden de meeste arbeidskrachten die in Elisabethstad werkten uit 

Rhodesië ingevoerd door RW&C.
479

 Echter, zoals Johannes Fabian aangaf, kon de rekrutering 

in Rhodesië ook andere redenen hebben dan enkel de lage bevolkingsdichtheid. Enerzijds kon 

rekrutering buiten de omgeving van Elisabethstad en buiten Katanga een aanwijzing zijn van 

hevig verzet door de bevolking, iets waarover hierboven reeds werd uitgeweid. Anderzijds 

waren arbeidskrachten die ver van hun gemeenschap van oorsprong tewerkgesteld werden 

gemakkelijker onder controle te houden.
480

 Dit tweede argument kwam in een andere vorm 

ook bij de Force Publique voor. Door soldaten van ver te halen, was er minder kans op 

deserties.
481

 Maar hoe zag de praktijk er uit? 

In de korte periode, met contracten van maximum zes maanden, die arbeidskrachten van de 

UMHK doorbrachten in Elisabethstad, moesten zij intensieve arbeid verrichten en werden zij 

onderworpen aan werkschema’s die verschilden van de manier waarop ze hun arbeidstijd 
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indeelden in hun gemeenschap van oorsprong. Aan het begin van de werkdag werden de 

arbeiders ingedeeld in groepen die een bepaalde taak toegewezen kregen. Zij werkten tussen 

de acht en twaalf uur per dag, maar dit kon ook langer zijn wanneer een dagtaak niet 

afgewerkt was. Daarnaast waren ze van hun werkgever afhankelijk voor voedsel. Pas na de 

werkdag, waar ze geen pauze of eten kregen, konden de arbeiders een maaltijd nuttigen 

waarvan de samenstelling verschilde van het voedsel dat ze gewoonlijks aten.
482

 In Nya-

Lukemba werd doorgaans tweemaal per week voedsel verdeeld aan de soldaten. Het 

voedselaanbod bleek gevarieerd en voldoende te zijn.
483

 

De arbeiders van de UMHK, maar ook van andere bedrijven, werden in kampen 

ondergebracht waar epidemieën floreerden door een gebrek aan goede hygiënische 

voorzieningen en waar mensen vaak op elkaar gepakt zaten in hun hutten. De kampen in de 

stad stonden dan ook bekend om de ziektes en de sterfgevallen.
484

 Voor Nya-Lukemba is het 

moeilijker om na te gaan hoe de hygiënische situatie eruit zag, welke invloed dit had op de 

bewoners van de post en of er sprake was van ziektes. De grootste bekommernis bleek de 

slaapziekte te zijn.
485

 De enige informatie over hygiëne die specifiek over Nya-Lukemba gaat, 

komt uit een inspectierapport dat dateert uit 1913. Uit deze informatie kunnen we opmaken 

dat de hygiëne verzekerd was en dat er weinig zieken waren in de post. De meest 

voorkomende “gebreken” waren koorts en wonden aan de benen. Daarnaast vertelt het 

inspectierapport ons dat de onderkomens van de soldaten “très convenables” en “sains et 

coquets” waren.
486

 

De inplanting van de kampen in Elisabethstad hield daarnaast een ver doorgedreven 

segregatie in die deels terug te voeren was op de problemen met hygiëne. De kampen werden 

op een voldoende grote afstand geplaatst van andere kampen en van de cité indigène, de wijk 

waar de Afrikaanse bevolking woonde die bijvoorbeeld als huispersoneel werkte bij de 
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Europeanen.
487

 De Afrikaanse arbeiders reageerden op de alomtegenwoordigheid van ziektes 

en sterfte door massaal weg te vluchten. Aan het einde van 1912 deserteerde bijna de helft van 

de arbeiders die de BTK gerekruteerd had voor de UMHK.
488

 Dat deze deserties op grote 

schaal plaatsvonden, geeft aan dat de arbeiders de omstandigheden in hun kamp, maar 

evengoed de arbeidsomstandigheden, ernstig genoeg namen om het gevaar te lopen 

gesanctioneerd te worden door de staat voor contractbreuk en om er een deel van hun loon 

voor op het spel te zetten, aangezien de UMHK deserties juist probeerde te ontmoedigen door 

een groot deel van het loon pas na afloop van het contract uit te betalen.
489

 

De bepalingen met betrekking tot het stopzetten van het arbeidscontract waren door de 

koloniale overheid vastgelegd in het decreet van 17 augustus 1910. Dit decreet gold voor alle 

Afrikanen die afkomstig waren uit Belgisch-Congo of uit de omliggende kolonies en die 

tewerkgesteld waren bij een Europeaan. De bepalingen in het decreet gaven de mogelijkheid 

aan arbeidskrachten om het contract stop te zetten. Hierbij moeten we echter twee 

opmerkingen maken. Ten eerste kon het contract maar onder specifieke omstandigheden 

worden stopgezet, namelijk wanneer de gezondheid of de veiligheid van de Afrikaanse 

arbeidskracht in gevaar werd gebracht. Ten tweede werden deze mogelijkheden afgeblokt 

door de wetgeving simpelweg niet toe te passen. Omwille van deze twee redenen kon de 

Afrikaanse arbeidskracht het arbeidscontract enkel verbreken door te deserteren.
490

 

Door het decreet van 17 augustus 1910 kon de Afrikaanse arbeidskracht gestraft worden 

wanneer hij deserteerde. Zo kon er een geldboete worden opgelegd of kon de arbeidskracht 

een gevangenisstraf met zware arbeid oplopen. Werkgevers kozen echter vooral voor een 

andere optie die hierboven reeds werd aangehaald, namelijk het uitstellen van de uitbetaling 
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van een deel van het loon tot wanneer de termijn van het arbeidscontract voorbij was – dit dus 

om deserties te ontmoedigen.
491

 

De wetgeving met betrekking tot het stopzetten van het arbeidscontract gaf door haar beperkte 

karakter – enkel wat betreft gezondheid en veiligheid – weinig mogelijkheden aan Afrikaanse 

arbeidskrachten die de werkplaats om andere redenen wilden verlaten. Ook al werd de 

wetgeving voor die twee punten niet toegepast, zorgde het bestaan van de bepaling en het 

beperkte karakter ervan dat de onderhandelingspositie van de arbeidskrachten in de negatieve 

zin werd beïnvloed. Voor arbeidskrachten die zelf naar de UMHK migreerden in plaats van 

met rekruteringsorganisaties mee te gaan – een categorie van arbeidskrachten die in deel drie 

zal worden besproken – kon dit bovendien gevolgen hebben voor de manier waarop hun 

arbeidskracht gecommodificeerd werd.
492

 Voor gerekruteerde arbeidskrachten was echter 

vooral het niet toepassen van de wetgeving en de uitgestelde betaling van een deel van het 

loon van belang. 

Het niet toepassen van de wetgeving en het niet uitbetalen van een deel van het loon tot het 

einde van de werkperiode waren voorbeelden van hoe de UMHK de arbeiders in de korte 

periode die ze werkten aan het bedrijf probeerde te binden. In de context van de primitieve 

accumulatie was er dus niet enkel sprake van extra-economische maatregelen of “direct extra-

economic force”, zoals Marx het noemde, maar ook van “the silent compulsion of economic 

relations”. In beide gevallen werd de mogelijkheid onteigend die de arbeidskrachten hadden 

om hun arbeidskracht zelf te verkopen, werd ook de mobiliteit van de arbeidskrachten op de 

arbeidsmarkt belemmerd en werd dus gepoogd om de commodificatie van arbeidskracht te 

verzekeren tijdens de periode waarin moest worden gewerkt. 

Dat deserties vaak voorkwamen, betekende echter niet dat alle arbeiders deze strategie 

overwogen. De hierboven opgesomde sancties van de koloniale staat en van de UMHK waren 

goede redenen om niet te deserteren. Arbeiders die het werk ontvluchtten, konden immers 

zware straffen oplopen wanneer ze gevonden werden. Terugkeren naar de gemeenschap van 

oorsprong was dus niet altijd een optie.
493

 Daarnaast genoten de arbeiders in Elisabethstad die 
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uit Noord-Rhodesië afkomstig waren een zekere mate van bescherming, omdat als gevolg van 

een overeenkomst tussen de autoriteiten van Katanga en die van Noord-Rhodesië een 

Inspector of Rhodesian Natives werd toegelaten in de stad. De aanwezigheid van deze laatste 

kon wel degelijk een positieve invloed hebben op de arbeidsomstandigheden – en positieve 

veranderingen kwamen uiteindelijk ook de arbeiders uit Belgisch-Congo bij de UMHK ten 

goede.
494

 De duur van het arbeidscontract speelde ook een belangrijke rol om desertie al dan 

niet te overwegen. Arbeiders die door het systeem van migratiearbeid afhankelijk waren van 

zowel een loon als de landbouwproductie om te overleven, aanvaardden enkel contracten van 

korte duur. Desertie kwam onder de rekruten van de BTK voor de Eerste Wereldoorlog vaak 

voor wanneer het evenwicht tussen subsistentiearbeid en loonarbeid in gevaar werd gebracht. 

Een andere reden om niet te deserteren, ten slotte, was de afstand die de arbeiders moesten 

afleggen tussen de werkplaats en de gemeenschap van oorsprong.
495

 

Deserterende arbeiders waren niettemin een gevaar voor de mijnbouwactiviteit van de UMHK 

in Elisabethstad. Een tekort aan arbeidskrachten kon niet alleen prospecties in het gedrang 

brengen, maar ook de werken in de Etoile du Congo. De UMHK probeerde de samenwerking 

tussen de koloniale staat en het bedrijf te versterken en legde druk op de staat om rechtstreeks 

te interveniëren in de rekrutering van arbeidskrachten. Maar wanneer dat het probleem van 

het tekort aan arbeidskrachten niet oploste, ging de UMHK over tot een mechanisering van de 

Etoile. Hierdoor nam echter ook het belang van geschoolde en deels geschoolde arbeiders toe. 

Hoewel de nieuwe functies die bij de mechanisering kwamen te kijken voor een deel 

noodgedwongen werden ingevuld door niet-Afrikanen, konden voor sommige van deze 

                                                                                                                                                                                     

UMHK in Noord-Rhodesië te mogen rekruteren, hield in dat de helft van het loon dat werd 

uitbetaald nadat de contractduur voorbij was pas aan de arbeidskracht werd gegeven wanneer 

deze terug in het district kwam waar hij gerekruteerd was geweest. Desertie door 

gerekruteerde arbeidskrachten kwam veel vaker voor bij de arbeidskrachten die uit Katanga 

afkomstig waren. Daarnaast valt voor Katanga op dat de koloniale staat nauwelijks in staat 

was om de arbeiders te identificeren en terug te halen. Zie: Perrings, Charles. Black 

Mineworkers in Central Africa, passim. 
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functies – bijvoorbeeld machinisten voor het besturen van locomotieven – Afrikaanse 

arbeiders, die dan een beperkte opleiding kregen, goedkoper worden ingezet.
496

 

Bij de officieren van de Force Publique in Ruzizi-Kivu bleek ook een vrees te bestaan voor 

deserties, maar dan wel voor deserties van soldaten. Op desertie stonden straffen zoals de 

onmogelijkheid om terug te keren naar de geboortestreek. Net zoals bij de arbeiders van de 

UMHK liep wie dat wel probeerde het gevaar een zware veroordeling te krijgen. En dit bleef 

gelden, zelfs wanneer de desertie al lang geleden plaatsgegrepen had. Namen van deserteurs, 

hun signalement evenals andere informatie moesten bijgehouden worden door officieren.
497

 

Hoewel er voor Nya-Lukemba geen aanwijzingen zijn van deserties na 1910, was er wel 

sprake van spanningen tussen de soldaten en de officiëren in de post. In 1911, bijvoorbeeld, 

vonden in Nya-Lukemba “des incidents graves” plaats waarbij een soldaat gedood werd door 

een Europeaan.
498

 De zonechef schreef dit toe aan het slechte karakter van de soldaten in 

Kivu, maar volgens de Vice-Gouverneur-Generaal Ghislain lagen geweld en de 

onbekwaamheid van sommige jonge officieren aan de basis van het incident.
499

 Ook later 

bleek dat de straffen die aan de soldaten werden opgelegd veel te zwaar waren en dat de 

Europese officieren te hard optraden. In het inspectierapport van 1913 werd dan ook over de 

militaire post geschreven dat “[l]’esprit est assez bon. Les hommes sont dévoués au blanc, 

mais sans enthousiasme. La discipline gagnerait à être un peu moins rigoureuse dans la 

repression.”
500

 

Gezien de weinige informatie die we hebben over Nya-Lukemba, kunnen we niet nagaan of er 

naast de wrijvingen tussen de soldaten en de officieren andere oorzaken waren die tot het 

hierboven besproken conflict of tot een gebrek aan discipline hebben geleid. Wel blijkt hieruit 

dat de orde in de militaire post na 1910 moeilijk te handhaven was. Ook de rekrutering van 

soldaten buiten Kivu bleek geen garantie te zijn voor een effectieve controle over de 

troepen.
501

 De UMHK, daarentegen, probeerde op andere manieren de arbeiders te 
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controleren. Zoals gezegd, waren hygiënische problemen een reden om de verschillende 

kampen in Elisabethstad van elkaar, van de cité indigène en van de Europese wijk gescheiden 

te houden.
502

 Maar naast de hygiënische aspecten lagen ook controlemaatregelen aan de basis 

van de segregatie. Te grote kampen waren moeilijk te controleren, dus ging de UMHK over 

tot kleinere kampen waar enkel arbeiders van dezelfde bevolkingsgroep samenleefden. Deze 

indeling op basis van afkomst werd eveneens toegepast op de werkplaats.
503

 Zowel op het 

stedelijk niveau als op het bedrijfsniveau was er dus sprake van segregatie. 

De controlemaatregelen gaven echter ook aanleiding tot een bijzondere reactie, namelijk de 

oprichting van gesloten associaties. De belangrijkste associatie in Elisabethstad voor de Eerste 

Wereldoorlog, Butwa, bestond voornamelijk uit mensen die uit het gebied tussen de 

Lualabarivier en het Malawimeer afkomstig waren. De leden van deze associatie hadden dus 

affiniteiten met elkaar die zowel merkbaar waren in de kampen als in de werkploegen. Hun 

activiteiten bestonden uit begrafenis-, dans- en dodenrituelen, maar daarnaast bereidden en 

deelden zij ook voedsel en verzorgden zij zieken. Sommige rituelen waren echter ook gericht 

tegen de Europeanen en tegen de christelijke religie en hebben ertoe geleid dat de koloniale 

staat ingreep door een avondklok in te stellen en dansrituelen te verbieden.
504

 

Deze associaties waren echter niet nieuw. Reeds in de prekoloniale periode waren de gesloten 

associaties een middel van de bevolking om zich te verzetten tegen de hoofdmannen.
505

 

Tijdens de koloniale periode werden sommige rituelen aangepast aan de nieuwe 

omstandigheden, en meer bepaald aan de stedelijke omgeving en de werkplaatsen. 

Voedselbereiding was hier een voorbeeld van. In 1911 werden de eerste bepalingen met 

betrekking tot de behandeling van Afrikaanse arbeiders in Elisabethstad vastgelegd. Dit 

betekende dat bepaalde Europese werkgevers in de stad verplicht waren om hun 

arbeidskrachten van voedsel te voorzien. Echter, de werkgevers wilden dit met een zo min 
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mogelijke kost doen. Het voedsel dat de arbeidskrachten van de UMHK kregen, was – zoals 

eerder aangehaald – niet het voedsel dat ze gewoon waren. Hoewel de hoeveelheid voedsel 

onder normale omstandigheden voldoende zou moeten zijn, waren de meeste arbeiders na het 

werk te vermoeid om het te bereiden. Om die reden aten velen hun maaltijd rauw, met als 

gevolg dat zij hierdoor ziek werden.
506

  

De Butwa-associaties hielden in hun eigen gemeenschappen maandelijks feestmalen wanneer 

de nieuwe maan verscheen. Dit ritueel werd in de steden omgevormd door de Butwa. De 

associatie stond in voor de dagelijkse bereiding van voedsel. Elke dag ging een lid van de 

associatie niet werken, waardoor deze zijn rantsoen verloor. Terwijl de andere leden aan het 

werk waren, zou deze persoon op zoek gaan naar water en brandhout en lette hij eveneens op 

de zieken. Tegen het einde van de werkdag was alles in gereedheid gebracht om de 

rantsoenen te bereiden die de andere arbeidskrachten hadden verdiend.
507

 

Hoewel Butwa een gesloten associatie was, stonden vele rituelen open voor leden van andere 

associaties en voor arbeiders die niet uit de regio tussen de Lualabarivier en het Malawimeer 

afkomstig waren. Maar niet iedereen werd zomaar toegelaten en dat had te maken met hoe de 

leden van de associaties tegenover de hoofdmannen stonden.
508

 Vele arbeiders kwamen, hetzij 

onder dwang, hetzij door een samenwerking tussen de hoofdmannen en de 

rekruteringsbureaus, naar de mijnsites.
509

 De redenen hiervoor moeten we zoeken bij de 

Europeanen die instonden voor de rekrutering van arbeidskrachten. Door een gebrek aan 

middelen en mensen om voldoende arbeidskrachten te bekomen, konden zij niet anders dan 

beroep doen op lokale personen. Door de beperkte tijd die ze in een dorp bleven, werkten zij 

veelal samen met hoofdmannen. Deze hoofdmannen leverden de arbeidskrachten en zamelden 

ook de belastingen in. In de ogen van de Europeanen was het dan ook logisch om de 

machtspositie van de hoofdmannen te versterken. Hierdoor hielden de Europeanen echter 

geen rekening met eventuele andere machtsfactoren. Zij hadden, zoals Bruce Fetter stelde, 

vaak geen inzicht in de werking van de Afrikaanse samenlevingen en instituties.
510

 

De UMHK hoopte dat de hoofdmannen arbeidskrachten zouden blijven leveren. Om die reden 

liet het bedrijf toe dat de hoofdmannen eigen opzichters stuurden die de arbeiders konden 
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controleren.
511

 Maar wie waren deze arbeiders? Aangezien de macht van de hoofdmannen 

door de Europeanen werd versterkt, bepaalden die hoofdmannen ook wie moest gaan werken 

en wie niet. In de eerste plaats stuurden zij slaven en mensen die van buiten de gemeenschap 

kwamen. Vervolgens kwamen mogelijke onruststokers aan de beurt, zoals criminelen, 

voormalige concurrenten die ook hoofdman wilden worden en krijgers die niet langer in 

conflicten konden worden ingezet als gevolg van de kolonisatie.
512

 

De versterking van de macht van de hoofdmannen, aangevuld met de mogelijkheid om 

opzichters te sturen, kon tot gevolg hebben dat hoofdmannen hun politieke positie konden 

versterken. In Elisabethstad bleek dit zich echter beperkt te hebben tot slechts één associatie, 

namelijk de Bambudye van de Luba uit Katanga. Het waren de leden van de Luba-elite die het 

leiderschap van die associatie op zich namen. Zij waren in staat om de loyaliteit van hun leden 

af te dwingen.
513

 Voor andere associaties was dit niet het geval. De meeste arbeiders in de 

kampen hadden een afkeer van de hoofdmannen en hun pionnen in de kampen.
514

 Zij vonden 

dat ze in slavernij verkocht waren en identificeerden zich, in tegenstelling tot de Luba via de 

Bambudye, niet met hun hoofdmannen.
515

 De associaties hadden eigen structuren die 

losstonden van de prekoloniale structuren, met aanvoerders die een zekere autoriteit 

verwierven door hun positie als cultusleider. De arbeiders luisterden enkel naar deze leiders 

en niet naar de opzichters die in naam van de hoofdmannen naar de mijnen kwamen om de 

arbeidskrachten te controleren. De opzichters moesten zich vaak laten inleiden in de 

associaties, waardoor ze echter zelf ondergeschikt werden aan de structuren van die 

associaties en aan de arbeiders die ze juist moesten controleren.
516

 

De vorming van associaties en desertie waren twee manieren waarop arbeidskrachten in 

Elisabethstad reageerden op de werkplaatsomstandigheden en op die in de kampen.
517

 Maar 

waarom werd de ene of de andere reactie het meest geschikt geacht door de arbeidskrachten? 

Kunnen we deze twee soorten reacties verklaren door de “drie factorentheorie” – de 

commodificatie van arbeidskracht, de onderhandelingspositie en de verbanden die 

arbeidskrachten aangingen? 
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De eerste factor, de commodificatie van arbeidskracht, was van toepassing op zowel de 

arbeiders die deserteerden als op zij die tot een associatie behoorden. Zij kwamen voor het 

overgrote deel immers in de stad terecht als gevolg van processen van primitieve accumulatie. 

Hierbij werden verschillende extra-economische maatregelen gebruikt om aan 

arbeidskrachten te geraken. De koloniale staat was direct betrokken bij de primitieve 

accumulatie door het opleggen van belastingen, en indirect via de parastatale BTK, die 

gebruik maakte van dwang en geweld, veelal samenwerkte met de hoofdmannen, en daarnaast 

ook een loonplafond oplegde. In beide gevallen werd er dus arbeidskracht gecommodificeerd, 

maar op een manier die de arbeiders niet toeliet om zelf hun arbeidskracht te verkopen, 

waardoor hun arbeidskracht dus onvrij was.
518

 De manier waarop arbeidskracht werd 

gecommodificeerd had daarnaast ook tot gevolg dat zij als migratiearbeiders werkten voor een 

beperkte periode. Zij maakten deel uit van de klasse van subalterne arbeiders in Elisabethstad, 

maar vormden geen arbeidersklasse aangezien ze nog toegang hadden tot de eigen 

productiemiddelen. De tijd die de arbeidskrachten in de kapitalistische productiewijze 

doorbrachten, was ook van belang voor de twee soorten reacties en hing ook vast aan de 

tweede factor – de onderhandelingspositie. 

Bij de onderhandelingspositie van de arbeidskrachten op de werkplaats moeten we ons de 

vraag stellen hoe zij konden omgaan met de omstandigheden op de werkplaats en wat er 

mogelijk was in de beperkte periode die zij voor een loon werkten. Gezien het feit dat hun 

arbeidskracht niet vrij was, konden zij moeilijk onderhandelen over bijvoorbeeld 

verbeteringen op de werkplaats of over het naleven van de termijn van het arbeidscontract. 

Wanneer de arbeidsomstandigheden onhoudbaar werden of wanneer de termijn van het 

arbeidscontract werd overschreven en de subsistentieproductie in gevaar werd gebracht, was 
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desertie een te overwegen keuze.
519

 Bij de associaties speelde de korte periode van het 

arbeidscontract eveneens een rol. De associaties waren immers tijdelijk van aard en 

verdwenen na afloop van het arbeidscontract.
520

 Zowel desertie als de associaties moeten we 

dan ook beschouwen als korte termijnreacties. 

Dat arbeidskrachten de werkplaats ontvluchtten, was ook een aanwijzing dat de controle op de 

werkplaats niet absoluut was, hetgeen eveneens duidelijk werd in het geval van de associaties 

aangezien arbeiders konden wegblijven van het werk om voedsel te bereiden.
521

 In beide 

gevallen hield het gebrek aan controle in dat de onderhandelingspositie van de 

arbeidskrachten gunstiger was en hen dus meer mogelijkheden en manoeuvreerruimte gaf. 

Maar desertie kon ook een teken zijn dat de controle buiten de werkplaats niet absoluut was. 

Zoals eerder vermeld, had de koloniale staat er alle moeite mee om arbeidskrachten uit 

Katanga die gedeserteerd waren te identificeren en terug te vinden.
522

 Dit moeten we bekijken 

als een externe beïnvloeding van de tweede factor. 

Zowel desertie als associaties vereisten echter ook dat de arbeidskrachten verbanden 

aangingen, de derde factor. Hoewel desertie een individuele actie was, kon deze reactie mijns 

inziens niet plaatsvinden zonder dat de arbeiders, waarvan de arbeidskracht niet vrij was en 

die eventueel sancties konden oplopen, beroep konden doen op verbanden in bijvoorbeeld de 

gemeenschap van oorsprong of eventueel in steden. Onrechtstreeks zorgden deze verbanden 

voor een verbetering van de onderhandelingspositie, aangezien het samen met de onvolledige 

controle op de werkplaats de mogelijkheid gaf om het werk te ontvluchten en dus het 

arbeidscontract te verbreken. Verbanden geven immers het perspectief dat deserteren 

mogelijk is. Deserteren vereist dat de arbeidskracht kan inschatten wat mogelijk is. Het is dus 

een rationele handeling. Dit alles had tot gevolg dat de arbeidskrachten gebruik konden 

maken van een mobiliteit die ze aanvankelijk niet hadden als gevolg van de manier waarop 

hun arbeidskracht werd gecommodificeerd. Door te deserteren, bewogen zij immers buiten de 
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door de koloniale staat gecreëerde wettelijke structuren. Dit was wat Charles Perrings 

informal mobility noemde.
523

 

Bij de associaties waren verbanden duidelijker zichtbaar, maar ze waren vooral noodzakelijk 

voor de associaties om te kunnen bestaan. Enerzijds werd dit duidelijk door het feit dat de 

leden uit dezelfde regio kwamen, zoals we hebben gezien, en anderzijds omdat rituelen van 

bijvoorbeeld de Butwa openstonden voor leden van andere associaties, evenals voor 

subalterne arbeiders die niet afkomstig waren uit de regio tussen de Lualabarivier en het 

Malawimeer. Zoals Fetter ook aangaf, hadden de associaties in Elisabethstad een “interethnic 

character”, tegengesteld aan wat de koloniale overheid dacht, die de associaties als tribale 

organisaties zag.
524

 Afgaande op de definitie van een klasse van subalterne arbeiders hadden 

de associaties om bovenvermelde redenen eerder een klassenkarakter en moeten we de derde 

factor dus ook in relatie tot de eerste bekijken. Met betrekking tot de associaties had de derde 

factor daarnaast onrechtstreeks invloed op de onderhandelingspositie van de arbeidskrachten 

op de werkplaats. Onrechtstreeks, omdat de onderhandelingspositie niet meteen verbeterd 

werd door de associaties, maar wel omdat hetgeen de arbeidskrachten tekort kwamen op de 

werkplaats en in de kampen, deels “gecompenseerd” werd door middel van diverse – 

collectief georganiseerde – activiteiten, zonder dat de arbeidskrachten daarvoor moesten 

deserteren. 

De associaties waren – zowel door het bestaan ervan als door de activiteiten die plaatsvonden 

– collectieve acties. De definitie die Marcel van der Linden gaf aan collectieve acties 

bevestigt voor de associaties ook de theorie met de drie factoren, aangezien alle elementen die 

van der Linden aangaf als redenen voor het plaatsvinden van collectieve acties
525

 ook 

terugkwamen in wat hierboven werd behandeld: er was een groep van subalterne 

arbeidskrachten die gezamenlijk, in plaats van op individuele basis (omdat ze beroep kon 

doen op verbanden), actie ondernam in een poging om te overleven in een stedelijke 

omgeving gedurende een korte periode. 

Maar zoals we gezien hebben, waren de associaties niet nieuw. Zij bestonden al in de 

prekoloniale periode en werden gebruikt als een manier om zich te verzetten tegen de 
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hoofdmannen. Tijdens de koloniale periode kwamen daar ook nog eens de 

werkomstandigheden bij.
526

 De O&GO had niet enkel primitieve accumulatie of een transfer 

van arbeidskracht tot gevolg, maar ook een transfer van associaties vanuit de niet-

kapitalistische naar de kapitalistische productiewijze.
527

 Dit kon, zoals bij de 

voedselbereiding, ook leiden tot een transformatie van bepaalde rituelen.
528

 Wanneer we 

echter de verschillende acties en rituelen van de associaties apart bekijken, was niet alles 

verzet. Voedsel bereiden en delen, bijvoorbeeld, evenals de ziekenzorg en de 

begrafenisrituelen, konden de zware aspecten van het leven in de kampen en op de 

arbeidsplaatsen afzwakken voor de leden van de associatie tijdens hun korte verblijf in 

Elisabethstad.
529

 Andere rituelen, zoals die gericht tegen de Europeanen en tegen de 

christelijke religie, waren dan weer duidelijk verzet en konden rekenen op harde reacties van 

de koloniale overheid.
530

 Maar in hun totaliteit kunnen we de associaties wel als verzet 

beschouwen, zij het dat ze “defensive in aim” waren, zoals Perrings stelde.
531

  

Zowel de associaties als desertie waren manieren om met de structurele valkuil waar Charles 

Perrings het over had om te gaan. Maar desertie, als een vorm van informele mobiliteit, was 

een manier waarop uit het systeem van migratiearbeid werd getreden en waardoor 

arbeidskrachten als het ware de contacten met de kapitalistische productiewijze verbraken – 

tenminste als we ervan uitgaan dat de arbeidskrachten naar de niet-kapitalistische 

productiewijze vluchtten. Fetter beschouwde desertie als passief verzet.
532

 Associaties, 

daarentegen, waren volgens hem een meer effectieve manier om verzet te plegen.
533

 

Associaties waren niet enkel een manier om het leven in Elisabethstad draaglijker te maken, 

maar ook “a rallying point for the articulation of African resentment of their European 

masters.”
534

 In de associaties kon ongenoegen met andere woorden geconcentreerd worden en 

ook vorm krijgen – ongeacht of het gericht was tegen de hoofdmannen of tegen de 

werkgevers, tegen gedwongen rekrutering of tegen de werkomstandigheden. Associaties 

waren een manier die de arbeidskrachten gebruikten om de contacten met de kapitalistische 

productiewijze te reguleren in de stedelijke omgeving en op de werkplaatsen in Elisabethstad, 
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kortom in de interfaces. Het ging hier om “the first effort to control the urban environment 

into which they had been sent”.
535

 

Gezien de structurele valkuil was het moeilijk voor de associaties om op de lange termijn een 

verbetering te bekomen in Elisabethstad. Hoewel de opzichters van de hoofdmannen vaak 

werden opgeslorpt in de associaties en hoewel de arbeidskrachten een manier hadden om met 

het leven in de steden en op de werkplaatsen om te gaan, kon repressie door de koloniale 

overheid het leven in de interfaces wel degelijk lastiger maken voor de arbeidskrachten.
536

 

Niettemin waren de associaties bijzonder omdat ze verzet pleegden tegen zowel prekoloniale 

als koloniale elementen, maar ook omdat ze het resultaat waren van de combinatie van 

elementen uit beide sferen of productiewijzen. Enerzijds bracht de kolonisatie een nieuw 

arbeidsregime, nieuwe structuren en een nieuwe omgeving met zich mee voor de arbeiders, 

maar anderzijds bleven prekoloniale elementen duidelijk aanwezig en werden zij mee 

ingevoerd door de Afrikaanse arbeidskrachten.  

“Those aspects of the precolonial experience that spoke to the need for order and rebirth out 

of chaos and havoc survived the rupture and became important sources of inspiration for 

worker combination.”
537
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3. Van de Eerste Wereldoorlog naar arbeidshervormingen (1914-1924) 

3.1 De Eerste Wereldoorlog 

3.1.1 Een ongezonde toestand 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en ook Centraal-Afrika in de greep van het conflict 

terecht kwam, stonden stad, militaire post en bevolking onder druk en voelden zij – al dan niet 

rechtstreeks – de gevolgen. Belgisch-Congo nam een strategische plaats in en de twee regio’s 

die hier van belang zijn, de omgeving van het Kivumeer en de Copperbelt, speelden een 

sleutelrol in hoe de oorlog op het Afrikaanse continent verliep en in de manier waarop de 

bevolking van de kolonie betrokken raakte bij het conflict. 

Aan het begin van de oorlog bevonden Elisabethstad en Nya-Lukemba zich in een andere 

situatie. De ontwikkelingen van de mijnindustrie na 1910 werd gevolgd door een neergang die 

Elisabethstad met zich meetrok. De economische activiteit in de stad nam af en aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog had een deel van de kolonisten de stad reeds verlaten 

wanneer bleek dat het moeilijk was om snel een fortuin te vergaren. Bij het uitbreken van de 

oorlog woonden ongeveer achtduizend mensen in de stad, de meerderheid Afrikanen.
538

 In 

Kivu werd de aanwezigheid van de koloniale staat ingeperkt nadat in 1910 de oostelijke 

grenzen van de kolonie vastgelegd waren. Een groot deel van de troepen van de Force 

Publique werd teruggetrokken uit de zone Ruzizi-Kivu.
539

 In 1914 bevonden zich in het 

district Kivu slechts driehonderd militairen en vierentwintig gewestelijke agenten.
540

  

Niet iedereen was echter te vinden voor deze minimale bezetting van het gebied. Bij de Force 

Publique gingen aan het begin van 1914 stemmen op die stelden dat een bezetting van Kivu 

absoluut noodzakelijk was. In Kivu waren grote voorraden ivoor en rubber te vinden en de 

Duitsers zouden het gebied zeker in handen proberen te krijgen om zich een weg te banen 

naar een haven aan de Congorivier, waardoor Duits Oost-Afrika in verbinding zou staan met 

Kameroen. Een tweede reden om het gebied te bezetten, was het feit dat de bevolking aan de 

Ruzizi nog niet onder controle gebracht was, vaak de grens overstak en bijgevolg vatbaar zou 

zijn voor Duitse invloeden. De militaire bezetting had dus een dubbel doel. Enerzijds diende 

het om de bevolking onder controle te krijgen. Anderzijds was het een manier om een Duitse 
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inval in Kivu tegen te houden.
541

 Deze stemmen kregen blijkbaar geen gehoor, gezien de 

gereduceerde troepenmacht in het district, hoewel in de eerste maanden van de oorlog het 

aantal soldaten in Kivu en in Nya-Lukemba niettemin gevoelig toenam. 

Midden augustus vielen de Duitsers Uvira en Albertstad aan, waardoor de Belgische overheid 

het bevel gaf om zoveel mogelijk troepen te zenden naar de oostelijke grens van de kolonie en 

om een eventuele invasie in de Duitse gebieden voor te bereiden.
542

 Eind september bevonden 

zich in het oostelijke gedeelte van Kivu meer dan 3000 soldaten, waarvan bijna 500 in de 

zone Nya-Lukemba.
543

 Daarnaast werden in het gebied waar de Bashi leefden verschillende 

militaire posten opgericht. De oprichting van deze nieuwe posten, bracht voor de bevolking 

echter weinig goeds met zich mee. Waar nodig werd de bevolking uit hun dorpen verjaagd. In 

andere gevallen moest zij corveearbeid verrichten. Zo moest zij constructiemateriaal zoeken, 

de posten helpen opbouwen, wegen verbreden zodat de troepen zich gemakkelijker konden 

verplaatsen, en kano’s maken voor transport op het water.
544

 

De militaire post van Nya-Lukemba was echter moeilijk te verdedigen. De post was omgeven 

door hooggelegen gebieden ten zuidwesten van het Kivumeer en langs de Ruzizi, evenals 

door een bergketen aan de Congolese kant van de Ruzizi en het Kivumeer.
545

 Maar ook 

Shangugu, de post die de Belgen enkele jaren voordien hadden verlaten, werd door de 

Duitsers ingenomen. De Duitsers konden van hieruit Nya-Lukemba in het oog houden.
546

 

Daarnaast vielen zij de post aan vanuit loopgraven die ze hadden aangelegd in de 

hooggelegen gebieden. De post was niet bestand tegen artillerie en in geval van een aanval 

door de Duitse infanterie, bijgestaan door machinegeweren, zou de post enkel nog kunnen 

dienen om een aanval af te zwakken. Omwille van deze factoren overwoog de 

districtscommissaris van Kivu, Renard, om de post te verlaten en een kamp op te richten op 

een beter verdedigbare plaats in de buurt.
547

 Elisabethstad, daarentegen, liep geen direct 

gevaar om aangevallen te worden, maar raakte niettemin betrokken bij de oorlog. Bij het 

uitbreken van de oorlog kreeg de UMHK vanuit Brussel het bevel om de productie in stand te 
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houden. Toen Brussel in Duitse handen viel, verhuisde het bestuur van de UMHK 

noodgedwongen naar Londen.
548

  

Voor de UMHK was de oorlog zowel een zegen als een vloek. Door de bezetting van België 

ging het koper uit Belgisch-Congo niet langer naar de haven van Antwerpen, maar naar die 

van Londen. Het koper werd gebruikt om munitie te produceren voor de geallieerden en het 

bedrijf zag zowel de productie als de export stijgen. Daarnaast werd het spoorwegennetwerk 

in Katanga uitgebreid, waardoor het gemakkelijker werd om aan arbeidskrachten te 

geraken.
549

 De UMHK slaagde erin om tijdens de oorlog de spoorwegbedrijven voor eigen 

economisch gewin in te zetten. De BCK richtte zich specifiek op de verhoogde 

koperproductie en de UMHK slaagde erin om door aandelen van de CFK te kopen het beleid 

van die laatste te beïnvloeden en de transportkosten te verminderen.
550

 De oorlog maakte het 

voor de UMHK echter ook moeilijk om kapitaal op te halen en het werd lastig om voedsel te 

bekomen van de Britse bedrijven in Afrika. Niettemin had de stijgende productie van de 

UMHK invloed op Elisabethstad, waar de hoogoven van Lubumbashi uitgebreid werd, met 

meer vraag naar arbeidskrachten tot gevolg.
551

 Aan voldoende aantallen arbeiders geraken, 

bleek echter, net zoals voor de Eerste Wereldoorlog, een probleem te zijn. De bevolking in 

Centraal-Afrika had voldoende redenen om niet in de mijnen te willen werken, maar vaak 

bleek het dat werken voor de UMHK toch het beste alternatief was. 

Een reden om niet voor de UMHK te willen werken, was de gezondheidstoestand in de 

arbeiderskampen en op de werkplaatsen. Door de expansie van de mijnbouwactiviteiten in 

Elisabethstad moesten nog meer arbeiders in de kampen gehuisvest worden. Hierdoor werden 

de kampen niet alleen nog drukker bewoond, maar het werd ook ongezond om er te leven. 

Terwijl het aantal arbeidskrachten op de Lubumbashi-mijnsite op enkele jaren tijd 

verdubbelde, werd de huisvesting niet aangepast aan het groeiende aantal arbeidskrachten. 

Arbeiders moesten, net zoals dat het geval was voor de oorlog, hun eigen hutten opzetten met 

behulp van materialen uit de omgeving. Het verschil met de vooroorlogse periode was echter 

dat in de buurt van de kampen nauwelijks nog bouwmateriaal zoals hout te vinden was. Door 

het groeiende aantal arbeiders waren daarnaast ook meer hygiënische voorzieningen nodig, 
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maar deze kwamen er pas in 1918. Het uitblijven van deze voorzieningen zorgde voor nog 

meer gezondheidsproblemen in het kamp van Lubumbashi. Het gevolg was een stijgend 

sterftecijfer tijdens de oorlog.
552

 Ook de werkplaatsen waren niet gezond voor de arbeiders. 

Longontstekingen als gevolg van stof waren alomtegenwoordig in zowel de Etoile du Congo 

als in Lubumbashi.
553

 De arbeidsomstandigheden op die laatste mijnsite verslechterden tijdens 

de oorlog, waardoor veel arbeidsongevallen plaatsvonden. Alcoholgebruik was de meest 

voorkomende manier waarop arbeidskrachten met deze arbeidsomstandigheden omgingen, 

dronkenschap het resultaat.
554

 

Voor een groep arbeidskrachten in het bijzonder waren de gevolgen van de levens- en 

werkomstandigheden in Lubumbashi duidelijk voelbaar, namelijk voor de arbeidskrachten die 

afkomstig waren uit Angola. Vanaf het einde van 1916 had de UMHK meer arbeidskrachten 

nodig. Hoewel reeds eerder werd overwogen om te rekruteren in Angola was het voor 1917 

voor de UMHK echter te duur om arbeidskrachten uit de Portugese kolonie te halen. De 

opbrengsten die de bevolking uit de rubberhandel kon halen, waren veel groter dan wat met 

loonarbeid kon worden verdiend. Maar in de loop van de jaren 1910 daalden de rubberprijzen, 

waardoor de rubberhandel tegen 1917 niet langer een optie was om te verkiezen boven 

loonarbeid.
555

 

Toch betekende dit niet dat de Angolese arbeidskrachten automatisch gerekruteerd werden 

door de UMHK. De reden hiervoor moeten we zoeken bij de kostprijs die het bedrijf hiervoor 

moest betalen. De rekrutering zou gebeuren via RW&C, dat in tegenstelling tot de BTK 

buiten Belgisch-Congo rekruteerde en dan ook een overeenkomst moest sluiten met de 

Portugese koloniale administratie in Angola. Deze overeenkomst hield echter in dat de 

Angolese arbeidskrachten een loon kregen dat dubbel zo hoog was als wat andere 

arbeidskrachten zouden verdienen in de mijnen. Angolese arbeidskrachten waren dus duurder 

dan de arbeidskrachten uit Katanga en Noord-Rhodesië.
556

 

                                                           
552

 Fetter, Bruce. The Creation of Elisabethville, 57-60. 
553

 Higginson, John. A Working Class in the Making, 33-34. 
554

 Higginson, John. “Disputing the Machines: Scientific Management and the Transformation 

of the Work Routine at the Union Minière du Haut-Katanga, 1918-1930.” African Economic 

History, no. 17: 1-21 (1988), 3. 
555

 Perrings, Charles. “‘Good Lawyers but Poor Workers’: Recruited Angolan Labour in the 

Copper Mines of Katanga, 1917-1921.” The Journal of African History, vol. 18, no. 2: 237-

259 (1977), 238-241. 
556

 Perrings, Charles. “‘Good Lawyers but Poor Workers’”, 239. 



143 
 

Vanaf januari 1917 begon de UMHK niettemin via RW&C met de rekrutering van 

arbeidskrachten in de Portugese kolonie. Twee redenen waren uiteindelijk doorslaggevend. 

Enerzijds had de administratie in Noord-Rhodesië de rekrutering moeilijker gemaakt vanaf 

januari 1917. Anderzijds was er ook een grotere vraag naar arbeidskrachten buiten de 

mijnindustrie waardoor meer mensen vrijwillig naar Katanga migreerden op zoek naar hogere 

lonen en op die manier rekruteringsorganisaties zoals de BTK ontweken.
557

 

Maar ook de Portugese administratie kon voordeel halen uit een overeenkomst met RW&C. 

De dalende rubberprijzen hadden tot gevolg dat de inkomsten van de administratie in Angola 

omlaag gingen. Door arbeidskrachten te leveren aan de UMHK kon dit probleem worden 

aangepakt. Voor de Portugese administratie was het van belang dat de bevolking in het 

overeengekomen rekruteringsgebied belasting moest betalen. Maar de administratie wilde 

eveneens dat de bevolking na afloop van het arbeidscontract terugkeerde naar Angola. Door 

bijvoorbeeld de vrouwen van de arbeidskrachten in Angola te houden, probeerde de Portugese 

administratie te voorkomen dat de rekruten in Katanga zouden blijven. Een systeem van 

migratiearbeid diende dus om de belastingen effectief te kunnen innen.
558

 

De opgelegde belasting was net als in Katanga en Noord-Rhodesië een belangrijk onderdeel 

van de primitieve accumulatie in Angola. Maar ondanks het feit dat de rubberhandel als 

alternatief voor loonarbeid was weggevallen en er dus ook economische redenen waren om 

voor die laatste optie te kiezen, werd de bevolking vaak gedwongen om mee te gaan met de 

rekruteringsorganisaties – bijvoorbeeld via Portugese onderaannemers die door RW&C 

werden ingeschakeld – of werd er gelogen over waar ze zouden worden tewerkgesteld. Wie 

onderweg vluchtte, werd opgespoord en soms werden ook mensen gegijzeld of gedood tot de 

gevluchte personen zich opnieuw kwamen aandienen.
559

 Dwang, bedrog en geweld waren dus 

evengoed kenmerken van de primitieve accumulatie in Angola. De arbeidskracht van de 

rekruten uit Angola was net als die van de rekruten uit Katanga en Noord-Rhodesië onvrij. 

Bovendien beïnvloedde de onvrije arbeidskracht van de Angolese rekruten hun 

onderhandelingspositie in de negatieve zin. Dit werd duidelijk op verschillende manieren.  
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Aanvankelijk werden de Angolese rekruten tewerkgesteld en gehuisvest in Jadotstad. Maar de 

slechte levensomstandigheden in de kampen van Kambove – een mijnsite ten noordwesten 

van Jadotstad waar arbeidskrachten van de Luba uit het noorden van Katanga werkten – en 

het hoge sterftecijfer dat daaruit volgde, droegen ertoe bij dat de BTK nauwelijks nog 

arbeidskrachten kon rekruteren. Daarnaast werd, zoals reeds eerder aangehaald, de rekrutering 

van arbeidskrachten in Noord-Rhodesië bemoeilijkt. Hierdoor was Angola de enige regio 

waar de UMHK nog steeds rekruten vond. In oktober 1917 besliste de directie van de UMHK 

om een groot aantal Angolese subalterne arbeiders over te plaatsen van Jadotstad naar 

Lubumbashi. Zij hadden echter geen keuze wat betreft deze overplaatsing. De arbeidskrachten 

werden ’s avonds laat samengebracht en naar Lubumbashi vervoerd zonder dat ze op de 

hoogte werden gebracht van de plaats waar ze naartoe gingen.
560

 

De slechte onderhandelingspositie van de Angolese subalterne arbeiders had ook gevolgen 

voor hun gezondheid. Aangezien de lonen van deze arbeidskrachten hoger waren dan die van 

andere arbeidskrachten, bespaarde de UMHK op andere kosten zoals voedsel, medische zorg 

en huisvesting. Eens de Angolese arbeidskrachten in Lubumbashi waren aangekomen, werden 

zij in ijzeren hutten met betonnen vloeren gehuisvest. Deze hutten dienden aanvankelijk voor 

de arbeidskrachten uit Noord-Rhodesië. Maar na een maand werden de Angolezen 
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overgeplaatst naar grashutten waar voordien arbeiders uit Belgisch-Congo gehuisvest waren. 

Grashutten verhoogden echter het risico om gebeten te worden door teken, koorts op te lopen, 

gevolgd door ademhalingsproblemen en eventueel sterfte. Deze variant van tekenkoorts kwam 

enkel voor in zuidelijk Katanga, waardoor de meeste Angolese arbeiders bij hun aankomst in 

juni 1917 in de mijnen van Jadotstad nog niet immuun waren voor de ziekte. Ziekte en sterfte 

waren alomtegenwoordig bij deze arbeidskrachten in Lubumbashi. Sterfte was voornamelijk 

het resultaat van longontstekingen, gevolgd door dysenterie en tuberculose.
561

 

Ondanks een verbetering van de gezondheidsomstandigheden na de eerste vijf maanden die 

de Angolese arbeidskrachten doorbrachten in Lubumbashi, besliste de UMHK vanaf april 

1918 om de nog in leven zijnde arbeidskrachten te repatriëren. De laatste arbeider verliet 

Lubumbashi in augustus van dat jaar, waardoor Angolese arbeidskrachten enkel nog te vinden 

waren in Jadotstad.
562

  

Maar vele Angolese arbeidskrachten reageerden op een andere manier op de slechte 

gezondheidsomstandigheden, namelijk door te deserteren. Deze deserties gebeurden echter in 

grote groepen, wat volgens Perrings wees op de behoefte aan collectieve bescherming op de 

terugweg naar huis.
563

 Naast de slechte gezondheidstoestand waaraan de arbeidskrachten 

wilden ontsnappen, was er dus nog een bijkomend doel dat buiten de werkplaats lag. De drie 

factoren – de commodificatie van arbeidskracht, de onderhandelingspositie en de verbanden 

die arbeidskrachten aangingen – kunnen verklaren wat deserties in groep mogelijk maakte. 

Zoals eerder vermeld was de arbeidskracht van de Angolese rekruten onvrij als gevolg van de 

commodificatie ervan door middel van primitieve accumulatie, waardoor zij tot de klasse van 

subalterne arbeiders gingen behoren. Dit had een negatieve weerslag op hun 

onderhandelingspositie – de tweede factor – waardoor zij niet konden bepalen waar ze 

tewerkgesteld werden en geen invloed konden uitoefenen op de huisvesting die ze kregen en 

op de gezondheidsomstandigheden in Lubumbashi.
564

 Maar hoewel de onderhandelingspositie 

van deze subalterne arbeiders slecht was, werd deze wel in de positieve zin beïnvloed door de 

derde factor – de verbanden waarop de arbeidskrachten beroep konden doen. 
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In groep deserteren vereiste dat er beroep werd gedaan op verbanden. Enerzijds was dit nodig 

om de collectieve bescherming onderweg naar de gemeenschap van oorsprong mogelijk te 

maken en diende het dus een doel dat buiten de werkplaats gelegen was. In dit geval was er 

geen invloed op de onderhandelingspositie van de arbeidskrachten. Anderzijds werd er ook 

beroep gedaan op verbanden om desertie in groep mogelijk te maken. Aangezien deserties in 

groep moeilijk onopgemerkt konden verlopen, werd ’s nachts door middel van dans- en 

trommelactiviteiten de aandacht van de toezichthouders afgeleid zodat de arbeidskrachten de 

kampen konden ontvluchten.
565

 Op deze manier werd de onderhandelingspositie dan wel weer 

beïnvloed – in de positieve zin. Net zoals bij de associaties die in het vorige deel werden 

besproken, was het gevolg van de O&GO dus niet enkel dat er een transfer van arbeidskracht 

naar de kapitalistische productiewijze plaatsvond, maar ook dat er elementen uit de 

gemeenschap van oorsprong van bepaalde Angolese arbeidskrachten werden meebracht naar 

de mijnen.
566

 

De deserties in groep, die dus collectieve acties waren, waren niet altijd succesvol. Hoewel de 

afleidingsmanoeuvres de onderhandelingspositie kon verbeteren en dus de mogelijkheid om te 

deserteren kon verhogen, werd de onderhandelingspositie ook beïnvloed van buitenaf, 

namelijk door de controle van de Portugese administratie. Hoewel het aantal deserties in het 

eerste jaar dat de Angolese subalterne arbeiders voor de UMHK werkten (ook buiten 

Lubumbashi) heel hoog lag, werd eveneens een groot deel gevat door de Portugezen en 

vervolgens teruggebracht naar de mijnen. Het gevolg hiervan was dat het aantal deserties 

daalde en laag bleef ondanks de slechte gezondheidsomstandigheden.
567

 

Voor Nya-Lukemba beschikken we over weinig informatie wat betreft de 

gezondheidstoestand in de militaire post. In het najaar van 1914 meldde de 

districtscommissaris dat het verblijf in de post moeilijk te verduren was door de voortdurende 

regen. In de post bevonden zich vele zieken, voornamelijk met bronchitis of reuma. Dat dit 

niet zonder ernst was, bleek uit een geplande evacuatie van de zieken uit de post.
568

 Maar 

Nya-Lukemba bleef niet als enige ongespaard van een blijkbaar precaire gezondheidstoestand. 

Een probleem voor de gezondheid van de bevolking was naast ziektes echter een gebrek aan 

voedsel. Zowel de arbeiders in Elisabethstad als de Bashi kregen hiermee te maken. 
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Terwijl de bevolking in heel Kivu voedsel moest produceren voor de soldaten van de Force 

Publique, had de UMHK door de expansie van het bedrijf en het groeiende aantal 

arbeidskrachten dat daaruit voortkwam meer voedsel nodig.
569

 De landbouwproductie bij de 

Bashi diende in de eerste plaats voor het eigen overleven en niet voor handel, waardoor er 

bijna nooit een surplus geproduceerd werd. Doordat de Bashi voedsel moesten leveren, dat 

voor depots in de militaire posten bestemd was, legde dit een enorme druk op de bevolking.
570

 

De UMHK had dan weer moeite om aan voedsel te geraken bij Britse bedrijven. De 

autoriteiten van de Britse gebieden hadden dit verboden omdat het voedsel bestemd was voor 

hetzij plaatselijk gebruik, hetzij de Britse troepen in Oost-Afrika.
571

 

De bevolking in de Bushi kon met moeite de productie verhogen. Mannen werden vaak 

meegenomen voor corveearbeid of als dragers, waardoor er minder arbeidskrachten 

beschikbaar waren voor werk op het platteland – zeker in het geval van dragers, waarbij 

sterfte geen uitzondering was. Het gevolg was dat het grootste deel van de landbouwproductie 

op de schouders van de vrouwen in de gemeenschappen kwam te liggen en dat er een gebrek 

aan voedsel was voor de bevolking.
572

 Een bijkomend probleem was dat de soldaten van de 

Force Publique tijdens de oorlog veel vee hadden gestolen.
573

  

De problemen van de UMHK om voedsel in te voeren, hadden verschillende gevolgen. Een 

eerste had betrekking op de bevoorrading van de arbeiders in Elisabethstad. De 

voedselverkoop aan Afrikanen en de consumptie van voedsel door diezelfden in de stad werd 

streng gecontroleerd, waardoor de hoeveelheid van, evenals de verscheidenheid aan voedsel 

afnam. Tegelijk probeerde de UMHK de voedselconsumptie in te perken door de migratie van 

vrouwen tegen te gaan, aangezien deze niet in de mijnen werkten. Vaak was de afwezigheid 

van vrouwen een reden voor de arbeiders om hun contract niet te verlengen.
574

 Een tweede 

gevolg van de problemen met de voedselimport was echter dat de bevolking in Katanga meer 

speelruimte kreeg. Niet alleen maakten prijsstijgingen van voedselgewassen dat 

landbouwproductie een te overwegen mogelijkheid werd in plaats van loonarbeid, maar ook 
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voor zij die alleen van landbouwproductie niet zouden kunnen overleven, was een alternatief 

mogelijk, namelijk de vrijwillige migratie naar de mijnen.
575

 

 

3.1.2 Vrijwillige migranten: dragers van vrije arbeidskracht? 

In de eerste drie jaren van de oorlog daalde het aantal arbeidskrachten dat de BTK in Katanga 

had gerekruteerd met ongeveer een derde, zij het dat dit aanvankelijk aangevuld werd met 

meer rekruten uit Noord-Rhodesië door RW&C. De autoriteiten in Noord-Rhodesië legden 

echter steeds meer druk om de rekruteringsactiviteiten voor de UMHK stop te zetten. 

Enerzijds had ze de bevolking nodig om als dragers in te zetten voor de campagne in Oost-

Afrika vanaf 1916. Anderzijds speelden ook de gebrekkige gezondheidstoestand en hoge 

sterftecijfers in de kampen van de UMHK een rol. Vanaf 1917 werd de rekrutering in Noord-

Rhodesië sterk ingeperkt.
576

 Ondanks het dalende aantal arbeidskrachten uit Katanga, haalde 

de UMHK tot 1919 niettemin meer dan de helft van de beschikbare mannen uit de provincie 

om in de mijnen te werken. Het waren deze arbeiders, samen met de rekruten uit Angola, die 

de basis vormden voor de productie van de UMHK.
577

 

De arbeidskrachten die binnen of naar Katanga migreerden, op zoek naar werk, deden dat 

echter niet altijd via de BTK of via andere rekruteringsbureaus, maar op vrijwillige basis. Hier 

waren ook verschillende redenen voor te vinden. Reeds voor 1910, bijvoorbeeld, bleken 

maatregelen om de bevolking in Noord-Rhodesië naar de mijnen in Zuid-Rhodesië te sturen 

de vrijwillige migratie naar Katanga niet tegen te houden. Het duurde minder lang voor de 

bevolking in Noord-Rhodesië om naar Katanga te reizen en daar voldoende geld te verdienen 

om belastingen te kunnen betalen dan wanneer ze naar de mijnen in Zuid-Rhodesië 

trokken.
578

 Een ander, reeds eerder aangehaald voorbeeld gaf aan dat arbeidskrachten naar 

Elisabethstad migreerden omwille van de beschikbare consumptiegoederen.
579

 Maar ook 

tijdens de Eerste Wereldoorlog vond vrijwillige migratie plaats. 

Het eerder vermelde verbod op de voedselexport vanuit de Britse gebieden naar Katanga gaf 

de  mogelijkheid aan de bevolking in Katanga om aan landbouwproductie te doen. In deze 
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periode probeerde de UMHK echter ook haar activiteiten uit te breiden, waardoor de vraag 

naar arbeidskrachten toenam. De mogelijkheid om landbouw als een alternatief voor 

loonarbeid te kiezen, had tot gevolg dat de lonen van ongeschoolde arbeiders in de controlled 

markets – waar de rekruteringsorganisaties actief waren, de formele arbeidsmarkt – en de 

fringe markets – de niet-officiële arbeidsmarkt, buiten de door de koloniale staat gecreëerde 

structuren – verder uit elkaar kwamen te liggen. Wie in landbouwproductie geen alternatief 

zag voor loonarbeid, kon op eigen initiatief migreren naar de UMHK. Deze vrijwillige 

migratie, die via de fringe markets verliep, liet – zeker gezien de nood aan arbeidskrachten bij 

de UMHK – ook toe dat de bevolking zelf kon onderhandelen over de 

tewerkstellingsvoorwaarden.
580

 

Vrijwillige migratie naar UMHK vond zowel plaats vanuit Noord-Rhodesië als vanuit 

Katanga zelf. Tijdens de oorlog hadden bijvoorbeeld slechte economische omstandigheden en 

de gevraagde oorlogsinspanningen in Noord-Rhodesië ertoe geleid dat de bevolking in de 

richting van de mijnen van Katanga migreerde. De migratie vanuit Noord-Rhodesië naar de 

UMHK kende een groei vanaf 1916 tot de devaluatie van de frank na de oorlog. De devaluatie 

van de frank had tot gevolg dat de prijzen stegen. De lonen die werkgevers uitbetaalden, 

konden deze prijsstijgingen echter niet bijhouden. De daling van de reële lonen zorgde ervoor 

dat vrijwillige arbeidskrachten uit Noord-Rhodesië Belgisch-Congo verlieten. Het aantal 

gerekruteerde arbeidskrachten uit Noord-Rhodesië bij de UMHK kende dan weer een 

toename na de oorlog.
581

 

Ook in Katanga trokken arbeiders uit eigen beweging naar de UMHK, ondanks de gevaren die 

verbonden waren aan het werk in de mijnen en ondanks het feit dat er keuze was uit andere 

werkgevers. Dat lonen hierbij een rol hebben gespeeld, blijkt uit het feit dat de arbeiders die 

in 1916 en 1917 de BTK ontweken en zelf naar de UMHK (of de spoorwegensector) 

migreerden een hoger maandloon kregen dan de arbeiders die door de BTK waren 

gerekruteerd. De eerste kregen tussen 11 en 25 frank per maand, terwijl die tweede tussen 6 

en 8 frank kregen als gevolg van een vaste loonschaal die de BTK in 1911 had ingesteld en 

nog steeds gebruikte.
582

 Zowel in Lubumbashi als in de Etoile du Congo bevonden zich 
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arbeidskrachten die op eigen initiatief naar de UMHK hadden gemigreerd. Op die eerste 

mijnsite kwam de meerderheid van deze arbeidskrachten tussen 1915 en 1917 uit Belgisch-

Congo, terwijl de Etoile du Congo voornamelijk arbeidskrachten mocht verwelkomen uit het 

Noorden van Rhodesië. Op deze laatste mijnsite was er echter ook een belangrijk aandeel uit 

Nyasaland afkomstig om redenen die verder in dit onderdeel zullen worden besproken.
583

 

Wat echter opvalt bij deze categorie van arbeidskrachten, is dat zij meer afhankelijk bleken te 

zijn van loonarbeid dan gerekruteerde arbeidskrachten dat waren. Arbeidskrachten die via de 

gecontroleerde arbeidsmarkt door rekruteringsorganisaties naar de mijnen werden gebracht, 

waren afhankelijk van zowel loonarbeid als van subsistentieproductie.
584

 Deze laatste groep 

zat met andere woorden in een structurele valkuil. Maar de vrijwillige arbeidskrachten, zo 

stelde Perrings, “were, for one reason or another, either unwilling or unable to accommodate 

themselves to the rigid pattern of mobility imposed by formal recruitment.”
585

 Zij gingen dus 

op eigen initiatief naar de werkgevers. Maar daarnaast was het aandeel van deserties veel 

groter bij de vrijwillige arbeidskrachten dan bij de gerekruteerde arbeidskrachten. Hoewel 

ongezonde werkomstandigheden, zoals eerder besproken, vaak aan de basis lagen van 

deserties en dit ongetwijfeld ook het geval was bij vrijwillige arbeidskrachten, ontvluchtten zij 

de werkplaatsen terwijl het sterftecijfer bij deze groep veel lager lag, evenals in periodes 

waarin de gezondheidsomstandigheden relatief goed waren.
586

 Hoe kunnen we dit verklaren? 

Gerekruteerde arbeidskrachten, zoals we hadden gezien, waren onvrije arbeidskrachten. Hun 

arbeidskracht werd gecommodificeerd als gevolg van de primitieve accumulatie, maar zij 

hadden dus niet de mogelijkheid om hun arbeidskracht zelf te verkopen. Dit was de eerste 

factor die bepaalde hoe zij reageerden op hun arbeidsomstandigheden.
587

 Zij die vrijwillig 

naar de UMHK of een andere werkgever migreerden, waren echter vrije arbeidskrachten die 

hun arbeidskracht zelf verkochten. Hun arbeidskracht werd evengoed gecommodificeerd en 

zij maakten dus, net zoals de migratiearbeiders, deel uit van de klasse van subalterne 

arbeiders. Het feit dat zij zelf migreerden, had zowel te maken met extra-economische 
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maatregelen (de opgelegde belastingen bijvoorbeeld) als met economische drijfveren (zoals 

de onmogelijkheid om te overleven van landbouwproductie). 

Deze eerste factor was bepalend voor de tweede factor – de onderhandelingspositie van de 

vrijwillige arbeidskrachten. Door het feit dat zij vrije arbeidskrachten waren, konden zij 

onderhandelen over de tewerkstellingsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het loonniveau. Hun 

onderhandelingspositie op de werkplaats was dus gunstiger dan die van gerekruteerde 

arbeidskrachten. Er waren echter ook verschillende zaken die de onderhandelingspositie in 

hetzij de negatieve zin, hetzij de positieve zin beïnvloedden. 

Zo zorgde het decreet van 17 augustus 1910 ervoor dat de Afrikaanse arbeidskrachten het 

contract enkel konden stopzetten wanneer de veiligheid of de gezondheid in gevaar werd 

gebracht – althans, in theorie konden zij dit doen.
588

 Het beperkte karakter van deze 

wetgeving liet niet toe dat het contract om andere redenen werd beëindigd. Dat had tot gevolg 

dat de onderhandelingspositie verslechterd werd, maar ook dat de vrijwillige migranten niet 

langer de mogelijkheid hadden om hun arbeidskracht zelf te verkopen. De arbeidskracht van 

de vrijwillige migranten was dus vrij toen ze naar de werkgever stapten, maar werd door het 

beperkte karakter van de wetgeving onvrij vanaf het moment van de tewerkstelling. 

Hun onderhandelingspositie werd weliswaar ook versterkt door het feit dat zij, in tegenstelling 

tot gerekruteerde arbeiders, geen gevaar liepen om een deel van hun loon te verliezen wanneer 

zij deserteerden. De uitbetaling van een gedeelte van het loon werd voor hen niet uitgesteld 

tot het contract beëindigd werd. Vrijwillige arbeidskrachten kregen ook minder te maken met 

het gevaar om gevonden te worden dan bij gerekruteerde arbeidskrachten het geval was. Dit 

had echter minder te maken met het feit dat ze vrijwillige arbeidskrachten waren, maar wel 

met de plaats waar ze naartoe vluchtten.
589

 Dit brengt ons bij de derde factor – de verbanden 

die arbeidskrachten aangingen. 

De derde factor bleek het minst bepalend te zijn voor de vrijwillige arbeidskrachten. Deze 

arbeidskrachten werden veel minder vaak teruggevonden wanneer zij deserteerden en 

bijgevolg werden er ook veel minder onder hen naar de mijnen teruggestuurd dan bij 

gerekruteerde arbeidskrachten het geval was. De reden hiervoor lag, zoals gezegd, niet zozeer 

aan het feit dat ze vrijwillige arbeidskrachten waren. Wat wel een rol speelde, was dat zij niet 

zo vaak wegvluchtten naar het platteland als gerekruteerde arbeidskrachten. Op het platteland 
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liepen zij immers net zoals de gerekruteerde arbeidskrachten het gevaar om teruggevonden te 

worden. Terugkeren naar de gemeenschap van oorsprong was dus niet altijd een optie.
590

 

Hieruit zouden we dan ook kunnen afleiden dat verbanden met de thuishaven minder 

belangrijk waren om in te schatten of deserteren een mogelijkheid was. Dat verbanden met de 

niet-kapitalistische productiewijze minder belangrijk zouden zijn, betekent weliswaar niet dat 

de rol van deze laatste productiewijze uitgespeeld was. Toch bleek de kapitalistische 

productiewijze hier essentieel te zijn. Perrings stelde het volgende over de vrijwillige 

arbeidskrachten: 

“The point is that such workers had necessarily to retain the freedom to move not only 

between, but within production modes if they were to improve the terms on which they 

disposed of their labour, since for the majority of industrial workers returns to time invested 

in wage labour did not increase with the length of service.”
591

 

Het leek erop dat de eerste factor veel belangrijker was en dat de mogelijkheid om de eigen 

arbeidskracht te blijven verkopen hierbij doorslaggevend was. De vrijheid hebben om te 

migreren binnen de kapitalistische productiewijze was hiervoor dus een noodzakelijke 

voorwaarde. De vrijwillige arbeidskrachten vluchtten weg van hun werkplaats, maar in de 

meerderheid van de gevallen gingen zij niet weg van de arbeidsmarkt – niet naar de 

gemeenschap van oorsprong en dus niet naar de niet-kapitalistische productiewijze.
592

 Hoewel 

ik verbanden binnen de kapitalistische productiewijze niet uitsluit, kan ik het bestaan ervan in 

deze context op basis van de gebruikte literatuur niet aantonen. Wat we wel weten op basis 

van de geraadpleegde literatuur, is dat deserties door vrijwillige arbeidskrachten, net zoals bij 

deserties door gerekruteerde arbeidskrachten, berekende acties waren. De 

werkomstandigheden konden aan de basis liggen van deserties, maar – zoals ik hierboven heb 

gesuggereerd door te verwijzen naar het belang van de eerste factor – leek het eerder dat er 

sprake was van een economische rationaliteit bij de arbeidskrachten die aanleiding gaf tot 

deserties.  

De loonschalen waren in de eerste plaats gericht op gerekruteerde, onvrije subalterne 

arbeiders. Maar zoals we hebben gezien, kwam een tekort aan arbeidskrachten vaak voor bij 

de UMHK, met als gevolg dat de lonen in de controlled markets en die in de fringe markets 

verder uit elkaar kwamen te liggen. Het waren deze loonsverschillen en de nood aan 

                                                           
590

 Perrings, Charles. Black Mineworkers in Central Africa, 183. 
591

 Perrings, Charles. Black Mineworkers in Central Africa, 183. (Nadruk door Perrings.) 
592

 Perrings, Charles. Black Mineworkers in Central Africa, 183. 



153 
 

arbeidskrachten waar de vrijwillige arbeidskrachten op inspeelden. Wanneer de concurrentie 

om arbeidskrachten groot was en de loonsverschillen groot waren, kwam desertie vaker voor. 

In 1913, bijvoorbeeld, kwam deze laatste situatie voor bij de UMHK, terwijl in 1916 de 

loonsverschillen quasi verdwenen waren en het aantal deserteurs daalde. Wanneer in 1918 de 

lonen opnieuw verder uit elkaar kwamen te liggen, nam het aantal gevluchte vrijwillige 

arbeiders weer toe. We kunnen hierbij dus vermoeden – zoals eerder gesuggereerd – dat de 

arbeidskrachten wel degelijk binnen de arbeidsmarkt bleven in plaats van erbuiten te treden en 

dat zij dus op zoek gingen naar werkgevers die hogere lonen betaalden. Maar wat ik 

hierboven een economische rationaliteit had genoemd – in de zin dat de vrijwillige 

arbeidskrachten inspeelden op loonsverschillen en gebruik maakten van hun mobiliteit binnen 

de arbeidsmarkt – kan verder aangevuld worden. Zoals Perrings aangaf, kan de mobiliteit 

binnen de kapitalistische productiewijze erop wijzen dat deze groep van arbeidskrachten meer 

belang hechtte aan een loon om te overleven. Loonarbeid was voor deze subalterne arbeiders 

dus, meer dan bij gerekruteerde arbeidskrachten, een bron van zekerheid om te overleven 

geworden.
593

 

De arbeiders die zelf naar de mijnen en naar Elisabethstad migreerden en ze ontvluchtten, 

probeerden dus buiten de door de koloniale staat gecreëerde grenzen te bewegen. Dat 

betekende echter niet noodzakelijk dat de positie van die laatste ondermijnd werd, 

integendeel. Wanneer nodig, werkte de koloniale administratie in Katanga de BTK en 

bijgevolg ook de UMHK zelfs tegen door een rekruteringsverbod op te leggen in bepaalde 

gebieden van Katanga. In andere gevallen werkte de koloniale staat dan weer samen met de 

BTK. In Lomami, bijvoorbeeld, steeg het aantal rekruten tussen 1914 en 1916 ten opzichte 

van de vooroorlogse jaren met enkele duizenden arbeiders als gevolg van militaire 

tussenkomsten. Aan het einde van de oorlog probeerde de UMHK zelf arbeiders te rekruteren 

en slaagde het bedrijf erin om door een overeenkomst met de koloniale staat en met de BTK, 

met wie de UMHK bijgevolg dus in concurrentie trad, een rekruteringsgebied af te 

bakenen.
594

 

Ondanks het dalende aantal arbeidskrachten van de UMHK bleek mijnarbeid het beste 

alternatief te zijn voor een deel van de bevolking in Katanga en Noord-Rhodesië om te 
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kunnen overleven. Hoewel de omstandigheden op de werkplaatsen en in de kampen de 

bevolking in en buiten Katanga vaak tegenhield om naar de mijnen te migreren en velen de 

rekruteringsoperaties door de Europeanen probeerden te ontwijken, en hoewel het aantal 

rekruten van de BTK tijdens de oorlog daalde, kozen de meesten ervoor om toch in de mijnen 

te werken in plaats van een vorm van arbeid te verrichten waarbij het dodental nog hoger lag 

dan bij de UMHK, namelijk bij de dragers aan het front.
595

 

Aan het begin van 1915 werden ongeveer 10000 soldaten geplaatst aan de oostelijke grens 

van Belgisch-Congo.
596

 In Kivu waren 8000 soldaten gestationeerd voor het offensief in 

Rwanda-Urundi.
597

 Het offensief tegen de Duitsers bracht voor de geallieerden een zege, 

hoewel de Belgen een deel van hun veroveringen aan de Britten moesten afstaan.
598

 Deze 

overwinning was er weliswaar een die de ten koste ging van de bevolking. De troepen die zich 

in 1916 via het zuiden van het Kivumeer verplaatsten, legden een enorme druk op de 

bevolking die zowel voedsel als dragers moest leveren.
599

 Nya-Lukemba was een punt op de 

route die van Kindu in Maniema tot Luvungi aan de Ruzizi liep.
600

 De Bashi voelden 

rechtstreeks de gevolgen van de oorlog. Aangezien weinigen zich als drager wilden inzetten, 

werd de bevolking vaak gedwongen om mee te werken. Een deel van de pagazi of dragers 

keerde uiteindelijk niet terug als gevolg van honger, ziekte of vermoeidheid, of omdat ze 

weggevlucht en verdwaald waren.
601

  

De arbeiders van de UMHK in Elisabethstad, hoewel ver van het front, waren niet zoveel 

beter af dan de dragers. Lonen van de Congolese arbeiders stegen aanvankelijk na 1916, maar 

door de inflatie was deze stijging nauwelijks voelbaar.
602

 Een groep arbeiders in Elisabethstad 

was afkomstig uit Nyasaland. Deze arbeiders hadden onderwijs genoten, spraken Engels en 

werden om die redenen door RW&C, dat het arbeidsbeleid van de UMHK bepaalde, 

tewerkgesteld als boss boys of capitas (opzichters van werkploegen van ongeschoolde 

arbeiders) en klerken of in magazijnen en ziekenposten. Zij kregen betere woningen in de 
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kampen, hogere lonen en betere kledij.
603

 Deze arbeiders waren in de laatste twee jaren van de 

oorlog vooral te vinden in de Etoile du Congo, dat in tegenstelling tot Lubumbashi minder 

gemechaniseerd was en dus meer ongeschoolde arbeidskrachten telde. De boss boys konden 

met andere woorden posities bemachtigen op die eerste mijnsite.
604

 Tot 1913 was de 

meerderheid van de arbeiders daar afkomstig uit Nyasaland en Rhodesië. Maar hun aantallen 

daalden in 1913 en 1914. In 1915 werd omwille van het hoge sterftecijfer een deel van de 

Nyasalanders gerepatrieerd, met uitzondering van de opzichters en klerken. Hun repatriatie 

was echter een voorbode voor nog slechtere arbeidsomstandigheden, aangezien de Inspectors 

of Rhodesian Natives ook (tijdelijk) werden weggehaald. Terwijl de aanwezigheid deze 

inspecteurs voordien aan de basis kon liggen van betere arbeidsomstandigheden, gingen deze 

achteruit na hun vertrek.
605

 

 

3.2 De aanloop naar verandering en hervorming 

3.2.1 De versterkte positie van de koloniale overheid en de bedrijfswereld 

De Eerste Wereldoorlog had in België voor heel wat vernielingen gezorgd. In De Belgische 

regering gingen na de oorlog stemmen op om Belgisch-Congo te gebruiken voor de 

heropbouw van het land. De kolonie moest de grondstoffen leveren en de industrie in België 

zou zich daardoor kunnen herstellen, aldus de regering in België.
606

 Maar de kolonie moest 

eerst zelf nog herstellen van de oorlogsinspanning. Hoe zag de situatie in Kivu en Katanga 

eruit aan het einde van de oorlog? 

Zowel in Kivu als Katanga werden slachtoffers gemaakt onder de bevolking, niet enkel door 

de oorlogsinspanningen, maar ook door de Spaanse griep. Deze epidemie bereikte Katanga in 

de laatste maanden van 1918 en was de reden van heel wat sterfgevallen. De oorzaak van de 

verspreiding van de griep onder de mijnwerkers werd toegeschreven aan de aankomst van 

nieuwe arbeiders. Bijgevolg werden de grenzen van Katanga gesloten om de aanvoer van 
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nieuwe arbeidskrachten uit Angola en Kasaï tegen te houden, maar ook in Katanga werd de 

rekrutering stilgelegd.
607

 In Kivu kwam de griep pas in januari 1919 toe, waar eveneens vele 

doden vielen onder de bevolking die verzwakt uit de oorlog was gekomen.
608

 Net als in 

Katanga moest de administratie in Kivu maatregelen nemen en werd een cordon sanitaire 

ingericht.
609

 

De arbeiders in Elisabethstad ontsnapten niet aan de griepepidemie. De 

gezondheidsvoorzieningen in de stad waren ontoereikend om de zieken te helpen.
610

 Bij de 

UMHK liet de epidemie zich voor het eerst voelen in Lubumbashi in de derde week van 

oktober en niet zoveel later in de Etoile du Congo. De Spaanse griep leidde tot sterfte en 

desertie. In oktober en november 1918 stierven in Lubumbashi 311 arbeidskrachten en 

deserteerden er 128 op een gemiddelde van 2009 subalterne arbeiders. In de Etoile du Congo 

stierven er 115 en deserteerden er 103 op een gemiddelde van 835 arbeidskrachten. Ook 

andere werkgevers in Elisabethstad kregen met sterfte en deserties te maken in oktober en 

november 1918. Van de gemiddeld 5750 arbeidskrachten die werkten voor de koloniale 

overheid, in de handel en in de secundaire industrie (de industrie waar consumptiegoederen 

werden geproduceerd) stierven er 482 en deserteerden er 2000.
611

 

Deserties bij de UMHK kunnen echter niet alleen aan de Spaanse griep worden 

toegeschreven. Ook de slechte werkomstandigheden, de zware arbeid en fysiek geweld tegen 

de arbeiders wanneer de productie niet hoog genoeg was, speelden een rol bij de overweging 

om het werk te ontvluchten.
612

 In Lubumbashi en de Etoile du Congo werd het werk voor een 

hele maand stilgelegd als gevolg van de werk- en gezondheidsomstandigheden.
613

 Niettemin 

moest de activiteit in Lubumbashi doorgaan en besliste de UMHK in december 1918 om 

opnieuw Angolese arbeidskrachten van Jadotstad naar de Lubumbashi over te plaatsen. Het 
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waren deze zeshonderd Angolese arbeidskrachten die, ondanks hun slechte 

gezondheidstoestand, de productie lieten doorgaan.
614

 

Ondanks de Spaanse griep vonden in Elisabethstad en in de omgeving van de vijf 

schiereilanden aan het Kivumeer enkele voor de koloniale staat gunstige veranderingen plaats. 

Enkele oude “vijanden” vielen immers weg. Door een samenspel tussen de koloniale staat en 

de bedrijfswereld slaagden de Belgen in Elisabethstad erin om de Angelsaksische invloeden 

in de stad en in de UMHK weg te werken. P.K. Horner, een Amerikaan die de activiteiten van 

de UMHK in Afrika leidde, werd ontslagen omwille van het hoge sterftecijfers in de mijnen. 

De taken met betrekking tot de zorg voor de Afrikaanse arbeiders werden afgenomen van 

RW&C. Ten slotte werden ook nog de Engelstalige arbeiders in Katanga weggejaagd. In 1919 

en 1920 staakten de Europese arbeiders als gevolg van de devaluatie van de Belgische frank 

en de inflatie. De Vice-Gouverneur-Generaal Tombeur gaf de schuld voor de onrust aan de 

Britten en de syndicale acties die zij voerden. Volgens bestuurders van Belgische bedrijven 

waren de Britse syndicalisten een slecht voorbeeld voor de Belgische arbeiders. De 

werkgevers in Katanga weigerden de contracten van “onruststokers”, voornamelijk Zuid-

Afrikanen, te verlengen. Deze weggewerkte arbeiders werden vervangen door Belgen, die 

minder geneigd waren om hun grieven te tonen. Zij waren veel verder van huis verwijderd 

dan de Zuid-Afrikanen, konden meteen naar België worden teruggestuurd door de UMHK en 

bevonden zich dus in een meer kwetsbare positie.
615

 De stakingen van 1919 en 1920 hadden 

ook tot gevolg dat de koloniale overheid een verbod oplegde aan alle arbeiders, zowel 

“blanken” als “zwarten” – met uitzondering van het “blanke” personeel dat werkte voor de 

koloniale administratie – om vakbonden op te richten. Dat betekende echter ook dat deze 
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arbeiders zich moeilijk konden verdedigen tegen de UMHK.
616

 Ten slotte koos de UMHK 

ook voor Belgische arbeiders omdat ze goedkoper waren door de devaluatie van de frank.
617

 

Ook Kivu kon na de oorlog beginnen aan een geleidelijke metamorfose. De Duitsers in Afrika 

waren verslagen, waardoor de oostelijke grens van Belgisch-Congo nu definitief veilig gesteld 

was tegen eventuele invasies van buitenlandse mogendheden.
618

 Daarnaast onderwierp 

Kabare zich in 1916 definitief aan het gezag van de kolonie.
619

 Na de oorlog vielen ook de 

twee belangrijkste hoofdmannen weg. Kabare stierf in 1919 en Nyarukemba in 1921.
620

 Met 

hen verdween ook het politieke conflict dat de twee in de Bushi uitvochtten. Ten slotte 

zouden we ook kunnen stellen dat de bevolking in dat gebied, verzwakt door enerzijds de 

gevolgen van het conflict tussen de Kabare en Nyarukemba, evenals door die van andere 

interne conflicten onder de Bashi, en anderzijds door de zware oorlogsinspanningen, nog 

moeilijk in staat was om zich actief te verzetten tegen de Belgen in Kivu. Zoals we later 

zullen zien, verzette de bevolking zich tegen de koloniale staat en de ondernemers in de regio 

op een eerder subtiele en moeilijk te bestrijden manier. In Kivu kon de koloniale overheid 

niettemin overgaan tot de effectieve bezetting van het gebied en werd een opening gemaakt 

voor de economische ontwikkeling van de regio. De aanloop naar de ontwikkeling van 

Bukavu begon tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar duurde weliswaar nog tot ongeveer het 

midden van de jaren 1920. 

Kivu was, zoals we hierboven gezien hebben, een belangrijke regio tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Niet alleen kwam het gros van de soldaten van de Force Publique hier terecht, 

maar de bevolking van het district en dus ook de Bashi voelden rechtstreeks de druk van het 

conflict. De militaire post van Nya-Lukemba was een strategische, doch slecht verdedigbare 

plaats tijdens de oorlog.
621

 Renard, de districtscommissaris van Kivu, had reeds bij het begin 

van de oorlog gewezen op het belang van de post voor de omgeving. Hoewel hij overwoog 
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om de post te verlaten, wist hij dat dit gevaren inhield voor de lokale bevolking en voor Nya-

Lukemba omwille van mogelijke invallen van de bevolking uit Rwanda.
622

 De vrees van 

Renard bleek terecht te zijn, want in de loop van de oorlog vonden verschillende invasies 

plaats in de buurt van de militaire post waarbij het Duitse leger werd ondersteund door de 

bevolking uit Rwanda en waarbij doden vielen en vee werd gestolen.
623

 Nya-Lukemba werd 

uiteindelijk toch verlaten in 1915 omdat de post te moeilijk verdedigbaar was.
624

 Tijdens de 

oorlog werd Nya-Lukemba, op dat moment de hoofdplaats van het territoire du Kivu, 

vernietigd, maar in 1916 werd een nieuwe post opgericht op de plaats waaruit later Bukavu 

zou groeien – op de plaats waar later het hôpital des noirs
625

 werd gebouwd – ten westen van 

(maar vlakbij) het schiereiland Nyamoma.
626

 Aanvankelijk beperkte deze post zich tot enkele 

huizen om de soldaten en officieren te huisvesten. Maar in de loop van de jaren 1920 nam de 

bewoning toe en werd de plaats belangrijker voor Kivu.
627
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3.2.2 De economische en stedelijke ontwikkeling na de Eerste Wereldoorlog 

Tijdens de oorlog was de UMHK erin geslaagd om de productie van het bedrijf op te trekken 

en het bedrijf winstgevend te maken. Maar in 1920 kreeg de koperindustrie in navolging van 

de naoorlogse economische recessie een klap en daalden de koperprijzen. Niettemin besliste 

de UMHK om de productiecapaciteit uit te breiden. De voltooiing van de spoorweg naar 

Bukama zorgde ervoor dat het bedrijf nieuwe kopervoorraden kon ontginnen en dat de 

bevolking langsheen de spoorweg gemakkelijker bereikt kon worden om er de voor de 

expansie van de UMHK noodzakelijke arbeidskrachten te vinden. De UMHK kon daarnaast 

ook rekenen op de hulp van zowel de Belgische als de koloniale staat, waardoor de 

Leopoldistische staatsinterventie wederom overleefde. Ten slotte werd de UMHK ook nog 

bijgestaan door de privésector, meer bepaald omdat de Société Générale investeerde in het 

bedrijf.
628

 Helemaal anders was de situatie in Kivu, waar in 1911 reeds de idee van een 

ontwikkeling van de zone Nya-Lukemba opging: 

“Prévoir et préparer la colonisation combien logique de cette belle région [de zone Nya-

Lukemba] du Kivu, dont le sous-sol, encore inconnu, pourrait, du jour au lendemain, en faire 

la plus belle contrée de l’Afrique.”
629

 

Zoals we in het vorige deel gezien hebben, werd dit voorstel geblokkeerd door de zonechef 

van Nya-Lukemba. Maar na de oorlog werd het wel duidelijk dat Kivu door de vruchtbare 

gronden heel wat mogelijkheden bood voor landbouw en veeteelt. Vooral koffieplantages 

zouden later belangrijk worden. Daarnaast was het ook een dichtbevolkt gebied waardoor 

arbeidskrachten in overvloed aanwezig waren. Vanaf 1919 kwamen de eerste kolonisten toe 

in Bukavu, hoewel het aantal nog beperkt bleef tot het midden van de jaren 1920.
630

 

In Katanga opende de UMHK nieuwe fabrieken die efficiënter functioneerden dan voordien 

of dan hun voorgangers. De koperproductie steeg van 19000 ton in 1920 naar 86000 ton in 
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1924. Daarnaast zorgde de expansie van het bedrijf ervoor dat ook andere sectoren, die vaak 

ook verbonden waren aan de UMHK, konden groeien in Katanga, zoals die van de chemie, de 

elektriciteitsproductie en -distributie en de constructie.
631

 Het aantal arbeidskrachten in 

Katanga lag dan ook heel hoog. In 1924 hadden industriële en commerciële bedrijven in 

Katanga die los stonden van de UMHK ongeveer 12000 arbeiders in dienst. Daarnaast waren 

dragers nog steeds een belangrijke bron van arbeidskrachten om goederen te transporteren. 

Ook de landbouwsector, de administratie en de Force Publique stelden grote aantallen mensen 

tewerk.
632

 

In Kivu en vooral in Nya-Lukemba was deze laatste, de Force Publique, de belangrijkste 

werkgever, zoals ik eerder had gesteld. Na de oorlog werd de troepenmacht in de Oostelijke 

Provincie verkleind, zij het dat de vermindering van het aantal soldaten eerder gering was. 

Gedurende de hele jaren 1920 bevonden zich tussen de 16000 en 17000 soldaten in de 

provincie, en een klein deel daarvan in de voormalige Duitse gebieden. In Kivu bleek het 

echter moeilijk om soldaten te rekruteren en werden de vastgelegde quota’s met moeite 

gehaald.
633

 Voor de voormalige zone Nya-Lukemba waren er voor de naoorlogse periode 

geen cijfers beschikbaar in de geraadpleegde literatuur of in de Documents relatifs à l’ancien 

district du Kivu, maar wat we wel kunnen zeggen, is dat het belang van de Force Publique 

afnam en dat plantage-eigenaars, en meer bepaald die van koffieplantages, de belangrijkste 

werkgevers werden.
634

 

Wanneer we Kivu en Katanga vergelijken, valt op dat loonarbeid in die eerste regio nog niet 

veralgemeend was. Het aantal loonarbeiders in Kivu bleef na de Eerste Wereldoorlog heel 

beperkt: minder dan 1000 arbeiders in 1919, waarvan de meerderheid tewerkgesteld werd 

door de koloniale staat.
635

 Hoewel het aantal bedrijven in het district toenam in 1919 en 1920, 

bleef het aantal arbeidskrachten in 1920 (954) laag. De meerderheid werkte in 1920 nog 

steeds voor de koloniale staat (384), gevolgd door de arbeidskrachten in de landbouwsector 
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(300, tegenover 68 in 1919 en 650 in 1922). De rest van werkende bevolking, zijnde het 

dienstpersoneel, de employés en de ouvriers, bedroeg 270.
636

 De UMHK stelde met 12216 

Afrikaanse arbeiders in 1919 en 11837 in 1920 een veelvoud van het aantal arbeiders in Kivu 

tewerk.
637

 

De uitbreiding van de activiteiten van de UMHK vond voornamelijk plaats buiten 

Elisabethstad, maar niettemin voelde de stad en de bevolking die er woonde de gevolgen 

ervan. In 1918 stelde de UMHK er 2000 Afrikaanse arbeiders te werk. In 1924 waren dit er 

3500 op een totaal van 14000 arbeiders voor de hele UMHK. Naast de groei van het aantal 

arbeiders bij de UMHK groeide ook de cité indigène.
638

 In de jaren 1920 probeerde de 

administratie in Katanga de controle over de Afrikaanse wijken in de steden te verscherpen en 

greep ze actief in bij de omvorming en organisatie ervan.
639

 In 1921 liet de Gouverneur-

Generaal de cité van Elisabethstad met de grond gelijk maken. In de plaats moest een nieuwe, 

ver van het Europese gedeelte van de stad verwijderde hygiënische wijk komen, maar dit 

moest volgens een wetenschappelijke planning gebeuren.
640

 Die wetenschappelijke planning 

was niet onbelangrijk en later, in de tweede helft van de jaren 1920, ging de UMHK op 

dezelfde manier tewerk in de arbeiderskampen.
641

 De omvorming van de cité indigène in 

Elisabethstad was echter vooral een voorbeeld van hoe de koloniale staat steeds meer 

intervenieerde in deze periode. Jean-Luc Vellut stelde over de jaren 1920 dat “[t]his was a 

period of state-building, of implanting an organization able to plan social and economic 

development effectively.”
642

 

De cité, gebouwd door soldaten van de Force Publique en door gevangenen, bracht op het 

vlak van huisvesting en hygiëne voor de Afrikaanse bevolking positieve veranderingen met 

zich mee en trok heel wat mensen aan. In 1923 woonden meer dan 3000 mensen in de wijk.
643

 

De nieuwe cité verschilde van de kampen van de UMHK in diezelfde periode. Het bedrijf had 

de oude onderkomens van de arbeiders vervangen door grote slaapzalen. Voor de UMHK was 
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dit goedkoper, maar voor de arbeiders kwam dit duur te staan. Ziektes werden in deze nieuwe 

gebouwen immers gemakkelijker doorgegeven.
644

 

Een soortgelijke stedelijke ontwikkeling bleef alsnog uit in Bukavu. In 1922 waren er slechts 

twee kolonisten aanwezig in de stad. De bewoning en levensomstandigheden van de 

Europeanen waren op zijn best “primitief” te noemen.
645

 De stad was ook moeilijk bereikbaar. 

In tegenstelling tot Elisabethstad, dat via een spoorweg te bereiken was, duurde het meer dan 

een week om vanuit het Tanganyikameer naar Bukavu te reizen. Ook vanuit het noorden werd 

de reis naar de stad bemoeilijkt omwille van de hellingen.
646

 Niettemin kende Bukavu een 

geleidelijke groei en nam het belang van de stad in de regio toe. In 1925 werd Bukavu een 

stedelijk gebied (circonscription urbaine) en werden de grenzen van de stad afgebakend.
647

 

Op dat moment was de stad al gemakkelijker bereikbaar dan voordien als gevolg van de 

wegen die de koloniale overheid liet aanleggen. Er kwamen meer kolonisten toe en het aantal 

arbeidskrachten in de omgeving van Bukavu nam toe. In 1926 steeg het aantal 

arbeidskrachten van 1500 tot 4500.
648

 

De economische ontwikkeling van Katanga en Kivu en de maatregelen van de koloniale staat 

gingen echter ook ten koste van de bevolking op het platteland en in de steden. Vooral in 

Katanga, waar de mijnindustrie zich intussen goed had ingenesteld, was de invloed op het 

platteland duidelijk zichtbaar. In de loop van de jaren 1920 probeerden de bedrijfswereld en 

de koloniale staat de plattelandsgebieden om te vormen op een manier die voor hen het beste 

uitkwam. Enerzijds bleef de overexploitatie van arbeid bestaan als gevolg van de pogingen 

om een deel van de reproductiekosten van de subalterne arbeiders op de plattelandsbevolking 

af te wentelen. Anderzijds wilden de twee spelers ook de sociale gevolgen van de 

arbeidsrekrutering op het platteland zoveel mogelijk weghouden van de steden, iets wat quasi 

                                                           
644

 Higginson, John. A Working Class in the Making, 40. 
645

 Bizuru, Burusa. Naissance de la ville de Bukavu, 68-69. ; Vergelijk ook met de bewoning 

van de eerste Europeanen in Elisabethstad: “Consisting of a few earthworks and ditches, the 

smelter site [Lubumbashi] looked more like an African village than a mining camp. 

Europeans and Africans alike lived in huts built on the African model out of sticks and mud 

with thatched roofs made from long savanna grass. Soil from the huge local termite hills 

made fine bricks, but with the virtual absence of sand no concrete could be mixed to hold 

them together. Without the materials necessary for the construction of more permanent 

buildings the nearby town of Elisabethville was subject to the same constraints.” Zie: Fetter, 

Bruce. The Creation of Elisabethville, 28-29. 
646

 Dutron, Ph. Kivu, terre promise. (Brussel: Les Editions de Belgique, 1934), 10-11. 
647

 Pilipili, Kagabo. Contribution à la connaissance, 12. 
648

 Northrup, David. Beyond the Bend in the River, 148-149. ; Op deze arbeidskrachten en hoe 

ze gemobiliseerd werden, zal in het volgende deel worden ingegaan. 



164 
 

onmogelijk was gezien het feit dat de koloniale staat en de UMHK aan de basis lagen van de 

verzwakking, al dan niet vernietiging van de plattelandseconomieën in Katanga.
649

 

Een ander gevolg van de ontwikkelingen in beide gebieden was de segregatie in de steden. De 

scheidingen tussen de Europese en Afrikaanse bevolking kwam duidelijk naar voor in de 

stedelijke planning. In Elisabethstad werd de Afrikaanse wijk heropgebouwd tussen het 

arbeiderskamp van de UMHK, de Lubumbashirivier en de spoorlijn, voldoende ver 

verwijderd van de Europese wijk, hoewel volgens sommigen niet ver genoeg.
650

 In Bukavu 

was er minder sprake van een duidelijke planning. De segregatie maakte niettemin een deel 

uit van de stad. Xavier Dierckx, een van de eerste kolonisten in Bukavu, gaf zijn arbeiders 

onderdak in een kamp dat weliswaar meerdere malen werd verplaatst en steeds verder kwam 

te liggen van de Europese bewoning.
651

 Zowel de wijk waar de Aziatische inwoners leefden 

als die van de Afrikaanse bevolking werden door de Kawarivier gescheiden van het meest 

westelijk gelegen schiereiland, Nyamoma (la Botte), waar de gebouwen van de koloniale staat 

geconcentreerd werden.
652

 Ook het latere CEC werd begrensd door de Kawarivier en de 

Kadurhurivier.
653

 

Het belangrijkste knelpunt voor de koloniale staat en voor de ondernemingen was echter nog 

steeds de moeilijkheid om aan voldoende arbeidskrachten te geraken. Wat betreft de 

omgeving van Bukavu kunnen we vooralsnog kort blijven: de invloed hiervan bleef beperkt 

op de regio en op de groei van de stad. De economische ontwikkeling begon in de loop van de 

jaren 1920 nog maar pas op gang te komen, in tegenstelling tot in Katanga. De 

koffieplantages werden weliswaar net zoals de UMHK van arbeidskrachten voorzien door een 

systeem van migratiearbeid, maar zoals we later zullen zien, had de migratiearbeid in de 

omgeving van Bukavu een bijkomende en vooral bijzondere dimensie waarbij een arbeider 

zich liet vervangen door iemand anders – en dit zou verregaande gevolgen hebben. Het aantal 

kolonisten in de regio bleef, zoals hierboven gezegd, beperkt tot het midden van de jaren 

1920. Pas na de oprichting van het CNKi in 1927 kwamen meer kolonisten naar de regio en 

werd het duidelijk dat de arbeidskrachten geen inerte massa waren ten opzichte van de 
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koloniale staat, de ondernemingen en de structuren die deze twee laatste – vaak in 

samenwerking met de Afrikaanse elite – probeerden op te leggen aan de bevolking.
654

 

De UMHK kreeg in Lubumbashi tijdens de laatste twee jaren van de Eerste Wereldoorlog te 

maken met een dalende productie omdat er geen steenkool en brandstof meer werd ingevoerd 

vanuit het zuiden van Rhodesië. Ook technische problemen hadden invloed op de productie. 

Zo werd de activiteit in een van de fabrieken op de site stilgelegd vanaf eind november 1918 

tot juni 1919, toen het lokale bestuur onder druk van het management in Europa – omwille 

van een plotse stijging van de koperprijzen – de productie in de fabriek opnieuw moest 

opstarten.
655

 

Naast technische problemen was er een tekort aan arbeidskrachten. De zeshonderd Angolese 

arbeidskrachten die in december 1918 naar Lubumbashi werden overgeplaatst omwille van de 

Spaanse griep
656

, moesten de plaats innemen van ongeveer zeshonderd arbeidskrachten uit 

Noord-Rhodesië en nog eens driehonderdvijftig arbeidskrachten die in onderaanneming in 

Lubumbashi werkten. De arbeidskrachten die de Angolezen – die niet opgeleid waren – 

moesten vervangen, waren echter vertrouwd met het werk in Lubumbashi. De subalterne 

arbeiders uit Noord-Rhodesië – die in de laatste maanden van 1918 het leven hadden gelaten, 

gedeserteerd waren of gerepatrieerd werden – werkten als kopergieters of als 

fabrieksarbeiders. Ook de arbeidskrachten die in onderaanneming waren tewerkgesteld, 

hadden ervaring met het werk.
657

 Bovendien zorgde de nasleep van de stakingen door de 

Europeanen na de oorlog voor bijkomende problemen. De koloniale overheid en de UMHK 

wilden de Angelsaksische invloeden wegwerken en sloegen de acties neer. Het aantal 

“blanke” arbeiders dat Katanga verliet, lag echter hoger dan het bestuur in Lubumbashi had 

verwacht.
658

 Dit had ernstige gevolgen voor de productie aldaar. De Angolese arbeidskrachten 

waren niet opgeleid voor het werk in Lubumbashi, er waren te weinig Afrikaanse arbeiders 

die dat wel waren en er waren eveneens te weinig Europese arbeiders om de Angolezen met 

het werk vertrouwd te maken. Bijgevolg kreeg de meerderheid van deze laatste groep taken 

zoals het duwen, lossen en aftappen van koper toegewezen. Slechts enkelen werden 

                                                           
654

 Bashizi, Cirhagarhula. “Processus de domination socio-économique”, 13-14. 
655

 Higginson, John. “Disputing the Machines”, 3-4. 
656

 Cfr. supra 
657

 Higginson, John. “Disputing the Machines”, 4. 
658

 Higginson, John. A Working Class in the Making, 42. 



166 
 

tewerkgesteld aan de hoogovens of aan machines, waar ongevallen vaak voorkwamen en het 

aantal van deze arbeidskrachten bijgevolg snel daalde.
659

 

In 1922 en 1923 steeg de productie in Lubumbashi weer, maar toch bleven er zich problemen 

voordoen. Zo bleef de hierboven besproken verhouding tussen de het aantal opgeleide en niet-

opgeleide arbeidskrachten in Lubumbashi bestaan.
660

 Daarnaast verbeterde, ondanks nieuwe 

technologische ontwikkelingen die werden doorgevoerd als gevolg van de recessie, de 

kwaliteit van de producten niet. De machines in Lubumbashi overschreden hun 

functioneringscapaciteit, wat zo bleef tot 1928, en er werden minderwaardige producten 

afgeleverd in vergelijking met de producten van andere mijnsites. De herstellingskosten van 

Lubumbashi lagen als gevolg van de capaciteitsoverschrijding veel hoger op deze site dan op 

andere sites in Katanga.
661

 

Voor de Afrikaanse arbeidskrachten bracht de nieuwe technologie niet veel goeds. In 

Lubumbashi werd de productie eerder versneld dan dat de werkdruk voor de arbeiders 

verminderde. Het aantal opzichters om de arbeiders sneller te doen werken groeide naarmate 

de mechanisering toenam. Ook in de Etoile du Congo werden meer arbeiders ingezet om 

intensieve arbeid te verrichten dan dat er sprake was van vernieuwde technologieën. Hoewel 

de UMHK haar positie op de kopermarkt had versterkt, loste de mechanisering het aloude 

maar inmiddels nog nijpender probleem van het bedrijf niet op, namelijk het tekort aan 

arbeidskrachten, en werden de rekruteringsactiviteiten opgedreven.
662

 

Het harde werk in de mijnen werd aangevuld met lage lonen. Naast de segregatie in de steden 

waren de lonen eveneens onderworpen aan een colour bar. Op de Lubumbashi-mijnsite waren 

na de oorlog vooral Afrikaanse arbeiders aan het werk, maar niettemin was het aandeel van 

hun lonen (23,6 percent) in de totale kosten van het bedrijf in 1921 kleiner dan dat van de 

minderheid van “blanke” arbeiders (25,4 percent).
663

 Wanneer we echter de lonen van alle 

Afrikaanse arbeiders in de Copperbelt bekijken, valt op dat die van de Congolese arbeiders 

lager waren dan die van de arbeiders afkomstig uit Noord-Rhodesië. Deze laatste kregen hun 

loon niet uitbetaald in frank maar in pond. Gezien de waardevermindering van de frank in 

1919 was de koopkracht van hun loon groter dan die van Congolese arbeiders die in frank 
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werden uitbetaald. De reële lonen van de arbeiders uit Noord-Rhodesië konden de 

prijsstijgingen in Elisabethstad bijgevolg gemakkelijker bijhouden. Zij kregen voor hetzelfde 

werk hogere lonen dan de Congolese arbeiders. Dat deze laatste er weinig voor voelden om te 

werken voor bijvoorbeeld de UMHK kan hier ten dele door verklaard worden, hoewel werken 

in mijnsector niettemin beter betaalde dan de spoorwegsector en dus de voorkeur genoot.
664

  

De hoge prijzen voor consumptiegoederen zoals voedsel in Elisabethstad werden verergerd 

door de slechte kwaliteit ervan of omdat de arbeiders het voedsel niet kenden. In de kampen 

van de UMHK konden ze weliswaar groenten kopen, maar groenten waarmee ze vertrouwd 

waren, evenals bijvoorbeeld zout en vis, waren schaars. De rantsoenen die de arbeiders in de 

kampen kregen, volstonden niet, maar ze waren wel de beste van de grote bedrijven in 

Katanga. Niettemin probeerden de arbeiders om ze te ruilen voor ander voedsel of voor 

warme kledij. Wanneer ze geen alternatieve maaltijd vonden, aten ze de rantsoenen.
665

 

De problemen op de werkplaatsen en in de kampen, met de lonen en met het voedsel waren 

niet bepaald een stimulans om te werken bij de UMHK. Toch moest het bedrijf om een 

bezetting van 14000 arbeiders te hebben 10000 tot 12000 arbeiders per jaar rekruteren.
666

 Dit 

was een doelstelling die allesbehalve gemakkelijk te behalen was. Sinds 1919 daalde het 

aantal arbeiders van 12216 naar 11837 in 1920, 10820 in 1921 en 7500 in 1922. Pas het jaar 

daarna steeg het tewerkstellingscijfer weer naar iets meer dan 10000.
667

 De concurrentie 

tussen verschillende grote bedrijven om arbeiders zorgde ervoor dat het beschikbare aantal 

arbeidskrachten in Katanga, maar ook in Angola en Noord-Rhodesië snel uitgeput raakte.
668

 

De BTK moest eveneens concurreren met Correa Freres, dat een stevige positie wist uit te 

bouwen in verschillende gebieden van Katanga. De hoeveelheid arbeidskrachten die de BTK 

kon leveren aan de UMHK hing af van hoeveel er onderweg gevlucht of gestorven waren, en 

de aantallen daarvan liepen gemakkelijk op tot in de honderden.
669

 Grote bedrijven hadden 
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niet alleen moeite om de ongeschoolde arbeiders te vinden en te behouden, maar ook 

geschoolde arbeidskrachten deserteerden in grote getale tussen 1923 en 1926. Bijgevolg was 

er meer concurrentie tussen bedrijven om de geschoolde arbeiders, die daardoor hogere lonen 

genoten.
670

 

De activiteiten van de rekruteringsbureaus hadden ook gevolgen voor Elisabethstad. 

Rekruteringsbureaus eisten vaak voedsel op in de regio’s waar ze actief waren, waardoor de 

voedselvoorraden van de gemeenschappen aldaar zodanig slonken dat de bevolking zelden 

een ander alternatief had dan mee te gaan met de rekruteringsorganisaties. Als gevolg van 

deze activiteiten werd voedsel in de cité van Elisabethstad schaars. Daarnaast werden 

gebieden ten zuiden van de stad, waar de lokale bevolking voedsel produceerde voor 

Elisabethstad, militair bezet. Samen met de prijsstijgingen van voedsel maakte dit dat 

bijvoorbeeld gedroogde vis, maniok en maïs moeilijk verkrijgbaar waren in de stad. Een ander 

gevolg was dat de handel in voedsel een neergang kende. Vóór de jaren 1920 zochten 

handelaars voedsel bij elkaar om het vervolgens in Elisabethstad te verkopen, maar tegen het 

midden van de jaren 1920 was deze handel sterk ingekrompen.
671

 

 

3.2.3 De onvolledige controle over de Afrikaanse bevolking in Elisabethstad 

Het leek er in deze periode echter ook op dat de subalterne arbeiders in Elisabethstad meer 

manoeuvreerruimte hadden en dat de controle van de koloniale staat en de UMHK over de 

Afrikaanse bevolking allesbehalve absoluut was. Johannes Fabian wees bijvoorbeeld op het 

hoge aantal soldaten van de Force Publique in de stad. In 1923 waren dit er 1750. Zij werden 

daarnaast aangevuld met een onbekend aantal bewakers en agenten van de UMHK. Het kamp 

van de UMHK zelf telde 3290 inwoners.
672

 De aanwezigheid van de troepenmacht, aangevuld 

met het personeel van de UMHK, kan wijzen erop dat de koloniale staat en de UMHK de 

bevolking in de stad – en bij uitbreiding in de omgeving
673

 – niet volledig onder controle 

hadden. Zoals Fabian het verwoordde: “The ‘forces of order’ were certainly an important 
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element in the urban scene (even if troops were kept apart from the population and many of 

them were deployed up-country).”
674

 

Een tweede aanwijzing dat de controle niet absoluut was, was dat een rigide opdeling tussen 

de cité indigène en de arbeiderskampen niet bleek te bestaan, als die er ooit was, tenminste. 

De geringe controle werd bijvoorbeeld duidelijk door het feit dat er in 1924 in de Afrikaanse 

wijk en in de arbeiderskampen 250 Afrikaanse kinderen woonden, zonder dat de autoriteiten 

wisten of ze in Elisabethstad geboren waren en wie voor hen zorgde.
675

 Daarnaast was de 

keuze van de arbeiders om zich te vestigen in de kampen of in de Afrikaanse wijk eveneens 

een voorbeeld van de onvolledige controle. Arbeiders die door een van de rekruteringsbureaus 

naar de stad gebracht werden, leefden doorgaans in de kampen, waar ze onderworpen werden 

aan het toezicht van hun werkgever. Maar zij die zelf naar de stad getrokken waren, reeds 

eerder in de stad gewerkt hadden of in de stad gebleven waren nadat ze hun contract 

beëindigd hadden, kozen om in de cité te wonen.
676

 In 1924, bijvoorbeeld, werkten 3000 

arbeiders die in de cité verbleven bij de UMHK.
677

 

Deze arbeiders vielen bijgevolg buiten de controle van de UMHK, maar ook de controle van 

de koloniale staat was eerder beperkt in de cité. Tegelijk hadden sommige bevolkingsgroepen 

ook een voorkeur voor hetzij de cité, hetzij de kampen. De arbeiders uit Noord-Rhodesië die 

veel belasting moesten betalen en in een eerder arme regio woonden, zoals de Aushi, gingen 

mee met de rekruteringsbureaus waardoor ze in het kamp van de UMHK terechtkwamen. 

Arbeiders uit het district Lomami, dat later tot de provincie Kasaï zou gaan behoren, kozen 

doorgaans ook voor de kampen. Bij hen bleken vorige ervaringen met de BCK en de 

dwangarbeid die daarbij kwam te kijken doorslaggevend te zijn. Zij zagen de kampen als 

veiligere oorden dan de cité. Zowel in Katanga als in Noord-Rhodesië waren echter ook 

arbeiders te vinden die bewust naar de cité migreerden omdat ze, tenminste als ze werk 

vonden, een hoger inkomen konden vergaren.
678

 

Ten slotte maakten ook de associaties nog steeds deel uit van Elisabethstad. Maar als gevolg 

van de naoorlogse activiteit van de UMHK en van bedrijven buiten de mijnsector, 

ondergingen de associaties ook veranderingen. De vraag naar arbeidskrachten had ertoe geleid 
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dat rekruteringsorganisaties hun terrein uitbreidden. Zo werden in de loop van de jaren 1920 

nieuwe rekruteringsgebieden aangesneden in het westen van Katanga, in Noord-Rhodesië en 

in Rwanda-Urundi. Dit had niet alleen tot gevolg dat het bevolkingsaantal in de Elisabethstad 

steeg, maar ook dat meer mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact 

kwamen. Daarnaast verbleven arbeidskrachten steeds langer in de stad omwille van de 

voordelen die het leven er bood in vergelijking met het platteland. Ook de associaties zouden 

een meer permanent karakter krijgen.
679

 

In de cité indigène was er geen organisatie die zich bekommerde om het welzijn van de 

inwoners. Bijgevolg deelden arbeidskrachten voedsel met werkloze verwanten en vrienden. 

De inwoners van de cité hadden dus dezelfde noden als de bevolking in de kampen voor de 

jaren 1920. Een van de antwoorden hierop was het oprichten van gesloten associaties. De 

Butwa waren echter niet langer dominant in Elisabethstad. Door de grotere etnische diversiteit 

in de stad, was het eerder de norm geworden dat elke etnische groepering een eigen associatie 

had, hoewel er ook associaties waren die een regio als basis namen. Een van de doelen van de 

op etniciteit gebaseerde associaties was om de leden te beschermen tegen andere etnische 

groeperingen. Soms werden ook vechtpartijen georganiseerd tussen verschillende groepen als 

een manier om met etnische tegenstellingen om te gaan.
680

 

Niettemin bleven vele activiteiten die de associaties voordien hielden, behouden. De 

associaties vormden een middel om met de negatieve gevolgen van loonarbeid om te gaan, 

maar tegelijk bleven ook prekoloniale elementen bestaan in het functioneren van de 

associaties. Zij probeerden om datgene te geven wat de UMHK hen niet gaf. Dansrituelen, 

ziekenzorg, maaltijden nuttigen, bier drinken en de spot drijven met het Christendom maakten 

nog steeds deel uit van het oeuvre van de associaties. Zoals voor de jaren 1920 het geval was, 

bleef er elke dag een lid van de associatie in het kamp om de maaltijden voor te bereiden en 

voor de zieken te zorgen. Dit vond tot ongeveer het einde van de jaren 1920 plaats, wat er ook 

op wijst dat de controle op de afwezigheid van arbeiders op de werkplaatsen nog steeds niet 

effectief was.
681

 

Sommige associaties werden ook als een gevaar beschouwd door de koloniale overheid. Zoals 

we eerder hadden gezien, kregen associaties in Elisabethstad te maken met repressie door de 

koloniale overheid. Deze dreiging bestond ook in de jaren 1920. In deze periode ontstonden in 
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de stad meerdere associaties die door hun gelijkaardige activiteiten gekend waren als Les 

Belges.
682

 De activiteiten die hierboven werden opgesomd, kwamen ook hier voor. Daarnaast 

hadden zij ook gemeen met de Butwa dat de leden ervan een afkeer hadden van de 

hoofdmannen omwille van hun betrokkenheid bij het leveren van arbeidskrachten. Om deze 

reden werden de opzichters die door de hoofdmannen werden gestuurd niet toegelaten. De 

leider van de groep was daarnaast een persoon die geen hoge status had. Opzichters van 

werkplaatsen (de capitas of boss boys bijvoorbeeld) of mensen die een opleiding hadden 

genoten in de scholen van de missies in de stad – kortom, mensen die banden hadden met 

Europeanen – werden zelden leider van Les Belges.
683

 

Deze associaties verschilden van de voorgaande associaties in de stad door de manier waarop 

ze hun ongenoegen ten opzichte van de Europeanen kenbaar maakten, namelijk door middel 

van satire.
684

 Zo werd de spot gedreven met bekende Europeanen, droegen de leden van Les 

Belges Europese legeruniformen en namen zij titels over van de koloniale administratie, zoals 

bijvoorbeeld Gouverneur-Generaal, magistraat en politiecommissaris.
685

 De leden geloofden 

dat wanneer zij deze titels overnamen, zij ook de macht zouden krijgen die de Europeanen 

hadden. Leden van deze associaties liepen het gevaar om gevangengezet te worden door de 

koloniale administratie omwille van de aard van de activiteiten, die zij als beledigend 

beschouwde.
686

 

Er was echter meer aan de hand dan dat de activiteiten beledigend zouden geweest zijn voor 

de Europeanen. In de koloniale administratie werd het overnemen van titels niet gezien als 

louter nabootsing. Het werd vooral als gezagsondermijnend beschouwd omdat het impliceerde 

dat de Afrikanen gelijk waren aan de “blanken”. Jean-Félix de Hemptinne, het hoofd van de 

Benedictijnen en een invloedrijk persoon in Elisabethstad, stelde dat de associaties een 

machtsfactor waren waar de Europeanen geen vat op hadden.
687

 De Sous-commission pour la 

Protection des Indigènes, een commissie waar de Hemptinne zetelde, vroeg om preventieve 
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maatregelen tegen de associaties te nemen uit vrees dat zij een bron zouden kunnen worden 

van verzet door de Afrikaanse bevolking of van communistische invloeden.
688

 

 

3.2.4 Het problème de la main-d’oeuvre op een hoogtepunt 

Dat de controle over de Afrikaanse bevolking in Elisabethstad niet absoluut was en dat de 

koloniale administratie hier gevaren in zag, deed echter geen afbreuk aan ontwikkelingen die 

het niveau van de stad overstegen. Het systeem van migratiearbeid hield in dat als gevolg van 

de korte termijncontracten steeds opnieuw gerekruteerd moest worden. Tegelijk betekende dit 

dat de reproductiecapaciteit van de bevolking op het platteland, evenals de economieën aldaar 

ten onder gingen als gevolg van de periodes waarin de mannelijke arbeiders afwezig waren.
689

 

Zoals hierboven werd behandeld, zorgde de concurrentie tussen bedrijven, evenals die tussen 

rekruteringsbureaus, ervoor dat het beschikbare aantal arbeidskrachten snel uitgeput raakte.
690

 

De UMHK probeerde in de eerste helft van de jaren 1920 om de rekruteringskosten en de 

loonkosten – bijvoorbeeld wat betreft het verschil tussen de lonen van de arbeidskrachten uit 

Noord-Rhodesië en die uit Belgisch-Congo – te beperken. RW&C en de BTK poogden om de 

werkperiode te verlengen en op die manier de rekruteringskosten te verminderen. RW&C 

slaagde erin om de termijn van het arbeidscontract van zes maanden naar acht maanden om te 

zetten. Arbeidskrachten die door de BTK gerekruteerd werden, bleven langer op het werk. De 

gemiddelde periode die deze arbeidskrachten werkten, steeg van 9,6 maanden in 1919-1920 

naar 14,5 maanden in 1922-1923. Tegelijk wilde de UMHK het aandeel van de Congolese 

arbeidskrachten in het Afrikaanse arbeidersbestand vergroten. Enerzijds had dit tot doel om 

kosten te besparen op arbeiders uit Noord-Rhodesië. Anderzijds kon de UMHK via de 

koloniale overheid meer controle houden over de arbeidskrachten uit Belgisch-Congo en over 

de arbeidsmarkt in de kolonie.
691

 

De UMHK wilde ook meer Congolese arbeidskrachten inzetten ter vervanging van “blanke” 

arbeiders. Dat vereiste echter ook dat de Congolese arbeidskrachten opgeleid werden. Vanaf 
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1924 werden zowel vrijwillige arbeidskrachten als BTK-rekruten door middel van een premie 

aangemoedigd om na het beëindigen van hun contract opnieuw in dienst te treden voor een 

periode van twaalf maanden. Daarnaast wilde de UMHK ook dat het loonplafond voor 

vrijwillige arbeidskrachten afgeschaft werd. Ten slotte werden de beperkingen opgeheven 

voor arbeidskrachten om vrouwen mee te brengen.
692

 Sommige van deze maatregelen werden 

in de tweede helft van de jaren 1920 behouden. Anderen werden aangepast en er werden ook 

maatregelen toegevoegd in een poging om een oplossing te vinden voor het tekort aan 

arbeidskrachten.
693

 

Voor de Afrikaanse arbeidskrachten in Elisabethstad en daarbuiten speelden in deze periode 

de werkdruk, ziektes, fysiek geweld en de dalende koopkracht van de lonen een rol in hoe zij 

over loonarbeid dachten.
694

 In 1923, bijvoorbeeld, bereikte het aantal BTK-rekruten bij de 

UMHK een hoogtepunt, maar daarna was er een daling van deze categorie merkbaar. Dit was 

het gevolg van de lage lonen die BTK-rekruten kregen op een moment dat de prijzen stegen. 

Volgens Perrings was loonarbeid geen aanlokkelijk alternatief voor andere economische 

activiteiten.
695

 Maar de meest voorkomende manier waarop arbeidskrachten in de eerste helft 

van de jaren 1920 op de werkplaatsomstandigheden reageerden, was door te deserteren. Dat 

kon bijvoorbeeld het gevolg zijn van de werkdruk of van ziektes, maar ook de duur van de 

werkperiode kon een reden zijn om het werk te ontvluchten.
696

 

Rekruteringsbureaus, zoals de BTK, respecteerden niet altijd de lengte van het arbeidscontract 

en een tijdige terugkeer naar huis was bijgevolg niet gegarandeerd, waardoor de arbeiders 

vaak niet op tijd terug waren voor het volgende plantseizoen. Deserteren was dan vaak de 

enige mogelijkheid die deze arbeidskrachten hadden om een evenwicht tussen loonarbeid en 

subsistentiearbeid te behouden. Daarnaast verleenden de hoofdmannen niet altijd de hulp die 

de koloniale overheid en de UMHK van hen verwachtten te krijgen. Hoofdmannen 

informeerden de gewestelijke overheden bijvoorbeeld niet over de aanwezigheid van 

deserteurs in hun hoofdmanschappen of ze weigerden om gevluchte arbeidskrachten terug te 
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sturen naar hun werkplaatsen.
697

 De houding van de hoofdmannen, zo stelde Higginson, 

“reinforced the propensity to flee.”
698

 

In de eerste helft van de jaren 1920 waren deserterende arbeiders een “vaste waarde” 

geworden bij de UMHK. Het probleem om aan voldoende arbeidskrachten te geraken bracht 

het perspectief op nieuwe uitbreidingen van het bedrijf in gevaar.
699

 De UMHK en de 

koloniale staat hadden de bevolking in de loonarbeid gedwongen, maar het waren de 

loonarbeiders die deze twee tot verregaande hervormingen dwongen. De O&GO zou het tot 

dan toe in Katanga gevolgde pad een andere wending geven. 

In Kivu kwamen problemen op deze schaal niet voor omwille van de geringe economische 

ontwikkeling, hoewel de vraag naar arbeidskrachten in het district op termijn steeg door het 

groeiende aantal kolonisten. Maar wanneer we het district bekijken in het kader van de 

Oostelijke Provincie waartoe het behoorde, wordt het duidelijk dat ook buiten Katanga heel 

wat arbeidskrachten nodig waren. De Eerste Wereldoorlog zette een rem op de industriële 

ontwikkeling in de provincie, evenals op administratieve hervormingen en de aanleg van 

wegen, terwijl meer druk kwam te liggen op de bevolking die voedsel moest produceren, 

dwangarbeid moest verrichtten en dragers moest leveren – zaken waaraan de bevolking in de 

omgeving van het Kivumeer niet ontsnapte, zoals we hebben gezien. Maar ook na de oorlog 

waren dragers nog steeds noodzakelijk om voedsel, industriële, mijn- en landbouwproducten 

te transporteren. De vraag naar arbeidskrachten was, net als in Katanga, heel hoog.
700

 

Dit tekort aan arbeidskrachten in beide provincies was inmiddels dus een problème de la 

main-d’oeuvre geworden. Vanaf 1924 kwam op initiatief van de koloniale staat een 

commissie samen om een antwoord te geven op de vraag hoe de ondernemingen aan 

voldoende arbeidskrachten konden geraken zonder daardoor de “ontwikkeling” van de lokale 

bevolking te ondermijnen. De woorden van de Commissie waren duidelijk: “La situation 
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actuelle est parfois critique par le fait surtout que les ressources ne concordent pas 

géographiquement avec les besoins.”
701
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4. Arbeidshervormingen en ongelijke ontwikkeling (1924-1930) 

4.1 De Commission pour l’Etude du problème de la main-d’oeuvre (1924-1925) 

De in 1924 door de koloniale staat opgezette Commission pour l’Etude du problème de la 

main-d’oeuvre moest het onevenwicht tussen de reproductiecapaciteit van de bevolking in de 

kolonie enerzijds en de noden van de ondernemingen anderzijds oplossen. Een deel van de 

maatregelen had dan ook betrekking op de rekrutering van arbeidskrachten. Interessant hierbij 

was dat de commissie het systeem van migratiearbeid, dat tot dan toe nog steeds dominant 

was in de kolonie, niet in vraag stelde, maar eerder een correctie wilde aanbrengen. De 

gemeenschappen in de kolonie moesten nog steeds arbeidskrachten leveren, maar de koloniale 

staat moest nagaan hoeveel arbeidskrachten er beschikbaar waren. Aangezien de 

bevolkingstellingen van de koloniale staat nooit betrouwbaar waren, waren de inschattingen 

van het bevolkingsaantal in de verschillende regio’s eerder vage veronderstellingen dan dat ze 

effectief klopten.
702

 Niettemin heeft de koloniale staat via de arbeidscommissie een kader 

gecreëerd waardoor de primitieve accumulatie kon blijven voortduren, hoewel sommige 

beslissingen – en bijgevolg ook de primitieve accumulatie – werden overstegen door de 

stappen die de UMHK ondernam. 

Een eerste maatregel met betrekking tot rekrutering hield in dat vijf percent van de gezonde 

volwassen mannen (hommes adultes valides) gerekruteerd mocht worden in de lokale 

gemeenschappen. Ten tweede konden Europese ondernemingen die zich bevonden op twee 

dagen stappen van die gemeenschappen vijf percent extra arbeidskrachten vragen aan die 

gemeenschappen. De commissie redeneerde hierbij dat de extra vijf percent geen verlies 

betekende voor die gemeenschappen. Echter, om het familiale en sociale leven van de 

gemeenschappen – de reproductiecapaciteit, met andere woorden – niet in gevaar te brengen, 

mocht het aantal overblijvende gezonde volwassen mannen niet onder 22,5 vallen per 75 

vrouwen, kinderen, ouderen en zieken. Een derde maatregel met betrekking tot rekrutering 

stelde dat vijftien percent van de gezonde volwassen mannen in de lokale gemeenschappen 

kon worden ingezet voor voedselproductie of als drager voor korte afstanden. Provinciale 

overheden hadden de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen in de vastgelegde 
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percentages, maar die van de eerste en de tweede maatregel werden als maxima 

beschouwd.
703

 

Om de rekruteringsoperaties mogelijk te maken, wilde de commissie economische zones 

instellen, los van de administratieve indelingen.
704

 Voor elke zone économique moest de 

bevolking geteld worden: het aantal arbeiders dat in de zone zelf, in de directe omgeving van 

eigen gemeenschap, of buiten de economische zone werkte. De zones moesten enerzijds de 

exploitatie van grondstoffen en natuurlijke bronnen en anderzijds de mobilisatie van 

arbeidskrachten om de reeds aanwezige bedrijven van voldoende arbeidskrachten te kunnen 

voorzien mogelijk maken.
705

 De koloniale staat kon ook nieuwe ondernemingen weigeren in 

regio’s waar een tekort aan arbeidskrachten was of waar andere bedrijven “servant pleinement 

l’intérêt général” de arbeidskrachten nodig hadden.
706

 Belgisch-Congo werd, zoals Bruno De 

Meulder stelde, “een model van het utilitaristisch kapitalisme. Elke zone heeft zijn nut. De ene 

levert arbeid of voedsel, de andere produceert exportgoederen. Niets blijft onbenut in de grote 

mise en valeur.”
707

 

In elke provincie werd de oprichting van rekruteringsbureaus aangemoedigd. Dit ging om 

privéorganisaties die gecontroleerd zouden worden door de overheid en door tussenpersonen 

in de regio’s waar gerekruteerd werd. Waar de vorming van zo een bureau of het functioneren 

ervan niet mogelijk was, moesten provinciale diensten maatregelen nemen om de rekrutering 

uit te voeren of te controleren, hetzij door de oprichting van een eigen rekruteringsbureau, 

hetzij door toestemming te geven aan bedrijven om te rekruteren.
708

 Staatsinterventie bij de 

rekrutering bleef niettemin belangrijk, ook al werd later, vanaf 1928, gepoogd om de rol van 
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de koloniale staat te beperken tot het voorzien van propaganda om de Congolese bevolking 

aan te zetten tot loonarbeid.
709

 

Andere, maar zeker geen onbelangrijke beslissingen van de commissie stelden dat afmattend 

werk zoals dat van dragers beperkt moest worden. De huisvesting voor de Congolese 

arbeiders moest uit duurzame materialen bestaan. Wanneer mogelijk moesten bedrijven 

mechaniseren. Zij moesten eveneens stuklonen instellen en de Congolese arbeidskrachten 

opleiden.
710

 Beslissingen zoals deze kregen een praktische navolging, zij het dat de 

verschillen tussen Katanga en Kivu groot waren, zoals we verder zullen zien. 

Interessant met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling was dat de commissie de 

buitengewoonterechtelijke gebieden in de buurt van de steden onder handen wilde nemen. Ze 

stelde immers vast dat “[u]ne proportion appréciable de travailleurs au services des 

Européens se détache définitivement du milieu indigène. Les uns se groupent autour des 

entreprises auxquelles ils ont été attachés; d’autres forment des agglomérations parfois très 

importantes autour des grands centres commerciaux et industriels de la colonie.”
711

 Zoals we 

hebben gezien, kwam dit reeds voor in Elisabethstad.
712

 Maar ook omtrent de 

arbeiderskampen nam de commissie beslissingen die later verregaande gevolgen zouden 

hebben. Rekrutering op lange afstand moest beperkt worden. De voorkeur werd gegeven aan 

gehuwde mannen wanneer de arbeiders wel van ver werden gehaald. Ook hun verwanten, 

vooral hun vrouwen, konden meekomen. Daarnaast moesten medische voorzieningen worden 

uitgebouwd en stelde de commissie het doel voorop om de kindersterfte in te perken en het 

geboortecijfer op te trekken.
713

 

 

4.2 De gevolgen van de arbeidscommissie voor de UMHK en de kolonisatie in Kivu 

De beslissingen van de Commission pour l’Etude du problème de la main-d’oeuvre golden 

voor de hele kolonie, maar hoe konden ze in de praktijk worden omgezet in regio’s die op 
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verschillende manieren tot ontwikkeling waren gekomen of nog tot ontwikkeling aan het 

komen waren? In Katanga werd de economie rond deze periode gedomineerd door de 

mijnindustrie. Maar in Kivu werd in de tweede helft van de jaren 1920 nog maar pas 

nagedacht over hoe de toekomst van het district er moest uitzien. 

De arbeidscommissie wilde de industriële ontwikkeling van de kolonie beperken of op zijn 

minst een planning uitwerken waardoor de Congolezen niet te veel druk zouden ervaren bij 

een eventuele industriële groei.
714

 Gezien de samenstelling van de commissie kunnen we ons 

echter afvragen in hoeverre de omstandigheden waarin de bevolking leefde aan de basis lagen 

van deze overweging. De commissie was allesbehalve neutraal. Naast de functionarissen van 

de koloniale staat waren ook de grote bedrijven die zich in de kolonie bevonden, waaronder 

de UMHK, goed vertegenwoordigd.
715

 Het standpunt van de commissie omtrent de industriële 

ontwikkeling werd dus eerder ingegeven door de bedrijven die geen nieuwe concurrenten 

wilden in de kolonie. Dat zou immers betekenen dat de competitie om arbeidskrachten 

aangescherpt zou worden en het zou het problème de la main-d’oeuvre erger maken.
716

 

Zowel voor de Oostelijke Provincie als voor Katanga zijn er voorbeelden te vinden van hoe de 

koloniale staat de industriële ontwikkeling kon tegengaan. Voor die eerste stelde de 

provinciegouverneur Moeller in 1928 voor om nieuwe Europese investeringen op te schorten, 

zodat de beschikbare arbeidskrachten toekwamen aan de reeds aanwezige industrieën. Extra 

rekruteringen werden dus verhinderd.
717

 In 1928 stelde het Comité consultatif de la main-

d’oeuvre, die de arbeidscommissie van 1924-1925 moest evalueren, het volgende: 

“Il importe que ceux, de plus en plus nombreux, qui envisagent la création d’entreprises au 

Congo sachent que beaucoup de régions n’offrent plus à présent aucune perspective de 

réussité de leurs projets et qu’il faut qu’ils attendent une époque plus favorable, peut-être 

lointaine, s’ils ne préfèrent s’engager dans les voies que leur ménageront les nouvelles 

dispositions.”
718

 

In de lijn van deze stelling was het volgens het subcomité van Katanga aangewezen om de 

groei van het aantal ondernemingen in de provincie tegen te gaan voor een periode van 
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(mogelijk) vijf jaar. Dat gold ook voor de mijnindustrie, hoewel uitzonderingen konden 

worden gemaakt wanneer deze verbonden waren aan de koperindustrie, zoals in Haut-Luapala 

waar Elisabethstad zich bevond.
719

 Dat dit de UMHK ten goede kwam, hoeft niet betwijfeld te 

worden. Maar grote bedrijven zoals de UMHK kregen daarnaast hulp van de koloniale staat 

die de maatregelen van de arbeidscommissie soepeler maakte voor hen. 

De rekruteringspercentages, die sowieso al konden worden veranderd, hielden bijvoorbeeld 

geen rekening met mensen die vrijwillig in loondienst traden. Voor de Europese 

ondernemingen op twee dagen stappen van een gemeenschap werd “twee dagen stappen” 

geïnterpreteerd als “twee dagen reizen” met de trein. In Haut-Luapula, het district in Katanga 

waar Elisabethstad toe behoorde, werd geen onderscheid gemaakt tussen arbeid ver van huis 

en arbeid in de omgeving, zogezegd omwille van de transportmogelijkheden. De interpretaties 

van de regels over reizen en afstand maakten dus dat de beperkingen op 

langeafstandsrekrutering heel flexibel waren. De UMHK kreeg daarnaast ook nog eens de 

steun van de koloniale staat om een eigen rekruteringsprogramma in de praktijk te brengen, 

wat dus zou betekenen dat de UMHK rechtstreeks in concurrentie trad met de BTK. Pogingen 

om de BTK, die inefficiënt bevonden werd, af te schaffen, mislukten, maar de UMHK kreeg 

niettemin de toestemming van de koloniale staat om haar eigen rekruteringsmissies te 

ondernemen.
720

 

Voor de UMHK kwam de hulp van de koloniale staat op het juiste moment. In december 1925 

beperkten de autoriteiten van Noord-Rhodesië de rekrutering voor de mijnen in Katanga om 

de eigen mijnen te ontwikkelen en te exploiteren. De UMHK kreeg van Gouverneur-Generaal 

Rutten het monopolie op de rekrutering van arbeidskrachten in bepaalde gebieden van de 

kolonie buiten Katanga. In 1926 kon het bedrijf rekruteren in het district Maniema, gelegen in 

de Oostelijke Provincie, en in het mandaatgebied Rwanda-Urundi. Het jaar daarna kwamen 

daar ook nog delen van het district Lomami bij die door de voltooiing van de spoorweg 

bereikbaar waren gemaakt.
721

 Naast deze rekruteringsmissies, haalde de UMHK ook nog eens 

voordeel uit de beslissing van het subcomité van Katanga dat elke regio in de provincie vijf 

percent van de gezonde volwassen mannen moest afstaan aan Haut-Katanga industriel, de 
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regio waar het bedrijf zich bevond.
722

 Ten slotte werd de BTK gereorganiseerd en in 1927 

omgevormd tot het OCTK. Het rekruteringsbureau moest ook arbeidskrachten leveren voor de 

kleinere bedrijven in Katanga, maar ze kregen die pas nadat aan de noden van de UMHK (en 

de BCK) was voldaan.
723

 Hoewel de UMHK in staat was om de eigen positie te consolideren 

in Katanga, waren er toch nog steeds te weinig arbeidskrachten voor het bedrijf. Bijgevolg 

nam de UMHK maatregelen om dit probleem definitief op te lossen – maatregelen die de 

beslissingen van de arbeidscommissie van 1924-1925 overstegen.
724

 

Terwijl in Katanga de mijnindustrie verder groeide, was het in Kivu veel moeilijker om 

mijnen te openen. Met uitzondering van cassiteriet (tin) waren de bodemmineralen doorgaans 

van lage kwaliteit en ze vereisten installaties om ze te bewerken, evenals infrastructuur 

waarvan de kost heel hoog lag.
725

 De prospecties naar tin in het oosten van Belgisch-Congo, 

en ook in Kivu, begonnen na 1928, maar de eigenlijke ontwikkeling van de mijnindustrie in 

het district kwam pas op gang vanaf 1935.
726

 Mijnbouw in Kivu was voorlopig dus 

uitgesloten. Niettemin was de toekomst van het district een discussiepunt op het Comité 

régional van 1927. De discussie over hoe het gebied tot ontwikkeling moest komen, hing 

samen met de vraag wat de mogelijkheden waren voor de kolonisatie van de regio, rekening 

houdende met de bevolkingsdichtheid, de beschikbare arbeidskrachten, waar de kolonisatie 

zich op moest richten – veeteelt, voedselgewassen, exportgewassen – en of de landbouw van 

de Europeanen zich parallel met die van de lokale bevolking moest ontwikkelen.
727

 

Over een aspect was iedereen in het comité het eens: de regio moest gekoloniseerd worden 

door Belgen. Het grensgebied van de kolonie werd bevolkt door voornamelijk Angelsaksische 

buitenlanders, waarvan de aanwezigheid als verdacht ervaren werd. Het waren spionnen, 

voortekenen van de intrede van buitenlandse kapitalisten, aldus het comité.
728

 Een soortgelijke 
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vrees voor buitenlanders, die doet denken aan wat voordien de koloniale staat en de 

plaatselijke autoriteiten in Katanga in de greep hield, was ook te bemerken bij de hogere 

posities in de hiërarchie van de koloniale staat. In 1928 stelde de Minister van Koloniën 

Jaspar ter legitimering van de exploitatie van Kivu en de oprichting van het CNKi dat  

“[i]l y a […] urgence, grande urgence à mettre en valeur la région du Kivu […] au point de 

vue de la colonie même, car si nous ne voulons pas voir la région du Kivu colonisée par des 

éléments étrangers, il faut implanter des Belges sans tarder.”
729

 

Naast de vrees voor een buitenlandse invasie, werden ook onderwerpen besproken die 

betrekking hadden op de economische organisatie van Kivu. Het comité was bijvoorbeeld 

gekant tegen het naast elkaar bestaan van de Europese kolonisatie en de gewassenteelt door de 

lokale bevolking. Niet alleen zou dit betekenen dat de Europeanen moesten concurreren met 

de bevolking aldaar, maar daarnaast, zo stelden de aanwezigen in het comité, droeg de lokale 

bevolking geen zorg voor de gewassen die ze verbouwden.
730

 Zoals we verder zullen zien, 

had dit echter ook andere redenen. 

De districtscommissaris van Kivu zag zijn heil in een toename van het aantal kolonisten die 

zich met hun gezinnen in de regio kwamen vestigen. Hij wilde van Kivu een tweede Kenia 

maken, waarbij de lokale bevolking in de buurt van het Kivumeer geleidelijk aan verplaatst 

werd in westelijke richting. De vrijgemaakte gebieden aan het meer konden dan dienen voor 

de kolonisten. De provinciegouverneur Moeller, die het comité voorzat, wees echter op de 

hoge bevolkingsdichtheid in de regio, met als gevolg dat er weinig ongebruikte gronden 

beschikbaar waren. Hij stelde zich de vraag of Kivu een industriële regio moest worden, of 

een regio waar de productie van de lokale bevolking dominant was, of een regio van Europese 

kolonisatie. Moeller was geen voorstander van een tweede Kenia met reservaten waar de 

lokale bevolking zich moest vestigen. Hij was eerder te vinden voor een Kivu waar de 

Europeanen zich vestigden op gronden waarvan werd aangetoond dat ze niet in gebruik waren 

– terres vacantes dus.
731
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Het comité leverde dus tegengestelde visies op. Bijgevolg werd de kwestie in handen gegeven 

van een nieuwe organisatie die de koloniale staat in 1928 oprichtte, het CNKi. Deze 

organisatie, opgericht naar het voorbeeld van het CSK, had tot doel het bestuderen en 

ontwikkelen van Kivu met betrekking tot transport en communicatie, de ontwikkeling van de 

landbouw, zowel die van de Europese kolonisten als die van de lokale bevolking, en van de 

agro- en andere industrieën. Daarnaast moest het CNKi ook het Domaine Privé in Kivu 

exploiteren, evenals de mijnen (die weliswaar nog niet in handen waren van de organisatie).
732

 

Het CNKi ondersteunde in de eerste plaats de ontwikkeling van de Europese landbouw, maar 

moest ook een rem zetten op gronden die in concessie werden gegeven in de buurt van het 

Kivumeer.
733

 De economische ontwikkeling van Kivu was dus in de eerste plaats verbonden 

aan landbouw, in tegenstelling tot de mijnindustrie die dominant was in Katanga. Maar hoe 

ontwikkelde de arbeidsmarkt zich in Kivu in de tweede helft van de jaren 1920 en op welke 

manier evolueerde die van Katanga? 

 

4.3 Het behoud en de creatie van een onvrije arbeidsmarkt 

Vanaf de tweede helft van de jaren 1920 betrad de UMHK nieuwe paden. Ondanks de brede 

interpretatie van bepaalde beslissingen van de arbeidscommissie van 1924-1925 en ondanks 

de hulp van de koloniale staat had het bedrijf nog steeds een tekort aan arbeidskrachten. Om 

dit probleem weg te werken, begon de UMHK vanaf de tweede helft van de jaren 1920 aan 

het zogenaamde stabilisatiebeleid. In het vorige deel werden reeds een aantal maatregelen 

besproken die de UMHK in de eerste helft van de jaren 1920 had genomen om 

rekruteringskosten en loonkosten te verminderen.
734

 In deze maatregelen waren reeds een 

aantal elementen te zien die ook in het stabilisatiebeleid zouden voorkomen. Er werden echter 

ook maatregelen aangepast en nieuwe maatregelen toegevoegd, waardoor de verschillen met 

het arbeidsbeleid van de eerste helft van de jaren 1920 voldoende groot waren om van een 

radicale ommezwaai te kunnen spreken. Zowel in Belgisch-Congo als daarbuiten was de 

UMHK de eerste om deze weg in te slaan. In de Oostelijke Provincie volgden grote bedrijven 
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zoals bijvoorbeeld de mijnen van Kilo-Moto pas in de jaren 1930.
735

 Ook de BCK begon pas 

in de jaren 1930 met de stabilisatie van haar arbeidskrachten.
736

 Bedrijven in de Britse en in 

de Franse kolonies volgden eveneens pas later.
737

 

In de tweede helft van de jaren 1920 waren de belangrijkste plaatsen uitgeput waar koper te 

vinden was. Bijgevolg moest de UMHK de minder rijke ertsaders aanspreken om de verdere 

productie van het bedrijf te kunnen verzekeren, maar hiervoor waren ook nieuwe 

technologieën nodig. Mechanisering drong zich met andere woorden op.
738

 Investeringen in 

de mijnsector kenden een toename tot het einde van de jaren 1920, waardoor de 

mechanisering op verschillende mijnsites van de UMHK werd mogelijk gemaakt. Maar naast 

de mechanisering waren er ook bijkomende constructiewerken nodig, zoals bijvoorbeeld de 

bouw van woningen. De constructiewerken hadden tot gevolg dat tussen 1926 en 1929 een 

groot aantal arbeidskrachten voor korte termijntaken werd ingezet door de UMHK.
739

 Het 

aandeel van handenarbeid in de ertswinning nam in de loop van de jaren af ten voordele van 

het gebruik van machines. In 1929 werd 84 percent van de ertsen gewonnen met behulp van 

machines.
740

 Dit zou echter niet mogelijk geweest zijn zonder geschoolde arbeidskrachten, die 

noodzakelijk waren om de mechanisering te ondersteunen. Hoewel Europeanen deze rol voor 

een deel op zich namen, zou de UMHK meer inzetten op geschoolde Congolese 

arbeidskrachten, die veel goedkoper waren.
741

 In omstandigheden waarin het moeilijk was om 

aan arbeidskrachten te geraken, probeerde de UMHK de Afrikaanse arbeiders langer bij het 

bedrijf te houden. De combinatie van verschillende maatregelen moest dit mogelijk maken. 
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Een belangrijke pijler van het stabilisatiebeleid van de UMHK was dat de arbeidskrachten in 

de omgeving van de werkplaatsen werden gehuisvest – in kampen – en dat het bedrijf zelf een 

arbeidersbestand uitbouwde.
742

 De UMHK probeerde in de eerste plaats om kosten te 

reduceren. Dit werd al duidelijk door het inzetten van “zwarte” in plaats van “blanke” 

arbeiders.
743

 Het bedrijf wilde ook minder afhankelijk zijn van de BTK, zowel wat betreft de 

tewerkstellingsvoorwaarden die aan de UMHK werden opgelegd als de kosten die bij de 

rekrutering van arbeidskrachten kwamen te kijken. Dat laatste punt ging ook op voor 

rekruteringsmissies buiten Katanga. Langere arbeidscontracten speelden een belangrijke rol 

om deze punten aan te pakken. Zo besliste de UMHK in 1927 om de contracten van twaalf 

maanden voor de indiensttreding of herindiensttreding om te zetten naar contracten van drie 

jaar. Dit gold zowel voor vrijwillige engagementen als voor rekruten.
744

 

Daarnaast werd ook de loonstructuur aangepast. Het loonplafond werd verhoogd voor alle 

categorieën van arbeidskrachten en in overeenstemming gebracht met de bekwaamheid van de 

arbeidskrachten en de periode gedurende dewelke zij in dienst waren. Dit was voor de 

arbeiders een stimulans om bij het bedrijf te komen – en eventueel ook te blijven.
745

 De 

UMHK probeerde echter ook om de stijging van de lonen van geschoolde Afrikaanse 

arbeidskrachten tegen te gaan door stuklonen in te stellen.
746

 Tussen 1925 en 1930 stegen de 

kosten van geschoolde arbeiders immers aanzienlijk, mede door de grote vraag naar opgeleid 

personeel.
747

 Ten slotte was er ook een verandering in hoe de UMHK arbeidsgerelateerde 

kosten verdeelde. Tussen 1926 en 1927 stegen de arbeidskosten bij het bedrijf met ongeveer 

40 percent per arbeider. Echter, de arbeiders kregen dit in de vorm van sociale voorzieningen. 

Lonen vormden slechts een vijfde van de arbeidskosten van de UMHK. De rest werd 
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gespendeerd aan voedsel, huisvesting, medische voorzieningen, rekrutering en andere 

benodigdheden van het bedrijf.
748

 

Om de arbeidskrachten bij het bedrijf te houden, werkte de UMHK samen met de 

hoofdmannen, die jonge mannen moesten aanmoedigen om te blijven werken in de mijnen. 

De hoofdmannen kregen hiervoor een premie per man die ze naar de UMHK stuurden. Deze 

premies dienden in theorie voor de vorming van lokale budgetten die gebruikt konden worden 

voor projecten op het lokale niveau. Om die reden zag de koloniale staat de samenwerking 

tussen het bedrijf en de hoofdmannen als legitiem. Maar in de praktijk bleef het geld bij de 

hoofdmannen, waardoor er geen verschil was met de premies die rekruteringsbureaus in het 

verleden gaven per geleverde rekruut.
749

 Zoals Fetter stelde, was er sprake van “la poursuite 

de techniques déjà éprouvées pour le traitement des recrues.”
750

 

De UMHK gaf daarnaast ook de voorkeur aan gehuwde mannen die hun vrouwen 

meebrachten naar de arbeidskampen. Dit zou volgens het bedrijf bijdragen tot een lager 

sterftecijfer, minder ziektes, minder afwezigheden op de werkplaats en een hoger rendement. 

Gehuwde mannen waren volgens de UMHK ook meer geneigd om na afloop van het contract 

bij te tekenen omdat hun vrouwen het moeilijk vonden om zich na het leven in de kampen 

opnieuw aan te passen aan het leven in de gemeenschap van oorsprong. Gehuwde arbeiders 

kregen meer voordelen dan ongehuwde arbeiders, zoals een betere huisvesting en extra 

rantsoenen. Vrouwen kregen een maandelijks bedrag van 10 frank om hun kinderen gezond te 

houden en naar school te sturen in de kampen. Zowel medische voorzieningen als onderwijs 

waren gratis in de kampen. Een van de andere redenen waarom de UMHK meer vrouwen 

hoopte aan te trekken, was omdat zij het geboortecijfer moesten optrekken en het 
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kindersterftecijfer moesten laten dalen. Bij de geboorte van elk kind kreeg de moeder een 

premie.
751

 

Na verloop van tijd werd een nieuwe generatie arbeiders geboren in de kampen, waar zij ook 

opgevoed en geschoold werden. Vanaf 1931 werden deze kinderen ook ingeschakeld in het 

stabilisatieprogramma. De UMHK wilde deze kinderen zoveel mogelijk bij het bedrijf houden 

en voorkomen dat ze bij een ander bedrijf gingen werken. Zowel jongens als meisjes werden 

opgeleid, maar dan wel voor taken die de UMHK ten goede kwamen.
752

 Jongens werden eerst 

ingezet in het onderhoud van de kampen. Vanaf veertien jaar werden ze opgeleid op de 

werkplaatsen en konden ze werken bij hun vaders. Daarna werden ze arbeiders en genoten ze 

hetzelfde loon als een volwassene. Terwijl de jongens opgeleid werden tot arbeider, moesten 

de meisjes kleding maken voor het personeel van de UMHK en kregen ze aangeleerd hoe ze 

een huishouden moesten organiseren. In beide gevallen haalde de UMHK hier voordeel uit. 

Zowel de jongens als de meisjes werden betaald tijdens hun opleiding, maar deze betaling was 

veel lager dan die van volwassenen voor wat vaak hetzelfde werk bleek te zijn.
753

 

De UMHK probeerde ten slotte ook om de arbeiders bij het bedrijf te houden door de kampen 

leefbaarder te maken.
754

 De hygiëne, de bewoning en het comfort werden bijgesteld.
755

 In 

plaats van grote slaapzalen kwamen er individuele woningen. Daarnaast werden ook allerlei 

voorzieningen gecreëerd voor de bewoners van de kampen. Zo genoten de bewoners van de 

kampen onderwijs, zoals we verder zullen zien, maar daarnaast konden de arbeiders in hun 

vrije tijd gebruik maken van bijvoorbeeld sportinfrastructuur. Andere voorzieningen waren 

medische controles, materniteiten en kantines.
756

 Sociale voorzieningen die voor de tweede 

helft van de jaren 1920 niet werden geleverd door de UMHK maakten nu een vast onderdeel 

uit van het stabilisatiebeleid. 

Voor de drie mijnsites rondom Elisabethstad – Lubumbashi, de Etoile du Congo en Ruashi – 

werd gepland om ateliers centraux en écoles professionelles te openen waar arbeidskrachten 
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opgeleid konden worden. Hiervoor zouden Afrikaanse begeleiders worden voorzien door de 

Benedictijnen.
757

 De Benedictijnen bouwden de scholen en organiseerden het onderwijs in 

alle kampen van de UMHK. Het doel hiervan was om de arbeiders en hun kinderen een goede 

werkethiek, evenals waarden die door het bedrijf wenselijk werden geacht, zoals discipline, 

aan te leren.
758

 In Elisabethstad hadden de Benedictijnen rond het midden van de jaren 1920 

reeds controle over de jongensscholen. Zij hadden daarnaast ook nog het voordeel dat de 

Belgische overheid beslist had de scholen van de katholieke missies te subsidiëren, omdat zij 

als noodzakelijk werden gezien om de sociale controle te verzekeren over de Afrikaanse 

bevolking die de eigen gemeenschap had verlaten. Ook de UMHK zag de scholing van 

arbeidskrachten door de Benedictijnen als positief omdat het de arbeiders productiever zou 

maken.
759

 

Het stabilisatiebeleid was een breuk met de voorgaande periode waarin migratiearbeid 

dominant was. Langere arbeidscontracten voor mannen en de aanwezigheid van vrouwen 

maakten dat de reproductie niet langer plaatsvond buiten, maar in de kapitalistische 

productiewijze. Een migrerende massa werd vervangen door zichzelf reproducerende 

loonarbeiders in de arbeiderskampen – een proletariaat dat volledig afhankelijk was van een 

loon. Ongeschoolde arbeiders die slechts voor een korte termijn werkten, deden dat steeds 

meer via andere aannemers en niet rechtstreeks via de UMHK.
760

 De O&GO had in Katanga 

tot gevolg dat een overgang werd gemaakt van primitieve accumulatie naar 

kapitaalaccumulatie
761

, maar ook – afgaande op de objectieve omstandigheden waarin ze 
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leefden, namelijk zonder eigen productiemiddelen – dat een arbeidersklasse tot stand kwam. 

Het stabilisatiebeleid legde dus de basis voor een transitie naar kapitalisme in Katanga. 

Het zou echter verkeerd zijn om de omvorming van migratiearbeiders naar proletariërs als een 

bewuste zet van de UMHK te bekijken. De UMHK wilde haar marktaandeel – en dus de 

winsten – vergroten door de productie te verhogen en meer kwaliteitsvolle afgewerkte 

producten te leveren. Dit vereiste dus geschoolde arbeidskrachten. Het aantal arbeiders dat 

tewerkgesteld werd in bijvoorbeeld de fabrieken van het bedrijf of aan de hoogovens zou dan 

ook een toename kennen.
762

 Voor de opleiding van arbeidskrachten was het een 

noodzakelijkheid om ze te stabiliseren. Stabiliseren in de zin van ze langer aan het bedrijf te 

binden, waardoor de arbeiders dus een verhouding van lange termijn aangingen met de 

UMHK. De stabilisatie van arbeiders vereiste dat de UMHK lange termijnvooruitzichten had 

om de kosten van de opleiding (en bijkomende kosten) terug te verdienen. De prijs van de 

arbeiders stond hierbij dan ook centraal. Het stabilisatiebeleid en de langere werktermijnen 

kwamen dus voort uit een kosten-batenanalyse die de UMHK had gemaakt en niet uit een 

bewuste poging om een proletariaat in Katanga te creëren.
763

 

Terwijl de migratiearbeid voor de UMHK beëindigd werd, moest de koloniale staat in Kivu 

nog beginnen met de uitbouw van een arbeidsmarkt. De belasting die in 1910 werd opgelegd 

aan de bevolking had aanvankelijk weinig gevolgen en het aantal loonarbeiders in het district 

bleef laag.
764

 De effectieve bezetting van het gebied na de Eerste Wereldoorlog liet echter een 

beter functionerende administratie toe die maatregelen zoals belastingen efficiënter kon 

doorvoeren. Belastingen werden ook door de koloniale overheid in de Oostelijke Provincie 

gezien als een middel om de bevolking aan te zetten tot loonarbeid.
765

 

In het Comité régional van 1927 voor de Oostelijke Provincie was een van de 

gespreksonderwerpen de duur van het arbeidscontract. Contracten van een langere termijn 

werden bijvoorbeeld niet uitgesloten. “Pour les termes plus ou moins prolongés, des 

divergences de vue sont à signaler, mais il existe néanmoins un courant en faveur de la 

création d’une classe ouvrière.”
766

 Niettemin koos de meerderheid van de aanwezigen toch 

voor contracten van korte termijn, een tewerkstelling in de regio waar de arbeidskrachten 
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woonden en, in tegenstelling tot bij de UMHK, voor het inzetten van ongehuwde 

arbeidskrachten. Het volgens het comité belangrijkste argument tegen contracten van lange 

duur was dat “là où existent des agglomérations de travailleurs, la natalité diminue et est 

même très faible et […] il semble devoir encore en être pendant quelque temps.”
767

 De 

UMHK zou echter niet zoveel later het tegendeel bewijzen. In 1930 lag het geboortecijfer in 

de arbeiderskampen voor de eerste keer hoger dan het sterftecijfer. Het stabilisatiebeleid 

wierp dus al na enkele jaren vruchten af.
768

 Niettemin werd in het oosten van de kolonie de 

basis gelegd voor een systeem van migratiearbeid. Migratiearbeid werd ook de norm in de 

omgeving van Bukavu. 

In Bukavu bevonden zich in 1922 slechts twee kolonisten.
769

 In 1924 had een van de 

kolonisten reeds het materiaal laten importeren om een koffiefabriek op te starten. In 1925 

bevonden zich al twee koffiefabrieken in Bukavu.
770

 De vraag naar gronden in de buurt van 

het Kivumeer nam toe en het aantal tewerkgestelde arbeidskrachten in de omgeving steeg 

eveneens na 1925.
771

 Maar ook de stad zelf onderging een verandering. Tot 1926 viel de stad 

onder het bestuur van de hoofdplaats van het in 1923 gecreëerde Gewest Unya-Bongo, 

Kabare. Op 1 oktober 1926 werd Bukavu de administratieve hoofdplaats van het gewest in 

plaats van Kabare, maar daarnaast werd Bukavu op 30 september van datzelfde jaar ook al de 

hoofdplaats van het district Kivu, ten koste van Rutshuru. Het gevolg was dat de 

administratieve diensten naar Bukavu overgeplaatst werden, maar ook dat het 

bevolkingsaantal in de stad steeg. Zowel Europeanen als Afrikanen trokken naar de stad. Als 

gevolg van een slechte samenwerking tussen de koloniale staat en de zoon van de in 1921 

overleden Nyarukemba, was het echter moeilijk om aan arbeidskrachten te geraken voor 

Bukavu. Bijgevolg werden deze uit andere delen van de kolonie, maar evengoed van buiten 

de kolonie gehaald. Deze arbeidskrachten vormden de eerste grote groep inwoners van 

Bukavu die buiten het gewoonterecht vielen. Zij oefenden diverse beroepen uit. Onder hen 

bevonden zich bijvoorbeeld soldaten, dienstpersoneel, metselaars en timmerlieden.
772
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In de omgeving van het Kivumeer waren de lonen de hoogste van het hele district. 

Geschoolde arbeidskrachten, die moeilijk te vinden waren en noodzakelijk waren in Bukavu 

toen de stad een administratieve hoofdplaats werd, kregen in 1926 een loon dat tussen de 30 

en 250 frank per maand lag.
773

 In 1927 lag dit voor geschoolde arbeiders in Bukavu (dat vanaf 

dat jaar Costermansstad werd genoemd) al tussen de 60 en 275 frank – meer dan in het 

noorden van het district, maar weliswaar minder dan aan het Tanganyikameer. Andere 

arbeiders in de stad, travailleurs ordinaires en travailleurs auxiliaires (dagarbeiders), 

verdienden respectievelijk tussen 12 en 40 frank en 12 frank, bij beide categorieën de 

rantsoenen inbegrepen.
774

 Dat de administratieve verandering gevolgen had voor de 

ontwikkeling van de stad was duidelijk. De bouwactiviteit in de stad nam toe. In 1926, 

bijvoorbeeld, was de bouw van een ziekenhuis (hôpital des noirs) aan de gang. Daarnaast 

werd ook nog gepland om een telegraafpost op te richten in de stad, waardoor Bukavu in 

verbinding kon staan met Stanleystad – toen de hoofdplaats van de Oostelijke Provincie – 

evenals met Leopoldstad en Boma.
775

 De arbeiders in de stad kwamen terecht in een ander 

werkritme dan ze gewoon waren. De woning van de districtscommissaris, bijvoorbeeld, kreeg 

de naam Nabakanabeluge, een verwijzing naar het zware werk dat de mannen moesten 

verrichtten tijdens de constructieperiode en dat bijgevolg vele vrouwen tot weduwe maakte.
776

 

De administratieve verandering van 1926 roept echter ook de vraag op waarom deze werd 

doorgevoerd. Bukavu was in 1925 circonscription urbaine geworden, terwijl de Europese 

bewoning er beperkt was op dat moment.
777

 Voor een stad die rond deze periode nog als “le 

“bout du monde”” en “poste perdu” werd bestempeld, was dit een verregaande beslissing.
778

 

Volgens Burusa Bizuru speelde de ligging van Bukavu een rol bij deze beslissing. Rutshuru 

lag te noordelijk en was dus niet geschikt om het noorden en het zuiden van Kivu met elkaar 

te verbinden.
779

 Toch is deze verklaring mijns inziens onvoldoende. De ligging van Bukavu 

was volgens mij belangrijker dan enkel voor de inschakeling in een verbinding tussen het 
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noorden en het zuiden van Kivu. Bruno De Meulder wees bijvoorbeeld op geopolitieke 

overwegingen die het koloniale beleid met betrekking tot Bukavu (en Uvira) aan het begin 

van de jaren 1930 hebben vormgegeven.
780

 De visie van Bruno De Meulder, die hieronder zal 

worden behandeld, gaat volgens mij echter evengoed op voor Bukavu in de jaren 1920. 

Bukavu, of beter gezegd haar voorloper Nya-Lukemba, heeft immers altijd een geopolitiek 

doel gediend.
781

 Dat zou vanaf het midden van de jaren 1920 zeker niet anders zijn.  

“Van overslagpunten voor de (Swahili-) handel uit Oost-Afrika”, zo schreef De Meulder over 

Bukavu en Uvira, “werden het bruggenhoofden die de dominantie van Kongo in de regio van 

de Grote Meren moesten bekrachtigen, grenssteden die de macht van de Belgische kolonie 

demonstreren.”
782

  

Wat in het bovenstaande citaat werd geschreven door De Meulder, kon zeker een rol gespeeld 

hebben wanneer we het bijvoorbeeld plaatsen in de context van de vrees voor een 

buitenlandse infiltratie in het oosten van de kolonie, los van de vraag of deze vrees terecht 

was of niet.
783

 Deze “buitenlandse infiltratie” krijgt echter een andere dimensie wanneer we 

naar de migratiestromen in de regio van het Kivumeer kijken. Op het Comité régional van 

1927 werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan hoe in de Britse kolonies – meer bepaald 

Uganda, Kenia en Zuid-Afrika – met het problème de la main-d’oeuvre aldaar werd 

omgegaan. Wat betreft Uganda werd opgemerkt dat de lokale bevolking zich moeilijk liet 

rekruteren omdat ze voldoende kon steunen op de eigen productie. Het gevolg was dat beroep 

werd gedaan op “nos indigènes”, zoals het in het comité werd verwoord.
784

 In de jaren 1920 

waren er inderdaad grote aantallen migranten die vanuit Rwanda-Urundi naar Uganda trokken 

en daar als goedkope arbeidskrachten werden tewerkgesteld voor een periode van vier 

maanden.
785

 Voor de koloniale overheid stelde dit problemen. De migranten probeerden 

belastingen in arbeid en natura te ontwijken, maar ondermijnden daardoor de positie van de 
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Afrikaanse elite – die via indirecte bestuur een sterkere positie had bekomen – en zo ook de 

doelen van de koloniale overheid. Spontane migratie naar de Britse kolonies betekende dat de 

koloniale overheid geen controle had over de bevolking. Het verkeer van de bevolking in het 

mandaatgebied moest dus onder controle worden gebracht.
786

 

Ook in de buurt van Bukavu waren redenen te vinden om de positie van de koloniale staat te 

versterken. In Afrika gingen koloniale overheden vaak over tot indirect rule in gebieden waar 

de bevolkingsdichtheid hoog lag en waar reeds goed gestructureerde vormen van bestuur 

bestonden.
787

 De hiërarchische structuren bij de Bashi waren geschikt voor de koloniale staat 

om via indirect bestuur het gebied onder controle te houden.
788

 Er zijn echter aanwijzingen dat 

het bestuur in de regio van het Kivumeer nog niet verzekerd was in de jaren 1920. 

Een verbinding tussen het Tanganyikameer en het Kivumeer, bijvoorbeeld, was noodzakelijk 

“en ce qu’il rattache à l’hinterland congolais les régions orientales qui échappaient à notre 

influence et en ce qu’il établit des communications rapides entre les noeuds de notre 

occupation qu’il fallait autrefois des mois pour gagner.”
789

 Hieruit kunnen we dus afleiden 

dat een groot gebied tussen de twee meren nog niet volledig onder controle was gebracht door 

de koloniale staat. Maar ook dichter bij Bukavu waren er onenigheden. De samenwerking met 

de zoon van Nyarukemba werd hierboven reeds aangehaald. In 1926 werd daarnaast ook 

opgemerkt dat de relaties tussen Kabare (de zoon van de in 1919 overleden mwami) en 

Ngweshe, evenals tussen die eerste en Mafundwe (die Kabare in 1937 zou opvolgen) niet 

goed waren.
790

 Mogelijk was de administratieve verandering een poging om de bevolking en 

ook de hoofdmannen onder controle te krijgen.  

Een laatste reden voor de administratieve verandering had waarschijnlijk te maken met de 

aanwezigheid van arbeidskrachten. Zowel het gebied waar de Bashi leefden als Rwanda-

Urundi kenden een hoge bevolkingsdichtheid en konden dus veel arbeidskrachten leveren.
791

 

Bruno De Meulder stelde, wederom voor de jaren 1930, dat het mandaatgebied Rwanda-
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Urundi ondergeschikt moest worden gemaakt aan de ontwikkeling van Kivu en Belgisch-

Congo.
792

 Dat dit vóór de jaren 1930 al een rol heeft gespeeld, blijkt uit een decreet van juli 

1926 – enkele maanden voor de administratieve verandering – dat de bevolking in Rwanda de 

mogelijkheid gaf om te gaan werken buiten het mandaatgebied. Daarnaast werd het gebied 

door het decreet ook opengesteld voor de rekrutering van arbeidskrachten. Een van de 

bedrijven die hier naar arbeidskrachten kwam zoeken, was de UMHK, zoals we hebben 

gezien.
793

 Ook het CNKi, kolonisten en andere ondernemingen rekruteerden in het gebied in 

de jaren 1920. De koloniale overheid steunde de rekrutering van arbeidskrachten in Rwanda-

Urundi.
794

 Door de migratie van arbeidskrachten uit Rwanda-Urundi af te leiden naar 

bedrijven in Belgisch-Congo leek het er dus op dat de koloniale staat de controle over de 

bevolking probeerde te versterken.
795

 

Bruce Fetter toonde daarnaast aan dat de koloniale staat in de jaren 1920 de administratieve 

activiteiten verplaatste naar regio’s waar arbeidskrachten beschikbaar waren.
796

 Interessant 

hierbij is wat de arbeidscommissie van 1924-1925 over administratie te zeggen had: 

“Une occupation administratieve complète permet […] de faire une propaganda active en 

faveur du travail et, par son activité propre, développe le goût et l’expérience des travaux à 

caractère européen.”
797

 

Hierbij hoopte de commissie verwezenlijkt te zien “que l’Etat assure de façon permanente 

l’occupation effective de tous les territoires de la colonie et mesure la densité d’occupation à 

la densité de population.”
798

 De geopolitieke dimensie met betrekking tot de regio van het 

Kivumeer en de politieke conflicten die Bukavu, gezien de ligging van de stad, tot 

administratief centrum konden maken, sluiten de wensen van de arbeidscommissie niet uit, 

integendeel. Het indirecte bestuur, dankzij de structuren van de Bashi, liet toe om met de 

tussenkomst van de hoofdmannen de koffieplantages in de buurt van Bukavu van arbeiders te 
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voorzien, zij het dat dit veelal gedwongen arbeid was.
799

 Het was ook voornamelijk een 

regionale economie waarin arbeid op de koffieplantages de groei van de stad zou beïnvloeden. 

Als gevolg hiervan vestigden zich in de stad verschillende organisaties die hun activiteiten 

afstelden op de opkomende plantage-economie, zoals de Banque du Congo Belge in 1926.
800

 

De economische ontwikkeling in Kivu en Katanga, respectievelijk via de opkomende 

plantage-economie en het stabilisatiebeleid van de UMHK, had verregaande gevolgen voor de 

bevolking op het platteland. In Katanga zorgden de lange termijncontracten bij de UMHK 

ervoor dat de reproductie niet langer op het platteland, maar in de kampen plaatsvond. Dat 

betekende echter ook dat de mannelijke arbeidskrachten (en hun vrouwen die meegingen naar 

de kampen) niet langer konden worden ingezet in de productie op het platteland. In de 

subsistentie-economieën moest het productieproces bijgevolg verzorgd worden door minder 

mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen. De subsistentie-economieën raakten ondanks 

hun belang ontwricht. Er was sprake van een dubbele uitbuiting van het platteland. Niet alleen 

werd het demografisch evenwicht in de plattelandsgemeenschappen verstoord, maar het 

platteland moest ook nog eens voedsel produceren voor de arbeiders van de grote bedrijven in 

Katanga. De levensomstandigheden gingen achteruit en steeds meer mensen ontvluchtten het 

platteland, ook om aan de invloed van de hoofdmannen te ontsnappen, met als gevolg dat de 

macht van de hoofdmannen afnam en de sociale structuren afbrokkelden. Migratie naar de 

steden en de arbeiderskampen kwam steeds vaker voor, aangezien daar sociale voorzieningen 

te vinden waren die er niet op het platteland waren.
801

 

In Kivu waren de gevolgen van de opkomende plantage-economieën op een andere manier 

voelbaar voor de bevolking. In 1927 en 1928 steeg de vraag naar concessies in de buurt van 

het Kivumeer en meer bepaald in het Gewest Unya-Bongo. De koloniale administratie kon de 

vraag niet bijhouden en liep bijgevolg achter op de behandeling van de aanvragen.
802

 

Grondspeculatie deed de vraag naar concessies alleen maar toenemen.
803

 Het CNKi kon de 

toestroom van kolonisten aan het einde van 1928 aanvankelijk afremmen omdat de 

organisatie eerst wilde nagaan welke gronden opengesteld konden worden om te 
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koloniseren.
804

 Niettemin steeg na de oprichting van het CNKi het aantal kolonisten in Kivu. 

Zij vestigden zich omwille van de bereikbaarheid voornamelijk in de buurt van de route 

Uvira-Bukavu-Kalehe, en vooral aan de oevers van het Kivumeer en in de omgeving van 

Bukavu.
805

 Dit had ook tot gevolg dat steeds meer gronden werden afgenomen van de 

bevolking aldaar, waardoor de productie van de lokale bevolking in het gedrang werd 

gebracht en de demografische druk op de beschikbare gronden steeg.
806

 In de praktijk bleek 

echter dat veel van de concessies niet gebruikt werden door de kopers. In 1931, bijvoorbeeld, 

werd van de 18008 hectare grond die kolonisten in concessie hadden slechts 4525 hectare 

effectief geëxploiteerd. Belangrijker was echter dat met het toenemende aantal kolonisten – 

voornamelijk kleine kapitalen – de vraag naar arbeidskrachten toenam.
807

 

Om arbeidskrachten te vinden, zetten de plantage-eigenaars en de koloniale administratie een 

aantal stappen die het platteland in de omgeving van Bukavu en in het Gewest Unya-Bongo 

grondig hebben beïnvloed. Hierbij moeten we twee verschillende ontwikkelingen bekijken. 

Degene die eerst zal worden besproken, was een lange termijnontwikkeling die tot ongeveer 

het midden van de jaren 1930 duurde. De tweede was een meer “klassiek” patroon van 

primitieve accumulatie met migratiearbeiders zoals we dat in Katanga hadden gezien, zij het 

dat er toch ook verschillen waren. 

In het kader van de cultures obligatoires wilde de koloniale staat in de jaren 1920 de 

bevolking in Kivu aansporen om te werken op het land.
808

 In het zuiden van Kivu was het 

omwille van ecologische omstandigheden niet mogelijk om katoen, rijst of palmolie te laten 

produceren. Bijgevolg werd voornamelijk ingezet op koffieteelt.
809

 Dit werd echter gezien als 

concurrentie voor de kolonisten. Op het Comité régional van 1927 werd voorgesteld om 

bepaalde gewassen, zoals koffie, niet tegelijkertijd te laten produceren door de lokale 

bevolking en de kolonisten. Naast het gevaar voor concurrentie, was de bevolking niet in staat 
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om plantages te onderhouden, aldus het comité.
810

 De eigenlijke reden om de lokale bevolking 

geen koffie te laten verbouwen, was omdat de kolonisten – vertegenwoordigd door de UNAKi 

– anders geen arbeidskrachten zouden kunnen vinden om op hun koffieplantages te laten 

werken. De lokale bevolking zou immers een inkomen kunnen verkrijgen zonder daarvoor als 

loonarbeider te moeten werken. In 1934 liet ook de mijnsector weten dat koffieproductie door 

de bevolking niet aangewezen was, eveneens omwille van de vrees voor minder 

arbeidskrachten, maar ook omdat de bevolking minder voedsel zou kunnen produceren – 

voedsel dat de mijnen nodig hadden.
811

 

In 1929 maakte de koloniale administratie in Kivu geen propaganda meer voor 

koffieproductie bij de lokale bevolking. De productie van deze laatste, 11 ton in 1928 en 14 

ton in 1929, stelde niets voor in vergelijking met de hoeveelheid koffie die de kolonisten 

hadden geproduceerd, 182 ton in 1928 en 420 ton in 1929, en de prijzen die aan de kolonisten 

werden betaald lagen veel hoger dan wat de lokale bevolking ervoor kreeg. Met uitzondering 

van enkele hoofdmannen die aan voldoende arbeidskrachten konden geraken door middel van 

gewoonterechtelijke bepalingen bleek de meerderheid van de bevolking geen interesse te 

hebben in koffieteelt. In 1931 werden de cultures obligatoires voor koffie stopgezet in het 

district Kivu als gevolg van de crisis en de prijsdalingen van koffie op de wereldmarkten.
812

 

Uiteindelijk werd er aanbevolen om de Europese plantage-eigenaars te laten “samenwerken” 

met de Congolezen voor de koffieteelt. De Europese kolonisten moesten de Congolese 

landbouwers die in de buurt van hun plantages woonden en koffie teelden op eigen gronden 

bijstaan in het productieproces. In theorie waren de Congolezen vrij om koffie te produceren, 

maar in de praktijk werd dit tegengewerkt door kolonisten in regio’s waar deze laatsten enkel 

koffie teelden en waar dus sprake was van monocultuur. Dit was bijvoorbeeld het geval in het 
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Gewest Unya-Bongo (en na de naamsverandering van deze laatste ook de Gewesten Banya-

Bongo en Kabare).
813

 

De taken die aan de Congolezen toegewezen werden, beperkten zich echter tot handelingen 

zoals manden voorzien om jonge gewassen te verplaatsen en gewassen onderhouden op de 

manier die de Europeanen aangeleerd hadden. De Europeanen moesten de Congolezen 

begeleiden op de plantages en hen aanleren hoe ze deze moesten onderhouden. De koloniale 

administratie speelde de rol van regulator in dit “samenwerkingsverband” en moest vooral de 

Congolezen aanmoedigen om hun plantages op te zetten en te onderhouden zoals de 

Europeanen het hen aangeleerd hadden. Datgene wat de Congolezen mochten produceren, 

moesten ze uiteindelijk tegen door de koloniale administratie vastgelegde prijzen verkopen 

aan Europese ondernemingen.
814

 

Hoewel dit proces pas rond het midden van de jaren 1930 definitief haar vruchten afwierp, 

hadden de kolonisten niettemin voorkomen dat ze niet aan arbeidskrachten zouden geraken. 

Ondanks dat het Comité régional in 1932 bij wijze van aanmoediging ook belasting- en 

rekruteringsvrijstellingen wilde voorzien voor de Congolezen en hoofdmanschappen die bij 

de productie van gewassen betrokken waren in het kader van de “samenwerking”,
815

 bleek dat 

er in 1934 in het Gewest Kabare slechts enkelen uit de Bashi-elite – waaronder de mwami 

Kabare – zich nog met koffieproductie bezig hielden.
816

 De Provincieraad liet in 1934 de 

“samenwerking” voor koffieteelt varen: 

“Vu l’opposition assez générale des colons du Kivu contre l’introduction de la culture du café 

chez l’indigène il ne semble pas opportun de tenter en ce moment un essai de collaboration 

pour cette culture dans le district du Kivu.”
817

 

De “samenwerking” tussen de Congolezen en de Europeanen met de koloniale staat als 

tussenpersoon en hoe de koloniale overheid dit in de praktijk wilde zien, doet echter denken 
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aan wat bij de UMHK een onderdeel was van het stabilisatiebeleid, namelijk paternalisme. De 

UMHK probeerde om haar controle over de arbeiders uit te breiden. Toen er nog geen sprake 

was van een stabilisatiebeleid, lag het gezag op elke werkplaats bij de bwana changa-changa 

of kampchef, die verantwoordelijk was voor het gedrag, het welzijn en de productiviteit van 

de arbeiders. Vanaf het stabilisatiebeleid werd de chef de camp gecontroleerd door twee 

andere personeelsleden die de UMHK had aangesteld. Zij moesten voorkomen dat de 

kampchef teveel druk legde op de arbeiders. De controle die de kampchef over de arbeiders 

had op de werkplaats, zette zich echter ook door na de werkuren, in de kampen. De sociale 

voorzieningen, zoals medische zorgen, onderwijs, sportactiviteiten en huisvesting, die bij het 

stabilisatiebeleid kwamen te kijken, werden aan de arbeiders, vrouwen en kinderen opgelegd. 

Zij konden zelf niet kiezen om er wel of niet gebruik van te maken. De UMHK bracht een ver 

doorgedreven vorm van paternalisme naar de arbeiders. De bedoeling van het 

stabilisatiebeleid was namelijk ook om controle te krijgen over het hele leven van de 

arbeiders, hun vrouwen en kinderen. Het doel was om hun productiviteit hoog te houden, 

evenals om de arbeidskrachten aan het bedrijf te binden.
818

 Bruce Fetter gebruikte de woorden 

sous-culture totalitaire om te verwijzen naar het stabilisatiebeleid dat de UMHK in 

samenwerking met de Benedictijnen en de koloniale staat in de praktijk had gebracht.
819

 

Zowel in Katanga als in Kivu bestond inmiddels een arbeidsmarkt, maar geen van beide was 

vrij. De UMHK hechtte weliswaar belang aan arbeiders die zelf kozen om voor het bedrijf te 

werken. Dwangmaatregelen om arbeiders te rekruteren, mochten niet meer plaatsvinden.
820

 

Maar zoals eerder aangehaald, kwam extra-economische dwang nog steeds voor. De cijfers 

tonen zowel een stijging van het aantal arbeidskrachten dat er zelf voor had gekozen om voor 

de UMHK te werken als van het aantal gerekruteerde arbeidskrachten. In 1926 behoorde 28,8 

percent van de Afrikaanse arbeiders tot de categorie van de vrijwilligers. In 1930 was dit 40,2 

percent. In 1926 was 33,8 percent van de Afrikaanse arbeiders gerekruteerd. In 1930 ging dit 

om 47,8 percent.
821

 Perrings merkte op dat “the persistence of a large recruited element in the 
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regular UMHK workforce at least suggests a difference in levels of commitment to the labour 

market […].”
822

 

We kunnen ons afvragen welke factoren ertoe hebben geleid dat er niet vrijwillig werd 

gemigreerd. Het feit dat het loon van een gerekruteerde arbeider lager lag dan dat van een 

vrijwillige arbeider
823

 terwijl het aantal gerekruteerde arbeiders steeg, wijst erop dat de 

arbeidskracht van rekruten onvrij was en dat niet iedereen – in de woorden van Perrings – 

even toegewijd was aan de arbeidsmarkt. Extra-economische maatregelen kunnen hiervoor als 

verklaring dienen. Maar ook wanneer arbeiders zelf kozen om voor het bedrijf te werken, 

betekende dat niet dat de arbeidsmarkt vrij was. Zowel voor rekruten als voor vrijwillige 

arbeiders bracht het stabilisatiebeleid immers ook premies en andere materiële voordelen, die 

we als een verdoken vorm van dwang kunnen beschouwen – de onmogelijkheid om de eigen 

arbeidskracht te verkopen door “the silent compulsion of economic relations”. Het doel was 

immers, zoals gezegd, om de arbeiders bij de UMHK te houden. 

In Kivu werden de meer “conventionele” maatregelen gebruikt om een onvrije arbeidsmarkt 

te creëren. Moeller, de Provinciegouverneur van de Oostelijke Provincie, stelde in 1927 dat 

indirecte dwangmaatregelen steeds hebben bestaan, namelijk onder de vorm van belastingen. 

Hij deinsde er niet voor terug om de bevolking nog meer te belasten wanneer ze weigerden te 

werken.
824

 Belastingen lieten toe om de primitieve accumulatie in Kivu en in de omgeving 

van Bukavu in gang te zetten. Maar om aan arbeidskrachten te geraken, was er extra hulp 

nodig. 

In tegenstelling tot Katanga was er in de Oostelijk Provincie geen rekruteringsorganisatie 

zoals de BTK actief.
825

 Een vraag aan het begin van de jaren 1930 door de 

districtscommissaris van Kivu om een bourse de travail op te richten, had nog geen 

goedkeurende reactie gekregen, maar zou waarschijnlijk enthousiast worden onthaald door de 

koloniale administratie.
826

 Aangezien er in de provincie geen rekruteringsorganisatie bestond, 

moest de rekrutering van arbeidskrachten op een andere manier verlopen. Vanaf 1928 werd 
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geprobeerd om de interventie van de koloniale administratie bij de rekrutering te beperken.
827

 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte interventie. Directe interventie 

hield in dat de koloniale administratie in de plaats trad van de organisatie of persoon die de 

arbeidskrachten rekruteerde. Indirecte interventie betekende dat de koloniale overheid zich 

niet bezighield met de rekrutering, “mais se borne à aider moralement le recruteur.”
828

 

Bijstand kon bijvoorbeeld worden geleverd door propaganda te voorzien die loonarbeid moest 

aanmoedigen.
829

 

In Kivu en bij uitbreiding de Oostelijke Provincie was er volgens officiële rapporten aan het 

einde van de jaren 1920 geen directe interventie door de koloniale administratie bij de 

rekrutering van arbeidskrachten.
830

 Toch bleek de realiteit anders te zijn en was de 

administratie nauw betrokken bij de rekrutering. In het Gewest Unya-Bongo, bij de Bashi, 

was de koloniale administratie zich bewust van de sterke machtspositie van de hoofdmannen 

ten opzichte van hun onderdanen en dat deze laatsten ook veel respect toonden voor die 

hoofdmannen. De administratie ging banden aan met de hoofdmannen en gaf hen voldoende 

bewegingsruimte om zonder voorafgaand overleg met de mwami arbeidskrachten te kunnen 

leveren.
831

 

Wanneer een plantage-eigenaar arbeidskrachten nodig had, kon hij zich tot de territoriale 

administratie richten die vervolgens naar een van de dorpen in de buurt van de plantage ging 

om arbeidskrachten te vragen aan de hoofdmannen, of hij kon persoonlijk naar de 

hoofdmannen gaan. Deze laatste gaven vervolgens de opdracht om een bepaald aantal 

arbeidskrachten te voorzien door aan de hoofdmannen in de dorpen die onder hun controle 

vielen, die op hun beurt dan weer aan de “chefs des familles élargies” opdroegen om 

arbeidskrachten af te staan. Vaak werden de gezinshoofden verplicht om elk een familielid te 

leveren.
832

 De samenwerking met de hoofdmannen van de Bashi zorgde ervoor dat de 
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plantage-eigenaars in de buurt van Bukavu van arbeidskrachten voorzien werden. De 

hoofdmannen kregen hiervoor geschenken en premies van de plantage-eigenaars, evenals een 

deel van het loon van hun onderdanen.
833

 Bijgevolg was er weinig verschil met hoe de 

UMHK aan arbeidskrachten geraakte, zij het dat er dus geen rekruteringsorganisatie zoals de 

BTK actief was en dat er lokaal werd gerekruteerd. Het jaarrapport van 1941 met betrekking 

tot de arbeidskrachten in de Provincie Costermansstad vermeldde het volgende: 

“La marché du travail n’est pas libre dans le territoire de Kabare, il est influencé par l’aide 

directe des autorités territoriales et indigènes. Le travail dans les concessions est considéré 

comme une corvée […].”
834

 

Dit citaat geeft aan hoe de arbeidsmarkt eruit zag in de buurt van het Kivumeer in 1941, maar 

zoals we zullen zien, ging dit evengoed op voor de periode vóór 1930 en tijdens de jaren 

1930. Zowel de plantage-eigenaars, de hoofdmannen als de koloniale administratie zouden er 

alles aan doen om het ontstaan van een vrije arbeidsmarkt, waar de Bashi hun arbeidskracht 

zelf konden verkopen, tegen te werken. Het citaat geeft daarnaast ook aan hoe de arbeiders 

tegenover het werk op de plantages stonden. Zij zagen arbeid als een corvee. Ook dit zal 

blijven terugkeren en ook blijken uit de reacties van de arbeidskrachten.
835

 De toename van 

het aantal werkgevers in het Gewest Unya-Bongo aan het einde van de jaren 1920 zorgde 

voor een grotere vraag naar arbeidskrachten, maar de werkgevers en de koloniale overheid 

kregen te maken met wat deze laatste omschreef als “l’apathie des indigènes qui ont quelque 

peu difficile à se faire à ce nouveau régime.”
836

 Wat de koloniale overheid verkeerdelijk als 

een vorm van apathie zag, had verschillende oorzaken, zoals we zullen zien. De houding van 

de arbeidskrachten ten opzichte van arbeid voor de Europeanen, maar evengoed ten opzichte 

van de hoofdmannen, bepaalde op welke manier ze reageerden en alternatieve 

overlevingsstrategieën zochten binnen en buiten de bestaande en nieuw gecreëerde (koloniale) 

structuren. Maar ook de arbeiders van de UMHK, hoewel ze niet meer te maken kregen met 

het systeem van migratiearbeid, zochten manieren om met het leven op de arbeidsplaatsen en 

in de kampen om te gaan. 
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4.4 De reacties van de arbeidskrachten 

4.4.1 De arbeidsduur op de koffieplantages en in de mijnen 

De groei van de plantage-economie in Kivu en de stabilisatie van arbeidskrachten in Katanga 

straalden af op respectievelijk Bukavu en Elisabethstad. In het geval van Bukavu waren de 

gevolgen weliswaar voornamelijk buiten de stad voelbaar aangezien het belangrijkste 

productieproces, de productie van koffie op de plantages, ook daar plaatsvond. Aanvankelijk 

bevonden de eerste kolonisten met koffieplantages zich op de plaats waar Bukavu uiteindelijk 

zou komen te liggen, maar na verloop van tijd trokken de kolonisten in de richting van het 

hoofdmanschap Kabare en vervolgens naar dat van Ngweshe.
837

 Bukavu had een bijkomend 

probleem, namelijk dat het gebied door de heuvelruggen, die via de schiereilanden in het 

Kivumeer eindigden, weinig geschikt was voor bebouwing en dus voor een stedelijke 

ontwikkeling.
838

  

Niettemin werd Bukavu een belangrijke plaats om de geproduceerde koffie op de markten te 

brengen. Arbeidskrachten die gerekruteerd werden bij de Bashi werkten op de 

koffieplantages, maar legden ook de weg van Bukavu naar Uvira aan zodat de koffie naar het 

Tanganyikameer kon worden getransporteerd om de producten vervolgens via het meer naar 

Kigoma en ten slotte via de spoorweg naar Dar es Salaam te vervoeren.
839

 Verschillende 

organisaties vestigden zich in de stad omwille van de opkomende plantage-economie. Eerder 

werd de Banque du Congo Belge al vermeld.
840

 Maar daarnaast had ook het CNKi haar 

kantoor in de stad. Ook de UNAKi – een organisatie die zich richtte op de plantage-eigenaars 

en zich bezighield met aangelegenheden zoals bijvoorbeeld de gewassen en de 

arbeidskrachten op de plantages – ontwikkelde activiteiten in Bukavu.
841

 De stad kende een 

steeds grotere activiteit en er werden verschillende categorieën van loonarbeiders 

tewerkgesteld in Bukavu, zoals metselaars, timmerlieden, opzichters, chauffeurs, monteurs, 
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dienstpersoneel, travailleurs permanents en travailleurs auxiliaires.
842

 Er was in Bukavu rond 

deze periode eveneens een kamp voor de arbeidskrachten die in de stad werkten. Deze 

arbeidskrachten kwamen uit Bukavu zelf, maar ook uit Kabare, Stanleyville, Rwanda-Urundi, 

Ituri en Coquilhatstad.
843

 

Over Katanga en Elisabethstad weten we meer. De OCTK – de voormalige BTK – was quasi 

uitsluitend actief in Katanga. Dit was weliswaar niet de enige rekruteringsorganisatie in de 

provincie, maar het was volgens Edouard Bustin “by far the most important catalyst for 

turning the Katanga peasantry into an industrial proletariat.”
844

 In 1928 werden er meer dan 

16000 arbeiders tewerkgesteld door de UMHK. Elisabethstad en Jadotstad kenden de grootste 

bevolkingsgroei in de loop van de jaren 1920.
845

 In 1929 waren er in Elisabethstad 29900 

Afrikaanse inwoners, waarvan er 6765 in de kampen van de UMHK verbleven.
846

 Toch 

begonnen er ook verschillen te ontstaan tussen de ba mu componyi of de ba Union Minière 

enerzijds en de ba mu cité anderijds – tussen zij die in de kampen van bijvoorbeeld de UMHK 

leefden en zij die in de cité indigène verbleven.
847

 Ondanks de toename van het totaal aantal 

arbeiders in Katanga bij de UMHK en ondanks de eerder vermelde bevolkingsgroei, leefde in 

1929 minder dan een vierde van de Afrikanen in Elisabethstad op de terreinen van de UMHK. 

Deze arbeiders waren dan weer vaker permanent gevestigd in de stad dan andere Afrikanen en 

woonden er vaker met hun vrouw dan het geval was bij Afrikanen die voor een ander bedrijf 

werkten. Afrikanen die bij de UMHK tewerkgesteld waren, leefden ook vaker met hun gezin 

dan zij die in de cité woonden.
848

 

Zoals vermeld werd bij het gedeelte over het stabilisatiebeleid, spendeerde de UMHK meer 

middelen aan sociale voorzieningen dan aan lonen.
849

 Deze voorzieningen zorgden ervoor dat 

de levensomstandigheden in de kampen van de stad verbeterden. De cité indigène had dan 
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weer slechtere levensomstandigheden dan de kampen van de UMHK, maar toch waren er 

redenen om in de cité te verblijven in plaats van in de kampen. Vanaf 1921 werden 

middelgrote ondernemingen verplicht om huisvesting te voorzien voor de arbeidskrachten die 

zij tewerkstelden en in de cité woonden. Deze ondernemingen hadden echter niet de 

financiële middelen ter beschikking om dit te voorzien en om de huisvestingsstandaarden van 

de kampen van de UMHK te halen. Bijgevolg moesten de Afrikanen in de cité hun eigen 

hutten opzetten. De medische voorzieningen in de cité waren daarnaast ontoereikend 

waardoor ziektes en ondervoeding vaak voorkwamen. Maar wat deze ondernemingen niet in 

voorzieningen konden geven aan hun arbeidskrachten, gaven zij wel via hogere lonen. In de 

cité was de situatie dus het tegenovergestelde van de kampen van de UMHK.
850

 

Terwijl de arbeiders in Elisabethstad de keuze hadden tussen hogere lonen of betere 

voorzieningen konden de arbeidskrachten op de plantages rondom Bukavu geen van beide 

bekomen. De Bashi leefden aanvankelijk van veeteelt en landbouw. Tijdens de koloniale 

periode werd dit aangevuld met loonarbeid. De lonen die de arbeidskrachten kregen, stelden 

echter weinig voor.
851

 In 1930, bijvoorbeeld, stelde de Commission provinciale pour le 

recrutement de la main-d’oeuvre dat de lonen die sommige werkgevers in Kivu uitbetaalden 

ontoereikend waren.
852

 Ook de provinciegouverneur Moeller kaartte de lage lonen aan. 

Volgens hem was het weliswaar deels te verantwoorden door het lage rendement van de 

arbeidskrachten – iets waar de plantage-eigenaars steeds over klaagden – maar niettemin 

waren de lonen volgens Moeller onvoldoende hoog omdat ze niet overeenstemden met de 

economische omstandigheden in Kivu.
853

 

Vanwaar deze lage lonen? De kolonisten die zich in het gebied van de Bashi bevonden, 

hadden weinig financiële middelen. Het waren, zoals eerder aangehaald, voornamelijk kleine 

kapitalen die zich naar de omgeving van het Kivumeer begaven. De meerderheid van de 

plantage-eigenaars koos ervoor om met migratiearbeiders te werken – migratiearbeiders die, 

zoals we verder zullen zien, een systeem gebruikten waarbij ze elkaar vervingen. Zij stelden 

dat de arbeidskrachten geen contracten van lange duur wilden aangaan en dat het lage 
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rendement van de arbeidskrachten een reden was om lage lonen uit te betalen.
854

 De plantage-

eigenaars wilden daarnaast dat de koloniale overheid de verdere stijging van de lonen 

tegenging.
855

 De koloniale overheid was echter ook verantwoordelijk voor de lage lonen. Tot 

1945 was er geen bepaling waarmee een minimumloon werd vastgelegd voor de 

plantagearbeiders, in tegenstelling tot de arbeidskrachten in de industrie en in de 

handelssector waarvoor wel wettelijke bepalingen bestonden. Enkel het rantsoen waar een 

plantagearbeider recht op had, was vastgelegd. Bijgevolg konden de plantage-eigenaars lagere 

lonen uitbetalen. Voor de arbeidskrachten werd deze situatie daarnaast erger omdat, zoals 

eerder aangehaald, het loon of op zijn minst een deel ervan naar de hoofdmannen ging die de 

arbeidskrachten hadden geleverd.
856

 En hoewel de koloniale administratie beweerde dat de 

hoofdmannen steeds vaker afstapten van hun recht op een deel van het loon, vond dit toch nog 

plaats tot het einde van de jaren 1940.
857

  

De arbeiders bij de UMHK gingen niet zomaar in op de veranderingen die als gevolg van het 

stabilisatiebeleid werden doorgevoerd. Aan het begin van het stabilisatiebeleid hoopte de 

meerderheid na afloop van het contract te kunnen terugkeren naar de gemeenschap van 

oorsprong om aan landbouw te kunnen doen. Toch bleek dit al snel geen optie meer te zijn. 

De ineenstorting van de prijzen van landbouwproducten in 1926 en 1930 maakte het voor een 

deel van de arbeiders zo goed als onmogelijk om nog van landbouw te kunnen leven.
858

 

Terugkeren naar de gemeenschap van oorsprong was geen vanzelfsprekendheid. De 

arbeidskrachten die een contract tekenden, “were lost for their village communities”, zoals 

Bustin het verwoordde. “[T]heir physical absence from the village had direct and obvious 

repercussions upon the agricultural and demographic productivity of rural communities.”
859

 

Zoals Bustin verder ook aangaf, kunnen we niet veronderstellen dat een arbeider na afloop 

van een contract van drie jaar zonder meer het leven op het platteland opnieuw kon 

oppikken.
860
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Het stabilisatiebeleid van de UMHK wierp niettemin vruchten af. Het aantal arbeiders steeg, 

evenals de productie.
861

 De verbeterde levensomstandigheden in de kampen, het voedsel en de 

huisvesting hadden tot resultaat dat de arbeiders zonder veel problemen het contract van drie 

jaar tekenden.
862

 In 1928 koos weliswaar net niet de helft – 45 percent – van de arbeiders voor 

het contract van drie jaar, maar de jaren daarop zou het aantal alleen maar stijgen. In 1929 

tekende 65 percent van de arbeiders het contract, in 1930 was dit al 93 percent en in 1931 

ging het om 98 percent.
863

 De stabilisatie van arbeiders was dus geen bruuske transformatie, 

maar een geleidelijk proces. 

Ten dele zouden we dit kunnen verklaren door de aanvankelijke weigering van de arbeiders 

om het stabilisatiebeleid zomaar te omarmen.
864

 Maar ook de UMHK was verantwoordelijk 

voor de graduele introductie van het stabilisatiebeleid.
865

 Bij de invoering van de contracten 

van drie jaar werden de door de UMHK nodige en geschikt bevonden arbeiders opgeroepen 

om hun arbeidscontract te verlengen in ruil voor een premie. Het stabilisatiebeleid begon dus 

met een selectie onder de arbeiders.
866

  

Daarnaast was het stabilisatiebeleid gericht op het productieproces en de arbeidsorganisatie in 

open mijnen die deels gemechaniseerd waren. Maar naar het einde van de jaren 1920 werd de 

ondergrondse mijn van Kipushi, gelegen op ongeveer 30 kilometer van Elisabethstad, 

belangrijker. In 1926 werkte minder dan vijf percent van het arbeidersbestand in deze mijn.
867

 

In 1928 was dit minder dan acht percent. Toch kwam in dat jaar tien percent van al het 

kopererts van de UMHK uit Kipushi. Ongeveer 25 percent van het kopererts dat in 

Lubumbashi werd gesmolten, kwam eveneens uit deze ondergrondse mijn.
868

 In 1931 werkte 

al 25 percent van het aantal arbeiders van de UMHK in Kipushi. Het werk in ondergrondse 

mijnen was echter zwaarder dan dat in open mijnen en bracht vaak longontstekingen of 

ademproblemen met zich mee. Bijgevolg waren er weinig arbeiders te vinden die in de 

ondergrondse mijnen wilden werken of in staat waren om het werk uit te voeren. Het werk in 

de ondergrondse mijnen vereiste ook dat de arbeiders ervaring hadden met de werktuigen. 

Pogingen om arbeiders die de UMHK had gerekruteerd in te zetten met contracten van drie 
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jaar leverden weinig op, waardoor het stabilisatiebeleid op deze mijnsite ten dele werd 

aangepast, onder andere door arbeiders in te zetten die reeds aan hun tweede werktermijn 

begonnen waren.
869

 

Ten slotte hield de UMHK toch ook nog vast aan de voordelen die verbonden waren aan het 

systeem van migratiearbeid.
870

 Zo werden ongeschoolde arbeiders voor korte termijnen 

tewerkgesteld, zij het niet rechtstreeks door de UMHK, maar via andere aannemers om op 

vaste bedrijfskosten (zoals sociale voorzieningen) te besparen. Dit was voornamelijk het geval 

voor constructiewerken tussen 1926 en 1929. Het aantal arbeidskrachten dat via deze weg 

werd tewerkgesteld, is weliswaar moeilijk vast te stellen. De OCTK kon een belasting 

opleggen aan bedrijven die arbeidskrachten op deze manier inzetten. Bijgevolg veranderde de 

UMHK in 1928 de definitie van de arbeiders uit deze categorie zodat ze enkel nog betrekking 

had op de arbeidskrachten die indirect, maar wel voltijds werden tewerkgesteld door de 

UMHK. Hierdoor werd een deel van de indirect tewerkgestelde arbeidskrachten dus niet in de 

cijfers van het bedrijf opgenomen.
871

 Het indirect beroep doen op korte termijnarbeid 

betekende echter ook dat de UMHK indirect voordeel haalde uit processen van primitieve 

accumulatie.
872
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In het Gewest Unya-Bongo vielen twee zaken op. Ten eerste werden er zelden individuele 

arbeidscontracten getekend.
873

 De reden hiervoor zal later besproken worden. Ten tweede 

tekenden de arbeidskrachten zelden lange termijncontracten.
874

 De arbeidsmarkt bij de Bashi 

bestond uit twee categorieën van loonarbeiders. Enerzijds waren er de travailleurs réguliers, 

ook wel de fundi genoemd (wat Swahili is voor iemand die bekwaam is en dus al ervaring 

heeft met het werk). Dit waren de arbeidskrachten die een contract van langere duur tekenden, 

maar die niettemin loonarbeid nog steeds combineerden met subsistentieproductie en veelal 

nog leefden in de gemeenschap van oorsprong. Anderzijds waren er de travailleurs 

auxiliaires, die slechts voor een korte termijn werkten – vaak minder dan acht dagen na elkaar 

en minder dan vijftien dagen per maand.
875

 Zij werkten hetzij als tijdelijke arbeidskrachten in 

bepaalde seizoenen, hetzij als dagarbeiders die hun loon uitbetaald kregen nadat ze hun 

dagtaak hadden beëindigd, ook als ze elke dag bij dezelfde werkgever als dagarbeider 

werkten.
876

 

Hoewel er bij de UMHK algemeen gesproken een toename was van het aantal getekende 

contracten van drie jaar, waren er in Elisabethstad toch ook arbeiders die ondanks de 

verbeterde levensomstandigheden in de kampen hun contract niet verlengden na de eerste 

werktermijn. In 1927 en 1928 rekruteerde de UMHK arbeiders uit Kivu en Maniema die 
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terechtkwamen in het voorbereidingskamp van Lubumbashi en vervolgens in de Etoile du 

Congo en Ruashi. De rekrutering verliep echter moeilijk in de twee gebieden. De mensen 

stonden weigerachtig tegenover arbeid bij de UMHK. Dat de arbeiders ver weg van huis 

waren, had hiermee te maken.
877

 Maar de bevolking had ook slechte ervaringen overgehouden 

aan de Eerste Wereldoorlog, toen velen werden ingezet als drager. Bovendien was er nog 

steeds sprake van gedwongen rekrutering voor de Force Publique.
878

 De koloniale overheden 

in Kivu en Maniema konden de bevolking niet overhalen om voor de UMHK te werken. Dat 

er toch arbeiders werden geleverd, had te maken met hoofdmannen die werden omgekocht en 

met gebruik van geweld.
879

 

In het voorbereidingskamp van Lubumbashi werden de arbeiders geslagen en kregen ze soms 

geen eten. Het voedsel dat de arbeiders kregen, was voor hen onbekend en ze waren 

onvoldoende voorbereid op het werk dat ze moesten verrichten. In 1927 waren er meer 

sterfgevallen van rekruten uit Kivu en Maniema in het voorbereidingskamp dan op de 

werkplaats zelf. Arbeiders die in het voorbereidingskamp ongeschikt werden verklaard en 

teruggestuurd werden, klaagden over de valse beloften die de UMHK had gemaakt en raadden 

verwanten en vrienden af om voor de UMHK te gaan werken. De mortaliteit bij arbeiders uit 

Kivu en Maniema lag hoog, hetgeen voor hen een reden was om hun arbeidscontract niet te 

verlengen en voor de UMHK een argument om hen te ontslaan.
880

 Sommigen onder hen 

bleven weliswaar in de copperbelt wonen, maar meestal buiten de kampen van de UMHK.
881

 

Ondanks het stabilisatiebeleid was de werkdruk voor de arbeiders van de UMHK nog steeds 

groot en hield het werk gevaren in die de dood van een arbeider konden betekenen. Om de 

productiviteit te verhogen, stelde de UMHK in 1928 stuklonen in. Voordien kregen de 

arbeiders pas hun rantsoen wanneer ze een werkdag achter de rug hadden en wanneer hun 

aanwezigheid op de werkplaats genoteerd werd op hun ticket du travail. Wie niet wilde 

werken, kon in het kamp blijven. Maar voor de UMHK was dit geen efficiënt systeem, 

aangezien de opzichters nooit wisten hoeveel arbeiders zouden komen opdagen op de 

werkplaats. Met de nieuwe regeling kregen de arbeiders voedsel en werden ze betaald of ze 
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nu wel of niet werkten. De opzichters moesten verzekeren dat ze allemaal op de werkplaats 

toekwamen. Arbeiders die niet elke dag wilden werken, ontvluchtten bijgevolg het bedrijf 

voor andere werkgevers waarbij dagelijkse arbeid niet verplicht was.
882

 

In het Gewest Unya-Bongo lagen verschillende redenen aan de basis van het niet tekenen van 

een contract voor lange werkperiodes. De zware druk die op de Bashi werd gelegd tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, evenals de gevolgen van de interne politieke conflicten hebben 

ongetwijfeld een rol gespeeld in de houding van de bevolking ten opzichte van arbeid en hoe 

zij hierop reageerden.
883

 We hebben ook gezien dat de lonen die de arbeidskrachten betaald 

kregen onvoldoende waren om van te overleven. De Bashi die op de plantages werkten, 

konden met andere woorden de subsistentieproductie niet laten vallen.
884

 De 

plantagearbeiders woonden nog steeds in de eigen gemeenschap en reproduceerden op de 

eigen gronden na een dag arbeid op de plantages. Om deze redenen, zo stelde de 

provinciegouverneur Moeller, hadden wettelijke bepalingen omtrent hygiëne, onderdak en 

rantsoenen voor de arbeidskrachten weinig betekenis. Moeller sprak, zowel voor de réguliers 

als (vooral) voor de auxiliaires, over “l’absence de dépaysement chez le travailleur du Kivu 

[…].”
885

 

Er waren daarnaast ook redenen te vinden in de maatschappij van de Bashi. 

Subsistentieproductie, noodzakelijk om aan te vullen wat de arbeidskrachten uit loonarbeid 

haalden, vereiste dat de bevolking toegang had tot gronden. Het gebruiksrecht van gronden 

hing vast aan een machtsstructuur die uit verschillende niveaus bestond. Bovenaan stond de 

mwami, die het hoofd was van de gemeenschap of collectivité en die alle gronden bezat.
886

 Op 

het niveau daaronder bevond zich de murhambo of de murhwali. Deze bestuurden een van de 

provincies waarin het gebied van de mwami was ingedeeld.
887

 De mwami verleende delen van 

zijn territorium aan hoofdmannen. Bepaalde hoofdmannen bestuurden de verleende gebieden 

en de bevolking die er woonde in naam van de mwami. Zij vervulden dus een administratieve 
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functie. Dit waren de murhambo. Andere hoofdmannen – de murhwali – behoorden tot de 

koninklijke familie. Zij vervulden eveneens een administratieve rol, maar hadden daarnaast 

ook recht op gronden en konden deze verdelen.
888

 Ook lager op de machtsstructuur konden 

personen die volledige rechten hadden op het gebruik van gronden, deze gronden doorgeven – 

tenminste, als de gronden die ze in hun bezit hadden voldoende groot waren.
889

 Zo werd het 

derde niveau toegewezen aan een mushamuka, die een hoofdmanschap bestuurde en 

grondgebruik kon verlenen op het niveau van de colline of heuvel. Ten slotte waren er ook 

nog de bagula (of “pater familias”) en de bashizi. Die eerste oefenden controle uit op het 

niveau van het dorp en bezaten gronden. De tweede waren dan weer personen die geen 

gronden bezaten. Hoewel deze twee groepen geen autonome politieke autoriteit hadden, 

konden de bagula door middel van patronage wel invloed uitoefenen over de bashizi.
890

 

Gronden konden niet worden bekomen op basis van verwantschap. Met uitzondering van de 

oudste zoon die bij het overlijden van zijn vader diens positie en gronden kon overnemen, 

konden de andere zonen enkel aan grond geraken door een overeenkomst te sluiten met een 

persoon die stukken grond beheerde.
891

 De persoon die een stuk grond wilde gebruiken, moest 

hiervoor tribuut betalen - in theorie eenmalig om toegang te krijgen tot het stuk grond, in de 

praktijk herhaaldelijk.
892

 Onderdanen moesten bijvoorbeeld enkele dagen per week werken op 

de gronden van de hoofdman, of ze moesten bananenbier, stukken kleinvee of een deel van 

hun oogst afstaan.
893

 De tribuutbetaling was dus een belasting – kalinzi genaamd bij de 

Bashi
894

 – in hetzij producten, hetzij arbeid (en dus een corvee). 

De overeenkomst door middel van een tribuutbetaling, en dus het belastingsysteem, had 

verschillende gevolgen. Een van de gevolgen was dat er verschillende niveaus van 

afhankelijkheid ontstonden. De persoon die het grondgebruik verkreeg, werd de onderdaan 

van diegene die de gronden verleende. Tegelijk werd(en) de vrouw(en) van de onderdaan 

ingezet op de velden voor de landbouwproductie. Vrouwen werden hierdoor eveneens 
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onderdanen, maar dan van de persoon die de gronden had verkregen. Maar diegene die het 

grondgebruik had verleend, was op zijn beurt ook weer een onderdaan van bijvoorbeeld een 

hoofdman of eventueel van een belangrijkere gezagsdrager.
895

 Voor de elite was het 

belastingsysteem een manier om wat als tribuut werd betaald over te hevelen naar de hogere 

niveaus van de machtsstructuur van de Bashi-samenleving. Op deze manier werd dus het 

surplus afgeroomd dat op de gronden door de onderdanen werd geproduceerd. Door middel 

van de kalinzi werden de afhankelijkheidsverhoudingen tussen de verschillende hiërarchische 

niveaus, maar ook de sociale verhoudingen bij de Bashi in stand gehouden. Boeren genoten 

bescherming in ruil voor loyaliteit aan de hogere niveaus op de hiërarchie.
896

 De toegang tot 

gronden via het belastingsysteem bevestigde dus ook de ondergeschikte positie van de 

onderdanen. Tegelijk legde het systeem ook genderverhoudingen vast door vrouwen geen 

recht op gronden te geven.
897

 Het belastingsysteem bracht echter vooral onzekerheid met zich 

mee voor de onderdanen. De gronden vielen onder het gewoonterecht en konden steeds 

afgenomen worden. Wie geen tribuut betaalde in producten of geen corveearbeid verrichtte, 

liep het gevaar om zijn gronden kwijt te raken – evenals de gewassen die erop werden 

verbouwd. De onderdanen konden dus niet weigeren om de eisen van hun meerderen uit te 

voeren.
898

 

Wanneer de hoofdmannen hun onderdanen lieten rekruteren door en werken voor de 

Europeanen, zagen de arbeidskrachten dit als een bijkomende tribuutbetaling die ze 

verschuldigd waren aan hun hoofdmannen.
899

 Aangezien het de hoofdman was die de 

arbeidskrachten naar de plantages stuurde, dachten velen immers dat zij voor de hoofdman 

werkten.
900

 De koloniale overheid bekeek de rekrutering van arbeidskrachten door de 

hoofdmannen als zijnde een onderdeel van het gewoonterecht bij de Bashi, waarbij de 

hoofdman het recht had om – al dan niet onder druk – bepaalde eisen te stellen. Gaan werken 

voor de Europeanen was er daar een van.
901

 De arbeidskrachten moesten dus niet alleen de 

eigen subsistentieproductie verzekeren, maar eveneens de bestaande corveeën uitvoeren, gaan 

werken op de koffieplantages – wat de bestaande plichten in de samenleving van de Bashi 
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zwaarder maakte, niet zomaar geweigerd kon worden en dus meer onzekerheid met zich 

meebracht, qua verloning nauwelijks bijdroeg tot het overleven en waarbij ook nog eens een 

deel van het loon moest worden afgestaan aan de hoofdmannen – en ook nog rekening houden 

met de cultures obligatoires die de koloniale overheid had opgelegd. Onder deze 

omstandigheden valt het niet te verwonderen dat het rendement van de arbeidskrachten laag 

was.
902

 

In tegenstelling tot de migratiearbeiders die vóór het stabilisatiebeleid voor de UMHK 

werkten en voornamelijk ver van de mijnen werden gerekruteerd, kwamen de arbeiders op de 

koffieplantages uit de directe omgeving, en vielen ze nog onder het gezag van de 

hoofdmannen. Met elke arbeider die een hoofdman moest leveren, liep hij echter ook het 

gevaar om zijn invloed daarop te verliezen. Sommige arbeiders probeerden door middel van 

loonarbeid uit de greep van de hoofdmannen te geraken en bepaalde gewoonterechtelijke 

verplichtingen te ontlopen.
903

 Le Docte, de districtscommissaris van Kivu, schreef in 1929 in 

een correspondentie aan de administrator van het Gewest Unya-Bongo dat 

“[l’]indigène qui loue spontanément ses services chez un particulier dans l’état actuel des 

choses est d’ailleurs souvent, pour ne pas dire toujours, une forte tête qui veut se soustraire à 

l’autorité de son chef et qui pour se faire demande l’aide de l’Européen chez qui il 

s’engage.”
904

  

De onderdaan probeerde zich los te maken van het gezag van de hoofdman door zich te 

vestigen en te gaan werken op de plantage van een Europeaan. Hij nam daarbij echter ook 

stukken vee met zich mee. Vee speelde een belangrijke rol bij de Bashi. Het had geen 

commercieel doel, maar diende wel om er bijvoorbeeld melk, boter en mest voor op de velden 

mee te bekomen. Vee was echter vooral belangrijk om de sociale verhoudingen vorm te 

geven. De sociale verhoudingen bij de Bashi waren deels gebaseerd op land, zoals we hebben 

gezien, en deels op vee. Zonder vee kon een man geen vrouw vinden en als volwassene 

beschouwd worden. Het vee behoorde volgens het gewoonterecht toe aan de hoofdman. 

Wanneer de arbeider dit naar de plantage meenam, werd de positie van de hoofdman 

aangetast. Daarnaast weigerde de arbeider gewoonterechtelijke bijdragen te betalen aan de 

hoofdman en genoot hij ook nog eens de bescherming van de werkgever, die sowieso alleen 
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maar bekommerd was om aan arbeidskrachten te geraken en niet om de positie van de 

hoofdman.
905

 De Europeanen waren niet geïnteresseerd in veeteelt. Gezien de sociale rol van 

vee bij de Bashi konden de plantage-eigenaars moeilijk aan grote hoeveelheden vee geraken. 

Ook de kwaliteit ervan werd niet hoog ingeschat door de Europeanen.
906

 De UNAKi was er 

geen voorstander van om de arbeiders vee te laten meebrengen naar de plantages omdat 

daardoor minder grond beschikbaar zou zijn om te gebruiken voor koffieteelt.
907

 Toch konden 

de plantage-eigenaars ook voordeel halen uit de aanwezigheid van vee. Ze konden namelijk 

de mest van het vee gebruiken op hun plantages. Bijgevolg lieten sommige plantage-eigenaars 

het vee grazen op hun concessies in ruil voor mest.
908

 

Wie waren de arbeidskrachten die zich op de plantages kwamen vestigen? Tijdens het Comité 

régional van 1927 werd vermeld dat er in Kivu, Ituri, Aruwimi en Maniema squatters te 

vinden waren. Deze squatters vestigden zich op de gronden van de kolonisten in ruil voor een 

bijdrage in arbeid of in producten zoals bijvoorbeeld melk. In het geval van een bijdrage in 

arbeid was er volgens het Comité sprake van “des engagements presque fictifs” die “ne 

correspondent pas à un travail réel fourni”.
909

 In het Gewest Unya-Bongo, zoals we hebben 

gezien, was de bijdrage er een in bijvoorbeeld mest.
910

 Uit de geraadpleegde bronnen blijkt 

dat de arbeidskrachten die naar de plantages trokken om aan het gezag van de hoofdmannen te 

ontsnappen réguliers waren
911

 – en dat we hen in deze gevallen dus als squatters kunnen 

beschouwen. Moeller had het over kolonisten die een stuk grond gaven aan de 

arbeidskrachten, hetgeen aan de kolonisten de mogelijkheid gaf “de fixer ainsi la main-

d’oeuvre tout en stabilisant la situation foncière de l’indigène […].”
912

 Door de squatters-

réguliers ontstond echter ook een tegenstelling tussen de réguliers en de auxiliaires in de 

arbeidsmarkt van het Gewest Unya-Bongo. Tegenstelling, niet in de zin dat de twee 

arbeidscategorieën in conflict zouden zijn met elkaar, maar wel door de manier waarop de 
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hoofdmannen en de arbeidskrachten tegenover beide soorten van mobilisatie (en 

commodificatie) van arbeidskracht stonden. 

Wanneer réguliers het gezag van de hoofdmannen van zich probeerden af te schudden, kon 

dit nadelige gevolgen hebben. De hoofdman kon bijvoorbeeld de bananenbomen die de 

arbeider had achtergelaten afnemen of corveeën opleggen aan de ouders van de arbeider.
913

 In 

sommige gevallen kon deze manier van werken ook leiden tot wrijvingen tussen de plantage-

eigenaar en de hoofdman, maar ook tot “force contestations” ten aanzien van de 

arbeidskrachten, die bijgevolg vaak deserteerden.
914

 Vele arbeiders stonden om deze redenen 

weigerachtig tegenover reguliere arbeid. De auxiliaires, die via de hoofdmannen werden 

gerekruteerd, vielen nog steeds onder het gezag van de hoofdmannen en werden dus niet als 

“verloren” beschouwd door die laatste.
915

 De tegenstelling tussen de twee manieren waarop 

arbeidskrachten werden ingezet, evenals een grootschalig conflict hieromtrent in 1930 zou 

aan het begin van het decennium door verschillende actoren worden uitgebuit, wat ook 

invloed zou hebben op Bukavu. Daarnaast zouden de arbeidskrachten ook op verschillende 

manieren het gezag van de hoofdmannen en het werk voor de Europeanen contesteren.
916

 Zij 

zagen arbeid op de plantages als een bijkomende corvee, zoals we hebben gezien, maar ze 

probeerden deze vaak te ontlopen.
917

 De auxiliaires, die dus de meerderheid van de 

arbeidskrachten op de plantages waren, werden vaak onder dwang gerekruteerd.
918

 Het valt 

dan ook niet te verwonderen dat reacties niet uitbleven en dat zij dus een afkeer van 

plantagearbeid toonden. 

 

4.4.2 Gevaren voor de productiviteit 

4.4.2.1 Onzichtbare reacties van de arbeidskrachten 

Bij de UMHK steeg de koperproductie tussen 1926 en 1930 van 88.890 ton naar 153.317 

ton.
919

 In het district Kivu kende de koffieproductie eveneens een stijging. In 1926 was dit 
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120 ton. In 1930 bedroeg de productie 623 ton.
920

 Toch liep de productiestijging in deze 

periode zowel bij de UMHK als op de plantages gevaar. In de steden van Katanga, maar 

vooral in de kampen van de UMHK gingen de levensomstandigheden erop vooruit. De 

verbeteringen kwamen er echter niet zonder meer. De nieuwe technologie diende om kosten 

te besparen en de productie te verhogen, maar het was eveneens een middel om de arbeiders 

te disciplineren en meer controle over het productieproces te krijgen. Het aantal “blanke” 

opzichters verminderde, maar de nieuwe tijdsgerichte technologie en stuklonen dwongen de 

arbeiders om sneller te werken. Zij hadden steeds minder controle over hun eigen tijd – zowel 

die op de werkplaats als in de kampen.
921

 Bij de plantagearbeiders in het Gewest Unya-Bongo 

werkten de meeste arbeidskrachten als auxiliaires, waardoor zij in tegenstelling tot de 

arbeiders van de UMHK niet opgeleid werden en evenmin productiever werden.
922

 Maar 

zowel wat betreft de auxiliaires als de réguliers klaagden de plantage-eigenaars over het lage 

rendement ervan, waardoor deze laatste dus een excuus hadden om lagere lonen te betalen.
923

 

Voor zowel de plantagearbeiders in Kivu als de arbeiders bij de UMHK ontstonden een aantal 

mogelijkheden om te reageren op de werkomstandigheden. Bij de UMHK was er tussen 1926 

en 1930 een scherpe daling van het aantal arbeiders dat het werk ontvluchtte. In 1929 daalden 

ook de afwezigheden op de werkplaatsen tot een minimum ten opzichte van de voorgaande 

jaren.
924

 Terwijl arbeidskrachten aan het begin van de jaren 1920 vaak deserteerden om 

slechte werkomstandigheden te ontlopen, bleek dit aan het einde van het decennium veel 

minder het geval te zijn. Desertie werd minder geschikt bevonden door de arbeiders. 

Arbeiders bleven langer in de steden, zoals we voor Elisabethstad reeds hadden gezien, en 

deze tendens zette zich verder in de tweede helft van de jaren 1920. In Elisabethstad poogden 

verschillende associaties bijvoorbeeld om gronden in de buurt van de kampen of in de stad 

zelf te kopen om lokalen op te richten of begraafplaatsen aan te leggen. Steeds meer mensen 

kozen ervoor om begraven te worden waar ze werkten en verbleven in plaats van in de 

gemeenschap van oorsprong. De verbeterde levensomstandigheden en de gestegen 

levensstandaard in de steden, maar vooral in de kampen van de UMHK, waren redenen om 
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ongenoegen over de werkplaatsomstandigheden op andere manieren dan desertie te tonen. Dit 

zou steeds vaker op de werkplaats zelf of in de stedelijke omgeving plaatsvinden.
925

 

Vanaf het einde van januari 1929 tot ongeveer het einde van februari en begin maart kreeg de 

UMHK te maken met sabotage door arbeiders. Zo werd de elektriciteitscentrale van 

Lubumbashi regelmatig gesaboteerd, waardoor de energietoevoer werd onderbroken en de 

productie in gevaar werd gebracht. Dit was zowel voelbaar buiten Elisabethstad – op de 

mijnsite van Kipushi – als op de werkplaatsen van Ruashi en Lubumbashi. In Kipushi en 

Ruashi viel de productie bijna volledig stil, terwijl in Lubumbashi de productie onder het 

vooropgestelde (en overigens ook aan het einde van 1928 gereduceerde) niveau viel. Naast de 

elektriciteitsvoorzieningen waren ook de smeltovens in Lubumbashi vaak gekozen doelwitten 

voor sabotage. Door een verkeerde hoeveelheid ertsen, chemische stoffen of brandstof toe te 

voegen, werden explosies veroorzaakt die gaten in de wanden van de smeltovens bliezen.
926

 

In Kivu bleven de koffieplantages evenmin onaangeroerd. In een verslag uit 1928 werd 

vermeld dat vele plantage-eigenaars in het Gewest Unya-Bongo klaagden over een gebrek aan 

discipline bij de arbeidskrachten.
927

 Hoewel in het verslag geen verdere informatie werd 

gegeven over hoe dit tot uiting kwam, kunnen latere bronnen ons wel vooruit helpen. 

Mogelijk hield het gebrek aan discipline verschillende soorten reacties van de arbeidskrachten 

in. Moeller maakte bijvoorbeeld melding van “l’instabilité de la main-d’oeuvre”, waarbij hij 

het zowel had over de auxiliaires als de réguliers. Arbeidskrachten uit beide categorieën 

waren bijvoorbeeld vaak afwezig op de werkplaatsen ofwel deserteerden ze. In het geval van 

deserties ontvreemdden de arbeidskrachten geregeld gereedschap.
928

 Diefstal beperkte zich 

echter niet tot gereedschap. Arbeidskrachten stalen ook koffie van de plantages om het 

vervolgens te verkopen op de markten in Rwanda-Urundi, aan Aziatische handelaars of op de 

marchés indigènes.
929

 

De reacties van de arbeidskrachten bij de UMHK en op de koffieplantages in het Gewest 

Unya-Bongo hadden weliswaar verschillende oorzaken. Om de productie te verhogen, bracht 

de UMHK nieuwe technologieën in Lubumbashi binnen. De keerzijde voor de arbeiders was 
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echter ook dat de UMHK probeerde om de fabrieksarbeiders en geschoolde arbeidskrachten 

uit de Britse kolonies in Lubumbashi weg te werken. Door over te schakelen op hydro-

elektriciteit aan het einde van de jaren 1920 werd dit deels mogelijk gemaakt, maar voor de 

overgebleven arbeiders nam de werklast, evenals het aantal gewerkte overuren toe. Door 

middel van sabotage probeerden de arbeiders waarschijnlijk om het productieproces te 

vertragen en de veranderingen die bij het stabilisatiebeleid kwamen te kijken voor hen 

draaglijker te maken.
930

 

Met betrekking tot de koffieplantages moeten we indirect op zoek gaan naar de oorzaken van 

de reacties van de arbeidskrachten. Door in te gaan op stukarbeid kunnen we meer te weten 

komen over de drijfveren van de arbeidskrachten. Doorgaans werkten de arbeiders op de 

koffieplantages vanaf half acht à acht uur ’s morgens tot ongeveer drie uur in de namiddag. 

Maar op plantages waar met stuklonen werd gewerkt, gebeurde het vaak dat arbeiders reeds ‘s 

middags de plantage verlieten.
931

 Dat ze vroeger stopten met werken, kon niet liggen aan een 

bepaald productiedoel dat ze bereikt hadden, aangezien de kolonisten steeds klaagden dat het 

rendement van de arbeiders te laag was. Of ze een bepaald loon wilden verdienen, kunnen we 

eveneens betwijfelen, aangezien de lonen heel laag en vooral ontoereikend waren om een 

voldoende grote bijdrage te leveren aan het inkomen van de arbeiders en omdat een deel 

moest worden afgestaan aan de hoofdmannen.
932

 

Dat de plantagearbeiders het werk vroeger verlieten, zouden we kunnen bekijken als een 

manier waarop deze arbeidskrachten hun ongenoegen uitten ten opzichte van wat zij zagen als 

corveearbeid. Maar dat de arbeidskrachten de arbeidstijd verminderden via het systeem met 

stukarbeid, kan ook wijzen op een evenwicht dat de plantagearbeiders zochten tussen de eigen 

subsistentieproductie enerzijds en de verschillende vormen van arbeid die aan hen werden 

opgelegd anderzijds – de cultures obligatoires van de koloniale overheid en de andere 

corveeën die de hoofdmannen aan hen hadden toegewezen (en de onzekerheid die daarbij 

kwam te kijken). Dat ze plantagearbeid als een corvee zagen en er een afkeer van hadden, 

hoeft deze zoektocht – een poging om met een structurele valkuil om te gaan – niet uit te 

sluiten, zoals we verder zullen zien. 

Of andere redenen een rol hebben gespeeld in de reacties van de arbeidskrachten is moeilijker 

na te gaan. Deels heeft dit te maken met een gebrek aan informatie. Wat betreft de 
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koffiediefstal door arbeidskrachten, bijvoorbeeld, kunnen we op basis van de geraadpleegde 

bronnen niet weten waarom en met welk doel de diefstal plaatsvond en wat er met de 

inkomsten van de koffieverkoop gebeurde – of het diende voor individuele accumulatie of om 

het eigen loon en bij uitbreiding het inkomen van de gemeenschap van oorsprong aan te 

vullen, bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor de deserties – en de bijbehorende diefstal – en de 

afwezigheden. De weinige informatie maakt het ook moeilijk om na te gaan of de volgens de 

koloniale overheid te lage lonen ook aan de basis lagen van de ontevredenheid van de 

arbeidskrachten. Toch is er voor deze periode ook een aanwijzing dat de lonen mogelijk een 

minder bepalende rol speelden voor de reacties van de arbeidskrachten. Op de plantages die 

het dichtste bij Bukavu gelegen waren, verdienden zowel de auxiliaires als de réguliers 

hogere lonen dan op de plantages die verder van de stad verwijderd waren. Niettemin moesten 

de plantage-eigenaars en de koloniale overheid vaststellen dat zowel de aanwerving van 

nieuwe arbeidskrachten als verlengingen van de tewerkstelling moeilijk verliepen.
933

 

Dit laatste voorbeeld zouden we, in navolging van dat van stukarbeid, kunnen interpreteren 

als een reactie van de arbeidskrachten op wat zij zagen als corveearbeid op de koffieplantages. 

Maar toch is enige voorzichtigheid hier aangewezen en mogen we hier niet zomaar 

veralgemenen. Door middel van de drie factoren – de commodificatie van arbeidskracht, de 

onderhandelingspositie van de arbeidskrachten en de verbanden die arbeidskrachten 

aangingen – kunnen we ook andere elementen op het spoor komen met betrekking tot het 

laatst behandelde voorbeeld. Hetzelfde geldt voor deserties en afwezigheden op de plantages. 

We weten immers nog niet waarom arbeidskrachten deserteerden of afwezig waren op het 

werk. Met behulp van de drie factoren kunnen we deze reacties in verband brengen met het 

voorbeeld van de stuklonen en ook een verklaring proberen te geven voor de deserties en 

afwezigheden. De hierboven opgesomde reacties, evenals de koffiediefstal en ook de sabotage 

in Lubumbashi bij de UMHK, waren een weerspiegeling van deze drie factoren en moeten 

dan ook onderzocht worden in de context van de werkplaatsomstandigheden, al dan niet 

beïnvloed door externe factoren. 

De eerste factor, de commodificatie van arbeidskracht, was verschillend voor de arbeiders van 

de UMHK en de arbeidskrachten op de koffieplantages in het Gewest Unya-Bongo. In het 

geval van de arbeiders van de UMHK hebben we gezien dat het bedrijf door het 

stabilisatiebeleid niet langer werkte met migratiearbeiders, maar met arbeiders die een 
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contract van lange termijn tekenden. Het ging hier dus om proletariërs zonder eigen 

productiemiddelen die enkel nog een loon hadden om te overleven. Hun arbeidskracht was 

echter niet vrij. Enerzijds kon dit het resultaat zijn van extra-economische maatregelen en de 

daaruitvolgende rekrutering van de arbeiders.
934

 Anderzijds probeerde de UMHK door middel 

van premies en andere materiële voordelen om de arbeiders aan het bedrijf te binden. The 

silent compulsion of economic relations kwam vanaf het stabilisatiebeleid dus centraal te 

staan. Als dusdanig werd de mobiliteit van de arbeiders op de arbeidsmarkt op een subtiele 

wijze ondermijnd. Maar ook de manier waarop de UMHK haar budget besteedde, had 

gevolgen voor de arbeiders. Zowel de productie als de reproductie van de arbeiders vond 

plaats in de kapitalistische productiewijze. Echter, aangezien het aandeel van de lonen slechts 

een klein deel uitmaakte van de arbeidsgerelateerde kosten in vergelijking met de sociale 

voorzieningen, zorgde dit ervoor dat de arbeiders voor hun reproductie ook meer afhankelijk 

werden van de UMHK en de voorzieningen in de kampen.
935

 

De plantagearbeiders in het Gewest Unya-Bongo, daarentegen, waren migratiearbeiders die, 

afhankelijk van de categorie van arbeidskrachten waartoe ze behoorden – réguliers of 

auxiliaires – gedurende een bepaalde periode werkten en niet enkel konden overleven door 

middel van loonarbeid. Zij moesten dit combineren met subsistentieproductie. Bijgevolg zaten 

zij in een structurele valkuil waar ook de migratiearbeiders bij de UMHK mee te maken 

kregen voor er sprake was van het stabilisatiebeleid. In tegenstelling tot die laatste werden zij 

lokaal gerekruteerd. Maar zij hadden met deze migratiearbeiders wel gemeen dat hun 

arbeidskracht onvrij was. De plantage-eigenaars vonden arbeidskrachten door de tussenkomst 

van de hoofdmannen en de koloniale administratie. De arbeidskrachten konden omwille van 

gewoonterechtelijke verplichtingen en de onzekerheid die daarbij kwam te kijken niet 

weigeren om te gaan werken voor de Europeanen.
936

 Door extra-economische maatregelen en 

door de primitieve accumulatie ontstond dus een klasse van subalterne arbeiders. 

Dat de arbeidskracht onvrij was, betekende echter ook dat de plantagearbeiders geen of 

moeilijk gebruik konden maken van hun mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het voorbeeld 

waarbij, ondanks de hogere lonen, moeilijk arbeidskrachten werden gevonden voor de 

plantages in de buurt van Bukavu zou kunnen wijzen op een afkeer van arbeid, maar 

evengoed op een beperkte mobiliteit op de arbeidsmarkt en dus op hoe onvrij arbeidskracht 
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eigenlijk was. Maar het tegenovergestelde kwam ook voor. Zo gingen zowel auxiliaires als 

réguliers na afloop van hun contract op een plantage vaak naar een andere plantage in de 

buurt – door Moeller werd dit verwoord als “peu de fidélité du travailleur”.
937

 

Hoewel we de oorzaken hiervan niet kennen, geeft dit voorbeeld enerzijds aan dat de controle 

over de arbeidskrachten misschien niet overal even groot was en dat er dus ook verschillen 

bestonden op de arbeidsmarkt in het Gewest Unya-Bongo. Anderzijds moeten we dit ook 

nuanceren, aangezien de nieuwe engagementen na afloop van het arbeidscontract op plantages 

in de buurt aangegaan werden. Vooral wat betreft de auxiliaires moeten we hier zeker 

rekening mee houden, omdat zij voornamelijk op plantages in de buurt van hun woonplaats 

werkten. De hoofdmannen gaven hier – naast de contracten van korte duur – de voorkeur 

aan.
938

 

De manier waarop de arbeiders van de UMHK reageerden, was voor een deel een 

weerspiegeling van de eerste factor. De arbeiders zouden zich steeds meer aanpassen aan het 

leven als permanente loonarbeider, maar dat gebeurde niet zomaar. Zij toonden ook hun 

ongenoegen over de werkplaatsomstandigheden op de werkplaats zelf.
939

 De sabotagegolf in 

Lubumbashi was hier een voorbeeld van. Het stabilisatiebeleid hield echter veel meer in dan 

enkel de permanente commodificatie van arbeidskracht en had evengoed gevolgen voor de 

tweede factor. De arbeiders werden meer gecontroleerd op de werkplaatsen en in de kampen. 

De grotere controle door de kampchef, maar ook door middel van machines, zorgde ervoor 

dat de arbeiders minder controle hadden over de eigen arbeidstijd en de tijd buiten de 

werkuren.
940

 De tweede factor, hun onderhandelingspositie, werd dus minder gunstig en de 

mogelijkheden op de werkplaats werden ingeperkt. 

Met betrekking tot de sabotagegolf moeten we echter ook kijken naar wie de 

verantwoordelijken hiervoor waren, namelijk de arbeiders in de elektriciteitscentrale en die 

aan de smeltovens van Lubumbashi. Dit ging voornamelijk om arbeiders die afkomstig waren 

uit Britse kolonies – Noord- en Zuid-Rhodesië en Nyasaland.
941

 De afkomst van deze 
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arbeiders was niet onbelangrijk, aangezien hun onderhandelingspositie om deze reden zowel 

door de UMHK als door de koloniale overheid werd ondermijnd. De geografische factor die 

de eerste factor beïnvloedde, speelde dus in het nadeel van deze arbeiders. De koloniale 

overheid wilde de arbeiders uit de Britse kolonies weg omdat zij onderdanen van een 

buitenlandse mogendheid waren. Wanneer het tekort aan arbeidskrachten na het midden van 

de jaren 1920 was weggewerkt, poogde de koloniale overheid om de Britse subjecten buiten 

te werken. Hierbij kreeg ze de hulp van de UMHK.
942

 

Vanaf het begin van het stabilisatiebeleid wilde de UMHK het aantal arbeiders uit de Britse 

kolonies verminderen en hen vervangen door arbeiders uit Lomami en Rwanda-Urundi. De 

UMHK hoopte om zich tegen 1930 van ongeveer 60 percent van de arbeiders uit Noord- en 

Zuid-Rhodesië en Nyasaland te kunnen ontdoen. Verschillende redenen lagen hiervan aan de 

basis. Een eerste reden was dat de onderhandelingspositie van deze arbeiders gunstiger was 

op de werkplaats. Veel arbeiders uit de genoemde Britse kolonies konden lezen en dienden 

vaak klacht in bij de arbeidsinspectie wanneer de geschreven arbeidsvoorwaarden in hun 

contract niet overeenkwamen met de reële werkomstandigheden – bijvoorbeeld in geval van 

ongezonde of onveilige arbeidsomstandigheden.
943

 Aan het begin van de jaren 1920 

reageerden migratiearbeiders uit Rhodesië op een manier die gelijkenissen vertoonde met wat 

Perrings verwoordde als “conventional industrial strike action”.
944

 Zo waren er in 1921 

bijvoorbeeld verschillende werkonderbrekingen in Baya waarmee arbeidskrachten hun 

ongenoegen over de werkplaatsomstandigheden toonden. In datzelfde jaar legden 

arbeidskrachten in Luishia het werk neer omwille van onder andere de slechte behandeling 

waarmee ze te maken kregen en omwille van de lage rantsoenen. Zij stapten vervolgens naar 

Elisabethstad om een klacht in te dienen bij de arbeidsinspectie. In 1923 verlieten 

arbeidskrachten hun werkplaats in Kakontwe en begaven zij zich eveneens naar Elisabethstad 

om klacht neer te leggen.
945

 Een andere reden waarom de UMHK deze arbeiders weg wilde, 

                                                                                                                                                                                     

afkomstig waren uit het subdistrict Kawambwa (eveneens in de Luapulavallei), zelf naar 

Elisabethstad migreerden en in de cité indigène leefden. De Bene Chishinga konden in 
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had dan weer te maken met de lonen. De UMHK moest de arbeiders uit de Britse kolonies 

betalen in pond. Afhankelijk van de wisselkoers kon dit betekenen dat deze arbeiders drie 

maal zoveel verdienden als arbeiders uit Belgisch-Congo, die in frank werden betaald.
946

 

Ook in Elisabethstad waren redenen te vinden waarom de UMHK van de arbeiders uit de 

Britse kolonies af wilde. Deze arbeiders bevonden zich in een belangrijke positie in het 

productieproces. In de fabrieken van Lubumbashi werd bijna de helft van de afgewerkte 

producten van de UMHK geproduceerd door ongeveer duizend arbeiders uit Noord- en Zuid-

Rhodesië. De UMHK probeerde deze situatie te beïnvloeden door meer arbeiders uit 

Belgisch-Congo in te zetten als geschoolde en deels geschoolde arbeiders en door de 

werkuren voor de meer ervaren arbeiders aan te passen. Dit laatste zou uiteindelijk meer 

overuren voor de arbeiders tot gevolg hebben.
947

 

De UMHK was echter nog steeds afhankelijk van de Britse kolonies om arbeiders te vinden, 

wat ook aangeeft dat het stabilisatiebeleid misschien toch niet zo succesvol was op alle 

vlakken. In 1928, bijvoorbeeld, liepen de rekruteringsoperaties in Lomami vertraging op, 

waardoor de UMHK de arbeiders uit de Britse kolonies nog steeds nodig had. Dat werd 

duidelijk in bijvoorbeeld de Etoile du Congo, maar ook op mijnsites die buiten Elisabethstad 

gelegen waren. In Lubumbashi zou de productie dan weer stilgevallen zijn zonder de 

arbeiders uit de Britse kolonies.
948

 De afhankelijkheid van deze arbeiders kan ons ook meer 

leren over de onderhandelingspositie van de arbeiders die verantwoordelijk waren voor de 

sabotage in Lubumbashi, evenals over de eigenlijke prioriteiten van de UMHK. 

De reacties van de UMHK op de sabotage in Lubumbashi doen vermoeden dat het op grote 

schaal buitenwerken van de arbeiders uit de Britse kolonies niet meteen mogelijk was of 

misschien zelfs niet de grootste prioriteit was – althans voor Lubumbashi. Dit zouden we 

kunnen verklaren door het feit dat de UMHK nog steeds afhankelijk was van deze arbeiders 

en dus omwille van de positie van deze laatste groep in het productieproces. Hoewel de 

UMHK tussen 1929 en 1931 het aantal arbeiders uit de Britse kolonies in haar kampen in 

Elisabethstad verminderde van 35 percent (2500) van de arbeidskrachten naar 5 percent (150), 

waren deze arbeiders tot 1931 toch nog steeds onmisbaar voor het bedrijf.
949

 Dat was ook in 
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Lubumbashi het geval. Ondanks een daling van het aantal geschoolde arbeiders uit de Britse 

kolonies en de toestroom van arbeiders die hun opleiding in het atelier central van 

Lubumbashi hadden beëindigd, bleven de Britse subjecten aanwezig in quasi alle categorieën 

van geschoolde arbeid op de mijnsite. Uitzonderingen hierop waren echter de arbeiders aan de 

smeltovens en die in de elektriciteitscentrale – de twee beroepscategorieën die 

verantwoordelijk waren voor de sabotagegolf. Vooral bij die eerste zou het aantal arbeiders 

sterk naar omlaag gaan. De vermindering van het aantal arbeiders aan de smeltovens werd 

reeds ingezet na september 1928 – dus vóór de sabotagegolf aan het einde van januari 1929 

begon. Maar het was de sabotage zelf die als belangrijkste reden werd aangehaald om het 

aantal arbeiders te doen dalen.
950

 

We kunnen ons dan ook afvragen of de arbeiders die achter de sabotage zaten de dreigende 

repatriëring in het achterhoofd hadden toen zij de productiemiddelen van de UMHK tot 

doelwit hadden verklaard. Mogelijk was dit niet het geval. Hoewel een mogelijke repatriëring 

de onderhandelingspositie van de arbeiders uit de Britse kolonies wel degelijk verslechterde – 

hun tewerkstelling was immers steeds in gevaar – voelden zij dit in de eerste plaats via het 

productieproces, namelijk door de daling van het aantal arbeidskrachten en de daaruit 

resulterende stijging van het aantal overuren dat moest worden gepresteerd. Dit waren, zoals 

we hebben gezien, de redenen voor de sabotage. De arbeiders probeerden dus om het 

productieproces, en meer bepaald het werktempo, te beïnvloeden. Sabotage zou daarnaast 

waarschijnlijk weinig invloed gehad hebben op (het behoud van) de tewerkstelling, aangezien 

dit juist een extra reden gaf aan de UMHK om te snijden in de tewerkstelling.
951

 Hoewel deze 

laatste stelling pas geldig zou zijn wanneer en niet vóór de sabotagegolf begonnen was, had 

de sabotage dus tot gevolg dat de onderhandelingspositie van de arbeiders uit de Britse 

kolonies juist veel minder gunstig werd. 

De sabotage gaf ook aan dat de arbeiders uit de Britse kolonies in Lubumbashi sowieso al een 

slechte onderhandelingspositie hadden. Blijkbaar volstond het niet dat ze konden lezen en 

indien nodig over hun arbeidsomstandigheden konden klagen. Het productieproces 

beïnvloeden, bleek op dit moment enkel mogelijk te zijn door sabotage. Toen het systeem met 

de tickets du travail in 1928 werd afgeschaft, werden ook de mogelijkheden die de arbeiders 

op de werkvloer hadden, ingeperkt. Door dit systeem konden arbeiders wegblijven van het 
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werk.
952

 Aangezien de arbeiders uit de Britse kolonies konden lezen en schrijven, konden zij 

deze tickets gemakkelijk manipuleren en zelf ook officiële documenten opstellen.
953

 Na de 

afschaffing van het systeem werden arbeiders in de kampen die zich niet kwamen aanmelden 

voor het werk ontslagen.
954

 

Het stabilisatiebeleid bracht voor geschoolde arbeidskrachten bij de UMHK echter ook een 

kleine verbetering van de onderhandelingspositie met zich mee. Het aantal “blanke” 

opzichters, vooral op werkplaatsen met geschoolde arbeiders, werd verminderd. Dit gaf de 

arbeiders een zekere mate van manoeuvreerruimte. Weinig saboteurs werden teruggevonden 

en gestraft. Maar er waren eveneens weinig opzichters die meer deden dan het vaststellen van 

de sabotage en weinigen die dus effectief op zoek gingen naar de verantwoordelijke arbeiders. 

Dit zou immers tot gevolg hebben dat ze minder toezicht konden houden op de werkplaats 

zelf.
955

 De UMHK probeerde wel in te grijpen door arbeiders die verdacht werden van 

sabotage om de maand van de ene afdeling naar de andere afdeling van de werkplaats te 

verplaatsen. In andere gevallen werd er gedreigd met opsluitingen. Deze maatregelen leverden 

echter weinig op.
956

 

Bij de plantagearbeiders in het Gewest Unya-Bongo was de onderhandelingspositie eveneens 

niet gunstig. Over de lage lonen stelde Moeller bijvoorbeeld dat  

“cependant ce régime s’établit sans contrainte, simplement parce que l’indigène du Kivu a 

“réalisé” qu’il lui faut travailler de quelque façon et pour se soustraire à toutes sollicitations 

s’engage à la plantation voisine […] pour un salaire qu’il ne discute pas”.
957

 

Dit citaat verhult echter dat de onderhandelingspositie van de plantagearbeiders beïnvloed 

werd door de manier waarop hun arbeidskracht werd gecommodificeerd. Dat arbeiders op een 

plantage in de buurt gingen werken, had – zoals eerder aangehaald – immers te maken met de 

voorkeur van de hoofdmannen die de controle over hun subjecten wilden behouden, en 

daarvan was Moeller ook op de hoogte.
958

 Dat de arbeidskrachten het loonniveau niet in vraag 

stelden, wijst eerder op de invloed van de eerste factor op de onderhandelingspositie, waarbij 
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onvrije arbeidskrachten niet konden onderhandelen over bijvoorbeeld de lonen – tenminste, 

als we ervan uitgaan dat de lonen echt een rol speelden voor de plantagearbeiders – of andere 

aspecten van de tewerkstelling, zoals bijvoorbeeld de arbeidstijd. Dat er volgens Moeller geen 

sprake was van dwang, was dus een onjuiste weergave van de feiten die de eigenlijke gang 

van zaken verhulde. 

Toch werd de onderhandelingspositie van de plantagearbeiders ook verbeterd. Dit had alles te 

maken met de controle op en buiten de werkplaats – of eerder het gebrek eraan. In 1931 stelde 

de CADA stuklonen in op haar plantages.
959

 De UNAKi wilde echter niet weten van dit 

systeem. Zich baserend op ervaringen van de eigen leden zou volgens de UNAKi niet alleen 

de arbeidskost stijgen, maar daarnaast zou het ook veel moeilijker worden om de 

arbeidskrachten onder controle te houden. Dit zou volgens de organisatie dan weer weinig 

stabiliteit en zekerheid voor de plantage-eigenaars tot gevolg hebben.
960

 De UNAKi bleek hier 

gelijk te hebben. Zoals we hebben gezien, verlieten arbeidskrachten op plantages waar met 

stuklonen werd gewerkt vroeger het werk.
961

 Dat zou inderdaad dus betekenen dat de 

plantage-eigenaars minder controle hadden over de arbeidskrachten, aangezien het systeem 

met stukarbeid de mogelijkheid gaf om de werkplaats te verlaten na enkele uren gewerkt te 

hebben. Het kon evengoed tot gevolg hebben dat de productiviteit in gevaar kwam, dat de 

vraag naar arbeidskrachten toenam en de arbeidskost hierdoor inderdaad steeg. Maar het 

belangrijkste aspect hiervan was dat de arbeidskrachten de plantage konden verlaten door de 

organisatie van het productieproces zelf. Zij hoefden het contract dus niet te verbreken door 

bijvoorbeeld te deserteren. 

Dat brengt ons dan ook bij de deserties – en bij uitbreiding bij de bijbehorende diefstal van 

gereedschap en de afwezigheden – op de koffieplantages. De arbeidskrachten die de 

werkplaats ontvluchtten, konden moeilijk teruggevonden worden.
962

 Het feit dat deserties zo 

vaak plaatsvonden en dat de deserteurs moeilijk konden worden teruggevonden, was het 

gevolg van zowel het gebrek aan controle door de plantage-eigenaars als de weinige controle 

buiten de werkplaats. De koloniale overheid had weinig controle over de arbeidskrachten. Dit 

had te maken met het ontbreken van een passeport de mutation bij de arbeidskrachten van het 
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Gewest Unya-Bongo.
963

 Het passeport had tot doel om de verplaatsingen van de 

arbeidskrachten te controleren – het diende bijvoorbeeld om gevluchte arbeidskrachten terug 

te vinden. Het was daarnaast verplicht voor arbeidskrachten om zo een pas te hebben om zich 

te verplaatsen buiten het hoofdmanschap waar ze leefden.
964

 Sommige plantage-eigenaars 

redeneerden echter dat zij geen pas moesten voorzien wanneer de arbeidskrachten kwamen 

werken op een plantage die in het hoofdmanschap was gelegen en het hoofdmanschap dus 

niet verlieten. Hierdoor konden de arbeidskrachten niet gecontroleerd worden.
965

 Ook hier 

zien we dus dat de onderhandelingspositie van de arbeidskrachten verbeterd werd en dat ze 

dus meer mogelijkheden kregen op én buiten de werkplaats. 

Als de arbeidskrachten die gebruik maakten van het systeem van stukarbeid hun ongenoegen 

over gedwongen arbeid wilden tonen en met een structurele valkuil probeerden om te gaan 

door vroeger het werk te verlaten en hun arbeidstijd dus te verminderen, zouden we deserties 

als een andere manier kunnen beschouwen om dit te bekomen – althans, ten minste (maar niet 

noodzakelijk uitsluitend) op plantages waar niet met een systeem van stukarbeid werd 

gewerkt en waar de arbeiders enkel de mogelijkheid hadden om gebruik te maken van 

informele mobiliteit om de werkplaats te verlaten. Bij de UMHK werd de organisatie van het 

productieproces met de stabilisatie aangepast naar een waarbij de arbeidskrachten de controle 

over de eigen arbeidstijd verloren. In het Gewest Unya-Bongo toonde het systeem van 

stukarbeid ook aan dat de manier waarop het productieproces werd georganiseerd eveneens 

gevolgen kon hebben voor de controle over de arbeidskrachten, voor hun 

onderhandelingspositie, en dat dit negatief kon uitvallen voor de plantage-eigenaars. 

Ten slotte was er ook nog de koffiediefstal die werd uitgevoerd door arbeidskrachten op de 

plantages.
966

 Dat diefstal kon plaatsvinden, had te maken met het gebrek aan controle op de 

plantages. Toch bleek het dat noch de koloniale overheid, noch de plantage-eigenaars dit als 

oorzaak aanhaalden. Enkel maatregelen die buiten de werkplaats van toepassing waren, 

werden besproken. De plantage-eigenaars wilden dat de verkoop van koffie enkel door hen 

mocht gebeuren of dat de hoofdmannen die koffie verbouwden een attest moesten hebben als 

bewijs dat ze een plantage bezaten. Hierop kwam echter de reactie dat deze maatregel 
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gemakkelijk omzeild zou kunnen worden. De arbeidskrachten die de koffie hadden gestolen, 

zouden de koffie bijvoorbeeld kunnen laten verkopen door personen die een kleine 

koffieplantage hadden en dus het attest van deze personen als dekmantel gebruiken.
967

 

De derde factor – de verbanden die arbeidskrachten aangingen – was mogelijk niet even 

belangrijk voor alle reacties. Wat betreft de sabotage in Lubumbashi kunnen we onderlinge 

verbanden tussen arbeiders op basis van de geraadpleegde literatuur weliswaar niet uitsluiten. 

Maar het feit dat er weinig saboteurs werden betrapt
968

 zou kunnen wijzen op individuele of 

kleinschalige acties met geen of slechts een beperkt aantal betrokken personen. De sabotage 

van de elektriciteitslijnen, bijvoorbeeld, was gemakkelijk uit te voeren.
969

 Arbeidskrachten die 

via het systeem van stukarbeid de plantage verlieten, hadden hiervoor geen verbanden nodig. 

De organisatie van het productieproces liet immers toe dat de plantagearbeiders naar de eigen 

gemeenschap konden terugkeren.
970

 Desertie, zoals ik eerder heb besproken voor de 

migratiearbeiders van de UMHK vóór de Eerste Wereldoorlog, vereiste dan wel weer 

verbanden. Dat was bij de arbeidskrachten in het Gewest Unya-Bongo eveneens het geval om 

redenen die ook golden voor de migratiearbeiders bij de UMHK.
971

 De koloniale overheid 

was ook op de hoogte van deze verbanden. Moeller, bijvoorbeeld, stelde over de desertie 

onder de arbeiders uit de Bushi dat “cet indigène se trouve “chez lui” sur n’importe quelle 

colline du Bushi”.
972

 Deze opmerking weerspiegelde weliswaar niet alleen de verbanden 

waarop de plantagearbeiders beroep konden doen, maar evengoed de weinige controle die de 

koloniale overheid had over de bevolking. 

Wat betreft de arbeidskrachten die koffie stalen op de plantages, speelden verbanden eveneens 

een belangrijke rol. Dit waren verbanden buiten de werkplaats en deze werden bepaald door 

commerciële en geografische factoren – in het laatste geval afhankelijk van de 

“eindbestemming” van de koffie. Koffie werd verkocht aan Aziatische handelaars of op de 

marchés indigènes en ook in Rwanda-Urundi.
973

 In alle drie de gevallen speelden 

commerciële banden vanzelfsprekend een rol. Moeller stelde echter ook dat de afwezige 
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arbeidskrachten zich op de markten in de omgeving van de werkplaats bevonden.
974

 Mogelijk 

was er een verband tussen de afwezige arbeidskrachten en de koffiediefstal, hoewel dit niet 

kan worden aangetoond op basis van de geraadpleegde bronnen. De koffieverkoop in 

Rwanda-Urundi werd dan weer mogelijk gemaakt door de poging om de bevolking aldaar 

koffie te laten produceren. Deze “café indigène” werd verkocht op de markten in het 

mandaatgebied. Arbeidskrachten die werkten op plantages in de buurt van de Ruzizi, staken 

deze rivier over om vervolgens de “café volé” te verkopen op de markten in Rwanda-

Urundi.
975

 Deze arbeidskrachten speelden dus niet alleen in op economische en commerciële 

mogelijkheden, maar evengoed op de nabijheid van de plantages tot (de markten in) het 

mandaatgebied, evenals de mogelijkheid om de grens tussen Belgisch-Congo en Rwanda-

Urundi over te steken. 

 

4.4.2.2 Het systeem van vervangingsarbeid in Kivu 

De reacties van de arbeidskrachten op de koffieplantages in het Gewest Unya-Bongo en bij de 

UMHK die hierboven werden besproken, waren niet de enige mogelijkheden die de 

arbeidskrachten hadden om hun oordeel over werk en de werkplaatsomstandigheden te geven. 

Twee soorten reacties frustreerden de koloniale overheid en respectievelijk de plantage-

eigenaars en de UMHK het meeste, namelijk een systeem waarbij arbeidskrachten elkaar 

vervingen op de koffieplantages en de associaties in Elisabethstad, hoewel deze laatste het 

bedrijfsniveau overstegen en zeker niet beperkt bleven tot enkel de arbeiders van de 

UMHK.
976

 

Eerder hebben we gezien dat er in het Gewest Unya-Bongo een onderscheid werd gemaakt 

tussen twee categorieën van arbeidskrachten, namelijk tussen auxiliaires en réguliers. Het 

onderscheid tussen de twee categorieën werd gemaakt op basis van de duur van de 

tewerkstelling. De réguliers werkten voor een langere termijn dan bij de auxiliaires het geval 

was.
977

 Daarnaast onderscheidden de réguliers zich ook van de auxiliaires omdat zij vaker de 
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“neiging” hadden om het gezag van de hoofdmannen in vraag te stellen.
978

 Dit gebeurde, 

zoals we hebben gezien, op een openlijke en directe manier door te gaan werken en zich te 

vestigen op een plantage van een Europeaan, stukken vee mee te nemen en geen 

gewoonterechtelijke bijdragen te betalen, met conflicten tot gevolg.
979

 De koloniale overheid 

bleek toch een zekere vrees te hebben voor réguliers, evenals voor auxiliaires die in het 

verleden réguliers waren. Zij hadden volgens Moeller “un sentiment exagéré de leur 

supériorité” en het moest volgens hem vermeden worden dat arbeidskrachten uit deze 

categorie op dezelfde werkplaats werden tewerkgesteld als de auxiliaires.
980

 

Dat de koloniale overheid de réguliers en de auxiliaires niet wilde samenzetten, ging 

waarschijnlijk uit van een vrees dat de neiging om het gezag van de hoofdmannen in vraag te 

stellen zou overslaan van de réguliers op de auxiliaires. De koloniale overheid wilde – naar 

aanleiding van de problemen die gepaard gingen met de squatters-réguliers op de 

koffieplantages – niet dat het gezag van de hoofdmannen werd aangetast. De koloniale 

overheid probeerde de hoofdmannen ervan te overtuigen dat wanneer hun onderdanen als 

réguliers voor de Europeanen gingen werken, zij nog steeds onder de invloed van de 

hoofdmannen vielen en dat die laatsten zich dus niet mochten verzetten tegen de 

tewerkstelling, noch door represailles, noch door bijvoorbeeld de koe weg te nemen die aan 

de arbeidskracht was verleend, noch door de gewassen van die laatste af te nemen. Van de 

arbeidskrachten werd dan weer verwacht dat zij respect toonden voor de hoofdmannen en de 

gewoonterechtelijke bijdragen betaalden, dat zij de corveeën in arbeid voor de hoofdmannen 

konden verrichten – hiervoor wilde de koloniale overheid dat de werkgevers enkele dagen per 

jaar vrijaf gaven aan de arbeidskrachten – of deze konden afkopen. Maar ook voor de 

plantage-eigenaars was er een belangrijke rol weggelegd. Zij hadden er volgens de koloniale 

overheid geen belang bij om het gezag van de hoofdmannen mee te ondermijnen door de 

arbeidskrachten te ondersteunen en te beschermen. De rekrutering van arbeidskrachten moest 

gebeuren met instemming van de hoofdmannen.
981

 

Twee zaken moeten we hierbij opmerken. De twee categorieën van arbeidskrachten samen 

zetten, zou tot gevolg kunnen gehad hebben dat zij verbanden met elkaar konden aangaan en 

dat dus ook de onderhandelingspositie van zowel de réguliers als van de auxiliaires verbeterd 
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kon worden. Als het gezag van de hoofdmannen op deze manier effectiever kon worden 

gecontesteerd, zou dit eventueel verregaande gevolgen voor de sociale orde kunnen gehad 

hebben. Een tweede punt is dat we in de houding van de koloniale overheid ten aanzien van 

de hoofdmannen en de werkgevers ook al een eerste aspect zien van het beleid dat de 

koloniale overheid zou proberen te voeren in de jaren 1930. Centraal hierbij stond dus dat het 

gezag van de hoofdmannen moest worden gerespecteerd. De eigenlijke redenen hiervoor 

zouden weliswaar pas duidelijk naar voor komen in de bronnen van de jaren 1930.
982

 

De plantagearbeiders bleken echter een andere, meer effectieve manier gevonden te hebben 

om het gezag van de hoofdmannen en tegelijk ook de plantagearbeid voor de Europeanen te 

contesteren, namelijk door een systeem van vervangingsarbeid. Via dit systeem liet de 

persoon die een contract had getekend zich door een beurtrol op de plantage vervangen door 

een of meerdere personen. Dit ging meestal om verwanten, zoals broers of kinderen, of 

cliënten aan wie de gerekruteerde arbeidskracht een stuk grond of stukken vee had gegeven. 

De mugombozi of vervanger tekende geen contract, maar reageerde op de naam die op het 

contract stond en voerde het werk uit dat de persoon die het contract had getekend normaal 

zou moeten doen. Op de dag dat de lonen werden uitbetaald door de werkgever, werd dit aan 

de persoon gegeven die op deze dag had gewerkt. Deze laatste gaf het vervolgens aan de 

persoon die het contract getekend had, die het daarna verdeelde.
983

 Tenminste, als het niet 

moest worden afgestaan aan de hoofdman.
984

 

Het systeem van vervangingsarbeid had een aantal bijzondere gevolgen. Bij het voorbeeld van 

stukarbeid en bij uitbreiding dat van deserties hadden we reeds gezien wat het belang was van 

de arbeidstijd, en dan vooral van het verminderen ervan.
985

 Maar het systeem van 

vervangingsarbeid maakte meer dan elke andere reactie van de plantagearbeiders duidelijk 

waarom de gewerkte periode of arbeidstijd zo belangrijk was. Opnieuw kunnen de drie 

factoren ons helpen om deze reactie van de arbeidskrachten beter te begrijpen. De eerste 

factor zoals die eerder al werd behandeld voor de arbeidskrachten in het Gewest Unya-Bongo, 

evenals de invloed hiervan op de onderhandelingspositie, was ook hier van kracht en behoeft 

geen verdere aanvulling. 
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Hoe gunstig de tweede factor was, hing net zoals bij de andere reacties ook af van de controle 

op de werkplaats. Het aantal betrokken vervangers, bijvoorbeeld, kon verschillen van plantage 

tot plantage en hing af van de mate waarin de werkgever controle had over de 

arbeidskrachten.
986

 Er was echter een gebrek aan controle dat vooral duidelijk werd doordat 

de plantage-eigenaars dagelijks dezelfde lijst met de namen van de arbeidskrachten 

gebruikten, terwijl elke keer een andere persoon – een van de vervangers – reageerde op de 

naam die werd afgeroepen.
987

 Dit bleek toch wel een zekere irritatie op te roepen bij de 

koloniale overheid. De districtscommissaris van Kivu, Le Docte, wilde komaf maken met het 

systeem van vervangingsarbeid – “[…] nous devons lutter contre le remplacement.”
988

 De 

controle over de arbeidskrachten en vooral dan de auxiliaires stond hierbij centraal – een 

tweede aspect van het beleid van de koloniale overheid tijdens de jaren 1930. Niet alleen 

moesten de plantage-eigenaars volgens hem een lijst met de auxiliaires bijhouden, maar hij 

wilde eveneens dat de auxiliaires een carte de travail kregen van de werkgevers. En als de 

auxiliaire de plantage ontvluchtte, moest niet de vervanger worden gestraft, maar wel diegene 

die het contract had getekend.
989

 Toch slaagde de koloniale overheid er niet in om enige 

invloed te hebben op het systeem van vervangingsarbeid.
990

 

Het systeem van vervangingsarbeid zou echter niet mogelijk geweest kunnen zijn zonder de 

derde factor, namelijk de verbanden die arbeidskrachten aangingen. Deze derde factor had 

ook invloed op de onderhandelingspositie van de arbeidskrachten, omdat zij door de 

mogelijkheid om elkaar te vervangen – wat dus afhankelijk was van de controle op de 

werkplaats – ook hun arbeidstijd konden verdelen en dus ook verminderen, wat anders niet 

mogelijk geweest zou zijn als gevolg van de manier waarop hun arbeidskracht werd 

gecommodificeerd. Hun onderhandelingspositie werd dus ook verbeterd door de derde factor, 

maar hierdoor wordt het eveneens duidelijk waarom auxiliaires slechts een beperkt aantal 

dagen werkten. Dat de plantagearbeiders elkaar konden vervangen en beroep konden doen op 

verbanden met verwanten of cliënten was echter ook een gevolg van de commodificatie van 

arbeidskracht op lokaal niveau. Maar daarnaast was er ook nog een externe beïnvloeding van 

de derde factor. De koloniale overheid vermeldde dat de taken die de hoofdmannen moesten 
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uitvoeren, bemoeilijkt werden als gevolg van de kolonisatie. Door de kolonisatie moesten de 

hoofdmannen rekening houden met hun eigen belangen, die van hun onderdanen en ook die 

van de werkgevers – en deze belangen konden botsen, zoals we hebben gezien bij de 

squatters-réguliers.
991

 Ongetwijfeld gaf dit de auxiliaires die naar de plantages werden 

gestuurd door de hoofdmannen een zekere mate van manoeuvreerruimte, waardoor ze de 

mogelijkheid hadden om beroep te doen op verbanden in de gemeenschap van oorsprong en 

er ook sprake was van, zoals Northrup het verwoordde, “transferring to the new work 

situation the norms of a communal labor environment.”
992

 

Dat verbanden een rol speelden, werd ook erkend door bijvoorbeeld Moeller. Het systeem van 

vervangingsarbeid had tot gevolg dat het arbeidscontract “apparaît comme passé avec une 

collectivité pour un nombre déterminé de journées de travail, plutôt qu’avec un individu 

[…].”
993

 Dit impliceerde echter ook – weliswaar op het moment dat het systeem van 

vervangingsarbeid al werd gebruikt en dus nadat de drie factoren vervangingsarbeid hadden 

mogelijk gemaakt – dat de eerste en de derde factor elkaar wederzijds beïnvloedden en dat er 

dus geen eenrichtingsverkeer was waarbij de verbanden enkel werden beïnvloed door de 

commodificatie van arbeidskracht. De mogelijkheid om beroep te doen op verbanden had 

immers tot gevolg dat er meer mensen in loonarbeid terecht kwamen dan enkel de persoon die 

het contract had ondertekend. Hier moeten we dan ook de verklaring zoeken voor het feit dat 

er weinig individuele arbeidscontracten werden getekend. We hebben eerder gezien dat de 

vervangers geen contract tekenden. Dit had tot gevolg dat er een “collectief arbeidscontract” 

ontstond dat het individuele arbeidscontract van de arbeidskracht die ze vervingen, 

overkoepelde. Dit had alles te maken met wat de plantagearbeiders via het systeem van 

vervangingsarbeid probeerden te bereiken. 

Het systeem van vervangingsarbeid gaf aan de plantagearbeiders de mogelijkheid om met de 

structurele valkuil om te gaan waarin ze zich bevonden. Het verminderen van de arbeidstijd 

liet toe aan alle betrokken arbeidskrachten om zich ook met de eigen subsistentieproductie 
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bezig te houden.
994

 Het was dus een manier om een evenwicht te zoeken tussen verschillende 

vormen van arbeid die de plantagearbeiders moesten leveren. Maar het systeem diende mijns 

inziens ook om het gezag van de hoofdmannen in vraag te stellen, evenals om hun afkeer te 

tonen van het werk dat ze voor de Europeanen moesten uitvoeren en dat ze als een corvee 

beschouwden. Deze twee kunnen ook niet los van elkaar bekeken worden, aangezien de 

plantagearbeiders langs twee kanten werden geëxploiteerd. Door elkaar te vervangen, konden 

de arbeidskrachten hun arbeidstijd verminderen. Aangezien de plantagearbeid hen werd 

opgelegd door de hoofdmannen betekende minder werken op de plantages echter ook dat deze 

corvee – en dus een gewoonterechtelijke verplichting – deels werd ontlopen, waardoor de 

arbeidskrachten niet alleen hun afkeer van de corveeën toonden, maar eveneens het gezag van 

de hoofdmannen contesteerden, zij het op een subtiele manier. 

De plantage-eigenaars zouden de gevolgen van het systeem van vervangingsarbeid dan weer 

voelen aan de productie, en meer bepaald aan het lage rendement van de arbeidskrachten.
995

 

Een van de oorzaken van het lage rendement, zoals we hebben gezien, was dat de 

arbeidskrachten rekening moesten houden met de eigen subsistentieproductie, de corveeën, de 

plantagearbeid en de cultures obligatoires. Een andere reden die werd aangehaald, was dat de 

arbeidskrachten niet werden opgeleid en bijgevolg ook niet productiever konden worden.
996

 

Het systeem van vervangingsarbeid was geen stimulans voor de plantage-eigenaars om de 

arbeidskrachten op te leiden, laat staan om veranderingen in het productieproces door te 

voeren door middel van bijvoorbeeld landbouwtechnieken.
997

 De plantage-eigenaars konden 

niets doen tegen het systeem en legden zich erbij neer.
998

 Toch hadden zij er ook belang bij 

dat het systeem van vervangingsarbeid bleef bestaan. Het lage rendement was voor de 

plantage-eigenaars immers een reden om lage lonen uit te betalen.
999

 Daarnaast wilden zij dit 

systeem ook behouden omdat ze daardoor geen rekening moesten houden met wettelijke 
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verplichtingen ten aanzien van de arbeidskrachten.
1000

 Voor hen stond goedkope arbeid dus 

centraal. 

Hoewel de eigenlijke impact van het systeem van vervangingsarbeid op de koloniale 

samenleving pas in de loop van de jaren 1930 duidelijk zou worden, kunnen we hier toch al 

een aantal aspecten behandelen met betrekking tot de aard van het systeem. 

Vervangingsarbeid op de plantages vertoonde in veel opzichten gelijkenissen met de 

associaties in Elisabethstad voor de Eerste Wereldoorlog. Een eerste gemeenschappelijk punt 

werd reeds aangehaald, namelijk de poging om met een structurele valkuil om te gaan. Een 

ander gemeenschappelijk element was dat ook het systeem van vervangingsarbeid een 

klassenkarakter had. We hebben gezien dat door de commodificatie van arbeidskracht op 

lokaal niveau een klasse van subalterne arbeiders ontstond, en dat dit ook invloed had op de 

verbanden die de plantagearbeiders konden aangaan. Hoewel, afgaande op de definitie van 

een klasse van subalterne arbeiders die Marcel van der Linden had gegeven, op zijn minst of 

waarschijnlijk sommige verwanten van de persoon die het contract had getekend al tot deze 

klasse konden behoren, kwamen door het systeem van vervangingsarbeid meer mensen – 

cliënten bijvoorbeeld – in loonarbeid terecht en kende de klasse van subalterne arbeiders in 

het Gewest Unya-Bongo dus ook een uitbreiding. Op deze manier werd de eerste factor dus 

ook beïnvloed door de derde factor. 

Het systeem van vervangingsarbeid was daarnaast ook een collectieve actie. Net zoals bij de 

associaties in Elisabethstad was er een groep van subalterne arbeidskrachten die niet op een 

individuele basis, maar wel door beroep te doen op verbanden poogde om te overleven (en om 

te gaan met de structurele valkuil) en eveneens probeerde om het gezag van de hoofdmannen 

te contesteren en een afkeer van plantagearbeid voor de Europeanen te tonen – dit alles binnen 

een korte periode waarin de persoon wiens naam op het contract stond zou moeten werken. 

Deze collectieve actie maakte ook mogelijk dat de plantagearbeiders de krachten konden 

verdelen, niet alleen wat betreft de mogelijkheid om de subsistentieproductie van de 

verschillende arbeidskrachten te verzekeren, maar ook in de klassenstrijd zelf als gevolg van 

de door het systeem van vervangingsarbeid uitgebreide klasse van subalterne arbeiders en dus 

ook klassenbasis. 
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Afgaande op het bovenstaande, kunnen we het systeem van vervangingsarbeid bekijken als 

een voorbeeld van hoe de plantagearbeiders probeerden om de interactie tussen elementen uit 

de niet-kapitalistische en de kapitalistische productiewijze in de interfaces – de plantages in 

dit geval – te reguleren. Net als bij de associaties zien we ook hier de gevolgen van de 

O&GO. Er was niet enkel sprake van een transfer van arbeidskracht naar de kapitalistische 

productiewijze, maar evengoed een transfer van een op verbanden gebaseerd systeem van 

communale arbeid, om de woorden van Northrup nogmaals te gebruiken, wat de 

plantagearbeiders in staat stelde om de arbeidstijd te reduceren. 

De réguliers die naar de plantages verhuisden en de auxiliaires die gebruik maakten van het 

systeem van vervangingsarbeid hadden met elkaar gemeen dat ze probeerden te ontsnappen 

aan gewoonterechtelijke verplichtingen. Toch zijn er redenen om te veronderstellen dat 

vervangingsarbeid een meer effectieve manier was om dit te bekomen. Vanuit de hoek van het 

kapitaal en de koloniale overheid kon het systeem moeilijk bestreden worden. De koloniale 

overheid had, zoals we hebben gezien, geen vat op het systeem van vervangingsarbeid. Ook 

de werkgevers legden zich neer bij het systeem, maar wilden het tegelijk ook in stand 

houden.
1001

 Daarnaast moeten we ook kijken naar de arbeidskrachten zelf. Het systeem van 

vervangingsarbeid werd voornamelijk gebruikt door auxiliaires.
1002

 Maar het bleek dat ook 

réguliers van dit systeem gebruik maakten.
1003

 

We mogen echter de invloed van het systeem ook niet overschatten. De arbeidskrachten 

wilden dan wel de gewoonterechtelijke verplichtingen zoals loonarbeid op de plantages van 

de Europeanen ontlopen, maar ironisch genoeg was loonarbeid wel een factor (van drie 

factoren) die het mogelijk maakte om de afkeer die ze ervan hadden (op een subtiele wijze) 

vorm te geven. Er was dus niet alleen sprake van een verzet tegen niet-kapitalistische en 

kapitalistische elementen. Er werden evengoed aspecten uit beide productiewijzen 

gecombineerd met elkaar. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat de 

arbeidskrachten via het systeem van vervangingsarbeid noch het werk op de plantages, noch 

de positie van de hoofdmannen rechtstreeks konden aantasten. Hoewel het systeem op de 

lange termijn wel degelijk gevolgen zou hebben voor de verhoudingen tussen verschillende 

actoren in het koloniale systeem – gevolgen die pas in de jaren 1930 duidelijk zouden worden 
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– werd op de plantages in de eerste plaats de arbeidstijd verminderd. De arbeid zelf werd niet 

beëindigd. In de samenleving van de Bashi hebben we dan weer gezien dat niet-kapitalistische 

elementen, belichaamd door de derde factor, een belangrijke rol speelden in het systeem van 

vervangingsarbeid. Het feit dat niet enkel verwanten, maar ook cliënten werden ingezet, toont 

ook aan hoe de arbeidskrachten via vervangingsarbeid gebruik konden maken van de 

bestaande en bekende structuren. “Evidently African laborers were (with some success) trying 

to hold on to the structures of everyday life […].”
1004

 Een bijkomend punt dat reeds eerder 

werd aangehaald, was dat de Bashi toch ook veel respect hadden voor de  hoofdmannen. Ook 

de Europeanen waren zich daar bewust van, aangezien dit gebruikt werd om de rekrutering 

van arbeidskrachten mogelijk te maken. De bescherming die de arbeidskrachten kregen in ruil 

voor hun loyaliteit, had hier ongetwijfeld mee te maken.
1005

 Ten slotte zouden we ons ook 

kunnen afvragen wat de invloed was van het systeem op de materiële basis van het gezag van 

de hoofdmannen. Aangezien het rendement van de arbeidskrachten laag was – en dat was ook 

zo in de jaren 1930 en 1940
1006

 – werden de lonen laag gehouden door de plantage-eigenaars, 

waaruit we zouden kunnen afleiden dat het deel van het loon dat de hoofdmannen afroomden 

op de lange termijn niet bijdroeg tot een verregaande verbetering van hun positie in de 

koloniale orde. De geraadpleegde bronnen en literatuur kunnen ons hier weliswaar niets over 

zeggen. 

 

4.4.2.3 Associaties in Elisabethstad 

In Elisabethstad waren de associaties inmiddels al grondig veranderd ten opzichte van hun 

voorgangers tijdens de beginjaren van de UMHK. Enerzijds had dit te maken met het belang 

van Elisabethstad in Katanga. In kleinere steden, bijvoorbeeld, nam de UMHK vaak 

administratieve en juridische taken over van de koloniale overheid. Maar in Elisabethstad 

waren de instellingen van de koloniale overheid, van de Katholieke Kerk en van de 

bedrijfswereld (zoals de UMHK) gevestigd. In de kleinere steden kwamen associaties ook 

voor, evenals andere reacties van de arbeiders, maar niet in dezelfde geladen (en vaak ook 
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gewelddadige) sfeer.
1007

 Anderzijds was dit ook het gevolg van de invloed die van de 

werkgevers uitging. In het geval van de UMHK was dit te wijten aan het stabilisatiebeleid. De 

associaties werden minder belangrijk. Door het stabilisatiebeleid kregen de arbeiders van de 

UMHK immers voedsel en huisvesting, evenals sociale voorzieningen die ze voor het 

stabilisatiebeleid niet kregen. Bijgevolg vielen enkele van de vroegere kernactiviteiten van de 

associaties weg omdat ze minder noodzakelijk waren geworden dan voordien, waardoor ook 

de positie van de associaties werd ondermijnd. Daarnaast werd het bestaan van de associaties 

ook ontmoedigd door de UMHK.
1008

  

De koloniale overheid en de UMHK stonden op een lijn wat betreft hun standpunt over de 

associaties. Beide actoren zouden proberen om de invloed van de associaties in te dijken, 

hoewel er binnen de koloniale overheid toch ook verschillende meningen bestonden.
1009

 

Naarmate meer gebieden werden aangesneden voor de rekrutering van arbeidskrachten, werd 

de UMHK zich meer en meer bewust van de aanwezigheid van de associaties in de kampen. 

Aan het einde van 1927 was de ongerustheid bij het bedrijf zo groot dat het aan de kampchefs 

de opdracht gaf om zoveel mogelijk te weten te komen over de associaties van de arbeiders, 

zoals Les Belges. Zo wilde de UMHK weten hoeveel arbeiders tot de associaties behoorden, 

maar bijvoorbeeld ook met hoeveel jaren zij hun tewerkstellingstermijn hadden verlengd. De 

UMHK wilde eveneens zicht krijgen op de verspreiding van de associaties en meer bepaald of 

ze in alle kampen aanwezig waren. Ten slotte wilde de UMHK ook achterhalen via wie de 

arbeiders aan bier en aan lutuku, een sterke drank, geraakten en wat er gebeurde met het geld 

dat de leiders van de associaties ontvingen.
1010

  

Deze punten waar de UMHK meer over te weten wilde komen, kunnen we bekijken als een 

intern door het bedrijf gebruikte aanvulling op een ordonnantie met betrekking tot associaties 

die op 11 februari 1926 werd doorgevoerd. Deze ordonnantie kwam er op vraag van de Sous-

commission pour la Protection des Indigènes en hield in dat associaties in steden erkend 

moesten worden door de koloniale overheid, die de associaties vervolgens onder toezicht zou 

houden.
1011

 Een associatie die erkend wilde worden, moest informatie verschaffen over 

bijvoorbeeld het doel van de associatie, de persoonlijke gegevens van de bestuurders (de 

                                                           
1007

 Higginson, John. A Working Class in the Making, passim. ; Cfr. infra 
1008

 Fetter, Bruce. “African Associations”, 211. 
1009

 Cfr. infra 
1010

 Higginson, John. A Working Class in the Making, 83. 
1011

 Fetter, Bruce. “African Associations”, 213. 



240 
 

namen, de afkomst, de woonplaatsen en de titels), de plaats waar de associatie samenkomsten 

hield en de financiële middelen waarover ze beschikte.
1012

  

Een andere ordonnantie uit 1926 legde de basis voor de oprichting van tribunaux indigènes of 

Afrikaanse rechtbanken in de steden, waarvoor de rechters zouden worden gekozen uit de 

belangrijkste etnische groepen in de steden. Aanvankelijk beperkte de rol van deze rechters 

zich tot advies geven aan Europese magistraten – dit omwille van de lage verwachtingen die 

functionarissen uit het koloniale apparaat hadden van de Afrikaanse rechters – maar later 

konden de rechters toch beslissingen nemen in burgerzaken waarin beide betrokken partijen 

Afrikanen waren.
1013

 De UMHK ondersteunde de tribunaux indigènes. Het bedrijf en de 

koloniale overheid probeerden door middel van deze beslissing, samen met andere (lokale) 

decreten die afgeleid waren van het decreet van 11 februari 1926, om de Afrikaanse arbeiders 

weg te leiden van gewoonterechtelijke praktijken en de associaties. In de plaats moesten zij 

zich voor ongenoegen en geschillen richten tot de instituties die door de koloniale overheid en 

de UMHK werden opgericht.
1014

  

De UMHK probeerde ook met de hulp van de gewestelijke administratie en de Benedictijnen 

om de associaties bij de bron aan te pakken, namelijk op het platteland. In de gewesten waar 

de UMHK veel arbeiders rekruteerde, werden ateliers centraux en écoles professionelles 

opgericht, ondersteund door een netwerk van Afrikaanse assistenten.
1015

 De poging om de 

associaties uit te roeien, werd hierdoor dus een onderdeel van het stabilisatiebeleid waarbij de 

UMHK de nieuwe rekruten door middel van onderwijs probeerde om te vormen tot 

productieve en gedisciplineerde arbeiders. Maar de associaties bij de bron aanpakken, 

betekende evengoed dat de UMHK de banden tussen stad of werkplaats enerzijds en het 

platteland anderzijds wilde doorbreken vanaf het eerste contact met de nieuwe rekruten. 

De Benedictijnen, ten slotte, namen ook initiatief tegen de associaties, maar dan wel door zelf 

katholieke associaties op te richten in de hoop tegenwicht te kunnen bieden tegen de reeds 

bestaande Afrikaanse associaties. Zo werden er tussen 1925 en 1930 zeven katholieke 

associaties opgericht in Elisabethstad. De leden kwamen uit etnische groepen die zich 
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voornamelijk in de cité indigène en niet in de kampen bevonden.
1016

 Daarnaast hadden de 

leden met elkaar gemeen dat de meesten nog geen associaties hadden opgericht op eigen 

initiatief en dat zij uit etnische groepen kwamen die werden gekozen uit koninkrijken die op 

militair vlak niet sterk stonden tijdens de Belgische verovering van het koloniaal gebied. De 

leidinggevende personen in de associaties werden niet door de leden gekozen, maar wel door 

de missionarissen, en waren – in tegenstelling tot wat bij Les Belges het geval was – personen 

die onderwijs hadden genoten en vaak ook banden hadden met belangrijke hoofdmannen op 

het platteland. Ten slotte verschilden deze associaties van de niet-katholieke associaties door 

het feit dat bijvoorbeeld de spot drijven met Europeanen of begrafenissen naar het voorbeeld 

van de “traditionele” praktijken werden ontmoedigd.
1017

 

Hoe effectief waren de pogingen van de UMHK, de koloniale overheid en de Benedictijnen 

om de invloed van de associaties in te perken? De ordonnantie van 11 februari 1926, 

bijvoorbeeld, had weinig invloed op de associaties in Elisabethstad. Het decreet liet in de 

eerste plaats al weinig mogelijkheden voor associaties om erkend te worden. In 

omstandigheden waarin de koloniale overheid, de Benedictijnen en de UMHK associaties 

zoals Les Belges als een gevaar beschouwden
1018

, zouden deze laatste waarschijnlijk nooit een 

erkenning gekregen hebben. Een van de punten uit het decreet hield immers in dat  

“[l’]autorisation ne sera refusée que pour les associations dont l’existence pourrait soit 

contrarier la civilisation des indigènes, soit constituer une menace pour la tranquillité ou 

l’ordre publics [sic].”
1019

 

Maar we moeten de verklaring ook zoeken bij de koloniale administratie zelf, en meer 

bepaald bij een meningsverschil tussen een conservatieve en een progressieve strekking. De 

ordonnantie van 11 februari 1926 kwam van de hand van de Gouverneur-Generaal van 

Belgisch-Congo, Martin Rutten, die tot de conservatieven behoorde, en was een reactie op de 

erkenning van de associaties in 1925 door de Vice-Gouverneur-Generaal van Katanga Gaston 

Heenen, die we tot de progressieven moeten rekenen, en de gewestelijke administratie van 

Elisabethstad. De conservatieve strekking, zowel in Katanga als op het hogere niveau waar 

Rutten zich bevond, stond wantrouwig tegenover de doelen van de associaties en de 

vermeende banden met Wachttorensektes (religieuze sektes die later aan bod zullen komen). 
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De progressieve strekking, daarentegen, wilde eerst meer te weten komen over de Afrikaanse 

bevolking en niet overhaast reageren.
1020

  

Het ten uitvoer brengen van de ordonnantie bleek een moeilijke en kostelijke zaak te zijn.
1021

 

Maar ook hier speelde de tegenstelling tussen de conservatieve en de progressieve strekking. 

Als gevolg van de steun van Heenen voor de erkenning van de associaties, voelden de 

bestuurders die aan zijn kant stonden er weinig voor om de bepalingen van de ordonnantie 

nauwgezet door te voeren, hoewel de ordonnantie van kracht bleef.
1022

 Uiteindelijk liet geen 

enkele associatie van het type Les Belges zich registreren en werden enkel de associaties die 

door de Benedictijnen in Elisabethstad werden opgericht door de ordonnantie erkend.
1023

  

Een andere reden om te veronderstellen dat de pogingen van de koloniale overheid, de 

Benedictijnen en de UMHK weinig succes hadden, was door het feit dat er in 1928 in de 

kampen van de UMHK in Elisabethstad nog steeds verschillende niet-katholieke associaties 

bestonden. Zo waren er regionale associaties uit verschillende gebieden van Lomami, evenals 

een associatie die was opgericht door arbeiders uit Noord-Rhodesië.
1024

 Daarnaast ontstonden 

er in de stad ook nieuwe associaties waarin niet mannen, maar vrouwen een centrale rol 

speelden – ook wat betreft leidinggevende functies.
1025

 Deze vrouwenassociaties waren niet 

onbelangrijk. Ze kunnen ons meer leren over het verkeer van personen en goederen van de 

niet-kapitalistische naar de kapitalistische productiewijze en wat dit kon betekenen voor de 

arbeiders in Elisabethstad. 

Zowel de katholieke als de niet-katholieke associaties konden bepaalde voordelen bieden aan 

de Afrikaanse inwoners van Elisabethstad. Via de katholieke associaties konden leden hun 

kinderen naar een van de scholen van de Benedictijnen sturen. Daarnaast konden de leden ook 
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aanbevolen worden door de missionarissen wanneer ze op zoek waren naar werk.
1026

 

Vrouwenassociaties, bij wijze van voorbeeld van niet-katholieke associaties, dienden om de 

jonge vrouwen in te leiden in het stedelijke leven, evenals om mannelijke migranten in de stad 

te tonen wat vrouwen van verschillende leeftijden en regio’s konden betekenen voor het 

echtelijk leven. Via de vrouwenassociaties werd dus een poging ondernomen om bij te dragen 

tot een stabiel echtelijk leven in de (voor velen nieuwe) stedelijke omgeving. Vrouwen uit 

deze associaties namen daarnaast ook een onmisbare positie in smokkelnetwerken in, via 

dewelke zij producten die de arbeiders uit hun gemeenschap van oorsprong kenden naar de 

werkplaatsen brachten – zelfgebrouwen bier, sterke drank en voedsel, bijvoorbeeld. Door de 

smokkelactiviteiten hadden deze associaties ook een bron van inkomsten – inkomsten die 

konden worden gebruikt om bijvoorbeeld Afrikaanse politieagenten of Europeanen op de 

lagere echelons van het staatsapparaat om te kopen.
1027

 

Beide soorten associaties maakten het mogelijk dat de Afrikaanse bevolking zich 

gemakkelijker kon aanpassen aan het leven in Elisabethstad. Toch was er ook nog een 

verschil in de manier waarop dit gebeurde. De leden van de katholieke associaties gebruikten 

hun banden met de missies en dus met de Europeanen hiervoor, terwijl die van de niet-

katholieke associaties beroep deden op methodes die hun oorsprong hadden in de niet-

kapitalistische productiewijze.
1028

 Maar veel meer dan bij de andere associaties, tonen de 

vrouwenassociaties en hun activiteiten aan dat de overgang van de niet-kapitalistische naar de 

kapitalistische productiewijze geen lineaire ontwikkeling was waarbij de arbeiders zich 

zonder meer aanpasten aan het leven in Elisabethstad. De arbeiders kwamen in de stad terecht 

door de belastingen die ze moesten betalen
1029

, al dan niet in combinatie met rekrutering. Er 

vond dus een transfer van arbeidskracht plaats van de niet-kapitalistische naar de 

kapitalistische productiewijze, ook al was ze in het geval van de arbeiders van de UMHK 

eenmalig door de stabilisatie die hen tot proletariërs maakte. Maar de vrouwenassociaties 

maakten door smokkelnetwerken een transfer van goederen naar de werkplaatsen mogelijk 

buiten de door de koloniale staat gecreëerde kanalen. Deze goederen lieten toe aan de 

arbeiders om de veranderingen die bij de stabilisatie kwamen te kijken minder bruusk te laten 

verlopen. De hulp die werd geboden bij de zoektocht naar een stabiel echtelijk leven was hier 

eveneens een voorbeeld van. De werkplaatsen en de stad waren dus nog steeds interfaces 
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waarin de arbeiders de interactie met de kapitalistische productiewijze probeerden te 

reguleren. De associaties waren “a way station between the forms of expression that had given 

life meaning in the agrarian world and those that threatened to tenant the grim industrial 

future.”
1030

 

 

4.4.2.4 Geweld in de stad en op de werkplaats 

Hoewel de stad en de werkplaatsen nog steeds als interfaces fungeerden, handelde de 

Afrikaanse bevolking toch ook duidelijk binnen het kader van de stedelijke omgeving. Vanaf 

het einde van de jaren 1920 grepen leden van zowel katholieke als niet-katholieke associaties 

naar geweld en organiseerden zij vechtpartijen tussen etnische groepen. Het geweld oversteeg 

de religieuze achtergrond, wat bijvoorbeeld duidelijk werd wanneer leden van twee katholieke 

associaties – die van de Lunda en die van de Luba-Nyunzu – het tegen elkaar opnamen.
1031

 De 

meeste leden van de associaties die bij de vechtpartijen betrokken waren, hadden met elkaar 

gemeen dat zij naar de stad waren getrokken omwille van de belastingen die aan hen werden 

opgelegd. Maar in de stad kregen zij ook met dezelfde barrières te maken – barrières die 

ontstaan waren door een raciale ideologie die stelde dat de Europeanen een superieure positie 

innamen ten opzichte van de Afrikanen.
1032

 De Afrikanen konden niet zomaar hun 

ongenoegen uiten tegen de Europeanen in de stad zonder het risico te lopen om gestraft te 

worden. Bijgevolg, zo stelde Fetter, namen de leden van de associaties elkaar als doelwit.
1033

 

Racisme alleen kan het geweld weliswaar niet verklaren. De ruimtelijke ontwikkeling van 

Elisabethstad vanaf het midden van de jaren 1920 en de daarmee parallel lopende stabilisatie 

van de arbeiders van de UMHK hadden waarschijnlijk ook invloed op de associaties en het 

feit dat ze vechtpartijen tegen elkaar organiseerden. Elisabethstad werd niet alleen 

gekenmerkt door een ruimtelijke segregatie tussen Europeanen en Afrikanen. Bij die laatste 

groep was er ook sprake van een verdeling langsheen etnische en – in het geval van de 

arbeiders uit de Britse kolonies – nationale lijnen. Deze verdeling viel daarnaast samen met 

wie de werkgevers van de arbeiders waren. Dit had tot gevolg dat er in de kampen van de 

UMHK een andere etnische samenstelling ontstond dan in de cité indigène. Deze verschillen 
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kwamen voort uit pogingen van de UMHK om de productiviteit op te drijven, waarvoor het 

bedrijf nauwgezet haar arbeiders en de plaats van rekrutering koos.
1034

 

Ondanks deze verschillen binnen de Afrikaanse bevolking van Elisabethstad ontstond er 

volgens Fetter, die verwees naar de associaties in de stad waar de Afrikanen beroep op 

konden doen, toch een “common local subculture”.
1035

 Vanaf het einde van de jaren 1920 was 

er een door etniciteit gefragmenteerd geraakte arbeidersklasse, waarvan de verschillende 

delen met elkaar werden verbonden door middel van geweld, maar die tegelijk ook 

overkoepeld werd door een breder stedelijk reactiekader.
1036

 Deze fragmentatie kwam er 

echter niet zomaar. In Elisabethstad vond al eerder geweld plaats, zij het dat dit slechts af en 

toe was. Voor 1928 waren er bijvoorbeeld gewelddadige botsingen tussen arbeiders uit Ruashi 

en de mijn- en stedelijke politie. Daarnaast waren er ook al vechtpartijen tussen leden van 

associaties als een manier om individuele conflicten op te lossen, hoewel enkel in 

uitzonderlijke gevallen. In Elisabethstad waren er inmiddels meer associaties dan de Butwa 

die voor 1914 zo belangrijk waren, maar de nieuwere soorten associaties namen wel 

activiteiten van de Butwa over, zoals dranken nuttigen, begrafenissen voorbereiden en 

dansrituelen. Binnen de UMHK en de conservatieve strekking van de koloniale overheid werd 

dit soort activiteiten steeds meer als een gevaar voor de openbare orde gezien. In combinatie 

met de vrees dat de associaties verbanden hadden met Wachttorensektes en de verspreiding 

ervan, legde de koloniale overheid aan het einde van de jaren 1920 een verbod op voor de 

dansactiviteiten. Pas na het onderdrukken van deze dansactiviteiten was er een overgang van 

sporadische vechtpartijen naar geweld als een wijdverbreid, wekelijks voorkomend fenomeen 

in de stad.
1037

 Naast racisme en ruimtelijke ontwikkelingen speelde de repressie door de 

koloniale overheid – gesteund door de UMHK – dus ook een rol, wat tot gevolg had dat 

“working-class aspirations came to be insinuated deeply into the more general ones of the 

urban African population […].”
1038

 

De activiteiten van de associaties en de vechtpartijen in Elisabethstad waren gebeurtenissen 

die het niveau van de werkplaats overstegen. De bij de vechtpartijen betrokken personen 

waren, zoals eerder aangehaald, leden van zowel katholieke als niet-katholieke associaties. 
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Daarnaast werkten zij niet noodzakelijk voor de UMHK. Soldaten uit de kampen van de Force 

Publique, bijvoorbeeld, waren evengoed betrokken bij vechtpartijen.
1039

 Voor de associaties in 

deze periode kunnen we bijgevolg de drie factorentheorie niet toepassen, aangezien deze 

betrekking heeft op reacties op de werkplaatsomstandigheden. Toch kunnen we in al het 

bovenstaande een aantal elementen terugvinden die ook op het niveau van de werkplaats bij 

de UMHK een rol speelden en die meer bepaald de derde factor beïnvloed hebben, namelijk 

etniciteit, de ruimtelijke indeling en racisme. 

Vanaf het begin van de stabilisatie werd etniciteit op verschillende manieren door de UMHK 

gebruikt. Dat werd duidelijk in zowel de kampen als op de werkplaatsen, waar de arbeiders 

woonden – en waar het dus samenhing met de ruimtelijke indeling – en werkten met arbeiders 

uit dezelfde gemeenschap van oorsprong.
1040

 Maar ook het productieproces werd verbonden 

aan etniciteit. Sommige etnische groepen, zo stelde de UMHK, hadden vaardigheden die 

andere etnische groepen niet hadden en kregen bijgevolg bepaalde arbeidstaken toegewezen. 

Daarnaast werden ook de lonen verbonden aan etniciteit. Op de mijnsite van Kipushi 

probeerde de UMHK de lage lonen (en de gevaarlijke werkomstandigheden) van de Hutu-

arbeiders te gebruiken om de lonen van de arbeiders uit Noord-Rhodesië en Lomami naar 

omlaag te halen en hen te disciplineren.
1041

 Het lage loon van de ene groep was “an iron rod 

with which to beat the other groups of African workers into submission.”
1042

 

Etniciteit had door het verband met de ruimtelijke indeling in de kampen, de gezamelijke 

tewerkstelling, de lonen en de arbeidstaken ongetwijfeld ook gevolgen gehad voor de derde 

factor en dus de verbanden die arbeidskrachten aangingen met elkaar. Dit was bijvoorbeeld 

het geval in augustus 1931 in de ondergrondse mijnen van Kipushi, waar 1500 Luba-arbeiders 

uit Lomami zich tegen de 1000 Hutu-arbeiders keerden, met zwaar geweld tussen de twee 

groepen tot gevolg. Uiteindelijk werd de onrust gewelddadig onderdrukt door de UMHK en 

de koloniale overheid.
1043

 

Twee redenen lagen aan de basis van het geweld. Ten eerste was er al ongenoegen van de 

Luba-arbeiders. Dit ongenoegen kwam voort uit een onjuiste gedachte dat de Hutu-arbeiders 
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evenveel verdienden als ervaren arbeiders in de ondergrondse mijnen.
1044

 De economische 

crisis in Katanga vanaf 1930 wakkerde dit ongenoegen verder aan toen de Afrikaanse 

arbeiders bij de UMHK vreesden dat ze zouden worden ontslagen. Deze vrees bestond ook bij 

de Luba-arbeiders in Kipushi. Maar ook dit bleek onterecht te zijn, aangezien de UMHK 

onder druk van de Volkenbond de Hutu-arbeiders moest repatriëren.
1045

  

Voorafgaand aan het geweld in Kipushi hadden de Luba-arbeiders echter het werk in de 

ondergrondse mijnen neergelegd. De dag waarop dit plaatsvond, een zondag, maakte de 

UMHK ongerust, aangezien de arbeiders uit Kipushi al eerder hadden geweigerd te werken op 

zondag.
1046

 Daarnaast vond deze actie plaats op een moment dat de UMHK zich een 

productiedoel voor ogen had gesteld, dat dus in het gedrang werd gebracht door wat een 

bewuste en geplande reactie van de arbeiders hierop bleek te zijn.
1047

 Bijgevolg stuurde de 

UMHK de mijnpolitie naar mijnschachten om de arbeiders weer aan het werk te krijgen, maar 

dit lokte paniek uit onder de arbeiders. Het geweld van de Luba-arbeiders tegen de Hutu-

arbeiders begon pas na de interventie van de politie.
1048

 De Luba-arbeiders waren bekommerd 

om hun levensomstandigheden en om het behoud van de tewerkstelling.
1049

 De 

werkonderbreking moeten we dan ook in de eerste plaats bekijken als een defensieve reactie 

van de arbeiders.
1050

 Maar ook het geweld dat na de interventie plaatsvond, moeten we als een 

defensieve reactie beschouwen, waarbij de Luba-arbeiders beroep deden op de verbanden die 

ze met elkaar hadden en die ze gebruikten om de eigen tewerkstelling te beschermen. 

Het voorbeeld van Kipushi, hoewel buiten Elisabethstad, zou later een belangrijke invloed 

hebben op het beleid van de UMHK en op Elisabethstad zelf.
1051

 Het voorbeeld toont ons wel 

aan dat etniciteit gevolgen kan hebben voor de derde factor, maar ook dat etniciteit – net zoals 

bij de vechtpartijen tussen associaties in Elisabethstad – pas werd gebruikt onder bepaalde 

omstandigheden en dat de koloniale overheid en de UMHK daar mee voor verantwoordelijk 
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konden zijn. Op de werkplaatsen van de UMHK in Elisabethstad zelf zijn er geen voorbeelden 

te vinden van reacties waarin etniciteit een rol speelde. In Lubumbashi, bijvoorbeeld, was 

etniciteit waarschijnlijk niet belangrijk. Dit valt te verklaren door het feit dat in Lubumbashi 

voornamelijk arbeiders uit de Britse kolonies werkten en door de positie die zij innamen in het 

productieproces. Maar dat zij sabotage gebruikten als middel om de productie te vertragen en 

daar vermoedelijk weinig of geen verbanden voor nodig hadden, toont eveneens aan dat 

etniciteit niet van belang was op deze werkplaats.
1052

 

Racisme zou dan wel weer duidelijk sporen nalaten op de werkplaatsen van de UMHK in 

Elisabethstad. Dat zou vooral duidelijk worden in 1931, niet zo lang na het neerslaan van het 

geweld in Kipushi. Maar ook voor de gevolgen van de economische crisis duidelijk werden, 

speelde racisme al een belangrijke rol via het stabilisatiebeleid. “[S]tabilization,” zo stelde 

Higginson, “was designed to legitimate a culture of deference based upon physical coercion 

and racial superiority at the workplace and in society at large.”
1053

 De “raciale superioriteit” 

kreeg haar vorm door middel van de lonen die aan de Afrikaanse arbeiders werden uitbetaald. 

De UMHK probeerde vanaf het stabilisatiebeleid meer geschoolde Congolese arbeiders in te 

zetten, omdat zij goedkoper waren dan Europese arbeiders die dezelfde taken uitvoerden.
1054

 

De stagiairs die werden opgeleid in het atelier central van Lubumbashi, werden gescheiden 

gehouden van de andere fabrieksarbeiders op de werkplaats. De bestbetaalde stagiairs konden 

ongeveer een derde meer verdienen dan een fabrieksarbeider. De laagstbetaalde kregen dan 

weer iets meer dan een ongeschoolde arbeider. Toch verdienden zij veel minder dan Europese 

arbeiders. Het atelier central kon weliswaar mogelijkheden bieden voor opwaartse mobiliteit, 

maar het stelde de stagiairs en uiteindelijk de geschoolde arbeiders niet in staat om zich 

volledig los te scheuren van de rest van de Afrikaanse arbeiders.
1055

 

Soms kon sociale mobiliteit andere gevolgen hebben. Zowel in de plantage-economie rondom 

Bukavu als in de mijnbouweconomie in Elisabethstad bestond de mogelijkheid tot opwaartse 

mobiliteit voor sommige Afrikanen. In het gebied waar de Bashi leefden, speelde onderwijs 

hiervoor een belangrijke rol. Onderwijs werd verschaft in scholen die gesticht werden door de 

missies en leverde klerken, opzichters voor op de plantages, leerkrachten, priesters en 

instructeurs die betrokken waren bij de ontwikkeling van landbouw en veeteelt. De 
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hoofdmannen en de koloniale administratie hadden nood aan geletterd personeel. Mensen die 

opgeleid waren en konden lezen, haalden voordeel uit de opkomende plantage-economie. De 

hoofdmannen, veelal ongeletterd, beloonden de opgeleide assistenten met bijvoorbeeld grote 

stukken land, vee en in sommige gevallen ook belangrijke posities in de Bashi-

samenleving.
1056

 Bijgevolg kwam er een rurale elite tot stand rondom Bukavu. De personen 

die tot deze elite gingen behoren, hadden dat doorgaans niet te danken aan hun positie – ze 

kwamen zelden uit de Afrikaanse elite – maar wel aan het onderwijs dat ze hadden genoten, 

de veranderingen in de economie en de nieuwe noden die daarbij kwamen te kijken.
1057

 

Bij de UMHK speelde onderwijs eveneens een rol, zoals we hebben gezien. In het atelier 

central van Lubumbashi, bijvoorbeeld, werden de Benedictijnse priesters die als leerkrachten 

fungeerden, bijgestaan door Afrikaanse assistenten. Deze assistenten werden doorgaans 

gekozen uit de Afrikanen die het meest geassimileerd waren. Ze werden daarnaast soms ook 

gevraagd om leidende posities in te nemen in associaties die door de Benedictijnen waren 

opgericht om de invloed van de Afrikaanse associaties tegen te gaan.
1058

 De Afrikaanse 

associaties, zoals we hebben gezien, lieten niet toe dat arbeidskrachten met een hoge positie 

het leiderschap op zich namen.
1059

 Bijgevolg waren de ateliers en bij uitbreiding dus ook de 

associaties van de Benedictijnen een beter alternatief voor hen – een alternatief waardoor hun 

kinderen degelijk onderwijs konden genieten en de assistenten zelf een meer prestigieuze job 

konden uitvoeren. Hierdoor raakten zij echter ook vervreemd van de rest van de bevolking in 

Elisabethstad.
1060

 

Toch waren er ook aanwijzingen dat Elisabethstad een meer turbulente periode zou 

doormaken. De leden van de katholieke associaties, bijvoorbeeld, zochten naar het einde van 

1930 toe aansluiting bij de Afrikaanse associaties.
1061

 Bovendien bleek het dat de Afrikanen, 

hoewel zij via de katholieke associaties aanbevolen konden worden voor betere jobs, deze 

jobs ook konden bekomen zonder de hulp van de Benedictijnen omwille van de grote vraag 

naar ervaren arbeidskrachten.
1062

 Een ander voorbeeld had te maken met de verwijdering van 

het kerkhof van Ruashi in 1928. 
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In Ruashi – niet de mijnsite, maar de wijk die was ontstaan langs de weg van Elisabethstad 

naar de Etoile du Congo – werkte de meerderheid van de arbeiders uit de Britse kolonies voor 

de UMHK via onderaannemers in de bouwsector of als aanvullend geschoold personeel. Deze 

arbeiders konden gemakkelijker aan bouwmateriaal geraken. Wanneer er geen huisvesting 

werd voorzien voor hen, konden zij zelf huizen bouwen met bakstenen en cement, waarmee 

zij eveneens het gevaar op de verspreiding van tekenkoorts en longontstekingen konden 

verminderen. Vanaf 1926 hadden de Britse subjecten de beste huisvesting in Ruashi en tegen 

1928 was deze wijk de voornaamste plaats in Elisabethstad geworden waar Afrikaanse 

arbeiders uit de Britse kolonies zich vestigden. Maar in oktober 1928 werd het Afrikaanse 

kerkhof in Ruashi verwijderd. Deze actie kaderde in een plan om de sterk gegroeide cité 

indigène met de grond gelijk te maken en opnieuw op te bouwen – zoals dat in 1921 al was 

gebeurd. De UMHK probeerde hiermee echter ook om een deel van de arbeiders die voor het 

bedrijf werkten, maar in de cité woonden, in de arbeiderskampen te dwingen.
1063

 

De verwijdering van het kerkhof riep veel woede op bij de arbeiders van de mijnsite van 

Ruashi, omdat ze plaatsvond op het moment dat er een tyfusepidemie heerste. Vanaf het einde 

van 1928 had tyfus geleid tot een groot aantal overlijdens op de mijnsite. Dat de UMHK 

bespaarde op voedsel voor de arbeiders aldaar had hier alles mee te maken. De UMHK hoopte 

dat ze door minder geld uit te geven aan voedsel kon compenseren wat ze verloor door de 

hogere lonen die ze aan de arbeiders uit Noord-Rhodesië moest betalen. Door fruit en 

groenten te vervangen door brood, werden de arbeiders echter meer vatbaar voor ziektes, met 

het gestegen sterftecijfer tot gevolg. De woede onder de arbeiders zou in 1931 worden 

omgezet in een grootschalig protest.
1064

 

In het Gewest Unya-Bongo, daarentegen, wees niets erop dat er onrust zou ontstaan onder de 

arbeidskrachten van de plantages. Toch zouden ook hier een aantal gebeurtenissen 

plaatsvinden, zij het dat ze van een andere aard waren dan die in Katanga. Sommige werden 

al meer als een bedreiging gezien door de koloniale overheid dan andere. Maar minstens een 

ervan zou van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt en ook voor 

Bukavu. 
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5. Onrust, schijnbare rust en weer onrust (1930-1946) 

5.1 De Grote Depressie 

Vanaf 1930 werd Belgisch-Congo in de greep gehouden door de Grote Depressie. De impact 

ervan verschilde weliswaar van sector tot sector en liet zich niet overal even snel voelen. De 

eerste activiteiten die werden geraakt door de economische achteruitgang, waren die van de 

koper-, tin- en kobaltproductie. Katanga, op dat moment de meest geïndustrialiseerde 

provincie in de kolonie, werd het eerste slachtoffer. De crisis voor de landbouwsector volgde 

pas later, maar zorgde niettemin voor een daling van de prijzen van landbouwproducten.
1065

 

Vanaf het midden van 1930 werd het voor de UMHK duidelijk dat de vooruitzichten voor de 

mijnindustrie niet gunstig waren. De gedaalde vraag naar koper gaf aanleiding tot een daling 

van de productie. Zo werd vooropgesteld om slechts 10000 ton koper per maand te 

produceren. Dit productiedoel moest voornamelijk worden gerealiseerd in Kipushi en 

Lubumbashi. Het was de combinatie van deze twee sites die de goedkoopste koperproducten 

kon leveren. De aangepaste productievooruitzichten kwamen er echter niet zonder meer. De 

UMHK behoorde op dat moment tot een internationaal kartel genaamd Copper Exporters 

Incorporated, waardoor het bedrijf zich moest schikken naar de door het kartel gevraagde 

productiedaling.
1066

 De UMHK kon geen autonome beslissingen nemen met betrekking tot de 

eigen productie en de prijzen van de producten. De productie kende dan ook een daling. In 

1931 werd nog 120000 ton geproduceerd. In 1932 was dit 54000 ton. Een verdere daling kon 

worden voorkomen doordat de UMHK in 1933 uit het kartel stapte.
1067

 

In Kivu had de economische achteruitgang niet dezelfde drastische gevolgen voor de 

productie als in Katanga. De economische ontwikkeling van de regio en de productie op de 

koffieplantages waren nog maar enkele jaren voordien van start gegaan.
1068

 De koffieprijzen 

daalden en de landbouwkolonisatie kende een vertraging, maar dit was niet onoverkomelijk. 

Landbouwproducten brachten nog voldoende op en financiële problemen van plantage-

eigenaars werden verzacht door steun van de koloniale overheid en van het CNKi.
1069

 Ook de 
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daling van de lonen was een reden waarom de meeste kolonisten zich op de koffieproductie 

hadden gericht en andere gewassen lieten vallen. Koffieproductie bracht het meeste op.
1070

 

Wat betreft de koffieproductie- en export had de crisis weinig gevolgen voor Kivu. In 1931 

werd er in Kivu 643 ton koffie geproduceerd. Na het district Stanleyville was dit de hoogste 

koffieproductie in de Oostelijke Provincie. In datzelfde jaar bestond de gestegen export voor 

het grootste deel uit koffie.
1071

 In 1932 steeg zowel de productie als de export in Kivu en ook 

in 1933 nam de export toe.
1072

 In de omgeving van Bukavu werd de prijzenval aan het begin 

van de crisis gebruikt om de cultures obligatoires voor koffie stop te zetten.
1073

 Voor de 

arbeidskrachten op de koffieplantages in de regio daalden de lonen.
1074

 Al bij al bleef de 

landbouwsector gespaard voor de gevolgen van de crisis. Vooral de handel en de industrie 

gingen achteruit in Kivu.
1075

 

Bij de UMHK bracht de productiedaling met zich mee dat het aantal arbeiders werd 

gereduceerd. Het aantal Afrikaanse arbeiders bij het bedrijf daalde van 16000 in 1930 naar 

minder dan 5000 in 1932. Het Europese arbeidersbestand van het bedrijf daalde van 1800 naar 

ongeveer 600 in diezelfde periode. Andere ondernemingen in Katanga die al dan niet 

verbonden waren aan de UMHK ontsloegen eveneens arbeiders. Zowel de Europese als de 

Afrikaanse bevolking gaf bijgevolg minder uit, waardoor ook de handels- en dienstensector 

geraakt werden.
1076

 Rekruteringen voor de UMHK werden daarnaast stopgezet. Er werd 

beslist dat arbeiders met meer ervaring in dienst werden gehouden, omdat zij volgens het 

bedrijf noodzakelijk zouden zijn wanneer er opnieuw een heropleving van de economische 

activiteit zou komen. Bijgevolg waren de eerste slachtoffers van de ontslagen voornamelijk 

jonge en onervaren arbeiders.
1077
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Hoewel de economische neergang in Elisabethstad minder hard aankwam, zou de stad toch 

ook de gevolgen van de recessie voelen. Bij de UMHK daalde het aantal Afrikaanse arbeiders 

in de stad met iets meer dan de helft tussen 1929 (6765) en 1934 (3115). Een van de redenen 

hiervoor moeten we zoeken bij de sluiting van de mijnsite van Ruashi, waar de 

productiekosten te hoog lagen.
1078

 Reacties van de arbeiders hierop bleven niet uit. Maar de 

verschillen met het Gewest Unya-Bongo waren groot. In Katanga werden protesten op de 

werkplaatsen gevolgd door protest in Elisabethstad en was er dus een verschuiving van de 

werkplaatsen naar de stedelijke omgeving te zien.
1079

 In het Gewest Unya-Bongo, 

daarentegen, vond alle activiteit plaats op het platteland, maar lag de economische crisis niet 

aan de basis van de grieven van de bevolking.
1080

 

Tussen mei en september 1931 kreeg de UMHK te maken met rellen van Afrikaanse 

arbeiders. Al deze rellen waren een reactie op de ontslagen die werden doorgevoerd.
1081

 In 

mei vond de eerste rel plaats in Ruashi, waar arbeiders uit Noord-Rhodesië in opstand 

kwamen nadat ze te horen kregen dat ze ontslagen zouden worden. In augustus vond het 

eerder besproken protest in Kipushi plaats. En in september, ten slotte, verzetten arbeiders uit 

Kasaï zich in Mwene Ditu op de terugweg naar hun gemeenschap van oorsprong.
1082

 De 

protesten konden de ontslagen niet tegenhouden en in het geval van Ruashi en Kipushi 

werden ze met geweld neergeslagen.
1083

 De acties toonden aan dat de arbeiders niet wilden 

terugkeren naar de gemeenschap van oorsprong en dat ze belang hechtten aan het werk bij de 

UMHK – kortom, het toonde aan dat het stabilisatiebeleid vruchten had afgeworpen.
1084

 Hoe 

kunnen we de keuze van de arbeiders voor de rellen verklaren? Ondanks dat we, met 

uitzondering van Kipushi, niet veel informatie hebben over het verzet van de arbeiders, 

kunnen we toch een vermoeden hebben van hoe de drie factoren die aan de basis lagen van 

deze reacties eruit zagen. 

De UMHK maakte vanaf het stabilisatiebeleid gebruik van een systeem waarbij arbeiders na 

afloop van het contract van drie jaar of in geval van familiale aangelegenheden gebruik 
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konden maken van transport dat door de UMHK werd ingelegd. Aan het begin van de 

economische crisis werd dit systeem gebruikt om de arbeiders die de UMHK wilde ontslaan 

terug te sturen naar de plaats waar ze gerekruteerd waren geweest.
1085

 De arbeiders van de 

UMHK hadden echter niet de keuze om wel of niet op de werkplaats te blijven. Als de 

UMHK ze weg wilde, dan zouden ze gerepatrieerd worden.
1086

 Hierdoor komen we tot een 

bijkomend aspect van de eerste factor, de commodificatie van arbeidskracht en dan vooral de 

onvrijheid van arbeidskracht. 

Dat de arbeiders niet de keuze hadden om voor de UMHK te blijven werken, was een 

weerspiegeling van onvrije arbeidskracht, net zoals “direct extra-economic force” in geval 

van rekruten en “the silent compulsion of economic relations” de arbeidskracht onvrij 

maakten. Telkens werd de mobiliteit van de arbeiders op de arbeidsmarkt immers belemmerd 

en konden zij zelf niet kiezen hoe zij hun eigen arbeidskracht inzetten. Dat maakte 

automatisch dat hun onderhandelingspositie veel minder gunstig was en dat ze niet konden 

onderhandelen over het behoud van de tewerkstelling. Bij de arbeiders uit Noord-Rhodesie 

was dit zeker het geval, aangezien zij het doelwit waren van de UMHK en de koloniale 

overheid.
1087

 

De arbeiders konden beroep doen op verbanden die ze hadden in een poging om hun 

onderhandelingspositie te verbeteren. In het geval van Kipushi speelde etniciteit hierbij een 

rol.
1088

 Maar voor de arbeiders uit Noord-Rhodesië en die uit Kasaï speelde de afkomst of de 

etniciteit waarschijnlijk geen rol, aangezien de arbeiders uit dezelfde regio reeds samen waren 

en dus sowieso op deze verbanden beroep konden doen. In Kipushi, daarentegen, waren er 

naast de Luba-arbeiders ook nog de Hutu-arbeiders die na de interventie van de mijnpolitie de 

aanleiding waren om etniciteit als basis van de derde factor te gebruiken in een poging om de 

tweede factor te beïnvloeden. In alle drie de gevallen was er sprake van een collectieve actie 

onder de vorm van rellen. Dit wijst er ook op dat hun onderhandelingspositie niet gunstig 

genoeg was en dat een rel eerder het laatste redmiddel was voor de arbeiders in de korte tijd 

die ze hadden om te reageren op de (mogelijke) ontslagen. 

In het najaar van 1931 vond opnieuw een actie van arbeiders plaats. Vooral de manier waarop 

dit gebeurde, was belangrijk. De rellen in Ruashi, Kipushi en bij uitbreiding (maar hier 
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minder relevant) Mwene Ditu hadden de ontslagen bij de UMHK niet voorkomen en werden 

gewelddadig onderdrukt. Bijgevolg gingen arbeiders over tot een boycot van de Europese 

handelaars in Elisabethstad, zonder daarbij geweld te gebruiken. De boycot ging van start in 

september 1931. Wat begon met een beperkt aantal arbeiders van de UMHK trok meer en 

meer arbeiders aan vanaf oktober. Tijdens het einde van oktober en november kende de 

boycot haar hoogtepunt. Op dat moment werden nieuwe rekruten naar de werkplaatsen 

gebracht. Het was op tijdstippen zoals deze dat de winkels van de UMHK en andere 

handelaars de beste zaken deden. De deelnemers aan de boycot probeerden dan ook om de 

nieuwe rekruten en ook andere arbeiders bij het protest te betrekken. De meeste deelnemers 

waren arbeiders uit de constructiesector van de UMHK en dan vooral van de Etoile du Congo. 

Daarnaast waren er ook tijdelijke arbeidskrachten uit de handelssector bij betrokken.
1089

 

Centraal in deze boycot stond het ongenoegen van de arbeiders over de volgens hen te hoge 

prijzen voor producten – prijzen die niet overeen kwamen met de lonen die ze verdienden. 

Volgens de arbeiders was de UMHK verantwoordelijk voor deze situatie en liet het bedrijf 

bewust toe dat de handelaars de arbeiders uitbuitten.
1090

 Een soortgelijke opvatting kwam ook 

voor bij Congolese arbeiders wanneer het over de crisis ging. Volgens de meerderheid van de 

Congolezen waren de “blanken” verantwoordelijk voor de economische crisis en was de crisis 

een bewuste zet van hen. Dit beeld was volgens Tshibangu Kabet Musas ontstaan als gevolg 

van de raciale ideologie die de Europeanen boven de Afrikanen plaatste. De “blanken” 

zouden vanuit hun vermeende superieure positie grote aantallen arbeiders ontslagen 

hebben.
1091

 Waarschijnlijk was er dus meer aan de hand dan een morele verontwaardiging die 

Higginson meende te zien bij de arbeiders
1092

 en speelde de segregatie in de koloniale 

samenleving eveneens een rol. 

De protesten op het platteland in het Gewest Unya-Bongo waren van een andere aard. Zo 

vond er van juli tot september 1931 de zogenaamde Binjibinji-revolte plaats. Een voormalige 

plantagearbeider, Ngwasi Nyagaz, was hiervoor verantwoordelijk en riep de plantagearbeiders 
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op om het werk neer te leggen.
1093

 Deze persoon, die naar eigen zeggen een profeet was, 

voorspelde aan zijn aanhangers de komst van sprinkhanen en hun transformatie in koeien. 

Iedereen zou een stuk vee krijgen en de Europeanen zouden verjaagd worden.
1094

 Gronden 

zouden herverdeeld worden en dwangarbeid zou worden afgeschaft.
1095

 In datzelfde jaar 

werden in het oosten van het District Kivu – het deel van Kivu waar de Europese kolonisatie 

al het verste gevorderd was en waartoe ook het Gewest Unya-Bongo behoorde – geruchten 

verspreid dat als gevolg van het vertrek van verschillende Europeanen uit de regio de 

koloniale staat zou verdwijnen. Er zouden rijke Amerikanen komen, die de Belgen zouden 

vervangen. Ze zouden onder andere een einde maken aan het werk dat moest worden 

uitgevoerd voor de Belgen. Daarnaast zou er ook een vermogende hoofdman uit het noorden 

zich in Bukavu vestigen, en meer bepaald in de woning die aan de directeur van het CNKi 

toebehoorde. Ten slotte zouden ook koeien verdeeld worden.
1096

 Van de geruchten werd later 

niets meer gehoord.
1097

 

Zowel de revolte als de geruchten die werden verspreid, hadden een aantal 

gemeenschappelijke punten. De Europeanen zouden de kolonie verlaten, er zou een einde 

gemaakt worden aan het werk voor de Europeanen en koeien – zoals eerder vermeld een 

belangrijk “bestanddeel” voor de sociale verhoudingen bij de Bashi – zouden worden 

herverdeeld. Beide gevallen kunnen we bekijken als een reactie op de primitieve accumulatie. 

Het ging niet om één aspect van de primitieve accumulatie, maar om verschillende ervan. Wat 

betreft de transfer van gronden naar de kapitalistische productiewijze bijvoorbeeld, was dat 

duidelijk door de vermelding van het CNKi. Diegenen die de geruchten hadden verspreid, 

moeten dus op de hoogte geweest zijn van wie mee verantwoordelijk was voor de 

onteigeningen van gronden in Kivu. Ook bij de Binjibinji-revolte was de verwijzing naar de 

onteigeningen duidelijk. Maar de transfer van arbeidskracht werd eveneens aangeklaagd, net 

als de negatieve aspecten die kwamen te kijken bij de arbeid die moest worden verricht, zoals 

onmenselijke werkomstandigheden en de slechte behandeling van de arbeidskrachten.
1098

 Ook 

de hoofdmannen, ten slotte, bleven niet gespaard van kritiek. Zij hadden de 
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verantwoordelijkheid om de noodzakelijke middelen te leveren aan de bevolking om te 

kunnen (over)leven.
1099

 

De Binjibinji-revolte en de boycot in Elisabethstad hadden met elkaar gemeen dat er een 

klassenbasis was. In Elisabethstad speelde de arbeidersklasse een belangrijke rol in de boycot, 

maar ook andere subalterne arbeiders – tijdelijke arbeidskrachten bijvoorbeeld – namen deel 

aan de actie. De Binjibinji-revolte had dan weer een basis in de klasse van subalterne 

arbeiders op de plantages. Daarnaast waren er ook gelijkenissen in de buitensporige reacties 

van de koloniale overheden op de respectievelijke protesten. Wat betreft de Binjibinji-revolte, 

reageerde de Force Publique op wat een geweldloze actie van Ngwasi Nyagaz en zijn 

aanhangers was.
1100

 Ngwasi Nyagaz werd aangehouden door de gewestelijke administratie en 

vervolgd voor het verstoren van de openbare orde. De aanstokers van de revolte kregen een 

gevangenisstraf. De revolte had geen verdere gevolgen.
1101

 

Bij de boycot in Elisabethstad was de reactie van de koloniale overheid het gevolg van de 

tegenstelling tussen de progressieve en de conservatieve strekking. Nadat de conservatieven 

er via de ordonnantie van 11 februari 1926 niet in waren geslaagd om hun visie te laten 

gelden, richtten zij met de hulp van Gouverneur-Generaal Rutten een geheime politie op. Het 

geweld op de mijnsites in 1931 was volgens de UMHK het gevolg van de toenemende invloed 

van de associaties, terwijl delen van de koloniale overheid dan weer een verband meenden te 

zien tussen de associaties en de Wachttorensektes.
1102

 Zij vreesden dat een sterkere band 

tussen deze twee soorten bewegingen tot gevolg kon hebben dat verzet tegen de koloniale 

overheid op het platteland en in de stad kon worden gebundeld. Om deze reden trad de 

koloniale overheid op door preventief mensen te arresteren in de kampen en in de cité 

indigène.
1103

 Maar was deze vrees terecht? De vermeende band tussen verzet op het platteland 

en in de stad en de vrees die de koloniale overheid hiervoor had, vereist bijkomende uitleg. 

Higginson vatte de evolutie van de Wachttoren in Zuidelijk Afrika als volgt samen: 

“Between the end of the Boer or South African War of 1899-1902 and the end of the Second 

World War, Watchtower was transformed from a rural populist creed, which disputed the 

arbitrary power of government-appointed chiefs and European missionaries, to a powerful 
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means of connecting the horrifying experiences of the African peasantry of the previous 

generation to the putative making of an industrial working class. This connection became the 

catalyst for the emergence of a militant – but in the long run insufficient – working class 

ideology.
1104

 

De Wachttorensektes waren uitlopers van de Jehova’s Getuigen, maar raakten grotendeels 

afgesneden van deze laatste en namen in de loop van hun ontwikkeling elementen over van 

Afrikaanse samenlevingen, waardoor verschillende varianten ontstonden.
1105

 De sektes boden 

aanvankelijk een ruraal ideologisch kader.
1106

 De oorspronkelijke versie op het Afrikaanse 

continent had als centraal punt dat wanneer de koloniale staten ten gronde zouden worden 

gericht en de bevolking dan geen belastingen meer zou moeten betalen, er een duizendjarige 

periode zou aanbreken die het einde van de wereld aankondigt.
1107

 

Bij de variant die uiteindelijk dominant werd in Katanga, kitawala, werd de Afrikaanse 

bevolking opgeroepen om de weg te bereiden voor de komst van “zwarte” Amerikaanse 

soldaten die de Europese kolonisatoren zouden verdrijven. Nadat de Europeanen verdreven 

waren, zou er een tijdperk van vrede volgen en zouden de voorvaderen terugkeren. De 

boodschap van de kitawala was ook gericht tegen de hoofdmannen. Zo werd opgeroepen om 

het gezag van de hoofdmannen die samenwerkten met de koloniale overheid niet te 

respecteren.
1108

 De boodschap van de kitawala vertoonde dus ook gelijkenissen met de 

geruchten die werden verspreid in Kivu, evenals met de boodschap van Ngwasi Nyagaz. 

Tussen 1923 en 1925 werd de Wachttoren vanuit Noord-Rhodesië en Tanganyika door 

aanhangers binnengebracht in Katanga. Vanuit het zuiden van Katanga verspreidde de 

groeiende rurale beweging zich in noordelijke richting, maar niettemin bleef ze een 

grotendeels geïsoleerd bestaan leiden omdat de aanhang voornamelijk te vinden was in 

dorpen waar arbeidsmigratie een beperkte rol speelde. De verspreiding van de 

Wachttorendoctrine naar de steden in de provincie bleef dus beperkt. Maar door de 

uitbreiding van de mijnindustrie in Katanga en Noord-Rhodesië verhuisde een groter deel van 
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de bevolking van het platteland naar de steden.
1109

 In de steden en ook in de kampen van de 

bedrijven paste de kitawala zich aan de nieuwe omgeving aan – een omgeving waar mensen 

van verschillende afkomst te vinden waren en waar de kapitalistische economische activiteit 

zich concentreerde.
1110

 Zo werd bijvoorbeeld de gelijkheid van mensen verkondigd en werden 

gelijke lonen nagestreefd. Zeker wanneer de crisis slachtoffers maakte door werkloosheid en 

door lagere lonen, groeide de kitawala.
1111

 In Elisabethstad, bijvoorbeeld, was er pas vanaf de 

economische crisis een toename van het aantal bekeerlingen.
1112

 

De koloniale overheid dacht verkeerdelijk dat de deelnemers aan de boycot in Elisabethstad 

tot een van de Wachttorensektes behoorden. De sektes speelden wel degelijk een rol in de 

organisatie ervan, maar ze hadden er geen monopolie op. Dat zij deelnamen aan de boycot, 

had eerder te maken met de bredere verbanden die arbeiders zochten na het onderdrukken van 

de protesten in Kipushi en Ruashi.
1113

 In deze bredere verbanden werden nieuwe rekruten en 

tijdelijke arbeidskrachten opgenomen, zoals we hebben gezien, maar ook de leiders van de 

associaties namen deel aan de boycot.
1114

 Sommige van de leiders van de boycot voegden zich 

weliswaar bij de sekte, maar dat was pas nadat de geheime politie vanaf november 1931 

razzia’s in de cité indigène ondernam, toen bleek dat de politie kon worden ontweken via de 

netwerken die de Wachttoren had.
1115

 De vermeende banden tussen de bevolking in de stad en 

de kitawala gingen dus niet op voor de politierepressie begonnen was. De boycot duurde tot 
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17 december, wanneer opnieuw een razzia plaatsvond door de politie en het leger. Er werden 

echter slechts zestig van de honderdtachtig gekende leden van de Wachttoren opgepakt.
1116

 

 

5.2 De controle op het platteland en in de stad in de jaren 1930 

Hoe zagen Elisabethstad en Bukavu eruit in de eerste jaren van de crisis? Bukavu verschilde 

in de eerste plaats van Elisabethstad wat betreft de stedelijke ontwikkeling. In het geval van 

die laatste was de stedelijke ontwikkeling veel vroeger begonnen en veel verder gevorderd 

dan in Bukavu het geval was. In Elisabethstad en de directe omgeving daalde de Afrikaanse 

bevolking tussen 1929 en 1934 van 30000 naar 23000. De Europese bevolking in de stad 

daalde van 3830 in 1930 naar 2211 in 1933.
1117

 In Kivu verminderde het aantal Europeanen 

van 1031 in 1931 naar 776 in 1932. Deze daling was vooral te voelen in de industriële en 

commerciële middens van Bukavu en Uvira.
1118

 Wat betreft de Afrikaanse inwoners in 

Bukavu kunnen we geen exact bevolkingsaantal bepalen als gevolg van onduidelijkheden in 

de geraadpleegde bronnen. In de jaarverslagen met betrekking tot Afrikaanse arbeidskrachten 

werd enerzijds gesproken over de “population indigène non soumise au régime des chefferies 

et installée à proximité de certains centres”, wat in het geval van Bukavu om 987 mensen 

ging in 1931 en 3423 in 1933.
1119

 Volgens een ander verslag uit 1933 ging dit dan weer om 

4933 mensen.
1120

 Anderzijds was er de cité indigène, waar het bevolkingsaantal van 4835 in 

1932 gestegen zou zijn tot 4936 in 1933 – ongeveer hetzelfde cijfer als dat van de bevolking 
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buiten het gezag van de hoofdmanschappen in datzelfde jaar.
1121

 In 1934, ten slotte, werden 

zowel de cité als de population indigène non soumise in eenzelfde verslag vermeld, maar 

telkens met dezelfde cijfers voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Het totaal aantal 

inwoners bedroeg in beide gevallen 1464.
1122

 Ook een ander verslag uit 1934 gebruikte deze 

cijfers.
1123

 

De onduidelijkheid in de bronnen doet vermoeden dat de koloniale administratie in Bukavu de 

bevolking in en rondom de stad niet volledig onder controle had. “La population flottante”, 

zoals het in een verslag uit 1932 werd verwoord, was “trop peu stable”.
1124

 

Provinciegouverneur Moeller wilde dat er een einde werd gesteld aan de verspreiding van de 

Afrikaanse bevolking voorbij de grenzen van de circonscription urbaine. Dit was volgens 

hem noodzakelijk om de cité indigène te bevolken
1125

 – kortom, om de bevolking op een 

plaats te concentreren en de controle gemakkelijker te maken. Maar er waren, net zoals in 

Elisabethstad het geval was aan het begin van de jaren 1930, ook werklozen in de cité te 

vinden. Grote ondernemingen in de stad hadden hun activiteiten teruggeschroefd en stelden 

nog weinig mensen tewerk.
1126

 In 1933 zouden er 140 werklozen geweest zijn. De koloniale 

overheid had “ces indésirables” in de mate van het mogelijke teruggestuurd naar de 

gemeenschap van oorsprong.
1127

 

Bukavu had dit laatste punt gemeen met Elisabethstad in deze periode. In Elisabethstad wilde 

de koloniale overheid eveneens de Afrikaanse werklozen weg uit de stad. In februari 1930 

vaardigde de Vice-Gouverneur-Generaal van Katanga een ordonnantie uit waardoor alle 

Afrikanen in de steden, en dus ook in Elisabethstad, verplicht waren om een identiteitsbewijs 

bij zich te hebben. Wie dertig dagen zonder werk zat, werd uit de stad verwijderd. Het doel 

van de ordonnantie was om het verblijf van de Afrikaanse bevolking in de steden te kunnen 

controleren en om dat van werkloze Afrikanen in de stad te ontmoedigen. De maatregel 

vereiste weliswaar dat de koloniale overheid voldoende personeel en financiële middelen ter 

                                                           
1121

 Gebaseerd op: AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1932, 37. 

; AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1933, 6. 
1122

 AA, RA/CB (242)9. Province de Costermansville. Rapport annuel A.I.M.O., 1934, 45-46. 
1123

 Zie: AA, RA/AIMO 99. Territoire des Banya Bongo. Rapport annuel, Affaires indigènes 

et main-d’oeuvre, 1934, 19. 
1124

 AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1932, 37. 
1125

 AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1932: I64/AO/A.IV.13., 

2. [bijlage bij het verslag]. 
1126

 AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1932, 37. 
1127

 AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1933, 6. 



262 
 

beschikking had, wat niet het geval was. Hierdoor verliep de zoektocht naar werklozen 

moeizaam en bleven er veel werkloze Afrikanen in Elisabethstad wonen.
1128

 

Hoewel het aantal Afrikanen in de cité indigène daalde van 11399 in 1929 naar 6282 in 1934 

bleven er toch ook mensen in of rondom de stad – in de plattelandsgebieden en 

hoofdmanschappen – wonen.
1129

 De Afrikanen die in de cité indigène waren gebleven, kregen 

dan te maken met de moeilijkheid om aan voedsel te geraken. Aangezien de overgrote 

meerderheid in de stad geen toegang had tot landbouwgronden, moesten zij hun voedsel 

kopen. Voor werklozen zonder een inkomen was dit onmogelijk geworden. Vaak stuurden 

werkloze mannen hun gezinnen terug naar de gemeenschap van oorsprong omdat zij niet in 

staat waren om ze te onderhouden.
1130

 

De associaties werden belangrijker in Elisabethstad. Sommige associaties gebruikten geweld 

wanneer ze niet in staat waren om het ontslag van leden op hun werk te voorkomen. Voor 

deze associaties was het belangrijk dat de leden konden blijven omdat zij geld bijdroegen dat 

de associaties nodig hadden om te blijven bestaan.
1131

 De meeste associaties gingen echter een 

andere richting uit. Zoals we hebben gezien, zochten aan het einde van de jaren 1920 steeds 

meer leden van de katholieke associaties aansluiting bij de niet-katholieke associaties, 

waardoor die eerste bijgevolg een zwakkere positie innamen in Elisabethstad.
1132

 Het geweld 

in Kipushi was de uiteindelijke aanleiding om de associaties van de Benedictijnen op te 

doeken. De Afrikaanse associaties, daarentegen, bleven bestaan en kenden een heropleving. 

De vechtpartijen tussen etnische associaties hielden op in 1931. Overleven in de stad was 

belangrijker geworden. De kernactiviteit van de associaties was voedselverdeling onder de 

leden geworden.
1133

 

De werklozen die zich in of rondom de stad bevonden, waren gehecht geraakt aan het 

stadsleven en probeerden om zo dicht mogelijk in de buurt van de stad te blijven.
1134

 Dit ging 

om werklozen uit de mijnsector, maar ook andere sectoren zoals de bouwsector en 

beroepscategorieën zoals die van de klerken waren vertegenwoordigd. Toch had de UMHK 
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belang bij de aanwezigheid van deze werklozen. Volgens Tshibangu Kabet Musas wilde de 

UMHK zowel wat betreft de bevolking in de stad als die in de plattelandsgebieden een 

reserveleger van werklozen in stand houden voor wanneer de vraag naar arbeidskrachten 

opnieuw zou opveren. De UMHK deed er dus alles aan om de werklozen in of rondom de 

steden te houden. Hiervoor kreeg het bedrijf de steun van het CSK, dat de gronden in Katanga 

beheerde.
1135

 Het CSK, dat tot 1960 de belangrijkste aandeelhouder van de UMHK was, kon 

gronden in Katanga opeisen wanneer deze konden worden ingezet voor mijnbouwactiviteiten 

of voor wetenschappelijke doeleinden. De term “mijnbouwactiviteiten” werd blijkbaar breed 

geïnterpreteerd, zoals Higginson aangaf. De UMHK zag haar grondbezit op deze manier in de 

loop van de jaren 1930 toenemen met meer dan 270000 hectare.
1136

 

Om de werklozen aan te moedigen om ter plaatse te blijven, gaf het CSK de mogelijkheid aan 

Afrikanen om zich te vestigen op gronden in de Afrikaanse wijken die voordien toebehoorden 

aan arbeiders uit de Britse kolonies die gerepatrieerd waren. Dit gebeurde ondanks het feit dat 

de koloniale overheid in 1930 een verbod had opgelegd om gronden aan werklozen te geven. 

Er werden echter niet alleen gronden verdeeld in de Afrikaanse wijken, maar ook in de 

plattelandsgebieden rondom steden zoals Elisabethstad en Jadotstad en rond mijnsites zoals 

Kambove en Kipushi.
1137

 De werklozen-squatters die in de plattelandsgebieden leefden, 

waren interessant voor de UMHK. De UMHK wilde deze squatters op de gronden in de 

plattelandsgebieden voedsel laten produceren voor de arbeiders die voor het bedrijf werkten 

en op deze manier de stijgende voedselprijzen tegengaan. Om hen aan te zetten tot 

voedselproductie, werd een belasting opgelegd.
1138

 

Squatters leefden echter niet enkel in de omgeving van Elisabethstad, maar ook bij de Bashi 

in Kivu, zoals we in het vorige deel hebben gezien. In 1929 riep Nyarukemba, de zoon van de 

in 1921 overleden hoofdman, zich uit tot de leider van de fundi – de réguliers, zoals we 

hebben gezien – in Bukavu en scheurde hij zich af van het gezag van de mwami Kabare.
1139

 

Op 7 mei 1930 werd Nyarukemba overgeplaatst naar Rutshuru omwille van het gevaar voor 
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de openbare orde.
1140

 Wat op het eerste zicht een fait divers zou kunnen zijn, zou verregaande 

gevolgen kunnen hebben gehad voor het gezag van de mwami en eventueel ook voor de 

arbeidsmarkt in het Gewest Unya-Bongo. Een latere gebeurtenis en de reacties daarop 

zorgden er echter voor dat de arbeidsmarkt een duidelijkere vorm zou krijgen in het Gewest 

en dat de positie van de mwami niet werd aangetast. 

Op 24 december 1930 vielen tweeduizend à drieduizend mannen uit het hoofdmanschap 

Kabare een concessie aan te Hongo, die toebehoorde aan de toen niet aanwezige kolonist 

Cosyns. De aanvallers namen vee met zich mee, plunderden en bonden arbeiders vast. Er 

vielen vele gewonden en meer dan tien doden.
1141

 Cosyns had toegelaten dat arbeiders zich 

met hun gezinnen op zijn concessie kwamen vestigen, waar ze in een kamp werden 

gehuisvest. Elk gezin kreeg een stuk grond. Zowel de mannelijke arbeiders als vrouwen, 

kinderen en oudere mensen werden ingezet voor het werk op de plantage.
1142

 Onder het mom 

van een arrestatie van een gevangene die naar de plantage was gevlucht en met de hulp van 

het hoofd van de politie die instructies zou hebben gegeven aan de bevolking in de omgeving 

van de concessie, vond de aanval plaats. De eigenlijke reden voor de aanval was dat de 

arbeiders zich op de plantage hadden gevestigd en vee hadden dat niet van hen was. Het was 

de kolonist die geen rekening hield met bepaalde gewoonterechtelijke gebruiken. De aanval 

was echter niet tegen hem gericht, maar tegen “les révolutionnaires indigènes”, zoals ze in 

een verslag werden genoemd.
1143

 

Dit conflict, gericht tegen squatters-réguliers, bleek een grote indruk nagelaten te hebben op 

de koloniale overheid en de plantage-eigenaars. In 1932 werd het gewest Unya-Bongo 

omgevormd naar het gewest Banya-Bongo. De hoofdplaats werd Kabare. Bukavu bleef de 

hoofdplaats van het district Kivu.
1144

 Dat de hoofdplaats van het gewest in Kabare werd 

geplaatst terwijl Bukavu de hoofdplaats van het district was, had volgens de 

districtscommissaris van Kivu te maken met “d’impérieuses raisons politiques.”
1145

 Deze 
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dringende politieke redenen hadden in de eerste plaats te maken met controle. In 1933 had de 

mwami zich gevestigd in een woning die voor hem werd gebouwd naast de administratieve 

post te Kabare. Het doel hiervan was om hem beter in het oog te kunnen houden en altijd met 

hem te kunnen communiceren.
1146

 Toen in 1934 een mogelijke overplaatsing van de 

hoofdplaats van het Gewest Kabare (het vroegere gewest Unya-Bongo en Banya-Bongo) naar 

Bukavu werd besproken, kwam het aspect controle eveneens aan bod. De invloed van de 

administratie zou ter plaatse sterker zijn dan in Bukavu, maar tegelijk moest de mwami zelf 

ook zo dicht mogelijk bij zijn onderdanen blijven.
1147

 Dat het conflict van Hongo hierin een 

rol heeft gespeeld, werd ook duidelijk toen werd gesteld dat “Kabare et sa population doivent 

être tenus par une main de fer; les évènements d’Hongo ne sont pas encore effacés de toutes 

les mémoires.”
1148

 

Maar voor de koloniale overheid speelde niet enkel controle een rol. Zoals we eerder hadden 

gezien, wilde de koloniale overheid dat de autoriteit van de hoofdmannen in stand werd 

gehouden. Verslagen uit de jaren 1930 bevestigen deze wens van de koloniale overheid ook. 

Het gewestelijk personeel moest aandacht hebben voor het traditionele gezag, voor het 

gewoonterecht en ook voor de administratie van de lokale bevolking. De “institutions 

indigènes” moesten behouden en geperfectioneerd worden. Deze instituties waren “l’élément 

primordial de l’ordre et de la paix sociale”.
1149

 

Dat Kabare zich in een woning had gevestigd, zouden we kunnen bekijken als een 

weerspiegeling van een ontwikkeling die voordien al werd ingezet en door de koloniale 

overheid werd ondersteund. De corveeën in arbeid waar een hoofdman recht op had – zoals 

bijvoorbeeld de woning van de hoofdman bouwen of werken op diens gronden – kwamen in 

de praktijk enkel terecht op de schouders van de bevolking in de dorpen die dichtbij gelegen 

waren en onder de controle van de hoofdman vielen. De meer afgelegen dorpen betaalden het 

tribuut in arbeid niet, waardoor de machtspositie van de hoofdman werd ondermijnd. Maar de 

hoofdmannen bouwden steeds vaker definitieve woningen, waaraan de bevolking uit de 

dorpen weinig kon meehelpen. Bijgevolg verving de conseil des notables de corvee in arbeid, 

zowel die voor de bouw van een woning als voor het werken op de gronden, door de 

mogelijkheid om de corvee af te kopen. Dit gaf de mogelijkheid aan de hoofdman om meer 
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mensen te bereiken, waardoor zijn machtspositie dus werd versterkt. Voor de 

plantagearbeiders betekende dat ook dat zij nooit verplicht konden worden om de 

gewoonterechtelijke bijdragen in arbeid te betalen.
1150

 Wat het verslag weliswaar niet 

vermeldde, was dat dit het belang van een inkomen in geld ook deed toenemen, aangezien 

door deze verandering een tweede belasting in geld moest worden betaald. 

Ten slotte waren er ook nog de plantage-eigenaars, vertegenwoordigd door de UNAKi. De 

UNAKi was niet gekant tegen de overplaatsing van de gewestelijke hoofdplaats naar Bukavu, 

zij het dat ze het hierbij alleen had over de openbare diensten. Met betrekking tot 

arbeidskrachten wilden de plantage-eigenaars dat ze ter plaatse met de gewestelijke 

administrator konden blijven communiceren omdat de administrator daar beter in contact zou 

staan met zowel de plantage-eigenaars als met de Bashi.
1151

 Plantage-eigenaars kwamen 

bijvoorbeeld naar de administrator wanneer een van de arbeidskrachten zich niet op het werk 

bevond. Aan de administrator werd dan gevraagd om tussen te komen en eventueel om 

sancties op te leggen.
1152

 Dat er pas een 15 kilometer lange weg was aangelegd die Bukavu en 

Kabare met elkaar verbond en dat Kabare ook vanuit Ngweshe bereikbaar was via een weg, 

was een extra argument om de overplaatsing uit te voeren zoals de plantage-eigenaars dat 

wilden.
1153

 Dat de weg van Bukavu naar Kabare door middel van dwangarbeid werd 

aangelegd
1154

, zal waarschijnlijk geen bezwaren opgeroepen hebben. 

De belangen van verschillende actoren kwamen hier duidelijk naar voor. De hoofdmannen 

wilden de controle over hun subjecten behouden en voorkomen dat onderdanen de 

gewoonterechtelijke plichten ontliepen. Dat betekende, zoals voor de jaren 1930 al het geval 

was, dat de voorkeur van de hoofdmannen uitging naar auxiliaires. De koloniale overheid 

wilde eveneens controle, maar dan over de hoofdmannen – en zo ook over de bevolking – 

door hun autoriteit in stand te houden en eventueel te versterken om zo de sociale orde in de 

koloniale maatschappij te kunnen verzekeren. Had de koloniale overheid Nyarukemba niet 

weggestuurd, dan zou de sociale orde mogelijk in gevaar geweest zijn. Nyarukemba 

probeerde immers om de réguliers achter zich te krijgen en ging zo in tegen het gezag van de 
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mwami.
1155

 De plantage-eigenaars, ten slotte, wilden de controlefunctie van de gewestelijke 

administrator in Kabare behouden. Maar voor hen diende het behoud van het status quo om 

aan goedkope, onvrije arbeidskrachten te geraken – en dat met de hulp van de koloniale staat. 

Kortom, aan auxiliaires. De plantage-eigenaars maakten dit ook duidelijk in 1932. 

Hoofdmannen in de regio klaagden aan het einde van 1932 dat ze er alle moeite mee hadden 

om hun onderdanen naar de plantages te sturen. De districtscommissaris reageerde daarop dat 

de onderdanen moesten werken, maar dat de hoofdmannen hen niet mochten dwingen om op 

een bepaalde plantage te werken. Volgens de UNAKi, die via de pers een aanval inzette op de 

koloniale overheid tijdens de afwezigheid van de districtscommissaris in Bukavu, hadden de 

Bashi-arbeidskrachten hieruit afgeleid “que le travail était absolument libre” – dat hun 

arbeidskracht dus vrij was – en dat zij bijgevolg vanaf 1 januari 1933 massaal de plantages 

zouden verlaten.
1156

 Hoewel dit onjuiste beweringen van de plantage-eigenaars waren, gaven 

zij hiermee impliciet aan dat de arbeidskrachten een afkeer hadden van het werk op de 

koffieplantages en dat zij dit werk zouden laten vallen wanneer mogelijk. Maar zelfs 

arbeidskrachten die vrijwillig naar de plantages trokken, vonden ondanks de lage looneisen 

geen werk, in tegenstelling tot de daarmee concurrerende auxiliaires die gebruik maakten van 

het systeem van vervangingsarbeid.
1157

 

De houding van de koloniale overheid ten opzichte van het gezag van de hoofdmannen in het 

gewest Kabare vertoonde mogelijk gelijkenissen met hoe de koloniale overheid tegenover de 

bevolking in de plattelandsgebieden rondom Elisabethstad stond, zij het dat dit voor 

Elisabethstad veel minder duidelijk was. In het gewest Kabare, zoals we eerder hadden 

gezien, werkte de koloniale overheid samen met de hoofdmannen om bijvoorbeeld 

arbeidskrachten te rekruteren. De structuren in de samenleving van de Bashi maakten een 

indirect bestuur via de Afrikaanse elite mogelijk.
1158

 De versterking van de machtspositie van 

de hoofdmannen die hierboven werd besproken voor het gewest Kabare en die tot doel had 

om de bevolking onder controle te houden, was een lokale maatregel. Maar ook op het niveau 

van de kolonie werd de versterking van de positie van de hoofdmannen een doelstelling, 

                                                           
1155

 Cfr. supra 
1156

 Gebaseerd op: AA, RA/AIMO 112. District du Kivu. Rapport annuel A.I.M.O., 1932, 12-

13. ; AA, RA/AIMO 99. Territoire des Banya Bongo. Rapport annuel, Affaires indigènes et 

main-d’oeuvre, 1932, 30. 
1157

 AA, RA/AIMO 99. Territoire des Banya Bongo. Rapport annuel, Affaires indigènes et 

main-d’oeuvre, 1933, 22-23. 
1158

 Cfr. supra 



268 
 

namelijk via het decreet van 1933 betreffende de circonscriptions indigènes. Door dit decreet 

werden de hoofdmannen verantwoordelijk voor het innen van de belastingen en voor het 

opleggen van arbeid voor openbare werken (zoals het aanleggen van wegen) en van de 

cultures obligatoires. Zoals Bogumil Jewsiewicki stelde, was dit decreet een bevestiging van 

de praktijk van het indirecte bestuur.
1159

 

Wat betreft de plattelandsgebieden rondom Elisabethstad kunnen we vermoeden dat er ook 

sprake was van indirect bestuur. Hiervoor zijn er verschillende aanwijzingen. In 1932 werd de 

cité indigène van Elisabethstad omgevormd tot CEC.
1160

 De creatie van CEC’s, zo stelde 

Jewsiewicki, was een erkenning door de koloniale overheid dat er zich een Afrikaanse 

bevolking in de steden bevond die niet terugwilde naar de gemeenschap van oorsprong, zoals 

bijvoorbeeld duidelijk werd in Elisabethstad aan het begin van de economische crisis.
1161

 In 

Elisabethstad en Katanga werd deze stelling verdedigd door de Vice-Gouverneur-Generaal 

Heenen, die tot de progressieve strekking behoorde. In de CEC’s zouden de Afrikaanse 

gebruiken centraal staan en zouden bepaalde bestuurlijke bevoegdheden in handen van de 

Afrikaanse bevolking worden gegeven. In 1931 werd dit in een decreet vastgelegd en konden 

er CEC’s worden gecreëerd.
1162

 Dit decreet erkende “the existence of an African working 

class and its future need to develop outside the confines of ‘traditional’ society.”
1163

 In de 

ordonnantie van 1932 voor de oprichting van het CEC van Elisabethstad werden de 

communes agricoles, zoals de plattelandsgebieden rondom de stad werden genoemd, echter 

niet vermeld.
1164

 

Higginson vermeldde dat de plattelandsgebieden onder de bepalingen van het decreet van 

1933 met betrekking tot de circonscriptions indigènes vielen.
1165

 Het is daarnaast interessant 

om op te merken dat de drie hoofdmanschappen die het dichtste bij Elisabethstad gelegen 

waren, werden meegerekend in de officiële bevolkingstellingen van de 
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plattelandsgebieden.
1166

 De omliggende gemeenschappen dienden als een soort van 

“vangnet,” in de zin dat de overbevolking van Elisabethstad werd opgenomen in de 

omliggende gemeenschappen. Op deze manier werden “the problems generated by mass 

unemployment” naar deze gemeenschappen doorgeschoven.
1167

 Zowel de plattelandsgebieden 

rondom Elisabethstad als de hoofdmanschappen kenden een bevolkingstoename aan het begin 

van de jaren 1930.
1168

 

De manier waarop de koloniale overheid de werklozen-squatters onder haar controle 

probeerde te brengen in Katanga verschilde van stad tot stad. De squatters die in de 

plattelandsgebieden rondom Jadotstad leefden, moesten zich onder druk van de lokale 

koloniale overheid vestigen in de buurt van de stad en de mijnsites, hoewel zij zich hiertegen 

hadden verzet en het proces bijgevolg enkele jaren in beslag nam.
1169

 Zowel rondom 

Elisabethstad als Jadotstad kregen de squatters een stuk grond van het CSK toegewezen. 

Maar de squatters in de nabijheid van Jadotstad werden gegroepeerd in villages-modèles in de 

buurt van de gronden, terwijl de squatters rondom Elisabethstad en de gronden van het CSK 

waarop ze leefden verspreid lagen in de plattelandsgebieden.
1170

 De squatters rondom 

Elisabethstad genoten een grotere mate van onafhankelijkheid dan die van Jadotstad, waar de 

koloniale overheid ze kost wat kost onder haar controle wilde brengen. Door de squatters 

rondom Elisabethstad met rust te laten, zo stelde Higginson, moesten de UMHK en de lokale 

koloniale administratie aldaar niet instaan voor de huisvesting van de bevolking die er 

leefde.
1171

 Ook Fernand Grevisse, die districtscommissaris was in de jaren 1930, schreef dit 

over de verspreide gronden en bevolking rondom Elisabethstad, maar hij vermeldde eveneens 

dat het bestuur van de bevolking hierdoor werd ondermijnd en beoordeelde de situatie van de 

plattelandsgebieden rondom de stad negatief: 
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“A Élisabethville […] le système lui-même stérilisa tous les efforts, car, s’il paraît répondre 

aux tendances individualistes des indigènes, il empêche qu’il soit pourvu à leur confort, il 

prohibe le petit élevage et nuit à la vie sociale aussi bien qu’administrative.”
1172

 

Dat de koloniale overheid minder aanwezig was in de communes agricoles rondom 

Elisabethstad roept vragen op. Op verschillende administratieve niveau’s van Katanga 

bestond er immers een vrees voor onrust onder de Afrikaanse bevolking.
1173

 De betrokkenheid 

van de kitawala bij de boycot in het najaar van 1931 en de oprichting van de geheime politie 

door de conservatieve strekking binnen de koloniale overheid toonden deze vrees reeds 

aan.
1174

 Van de zestig gearresteerde leden van de kitawala in december 1931 waren er 49 

afkomstig uit Noord-Rhodesië. Slechts enkelen onder hen leefden in de kampen van 

bijvoorbeeld de UMHK. De overgrote meerderheid leefde in de toenmalige cité indigène of in 

de plattelandsgebieden rondom Elisabethstad.
1175

 Bijgevolg zouden we kunnen verwachten 

dat de koloniale overheid ook een sterke administratie in de plattelandsgebieden uitbouwde. 

De pogingen van de koloniale overheid om controle te verwerven over de bevolking waren 

echter vooral uitgesproken in het CEC van de stad.
1176

 

Mogelijk kan de sterkere aanwezigheid van de koloniale administratie rondom Jadotstad 

verklaard worden door economische drijfveren en de positie van de UMHK. De UMHK wilde 

de bodemrijkdommen – uranium, kobalt en tin – in de mijnsites die gelegen waren in het 

noorden en het westen van haar concessie ontginnen tegen een aanvaardbare kostprijs. 

Goedkope voedselproductie speelde hierbij een belangrijke rol.
1177

 Maar als gevolg van de 

economische crisis en een verlaagd budget voerde de koloniale overheid in 1932-1933 een 

administratieve hervorming van Belgisch-Congo door. Het aantal gewesten en districten werd 

verminderd, terwijl het aantal provincies van vier naar zes ging.
1178

 Voor Katanga, vanaf dan 
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de provincie Elisabethstad, had de administratieve hervorming verregaande gevolgen. 

Katanga verloor een deel van wat vroeger het district Lomami was aan de nieuwe provincie 

Lusambo. Lomami leverde de meerderheid van de arbeiders voor de UMHK. In Katanga werd 

een nieuw district gecreëerd, namelijk Lualaba. Dit district kwam in de plaats van het 

vroegere district Lulua en nam ook een stuk van het vroegere district Haut-Luapula – het 

district waar Elisabethstad gelegen was – weg.
1179

 Het district Lualaba, dat voor het grootste 

deel een agrarische regio was en meer dan de helft van de bevolking en van het gebied van de 

provincie omvatte, kreeg Jadotstad als administratieve hoofdplaats. Dit was volgens 

Higginson “allegorical evidence of the company’s continuing hegemonic influence over the 

government.”
1180

 

Als er sprake was van indirect bestuur rondom Elisabethstad bleek dit in ieder geval niet altijd 

een succesverhaal te zijn. De belastinginning toonde dit aan. De UMHK betrok de 

gewestelijke administratie in de buurt van de kampen bij de inning van de belastingen. De 

arbeiders werden verplicht om de belastingen rechtstreeks aan de gewestelijke administrator 

te betalen. Maar terwijl de UMHK de regelmatige belastinginning onder de arbeiders 

probeerde mogelijk te maken, bleek de Afrikaanse bevolking die rondom de steden woonde 

de belasting vaak te betalen aan de plaatselijke hoofdmannen (wat opnieuw wijst op indirect 

bestuur) of de belasting simpelweg niet betaalde.
1181

 De invloed van de koloniale 

administratie was dus niet absoluut op dit vlak. Ook rondom Elisabethstad waren de 

belastingen een probleem voor de koloniale overheid. Verslagen van de koloniale overheid 

vermeldden dat er tussen de stad en de omliggende hoofdmanschappen een zone de 

surveillance des noirs lag. Hier lagen bijvoorbeeld gronden waarop de Afrikanen voedsel 

produceerden, boerderijen en “exploitations de toutes sortes”.
1182

 Maar zoals de koloniale 
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overheid openlijk toegaf, was er in de praktijk weinig sprake van surveillance. In deze zone, 

zo meldde een verslag uit 1934, bevonden zich “des indigènes vivant en dehors de l’autorité 

territoriale et de l’autorité coutumière.”
1183

 

Buiten de stad wonen, hield voordelen in voor deze Congolezen. Zo moesten zij de 

belastingen die aan de bevolking in het CEC werden opgelegd niet betalen. Velen onder hen 

betaalden gewoon geen belasting.
1184

 Vaak waren er squatters die zich bij de voedselproductie 

op hun gronden lieten helpen door mensen met dezelfde etniciteit – onbetaald en enkel voor 

voedsel, kledij en onderdak – en hun belasting betaalden. Sommige squatters werden dus zelf 

werkgever. Soms waren er ook squatters die Afrikanen, ongeacht hun etniciteit, tewerkstelden 

voor een loon.
1185

  

Europese kolonisten probeerden voordeel te halen uit de aanwezigheid van de werklozen 

rondom Elisabethstad en hen op hun eigen boerderijen tewerk te stellen.
1186

 Velen weigerden 

echter om voor de kolonisten te werken. De lonen waren laag en de werkdagen waren 

lang.
1187

 De koloniale administratie kwam meerdere malen tussen om de werklozen te 

dwingen toch voor de Europeanen te werken. Zo liepen de werklozen gevaar om gearresteerd 

en uitgezet te worden, kon de belasting worden verhoogd (die dan ook onmiddellijk moest 

worden betaald) of konden zij veroordeeld worden voor landloperij. Deze maatregelen bleken 

echter niet het door de koloniale administratie gewenste resultaat te hebben. De weigering van 

de werklozen om voor de kolonisten te werken, bleef aanhouden. Zij wilden enkel het werk 

uitvoeren dat ze voor de economische crisis deden.
1188

  

In de stad zelf slaagde de koloniale administratie er wel in om haar gezag te laten voelen. De 

ontwikkelingen in Elisabethstad in de jaren 1930 waren uitlopers van de reacties van de 

koloniale administratie op de boycot van 1931 en van de versterkte positie van de 

conservatieve strekking. De gevolgen zouden vooral voelbaar zijn voor de Afrikaanse 

bevolking in het CEC, die onder toezicht werd geplaatst. De geheime politie die werd ingezet 
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voor de repressie van de boycot kon nu ook tegen de Afrikaanse associaties in de stad worden 

gebruikt.
1189

 

Maar ook het CEC zelf, als institutie, moest aanvallen verduren van de conservatieve 

strekking in de koloniale overheid. De conservatieven waren tegenstander van het CEC. 

Volgens hen waren de Afrikanen nog niet in staat om het CEC te laten functioneren en 

zouden zij daarnaast ook vatbaar zijn voor invloeden van bijvoorbeeld communisten of andere 

groeperingen. De aanwezigheid van de kitawala in Elisabethstad gaf een reden aan de 

conservatieven om, tijdens de afwezigheid van Heenen, stappen te zetten naar de Afrikaanse 

bevolking toe – repressie – die Heenen niet meer ongedaan kon maken. Bijgevolg moest hij 

zijn oorspronkelijke voorstel met betrekking tot de structuur en de werking van het CEC 

aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Toen het CEC in 1932 uiteindelijk werd opgericht, 

werd de leiding ervan bijgevolg niet in handen gegeven van een Afrikaan, maar wel een 

Europeaan – dit nadat de noodtoestand was uitgeroepen door Heenen. De conservatieven 

probeerden de aanstelling van een Afrikaanse leider zo lang mogelijk uit te stellen. 

Uiteindelijk werd in 1937, na veel druk van de hoogste echelons van de koloniale overheid, 

toch een Afrikaan aangesteld.
1190
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stond in voor de belastinginning en het goedkeuren van besluiten en van beslissingen die 

werden genomen door het hoofd van het CEC. Het hoofd van het CEC – het tweede punt in 

het decreet – werd bijgestaan door een assistent. Zowel het hoofd als de assistent waren 

Afrikanen. Het hoofd van het CEC kon bepalingen bekrachtigen, het budget van het CEC 

opmaken en had ook politionele bevoegdheden. Onder bepaalde omstandigheden – zoals 

bijvoorbeeld het geval was toen Heenen de noodtoestand uitriep – kon de koloniale 

administratie echter beslissen om de bevoegdheden van het hoofd van het CEC in handen van 
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De aanvallen van de conservatieve strekking op het CEC als institutie waren ook verbonden 

aan de aanvallen op de Afrikaanse associaties in de stad. De leiders van deze associaties 

probeerden om functies te bemachtigen in de Raad van het CEC, wat ook de positie van deze 

associaties kon versterken. De Raad van het CEC kon bijvoorbeeld het hoofd van het CEC 

verkiezen. Maar door de tegenstand van de conservatieve strekking slaagden de Afrikaanse 

associaties er niet in om hun leden in de Raad te krijgen.
1191

 

De Afrikaanse associaties in de stad zouden in de jaren 1930 verdwijnen. Ten dele had dit te 

maken met de economische omstandigheden vanaf het midden van de jaren 1930. Wanneer de 

economische activiteit opnieuw opveerde en de leden opnieuw tewerkgesteld waren, werd 

bijvoorbeeld de voedselverdeling door de associaties minder belangrijk. Het ledenaantal van 

de associaties daalde in deze periode. Maar ook hier speelde de koloniale overheid in 

Elisabethstad een rol in de neergang van de associaties. Alle dansactiviteiten van alle 

Afrikaanse associaties moesten vanaf april 1933 plaatsvinden in een en hetzelfde gebouw, 

gelegen in het CEC. Vanaf 1934 moesten de andere samenkomsten van deze associaties ook 

in dit gebouw plaatsvinden.
1192

 Zowel de samenkomsten als de dansactiviteiten vonden plaats 

onder toezicht van de administratie.
1193

 Ook de dansactiviteiten werden bijgevolg minder 

bijgewoond, waardoor de associaties aan belang inboetten.
1194

 

Bij de associaties waarin dansactiviteiten een centrale rol speelden, waren ook ongehuwde 

vrouwelijke leden – onder andere prostituees – aangesloten. Deze vrouwen probeerden, net 

zoals de meeste deelnemers aan de dansactiviteiten, te ontsnappen aan het toezicht van de 

administratie. Bijgevolg verlieten vele van deze vrouwen het CEC en verhuisden zij naar 

andere delen van de stad, waaronder naar de kampen van de UMHK. Hierdoor konden zij de 

belasting ontwijken die werd opgelegd aan ongehuwde vrouwen in de stad. Daarnaast 

verhuisden zij vaak om geen verblijfstaks te moeten betalen.
1195

 Deze vrouwen zijn 

voorbeelden van hoe verschillende delen van de stad met elkaar in contact stonden. Want 

                                                                                                                                                                                     

een Europeaan te geven. Deze twee onderdelen van het CEC, die dus door Afrikanen moesten 
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ondanks het feit dat het CEC en de kampen van Elisabethstad apart werden bestuurd, en dus 

ook ondanks de scherpere controle over de bevolking in beide “werelden” (ook bij de 

UMHK), was de scheiding tussen kamp en stad niet absoluut en konden mensen (en ook 

ideeën) dus tussen de twee bewegen.
1196

 

 

5.3 Stabilisatie (her)bekeken 

Als gevolg van de economische crisis en de reacties van de arbeiders die daaruit volgden, 

paste de UMHK het stabilisatiebeleid aan. Het geweld in Kipushi was een directe aanleiding 

om etniciteit als basis van het stabilisatiebeleid te laten vallen. Uit vrees voor nog meer verzet 

waarbij etniciteit kon worden gebruikt om verbanden aan te gaan, werd overgestapt op een 

systeem waarbij arbeiders uit dezelfde regio werden verspreid over verschillende kampen en 

werkplaatsen van de UMHK in plaats van ze bij elkaar te zetten. Het bedrijf wilde een “grote 

familie” creëren, tshanga-tshanga – een beleid waarbij de verschillende etnische 

bevolkingsgroepen dus “vermengd” werden.
1197

 Dit beleid waarbij Afrikanen met een 

verschillende afkomst werden “vermengd,” werd eveneens overgenomen in het CEC van 

Elisabethstad.
1198

 Na de ontslagen die de UMHK had doorgevoerd, waren bovendien enkele 

groepen van arbeiders uit de kampen en van de werkplaatsen verdwenen. De arbeiders uit 

Rwanda en uit Noord-Rhodesië waren bijna allemaal weg uit Katanga. Het arbeidersbestand 

bestond vanaf dan quasi volledig uit arbeiders die afkomstig waren uit Kasaï.
1199

 

Ook wat betreft de contractduur voerde de UMHK veranderingen door. Het contract van drie 

jaar werd behouden, maar voor minder arbeiders. Het bedrijf zou opnieuw gebruik maken van 

arbeiders die voor een korte termijn werden tewerkgesteld. “Blanke” arbeiders werden echter 

nog steeds vervangen door “zwarte” arbeiders, zoals vanaf het begin van het stabilisatiebeleid 

het geval was.
1200

 In 1934 ontstond ook een nieuwe functie bij de UMHK, namelijk die van 

main-d’oeuvre indigène/spécialisée. De Afrikanen die deze functie bezetten, moesten een 

voorbeeld zijn voor de andere arbeiders, hoewel zij in feite vooral de beslissingen die door het 
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bedrijf werden genomen, moesten doorgeven aan de arbeiders en onruststokers moesten 

aangeven bij de kampchef. Een arbeider die tot de categorie van main-d’oeuvre 

indigène/spécialisée behoorde, werd niet gekozen op basis van de ervaring die hij had op de 

werkplaats, maar wel op basis van hoelang hij al voor de UMHK werkte en de mate van 

loyaliteit die hij toonde aan het bedrijf. De functie van main-d’oeuvre indigène/spécialisée 

was een gegeerde functie bij de arbeiders. Er waren immers voordelen aan verbonden, zoals 

een hoger loon en betere huisvesting.
1201

 

In de provincieraad van de provincie Costermansstad ontstond vanaf de tweede helft van de 

jaren 1930 een discussie over de stabilisatie van de plantagearbeiders in het gewest Kabare. 

De reden voor de discussies was het systeem van vervangingsarbeid. De koloniale overheid 

nam het systeem van vervangingsarbeid onder vuur omdat voor elke arbeidskracht die een 

plantage-eigenaar aan het werk zette, er drie of vier werden gemobiliseerd.
1202

 Het gevolg was 

een “gaspillage de main-d’oeuvre”, een verspilling van arbeidskrachten, wat volgens de 

koloniale overheid kon worden opgelost door de stabilisatie van de plantagearbeiders.
1203

 

Maar wat werd nu juist bedoeld met stabilisatie? Verschillende actoren bleken elk een andere 

betekenis te geven aan de term. 

Voor de koloniale overheid hield stabilisatie verschillende zaken in. Zo wilde ze bijvoorbeeld 

hogere lonen voor de arbeidskrachten, maar vooral arbeidskrachten die voor een langere 

periode werkten dan de auxiliaires. Volgens de koloniale overheid zou het rendement van de 

arbeidskrachten – een punt waarover de plantage-eigenaars steeds klaagden, zoals we hebben 

gezien – verbeteren wanneer de lonen hoger waren. En wanneer de lonen hoger waren, 

zouden de arbeidskrachten voor langere periodes werken. Hierdoor kon ook het aantal 

arbeidskrachten dat nodig was per hectare grond worden verminderd.
1204

 De weigering om 

een contract van langere duur te tekenen, zou dus minder voorkomen, waardoor reguliere 

arbeid zou toenemen. De CNKi had het dan weer over arbeidskrachten die rondom de 

plantages gehuisvest waren.
1205

 De UNAKi, ten slotte, verwees naar wat ze het paysannat 

indigène noemde, waarbij volgens hen de plantagearbeider de eigen gronden bewerkte, zich 
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met veeteelt bezig hield en de kolonisten hielp op de plantages. De UNAKi interpreteerde 

“stabilisatie” als een vraag van de koloniale overheid om de arbeidskrachten af te zonderen en 

hen op de plantages te vestigen: “Le gouvernement veut-il que nous isolions et fixions nos 

travailleurs sur nos concessions?”
1206

 Dit zou volgens de UNAKi het bestaande paysannat 

vernietigen en “créer à sa place le prolétariat avec toutes ses plaies sociales et désorganiser 

ce qui est normal (collaboration du paysannat et du colonat).”
1207

 Er was dus niet één 

bepaalde visie over wat stabilisatie juist moest inhouden.
1208

 Wat ook hier echter nog steeds 

het standpunt van de plantage-eigenaars was, was dat ze goedkope arbeidskrachten wilden 

bekomen.
1209

  

Maar als er in het gewest Kabare sprake was van een verspilling van arbeidskrachten, 

waarvoor moesten ze dan wel worden ingezet? Wat de koloniale overheid in het gewest 

Kabare van plan was met de Bashi, toonde gelijkenissen met wat de UMHK zou doorvoeren 

in de kampen voor vrouwen en waarschijnlijk ook met wat hierboven besproken werd over 

wat er in de plattelandsgebieden rondom Elisabethstad gebeurde. In het gewest Kabare zou de 

bevolking voedsel moeten produceren voor de opkomende mijnsector en voor Bukavu.
1210

 Dit 

werd al aan het einde van de jaren 1920 duidelijk gemaakt. Het Comité régional van 1929, 

bijvoorbeeld, wilde dat de gronden rondom “des grands centres” en de beschikbare 

arbeidskrachten aldaar ingezet werden voor de productie van voedselgewassen en voor 

veeteelt in plaats van de gronden in concessie te geven.
1211

 Daar waar mijnsites ontstonden of 
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wegen werden aangelegd, werd de voedselproductie gestimuleerd. In Kivu werd de 

voedselproductie van de Congolezen door de koloniale overheid op maniok gericht.
1212

 De 

koloniale overheid in Kivu wilde de voedselproductie door de bevolking rondom mijnen, 

zoals die van de MGL, ook aanmoedigen om het aantal dragers te verminderen.
1213

 En zoals 

we eerder hadden gezien, was een belangrijke stap dat de koffieteelt niet meer werd 

toegelaten voor de Bashi omdat dit tot gevolg zou hebben dat er minder voedsel zou kunnen 

worden geproduceerd voor de mijnen.
1214

 In het gewest Kabare werden nieuwe 

voedselgewassen geïntroduceerd en viel de productie ervan onder het toezicht van het 

Agronomat de Kabare, al dan niet onder de noemer van travaux éducatifs imposés.
1215

 

De UMHK wilde eveneens een deel van de Congolezen in de kampen voedsel laten 

produceren, namelijk de vrouwen van de arbeiders. Enerzijds bespaarde de UMHK op 

voedsel, en werd het rantsoen dat vrouwen kregen verminderd. Anderzijds liet de UMHK 

voedsel produceren door deze vrouwen op stukken grond die ze toegewezen kregen door het 

bedrijf.
1216

 Vanaf 1933 werd dit bijvoorbeeld doorgevoerd voor de vrouwen in het kamp van 

Lubumbashi. Om de vrouwen te dwingen om voedsel te produceren op de gronden in de buurt 

van het kamp dreigde de UMHK ermee om de wekelijkse rantsoenen niet te geven als ze geen 

voedsel produceerden.
1217

 

In het geval van het gewest Kabare was er een gaspillage of een verspilling van 

arbeidskrachten.
1218

 Volgens de UMHK waren de vrouwen van de arbeiders in de kampen dan 

weer inactief.
1219

 In beide gevallen was er vanuit het standpunt van hetzij de koloniale 

overheid, hetzij de bedrijfswereld dus sprake van een groep subalterne arbeiders die 

ondertewerkgesteld was. De auxiliaires in het gewest Kabare en de vrouwen bij de UMHK 

moesten dus “geactiveerd” worden. Ook voor de squatters rondom Elisabethstad ging dit 
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mijns inziens op. Hoewel, zoals eerder vermeld, Tshibangu Kabet Musas stelde dat er zich 

rondom Elisabethstad een reserveleger van werklozen bevond, waren deze volgens de UMHK 

duidelijk inzetbaar op een andere manier, namelijk voor voedselproductie. Zowel voor de 

auxiliaires in het gewest Kabare, de vrouwen in de kampen van de UMHK als de squatters in 

de plattelandsgebieden rondom Elisabethstad, zouden we kunnen spreken over wat Frederick 

Cooper verwoordde als een “guerrilla army of the underemployed”.
1220

 

De UMHK kon door de economische crisis echter ook haar greep op de arbeiders versterken. 

De onrust in 1931 toonde immers aan dat het stabilisatiebeleid succesvol was en dat de 

arbeiders gehecht waren aan het werk dat ze deden. Bijgevolg kon de UMHK de arbeiders 

minder goed behandelen, zonder daarbij het risico te lopen dat ze zouden deserteren.
1221

 

De UMHK had in de jaren 1930 geen problemen meer om aan arbeiders te geraken. Hiervoor 

kreeg ze de hulp van de koloniale staat bij de rekrutering van arbeidskrachten. In de provincie 

Elisabethstad, bijvoorbeeld, verdeelde de koloniale overheid het gewest Kabongo tussen de 

UMHK en Géomines – een bedrijf dat zich bezig hield met de ontginning van tinmijnen – 

voor de rekrutering van arbeiders. In de provincie Lusambo liet de koloniale overheid vanaf 

juli 1937 tot juni 1938 enkel nog arbeidskrachten rekruteren voor de UMHK.
1222

 De toevoer 

van arbeidskrachten was dus verzekerd. 

In het gewest Kabare probeerden de plantage-eigenaars hun positie voor de rekrutering van 

goedkope, onvrije arbeidskrachten te verdedigen en verstevigen. Zo wilde de UNAKi dat er 

rekruteringszones werden afgebakend zodat de mijnsector niet kon rekruteren in 

hoofdmanschappen van het gewest waar er zich plantages van de Europeanen bevonden. De 

koloniale overheid stelde echter dat de plantage-eigenaars niet moesten vrezen voor 

rekruteringen door de mijnsector in het gewest.
1223

 De mijnsector was nooit een grote speler 

in het gewest Kabare. Er waren hooguit enkele mijnsites waar goud werd ontgonnen – 

weliswaar slechts voor een korte periode. De belangrijkste activiteit van de mijnsector bevond 

zich buiten het gewest Kabare en was in handen van de MGL. Hoewel de MGL voor haar 

ontginningen in Kamituga wel degelijk arbeidskrachten in het gewest Kabare had 

gerekruteerd, bleef dit beperkt en was er dus weinig concurrentie tussen de mijnsector en de 
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plantage-eigenaars.
1224

 De MGL had toelating gekregen om arbeidskrachten te rekruteren in 

de zuidelijke hoofdmanschappen van het gewest. Niettemin kreeg het bedrijf op de 

provincieraad van 1934 het advies om de rekruteringen onder het toegelaten aantal 

arbeidskrachten te houden omdat de bevolking nog steeds voedsel moest kunnen produceren 

voor de MGL en ook, zo werd in het verslag vermeld, omdat er in die hoofdmanschappen 

mijnsites zouden worden geopend waarvoor dus ook arbeidskrachten nodig waren.
1225

 

Op de provincieraad van 1938 waren alle aanwezigen het erover eens dat rekruteringen voor 

de mijnsector moesten worden verboden wanneer er in “les régions de colonisation” 

concurrentie om arbeidskrachten was tussen de mijnsector en de landbouwsector.
1226

 De 

koloniale overheid verbood bovendien meerdere malen rekruteringsactiviteiten in delen van 

het gewest Kabare.
1227

 Deze verboden golden weliswaar niet specifiek voor de mijnsector, 

maar ze kunnen ons in het kader van de discussies over de stabilisatie van de 

plantagearbeiders en de ondertewerkstelling in het gewest Kabare meer leren over de 

doelstellingen van de koloniale overheid. 

Een eerste manier om de verboden voor rekruteringsactiviteiten te bekijken, is als een 

tegemoetkoming van de koloniale overheid aan de wensen van de plantage-eigenaars. De 

beslissingen van de koloniale overheid omtrent de rekrutering van arbeidskrachten uit 1939 en 

1940 hadden het specifiek over een verbod op engagements non-spontanés – of dus over het 

inzetten van onvrije arbeidskrachten – buiten het hoofdmanschap waar het verbod van kracht 

was.
1228

 Vanuit het oogpunt van de lokale tewerkstelling op de plantages, kunnen we de 

verboden dus bekijken als maatregelen die ten voordele van de plantage-eigenaars werden 

genomen.  

De koloniale overheid stelde echter in de discussie over de stabilisatie van de 

plantagearbeiders dat wanneer van de bijvoorbeeld drie arbeidskrachten die in het systeem 

van vervangingsarbeid zaten er twee beslisten om voor de mijnsector te gaan werken omwille 

                                                           
1224

 Bashizi, Cirhagarhula. “Processus de domination socio-économique”, 7. 
1225

 AA, RA/CB (37)5. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1934, 49. 
1226

 AA, RA/CB (38)2. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1938, 108. 
1227

 Zie bijvoorbeeld: AA, RA/CB (242)10. Province de Costermansville. Rapport A.I.M.O., 

1935, 8. ; AA, RA/CB (198)4. Province de Costermansville. Rapport A.I.M.O., 1937, 72. ; 

AA, RA/CB (38)3. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1939, 18. ; AA, 

RA/CB (194)3. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1940, 23. ; AA, RA/CB 

(38)5. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1942, 18. 
1228

 Gebaseerd op: AA, RA/CB (38)3. Province de Costermansville. Conseil de Province, 

1939, 18. ; AA, RA/CB (194)3. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1940, 23. 



281 
 

van de betere arbeidsvoorwaarden, zij deze arbeiders niet zou kunnen tegenhouden.
1229

 Later 

besliste de koloniale overheid dat ze engagements spontanés – arbeidskrachten die op eigen 

initiatief naar een werkgever stapten – niet zou belemmeren. De plantage-eigenaars vreesden 

ervoor dat de plantagearbeiders op de betere arbeidsvoorwaarden en op de hogere lonen bij de 

mijnen zouden afgaan en dat dit de doodsteek zou betekenen voor de kolonisten.
1230

 Maar de 

koloniale overheid stelde dat de kolonisten zich moesten voorbereiden op “une évolution 

naturelle”.
1231

 De dag dat twee van de drie arbeidskrachten die bij het systeem van 

vervangingsarbeid betrokken waren naar de mijnsector zouden trekken “n’est pas tres 

éloigné”.
1232

 De enige manier om dit te voorkomen, was volgens de koloniale overheid door 

het systeem van vervangingsarbeid te laten vallen en de arbeidskrachten te stabiliseren.
1233

 

Dat de koloniale overheid beweerde de vrijwillige migratie naar de mijnen niet te kunnen 

tegenhouden, moet genuanceerd worden. Zoals op de provincieraad van 1937 tijdens een 

discussie over de stabilisatie van plantagearbeiders werd opgemerkt, kon de koloniale 

administratie niets doen tegen arbeidskrachten die door het systeem van vervangingsarbeid 

zonder contract werden tewerkgesteld en naar een andere werkgever wilden stappen.
1234

 Ten 

dele was deze uitspraak correct. Het systeem van vervangingsarbeid had immers tot gevolg 

dat de vervangers, die geen contract tekenden, niet gecontroleerd konden worden door de 

koloniale overheid.
1235

 Maar deze uitspraak hield geen rekening met de sociale structuren van 

de Bashi-samenlevingen en het feit dat deze werden gebruikt om aan onvrije arbeidskrachten 

voor de kolonisten te geraken. Nochtans werd de rol van de hoofdmannen bij de 

rekruteringsactiviteiten en de vaststelling dat de arbeidskrachten bijgevolg vonden dat ze 

gedwongen waren om te werken op de plantages ook aangehaald in de discussie over 

stabilisatie.
1236

 En zoals we eerder al hadden gezien, was de koloniale overheid goed op de 

hoogte van de sociale verhoudingen bij de Bashi.
1237

 Er is dus geen zekerheid dat de 

plantagearbeiders, ook al hadden ze geen contract, zomaar naar de mijnen zouden kunnen 
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vertrekken. We zouden eerder verwachten dat de hoofdmannen zich hiertegen zouden 

verzetten. 

Mijn vermoeden is dat de stelling van de koloniale overheid om de spontane migratie van 

arbeidskrachten niet tegen te houden eerder retoriek was dan werkelijkheid en dat ze op die 

manier hoopte de plantage-eigenaars aan te zetten om toch arbeidskrachten te stabiliseren – 

kortom, meer reguliere arbeid en minder arbeiders om een bepaalde taak uit te voeren zodat 

de vervangers op een andere manier konden worden ingezet – maar tegelijk ook de eigen 

doeleinden vaag hield, namelijk de nood aan arbeidskrachten voor openbare werken die 

verbonden waren aan de voedselproductie.
1238

 

Het is in de discussies niet duidelijk hoe de koloniale overheid de stabilisatie van 

arbeidskrachten – en dus meer reguliere arbeid – kon verzoenen met het feit dat ze de 

machtspositie van de Bashi-elite had versterkt op het lokale niveau enerzijds – de voorkeur 

van de hoofdmannen ging uit naar auxiliaires die lokaal werden tewerkgesteld – en anderzijds 

op het niveau van de kolonie door het decreet van 1933 met betrekking tot de circonscriptions 

indigènes.
1239

 We moeten ons dus de vraag stellen onder welke arbeidsverhoudingen de 

eventuele réguliers en hun voormalige vervangers zouden worden tewerkgesteld. Er zijn geen 

aanwijzingen dat hun arbeidskracht vrij zou zijn. De verboden van 1939 en 1940 die 

hierboven werden aangehaald, hadden bovendien enkel betrekking op rekruteringen voor 

buiten het hoofdmanschap en niet voor rekrutering in het hoofdmanschap zelf.
1240

 

Tewerkstelling via onvrije arbeidsverhoudingen binnen het hoofdmanschap was dus nog 

steeds een mogelijkheid. De verboden kunnen bijgevolg evengoed worden bekeken als een 

toegeving van de koloniale overheid aan de machtspositie van de hoofdmannen. Mogelijk 

wist de koloniale overheid ook dat de spontane migratie beperkt zou blijven door de sociale 

verhoudingen bij de Bashi. We zouden ten slotte ook kunnen verwachten dat de stabilisatie 

die de koloniale overheid in gedachten had slechts voor een beperkt deel van de Bashi zou 

gelden, aangezien de gestabiliseerde plantagearbeiders meer taken op zich zouden nemen – 

taken die voordien dus door een arbeidskracht met een contract en de vervangers zonder 

contract werden verricht.
1241
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De mogelijkheid om lokaal nog steeds beroep te doen op onvrije arbeidskrachten kon volgens 

mij door de koloniale overheid worden gebruikt voor voedselproductie, maar ook voor 

openbare werken die al dan niet tot doel hadden om die voedselproductie mogelijk te maken. 

Reeds in 1934 werd er gewaarschuwd dat er in delen van het gewest Kabare te weinig 

gronden ter beschikking zouden zijn voor de lokale bevolking als er nog gronden in concessie 

zouden worden gegeven.
1242

 De koloniale overheid moest omwille van de hoge 

bevolkingsdichtheid veel tijd besteden aan onderzoek naar “vacance de terre ou 

saturation”
1243

, evenals naar de hoeveelheid gronden die de bevolking nodig had in het 

regio’s van het gewest waar reeds veel gronden in concessie waren gegeven
1244

. Ondanks het 

feit dat het tekort aan gronden voor de bevolking aan het einde van de jaren 1930 nog werd 

vastgesteld, bleek het dat de kolonisatie toen ook nog een opgang kende en de vraag naar 

gronden dus steeg.
1245

 

Sommigen wilden dat de koloniale overheid de bevolking in de overbevolkte gebieden 

aanmoedigde om naar “régions inoccupées” te migreren zodat de kolonisatie kon 

doorgaan.
1246

 De koloniale overheid nam echter andere maatregelen, namelijk de verbetering 

van de gronden via openbare werken. Omwille van het gebrek aan gronden werd de bevolking 

ingezet voor de drooglegging van moerassen waarop vervolgens voedselgewassen werden 

verbouwd. Ook weilanden werden omgezet in gronden voor voedselproductie. De koloniale 

overheid zette de bevolking ook in voor andere openbare werken, zoals bijvoorbeeld de 

herbebossingen van ontboste gebieden, anti-erosiewerken en de aanleg van wegen.
1247

 Al deze 

openbare werken kunnen gekaderd worden in de versterking van de positie van de 

hoofdmannen via het indirect bestuur. Zoals we hebben gezien, waren de hoofdmannen via 

het decreet van 1933 met betrekking tot de circonscriptions indigènes verantwoordelijk voor 

het opleggen van arbeid voor openbare werken.
1248

 Bovendien moesten ze ook toezicht 

houden bij deze activiteiten. Zowel de voedselproductie als de openbare werken werden 

verricht door Bashi waarvan de arbeidskracht onvrij was – kortom, zij moesten dus 

                                                           
1242

 AA, RA/CB (37)5. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1934, 146. 
1243

 AA, RA/CB (242)11. Province de Costermansville. Rapport A.I.M.O., 1936, 15. 
1244

 AA, RA/CB (38)1. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1937, 14. 
1245

 Gebaseerd op: AA, RA/CB (38)3. Province de Costermansville. Conseil de Province, 

1939, 9. ; AA, RA/CB (120 bis)13. Province de Costermansville. Rapport A.I.M.O., 1939, 6. 
1246

 AA, RA/CB (38)2. Province de Costermansville. Conseil de Province, 1938, 106-107. 
1247

 Gebaseerd op: Bashizi, Cirhagarhula. “Pouvoirs publics”, 140. ; Sosne, Elinor. “Colonial 

Peasantization”, 192-193. 
1248

 Cfr. supra 



284 
 

dwangarbeid verrichten en werden er niet voor vergoed in het geval van de openbare werken 

of heel weinig in het geval van de voedselproductie.
1249

  

Als er sprake was van concurrentie om arbeidskrachten moeten we mijns inziens niet de 

mijnsector als de grootste concurrent bekijken van de plantage-eigenaars, maar wel de 

koloniale overheid, aangezien deze laatste de ondertewerkgestelde bevolking wilde kunnen 

inzetten voor deze openbare werken en voor de voedselproductie. De mijnsector zou hier dan 

weliswaar indirect voordeel uit kunnen halen. Daarnaast had de koloniale overheid er zelf 

belang bij dat de onvrije arbeidsverhoudingen bleven bestaan om de openbare werken ten 

uitvoer te kunnen brengen. “Le système coutumier du travail collectif”, zo stelde Cirhagarhula 

Bashizi, “a été détourné au bénéfice de la colonisation.”
1250

 

Slaagde de koloniale overheid in haar opzet? Hoewel de openbare werken als een “remedie” 

voor ondertewerkstelling dienden, zagen de betrokken arbeiders zichzelf ongetwijfeld niet als 

ondertewerkgesteld. De openbare werken waren allesbehalve geliefd bij de bevolking. De 

herbebossingen, bijvoorbeeld, hadden niet het door de koloniale overheid gewenste resultaat. 

Zo bleek het dat de rekrutering van arbeidskrachten moeilijk verliep en was er sprake van 

“peu de stabilité” bij de betrokken arbeidskrachten. Ook de herders waren niet opgezet met de 

herbebossingen omdat er hierdoor minder weilanden ter beschikking waren.
1251

 

De stabilisatie van arbeidskrachten op de plantages verliep ook niet geheel zoals de koloniale 

overheid dat wilde. Enerzijds deden zowel arbeidskrachten als plantage-eigenaars minder 

beroep op het systeem van vervangingsarbeid en nam de arbeidsduur toe tot ongeveer drie 

maanden of een jaar.
1252

 Anderzijds was er hiertegen toch ook nog steeds verzet van de 

werkgevers.
1253

 De aanhoudende tegenstelling tussen de koloniale overheid en de plantage-

eigenaars over de stabilisatie van arbeidskrachten kwam uiteindelijk de Bashi ten goede. 

Onder druk van de UNAKi besliste de administratie van het gewest Kabare om vanaf 1940 

het systeem van vervangingsarbeid wettelijk te verankeren. Alle arbeidskrachten, ook de 

vervangers, kregen weliswaar een carte de travail, wat dus een grotere controle mogelijk 

maakte.
1254

 Niettemin was de wettelijke verankering een erkenning van het structurele 
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karakter van het systeem van vervangingsarbeid op de plantages dat, zoals we in het vorige 

deel hadden gezien, de plantagearbeid weliswaar niet beëindigde, maar diende om de 

arbeidstijd te verminderen om zo met de structurele valkuil om te gaan. 

De UMHK had geen problemen met het vinden van arbeidskrachten, maar kreeg wel te 

maken met concurrentie op een andere manier waardoor een deel van het stabilisatiebeleid in 

gevaar werd gebracht. De UMHK wilde dat de arbeiders hun vrouwen meebrachten naar de 

kampen omdat de arbeiders dan langer voor het bedrijf zouden werken dan wanneer ze geen 

partner hadden. Vanaf 1931 leverde het bedrijf een financiële bijdrage aan arbeiders die 

wilden huwen om de bruidsschat te kunnen betalen.
1255

 Na de economische crisis verliep de 

“huwelijkspolitiek” van het bedrijf echter minder vlot door ontwikkelingen in de provincie 

Lusambo, waar de UMHK de meerderheid van haar arbeiders rekruteerde. De oorzaak 

hiervan had echter niet te maken met de rekrutering van arbeidskrachten, aangezien de 

koloniale overheid het bedrijf ondersteunde bij de rekruteringsactiviteiten, zoals we hebben 

gezien, maar wel met de katoenproductie in de provincie. Katoenproductie leverde veel geld 

op. Maar omdat de productie door vrouwen werd verricht, was er een toename van polygamie 

en steeg de prijs van de bruidsschat in verschillende gewesten van de provincie waar de 

UMHK ook arbeidskrachten rekruteerde. Er waren dus minder vrouwen voor de arbeiders om 

te huwen, terwijl de rijke katoenproducenten meer vrouwen konden bekomen.
1256

 

De UMHK weigerde huwelijken te erkennen wanneer deze waren voltrokken tussen een 

arbeider en een vrouw die niet uit dezelfde gemeenschap afkomstig was. De UMHK voorzag 

in zulke gevallen niet in huisvesting en extra rantsoenen voor de arbeider en de echtgenote.
1257

 

Het was dus van belang dat een arbeider kon huwen met iemand die uit de omgeving kwam 

waar hij gerekruteerd was geweest. Maar door de lage lonen die de UMHK vanaf de crisis aan 

de arbeiders gaf, moesten zij lang wachten vooraleer zij voldoende hadden verdiend om de 

gestegen prijs van de bruidsschat te kunnen betalen. De UMHK probeerde bijgevolg om, 

samen met de koloniale overheid, de prijs van de bruidsschat te doen dalen. De koloniale 
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overheid legde een bijkomende belasting op per vrouw om zo polygame relaties tegen te 

gaan.
1258

 

De UMHK kreeg in het gewest Kanda-Kanda, een van de regio’s in de provincie Lusambo 

waar het bedrijf arbeiders rekruteerde, ook op een andere manier hulp van de koloniale 

overheid bij de huwelijken. Wanneer een huwelijk moest worden voltrokken, gaf de arbeider 

aan de UMHK door met wie hij wilde huwen. Vervolgens contacteerde het bedrijf de 

koloniale administratie. De administratie, ten slotte, kwam tussen in de gemeenschap van 

oorsprong om dit te regelen, waardoor de gangbare praktijken bij de bevolking om dit te doen, 

werden weggeschoven. Dat had echter ook tot gevolg dat het paternalisme bij het bedrijf werd 

versterkt. Er kwam immers een bijkomend aspect aan te pas, namelijk dat de arbeiders nu ook 

voor het huwelijk afhankelijk waren van het bedrijf – met de koloniale overheid als 

tussenpersoon – en dus niet enkel voor het overleven (via sociale voorzieningen en lonen).
1259

 

Het plan van de UMHK was ten dele een succes te noemen. Zo was er een stijging merkbaar 

van het aantal huwelijken dat werd voltrokken met de koloniale overheid als 

tussenpersoon.
1260

 Tegelijk waren er ook arbeiders die afkomstig waren uit de provincie 

Lusambo, maar toch huwden met vrouwen die afkomstig waren uit een andere regio dan die 

waar de arbeiders gerekruteerd waren. Bovendien werden deze huwelijken voltrokken zonder 

de tussenkomst van de koloniale overheid en het bedrijf. Een van de redenen hiervoor was dat 

de arbeiders de bruidsschat niet konden betalen. Daar waar de huwelijken plaatsvonden 

zonder de interventie van de koloniale overheid en de UMHK waren het de 

vrouwenassociaties die de hielpen om een echtgenote te vinden voor de arbeiders.
1261

 

 

5.4 Groeiende frustraties bij de arbeiders 

5.4.1 Controle over de arbeiders 

Zowel de koloniale overheid als de UMHK kregen in Katanga met minder verzet te maken. 

Echter, de frustraties zouden zich wel opstapelen in de loop van de jaren 1930. De kitawala, 
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die in 1931 actief was tijdens de boycot van de winkels in Elisabethstad, kwam in 1934 in 

opstand in de stad, maar werd weliswaar door de geheime politie uit de stad verwijderd en zou 

er niet meer terugkeren.
1262

 In het gewest Kabare klaagde de koloniale overheid over de 

“onverschilligheid” van de Bashi-elite, waaronder over de mwami Kabare zelf, die in 1936 

besliste om af te treden.
1263

 Volgens Cirhagarhula Bashizi reageerde de mwami meerdere 

malen op de arbeidsomstandigheden op de plantages en volgde hij de orders van de koloniale 

overheid niet op, met als gevolg dat hij zijn functie kwijtspeelde.
1264

 In 1936 meldde de 

koloniale overheid eveneens het volgende: 

“Les indigènes Bashi sont très obéissants et soumis à leurs notables. C’est donc dans la 

conduite et la direction de ces derniers que doit consister la tâche des chefs. Ceux-ci ne 

s’opposent pas toujours carrément au mauvais esprit de leurs subordonnés et ces derniers 

permettent souvent des manifestations collectives de mauvaise humeur et de 

mécontentement.”
1265

 

De Bashi in het hoofdmanschap Kabare in datzelfde jaar, zo schreef de koloniale overheid, 

“sont particulièrement madrés, turbulents, et difficiles à manier. Ils sont rebelles à toute 

discipline européenne et à tout effort soutenu.”
1266

 

Buiten deze vermeldingen in een verslag van 1936 zijn er geen aanwijzingen dat er onrust was 

in het gewest Kabare. De reacties van de arbeidskrachten zouden zich eerder op een subtiele 

manier manifesteren. Wat betreft de Bashi in het gewest Kabare hadden we gezien dat de 

arbeidskrachten een afkeer hadden van het werk op de plantages. In de jaren 1930 zou dit niet 

anders zijn. Het systeem van vervangingsarbeid was een collectieve actie die de subalterne 

arbeiders gebruikten om deze afkeer vorm te geven.
1267

 Maar vervangingsarbeid had ook 

nadelige gevolgen voor de koloniale staat. Dit had te maken met belastingen. 

Voor de tewerkstelling kon het systeem van vervangingsarbeid voor problemen zorgen. Als 

een arbeidskracht niet aanwezig was op de plantage, begaf de kolonist naar zich naar de 
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gewestelijke administratie, die vervolgens de persoon die het contract had getekend 

ondervroeg. Vaak antwoordde deze laatste iets in de zin dat hij niet op het werk afwezig was, 

maar zijn vervanger, of dat hij niet meer werkte omdat zijn vervanger gevlucht was of elders 

werkte. Het probleem lag bij de gebrekkige controle door de plantage-eigenaars, die geen 

rekening hielden met de identiteit van de arbeiders, zoals we hebben gezien.
1268

  

Maar het systeem van vervangingsarbeid gaf nog meer mogelijkheden aan de arbeidskrachten. 

Voor de koloniale overheid maakte het de controle van de arbeidskrachten moeilijk en 

belemmerde het dus de werking van de administratie. Door de identiteit van een individu in 

een collectief element te veranderen, werd het bijvoorbeeld moeilijk om bevolkingstellingen 

te houden – een deel van de bevolking was als het ware ongrijpbaar. Maar het belangrijkste 

punt van de collectieve identiteit was dat het toeliet om de hoofdbelasting te ontwijken.
1269

 

Een groep arbeidskrachten ging schuil achter een persoon die de belasting betaalde.
1270

 Wat 

niet werd vermeld, was dat hiermee ook de eigenlijke doelstelling van de belasting werd 

ondermijnd, namelijk mensen aanzetten tot loonarbeid. Dat dit een bewuste zet van de 

plantagearbeiders was, blijkt uit het feit dat velen onder hen ook wegvluchtten wanneer ze 

belastingen moesten betalen of wanneer er een bevolkingstelling gepland was.
1271

 Ook 

belastingverhogingen riepen protest van de bevolking op.
1272

 Bijgevolg kunnen we hierin een 

bevestiging zien dat het systeem van vervangingsarbeid diende om de afkeer van arbeid vorm 

te geven. Hoewel er in de bronnen, bijvoorbeeld in de verslagen van de provincieraad, geen 

verband werd gelegd tussen de vraag van de koloniale overheid om de plantagearbeiders in 

het gewest Kabare te stabiliseren en de belastingontduiking die voortkwam uit de 

moeilijkheid om de arbeidskrachten te controleren, sluit ik niet uit dat dit – naast de 

“gaspillage de main-d’oeuvre” – een reden was voor de eerder aangehaalde discussies over 

stabilisatie en om het systeem van vervangingsarbeid onder vuur te nemen. Ondanks de 
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versterking van de positie van de Afrikaanse elite die hierboven werd besproken, en dus 

ondanks het indirecte bestuur, belemmerde dit de volledige controle over de Bashi.
1273

 

De UMHK slaagde er, ondanks het paternalisme, ook niet volledig in om de arbeiders onder 

controle te houden. De tribunaux indigènes die in het vorige deel werden besproken, hadden 

tot doel om de arbeiders weg te duwen van de gewoonterechtelijke praktijken en hen meer in 

de richting van de Europese instituties te doen kijken om conflicten op te lossen.
1274

 Ook in de 

jaren 1930 bleven de tribunaux indigènes een belangrijke component van het bedrijfsbeleid 

om de sociale controle te kunnen garanderen. Maar de rechtbanken bleken een grote 

aantrekkingskracht te hebben op de arbeiders van de UMHK. Aanvankelijk waren er enkel 

tribunaux in Lubumbashi, Kipushi en Jadotstad, maar in de loop van de jaren 1930 werden er 

ook opgericht op de andere mijnsites van de UMHK.
1275

 

De participatie van de arbeiders lag hoog. Voor de UMHK en ook voor de koloniale overheid 

was de groeiende populariteit van de rechtbanken echter problematisch geworden. De 

rechtbanken werden immers gebruikt om klachten te behandelen, en het was een van de 

weinige instellingen waarmee ze zich konden verdedigen op de werkplaats. Als gevolg van de 

hogere participatie en de vrees dat de rechtbanken misschien konden worden gebruikt voor 

verzetsactiviteiten, werd de controle over de tribunaux opgedreven. Vanaf 1936 moesten alle 

verslagen in het Frans worden opgemaakt, wat uiteindelijk heeft geleid tot de neergang van de 

meeste tribunaux indigènes. Daarnaast besliste de provinciale administratie in 1936 dat 

arbeidsongevallen die niet hebben geleid tot sterfte of tot ten minste drie dagen recuperatie 

niet meer behandeld zouden worden. Aan het einde van de jaren 1930 waren de rechtbanken 
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enkel nog te vinden in Lubumbashi, Jadotstad en Kipushi. Op de andere werkplaatsen waren 

ze verdwenen.
1276

 

 

5.4.2 Loonarbeid en lonen 

Een aspect speelde zowel in Katanga als in het gewest Kabare een belangrijke rol, namelijk de 

lonen, zij het dat er binnen het gewest Kabare verschillende ontwikkelingen plaatsvonden. In 

Lubumbashi had de UMHK haar doelstelling van de versterkte controle over de arbeiders 

bereikt. De productie bij de arbeiders op deze mijnsite was in de loop van de jaren 1930 

verhoogd. Dat was het gevolg van het feit dat deze arbeiders een betere huisvesting genoten, 

beter voedsel kregen en getrouwd waren. De meeste arbeiders hadden al drie jaar of meer dan 

drie jaar ervaring, waardoor het aantal sterfgevallen in Lubumbashi dan ook een daling kende. 

Deze arbeiders waren meer vertrouwd met de werk- en leefomgeving in Lubumbashi.
1277

 

Maar wat de arbeiders in Lubumbashi aan goede werkomstandigheden, werkervaring, goede 

huisvesting en goede maaltijden hadden, hadden ze niet aan lonen. Deze lonen daalden vanaf 

1935 tot 1939. Drie loonsverhogingen tussen 1938 en 1941, evenals een loonsverhoging in 

november 1941 voor onder andere de fabrieksarbeiders van Lubumbashi, konden de 

prijsstijgingen niet bijhouden. De werkomstandigheden op de mijnsite bleken aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog verslechterd te zijn. Het gebrek aan goede 

werkkledij en -bescherming zorgde voor een toename van het aantal kwetsuren op de 

werkplaatsen.
1278

 

Vanaf de tweede helft van de jaren 1930 ontstond er opnieuw onrust van de arbeiders bij de 

UMHK. De onrust volgde in het kielzog van de gestegen productie en de dalende 

levensstandaard waarmee de arbeiders te maken kregen. De arbeiders waren bijvoorbeeld 

betrokken bij diefstal, collectieve deserties op het moment dat het de winst van het bedrijf kon 

schaden en ook stakingen. De onrust begon op de westelijk gelegen mijnsites, verplaatste zich 

naar de meer centraal gelegen mijnsites om vervolgens de zuidelijke mijnsites te bereiken. Op 

deze zuidelijke mijnsites, en ook in Elisabethstad, bleek het rustig te zijn. Volgens Higginson 

werden de reacties van de arbeiders op de sites die het dichtste bij Elisabethstad gelegen 

waren niet opgenomen in de bronnen. Een andere mogelijkheid was volgens Higginson dat de 
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arbeiders een mogelijkheid afwachtten om te reageren op de levens- en 

werkplaatsomstandigheden – een moment waarop het bedrijf zwakker stond.
1279

 Dat moment 

zou er komen in 1941, wanneer een algemene staking van start ging bij de UMHK.
1280

 

De ontwikkelingen in het gewest Kabare met betrekking tot loonarbeid en lonen vertoonden 

waarschijnlijk gelijkenissen met wat Higginson stelde over de algemene staking van 1941, 

namelijk dat er geen sprake was van een “uitbarsting”, ze “brak niet uit”.
1281

 We zouden 

zowel voor Katanga als voor het gewest Kabare kunnen spreken van groeiende frustraties bij 

de klasse van subalterne arbeiders. In het gewest Kabare vond er vanaf het begin van de 

Tweede Wereldoorlog collectief protest plaats.
1282

 Lonen, loonarbeid en de opvattingen 

daarover speelden een belangrijke rol in de protesten van de plantagearbeiders. 

Zoals we voor het gewest Kabare hadden gezien, stelde de koloniale overheid dat wanneer de 

plantagearbeiders in het gewest hogere lonen zouden krijgen, dat zij langer zouden werken in 

plaats van als auxiliaires en dat daarom hun rendement zou verbeteren.
1283

 Ook in de 

secundaire literatuur kwam dit standpunt voor. Cirhagarhula Bashizi stelde dat de lage 

koopkracht van de Bashi die op de plantages werkten aan de basis lag van het feit dat er 

weinig mensen reguliere arbeid verrichtten.
1284

 Daarmee volgde Bashizi dus het standpunt van 

de koloniale overheid. 

Maar zoals ik eerder al had gesuggereerd, speelden de lonen waarschijnlijk niet zo een 

belangrijke rol als de koloniale overheid en ook Bashizi meenden te denken. Het systeem van 

vervangingsarbeid toonde dit aan. Het liet toe om de arbeidstijd te verkorten en tevens ook om 

belastingen te ontlopen, waardoor de eigenlijke doelstelling van de belasting werd ondermijnd 

– namelijk een inkomen in geld vergaren en zo dus ook het verrichten van loonarbeid. 

Daarnaast kon ook het gezag van de hoofdmannen op een subtiele wijze worden 

gecontesteerd.
1285

 Soms gebeurde het ook dat de koloniale administratie dit toegaf in de 
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“Concernant la politique du remplacement, ce système permet aux indigènes d’échapper aux 

prestations administratives, coutumières ainsi qu’aux tracasseries des notables. […] Le 

salariat de cette catégorie se recrute donc moins par les avantages pécuniaires qu’il offre que 

par les corvées auxuelles il permet d’échapper.”
1286

 

In een verslag uit 1941 werd over het systeem van vervangingsarbeid geschreven dat het de 

gevolgen van de corveeën “verzachtte”: 

“[…] [C]ette corvée a été supportée tant bien que mal par les indigenes parce qu’il s’agit 

d’une population primitieve, docile, subissant encore l’ascendant de l’autorité coutumière 

mais surtout parce qu’il s’agit d’une corvée temporaire don’t les effets sont atténués par le 

système du remplacement.”
1287

 

Hierna werd in het verslag ook geschreven dat de problemen – de onrust in het gewest Kabare 

op dat moment, evenals het bestaan van het systeem van vervangingsarbeid – zouden blijven 

duren zolang “les salaires payés seront inférieurs à la valeur du travail fourni.”
1288

 Er is 

echter geen enkele reden om te veronderstellen dat hogere lonen tot meer arbeid zouden 

geleid hebben. Als er meer arbeidskrachten als régulier op de plantages gingen werken, 

moeten we de verklaring hiervoor volgens mij eerder zoeken bij de gronden die in concessie 

werden gegeven en de grotere vraag naar arbeidskrachten die daaruit volgde. Hierdoor waren 

er bovendien minder handen om de subsistentieproductie te verzorgen en waren er eveneens 

minder gronden voor veeteelt.
1289

 Waarschijnlijk heeft ook de runderpest van 1933 meer 

mensen in loonarbeid geduwd.
1290

 De vermindering van de hoeveelheid weiland, hetzij door 

de herbebossingen
1291

, hetzij omwille van nieuwe concessies voor Europeanen
1292

, had 

bovendien tot gevolg dat mensen met hun vee naar de plantages trokken. De plantage-
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eigenaars moedigden dit ook aan. Zij lieten het vee van de arbeidskrachten op de concessies 

grazen in ruil voor de mest.
1293

 

Bashizi meende daarnaast ook een opkomend individualisme te zien bij de Bashi. Als 

voorbeeld gaf hij de kalinzi die steeds vaker in geld werd betaald.
1294

 Maar zoals we hebben 

gezien, werd dit mogelijk gemaakt door de Bashi-elite die daardoor meer mensen kon 

bereiken en de eigen machtspositie kon versterken.
1295

 Hoewel we op basis van de gebruikte 

bronnen en literatuur niet kunnen nagaan wat de exacte gevolgen hiervan waren, heeft dit 

mogelijk geleid tot meer loonarbeid. 

Ten slotte was er ook nog het systeem van vervangingsarbeid. Zoals we hebben gezien, werd 

het systeem van vervangingsarbeid vanaf 1940 wettelijk verankerd. Een onderdeel van de 

legalisering hield echter in dat de arbeiders een carte de travail kregen. We zouden de vraag 

kunnen stellen of de mogelijkheid om de arbeidskrachten te controleren heeft bijgedragen tot 

een afkalving van het systeem. Ook hier sluit ik niet uit dat dit het geval was. Maar zolang de 

mogelijkheid bestond om de arbeidstijd te verminderen, was dit ongetwijfeld een reden voor 

de arbeidskrachten om vast te houden aan het systeem van vervangingsarbeid. Daarnaast 

kwam vervangingsarbeid gedurende de hele Tweede Wereldoorlog nog steeds voor in de 

verslagen van de koloniale overheid.
1296

 Op de provincieraad van 1944, bijvoorbeeld, stelde 

het hoofd van de Service AIMO (Affaires Indigènes Main-d’Oeuvre) bovendien dat het 

systeem van vervangingsarbeid moest worden getolereerd zolang de werkomstandigheden in 

het gewest Kabare niet verbeterd waren.
1297

 

Zowel in Katanga als in het gewest Kabare ontstonden er collectieve acties. Bij de UMHK 

ging op 3 december 1941 een algemene staking van start. De reden hiervoor was dat aparte 

stakingen op verschillende mijnsites niet de gewenste effecten hadden. Een algemene staking 

bleek de enige mogelijke manier te zijn die de arbeiders konden gebruiken om hun grieven te 
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tonen aan de UMHK. De manier waarop verbanden werden aangegaan, is hierbij interessant. 

De staking werd niet zozeer via de spoorwegen verspreid, maar wel via geruchten, via 

netwerken – bijvoorbeeld van de Wachttoren – en handelaars (die in het verleden vaak ook 

voor de UMHK hadden gewerkt). De wegen die werden gebruikt om waren zoals lutuku en 

marihuana te smokkelen, werden nu ingezet om de algemene staking te verspreiden. De 

arbeiders van Lubumbashi hadden ook de poort opengezet voor deze handelaars. Vanaf april 

1940 trokken fabrieksarbeiders van deze mijnsite samen met hun vrouwen omwille van de 

gedaalde levensstandaard uit de kampen en uit de stad naar de plattelandsgebieden rondom 

Elisabethstad waar de squatters zich bevonden. De arbeiders van de UMHK kwamen op die 

manier in aanraking met de plaats waar de squatters en ook de handelaars bewogen.
1298

 

Bij de plantagearbeiders in het gewest Kabare ontstond vanaf 1940 onrust. Zo was er sprake 

van “des manifestations d’indiscipline collective”, sabotage en brandstichtingen. Er bleken 

verschillende redenen te zijn. Zo werden bijvoorbeeld de lonen, die te laag waren, aangehaald 

als een reden voor de ontevredenheid onder de arbeidskrachten. Daarnaast werden ook de 

arbeidsomstandigheden aangehaald.
1299

 Lonen werden vaak niet uitbetaald of er werd een deel 

van ingehouden en er vonden ook vaak overtredingen plaats die door de plantage-eigenaars 

werden begaan, zoals bijvoorbeeld het gebruik van fysiek geweld of opsluitingen.
1300

 

Loonsverhogingen bleken de onrust op de koffieplantages niet te stoppen.
1301

 

In dezelfde periode bleek echter dat sommige Bashi op een andere manier tewerk gingen met 

betrekking tot arbeid op de koffieplantages. Zo gingen deze arbeiders, wetende dat er 

concurrentie was tussen de werkgevers, van de ene naar de andere plantage. Zij gingen echter 

aan het werk op de plantage waar ze het minste moesten werken en niet op de plantage waar 

ze het meeste konden verdienen.
1302

 Ten slotte was er ook nog onrust omwille van gronden. 

Zo waren er conflicten tussen de lokale bevolking en Europeanen omdat nieuwe plantages 

zich uitbreidden ten koste van de gronden van de Bashi.
1303

 Er waren echter ook andere 
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redenen te vinden. Zo zouden nieuwe concessies volgens de Bashi leiden tot meer corveeën 

onder de vorm van plantagearbeid en dus tot meer rekruteringen.
1304

 

De geraadpleegde verslagen van de koloniale overheid geven weinig informatie over de 

onrust in het gewest Kabare. Maar wat duidelijk naar voor kwam in de eerste jaren van de 

Tweede Wereldoorlog, was dat er verschillende ontwikkelingen waren in het gewest Kabare. 

Zij die – al dan niet omdat hun arbeidskracht vrij was
1305

 – hun afkeer konden tonen van 

arbeid, deden dat ook door op zoek te gaan naar de werkgever die hen het minste liet werken. 

Voor deze arbeidskrachten was het loon dus minder belangrijk. Anderen bleken zich dan weer 

meer te moeten verdedigen tegen eventuele nieuwe corveeën. En voor diegenen waar het loon 

onvoldoende was, ging het mogelijk om de arbeidskrachten die al meer loonarbeid moesten 

verrichten. Mijn vermoeden is dus dat deze laatsten réguliers waren. We zouden ten slotte 

ook de vraag kunnen stellen of de collectieve protesten voortkwamen uit de ervaring die 

arbeidskrachten hadden met het systeem van vervangingsarbeid – ook een collectieve actie, 

zoals we hadden gezien – en in hoeverre de mogelijkheid bestond om verbanden te gebruiken. 

Het was echter wel duidelijk dat er in het gewest Kabare ongelijke ontwikkelingen 

plaatsvonden, met verschillende reacties tot gevolg. Bij de algemene staking in Katanga was 

dit eveneens het geval. “Even though the participation of the African mineworkers in the 

strike was general, its purpose and objectives were not.”
1306

 Voor de arbeiders in Lubumbashi 

was de reden voor de staking te wijten aan de lonen die de prijsstijgingen niet bijhielden.
1307

 

De algemene staking ging in Elisabethstad van start tussen 7 en 9 december. Zowel in 

Lubumbashi, Ruashi als in de Etoile du Congo werd het werk neergelegd. Maar het waren de 

fabrieksarbeiders van Lubumbashi, samen met die van Jadotstad en met de arbeiders die 

ondergronds in Kipushi werkten, die een leidende rol speelden in de algemene staking. Zij 

hadden dit te danken aan hun sterke onderhandelingspositie. Deze was verbeterd als gevolg 

van de daling van het aantal Europeanen dat instond voor het toezicht over deze arbeiders. 

Hierdoor kregen zij dus extra bewegingsruimte. Volgens Higginson was het echter zo dat 

deze arbeiders geen basis hadden buiten loonarbeid en buiten de mijnen. Zij slaagden er dus 

minder in om verbanden aan te gaan buiten – in het geval van de arbeiders in Lubumbashi – 
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de fabrieken. Dit was volgens Higginson de reden waarom de staking uiteindelijk met geweld 

door de Force Publique kon worden neergeslagen. In Lubumbashi gebeurde dit op 9 

december, met uiteindelijk bijna honderd doden. Op 10 december gingen de arbeiders in 

Elisabethstad weer aan het werk. De arbeiders kregen later een loonsverhoging toegekend, 

wat een van hun eisen was.
1308

 Dat de lonen een centrale plaats innamen bij de deelname van 

de arbeiders van Lubumbashi werd ook na het geweld duidelijk. “Banafwila mali yabo,” zo 

stelden arbeiders van de UMHK – “ze stierven voor hun lonen.”
1309

 

 

5.5 Kapitalistisch en niet-kapitalistisch: veranderingen na de Tweede Wereldoorlog 

5.5.1 Rebellie en honger 

Elisabethstad en Bukavu kenden een verschillende ontwikkeling in de jaren 1930. In 

Elisabethstad was de stedelijke ontwikkeling rechtstreeks verbonden aan de mijnsector. De 

arbeidsverhoudingen en de reacties van de arbeidskrachten aan het begin van de jaren 1930 

lagen aan de basis van een meer repressief beleid van de koloniale overheid in de stad zelf. De 

administratieve hervorming van 1932-1933 versterkte bovendien de conservatieve strekking 

binnen de koloniale administratie in Katanga. Vooral het CEC en de associaties voelden de 

gevolgen van deze herschikking. Naar het midden van de jaren 1930 toe richtte de koloniale 

administratie in Elisabethstad zich ook meer op de plattelandsgebieden waar de squatters zich 

bevonden. Zoals we hebben gezien, was de koloniale overheid nauwelijks aanwezig in de 

plattelandsgebieden.
1310
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Tot dan toe hield het CSK de prijzen voor het gebruik van de gronden die ze aan de squatters 

in de plattelandsgebieden en aan de werklozen in de Afrikaanse wijken van Elisabethstad had 

gegeven met opzet laag. Op die manier wilde het CSK – en de UMHK ook – zoveel mogelijk 

werklozen in de stad of in de omgeving ervan houden.
1311

 Toen het einde van de economische 

crisis naderde, werden de plattelandsgebieden door de bepaling van 13 juli 1935 opgenomen 

in het CEC van de stad. Wie geen beroep uitoefende of geen inkomen had, zo stelde een 

artikel uit de bepaling, kon geweigerd worden om in een van de quartiers ruraux van het CEC 

te verblijven.
1312

 De koloniale overheid kon hierdoor ook allerlei belastingen opleggen aan de 

bevolking in de plattelandsgebieden. Daarnaast liet het CSK vanaf 1936 toe dat de koloniale 

overheid een grondbelasting hief in het CEC. Hiertoe werden dus ook de plattelandsgebieden 

gerekend die inmiddels tot het CEC behoorden. Het doel van de incorporatie van het CEC en 

van de belastingen die vervolgens werden opgelegd, was om de werklozen aan te zetten tot 

loonarbeid.
1313

 

In Bukavu was de invloed van de economische activiteit minder zichtbaar dan in 

Elisabethstad het geval was. De belangrijkste economische activiteit – de productie op de 

koffieplantages – speelde zich immers af buiten de stad. Zoals we in het vorige deel hadden 

gezien, werd in Bukavu de geproduceerde koffie vermarkt. Verschillende organisaties, 

waaronder de UNAKi en het CNKi, hadden zich in de tweede helft van de jaren 1920 in 

Bukavu gevestigd omwille van de opkomende plantage-economie.
1314

 Naar het einde van de 

jaren 1930 waren er eveneens ondernemingen in de stad te vinden die zich op de plantage-

economie hadden gericht. De CADA had bijvoorbeeld een kantoor in de stad. De CNKi was 

ook nog steeds in de stad te vinden, maar hield zich inmiddels ook bezig met de mijnsector. 

Er waren eveneens verschillende banken met een filiaal in Bukavu waarvan de belangrijkste 

activiteit met de  koffieproductie te maken had.
1315

 

Duidelijker waren de gevolgen van administratieve veranderingen voor de stad. De 

administratieve hervormingen in het najaar van 1926, waardoor Bukavu de hoofdplaats van 

zowel het district Kivu als van het toenmalige gewest Unya-Bongo werd, hadden gezorgd 

voor een eerste bevolkingstoename in de stad. Bukavu was vanaf 1932 weliswaar niet langer 
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de hoofdplaats van wat toen het gewest Banya-Bongo was geworden. Dit hing dan wel weer 

vast aan de omstandigheden in de plantage-economie en diende uiteindelijk om de controle 

over de hoofdmannen en de bevolking te verscherpen, evenals de positie van de Bashi-elite te 

versterken om zo de sociale orde te verzekeren. Voor de plantage-eigenaars was het dan weer 

belangrijk dat ze aan goedkope arbeidskrachten konden geraken.
1316

 

Maar vooral de administratieve hervorming van 1932-1933 had gevolgen voor Bukavu. Toen 

Bukavu de hoofdplaats van de nieuwe provincie Costermansstad werd, steeg het aantal 

Afrikanen in de stad. Zij waren afkomstig uit verschillende regio’s en behoorden tot 

verschillende beroepscategorieën, zoals die van de klerken, het dienstpersoneel en 

arbeidskrachten met een specialisatie.
1317

 Door het ontstaan van de provincie Costermansstad 

was er nood aan personeel om de provinciale diensten te bemannen.
1318

 De koloniale 

administratie had de Afrikaanse bevolking echter nog niet volledig onder controle. Deze had 

zich rondom de stad gevestigd en leefde verspreid. De oprichting van het CEC in 1935 

maakte het mogelijk om de inwoners meer onder controle te houden.
1319

 

Leys, apostolisch vicaris in Kivu die zetelde in de provincieraad, was een voorstander van de 

oprichting van het CEC. De institutie maakte het volgens hem mogelijk om “des gens qui sont 

en dehors de leur milieu et qui, au point de vue moral, ne sont pas toujours exemplaires” 

meer onder controle te houden.
1320

 De Katholieke missie in de stad organiseerde het onderwijs 

voor kinderen.
1321

 In Elisabethstad stonden de Katholieke missies – de Benedictijnen – 

eveneens in voor het onderwijs. Zij boden echter zowel basisonderwijs als opleidingen na het 

basisonderwijs aan.
1322

 

De scholen van de Katholieke missies in Elisabethstad waren in trek bij de Congolezen. Via 

de missies konden zij immers aan betere jobs geraken, bijvoorbeeld bij de UMHK en bij de 

koloniale administratie. Maar de meeste Congolezen die onderwijs hadden gevolgd bij de 

Benedictijnen in Elisabethstad – de évolués – hadden uiteindelijk echter werk dat slecht 

betaald werd. Velen waren betrokken bij vechtpartijen of gokspelen. Dronkenschap kwam 
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eveneens vaak voor.
1323

 Met betrekking tot de klerken en het dienstpersoneel in het CEC van 

Bukavu hadden de verslagen van de koloniale overheid het over “les plus vilains ulcères 

d’immoralité”, “un mauvais esprit” en “un esprit de révolte”.
1324

 Het Comité Protecteur van 

het CEC wilde dan weer een verbod op “danses obscènes” en dat er maatregelen werden 

genomen tegen polygamie.
1325

 Ten slotte maakte het Comité Protecteur ook nog melding van 

overmatig biergebruik – bier dat door Congolezen was gebrouwen.
1326

 

De vergelijking met het CEC van Elisabethstad is moeilijk te maken voor de tweede helft van 

de jaren 1930 omdat de geraadpleegde bronnen beknopt zijn met betrekking tot het CEC van 

Bukavu. Niettemin geven de bronnen soms informatie over de beroepsbevolking in het CEC. 

De conclusie van een onderzoek bij de belangrijkste ondernemingen van de stad aan het einde 

van de jaren 1930, bijvoorbeeld, was dat het aantal huishoudens moest stijgen zodat de 

werkende bevolking kon worden gestabiliseerd, het geboortecijfer kon worden opgetrokken 

en de kindersterfte kon worden ingeperkt.
1327

 De oorzaak van de hierboven opgesomde 

problemen met de klerken en het dienstpersoneel was volgens Leys – en met hem de rest van 

de Provincieraad – te wijten aan de rekrutering van fundi – reguliere arbeidskrachten – uit 

andere regio’s zonder dat de partner was meegekomen. Twee oplossingen kwamen naar voor 

tijdens de provincieraad. Ten eerste dat er gezinnen moesten worden gerekruteerd in geval 

van tewerkstelling ver van de gemeenschap van oorsprong. Ten tweede dat onder andere 

(maar vooral) de klerken in het CEC die uit andere regio’s afkomstig waren, moesten worden 

vervangen door Congolezen uit de regio. Wat betreft het dienstpersoneel werd ten slotte nog 

vermeld dat de regels met betrekking tot het aantal ervan dat in het Europese gedeelte van de 

stad mocht verblijven, moesten worden nageleefd.
1328

 

Aan het einde van de jaren 1930 bleek de koloniale overheid niet geslaagd te zijn in haar 

opzet. Zo werd er een onderscheid gemaakt tussen de bevolking die tijdelijk in het CEC van 

Bukavu woonde en de bevolking die definitief gevestigd was in het CEC. Tot de eerste 

categorie hoorden bijvoorbeeld de klerken in dienst van de koloniale overheid. De 

meerderheid van hen was afkomstig van buiten de regio en verbleef in het CEC tot hun 

arbeidscontract verlopen was. Ook de klerken in dienst van grote bedrijven zoals het CNKi en 
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de banksector behoorden tot de eerste categorie. De permanente inwoners van het CEC – die 

de meerderheid van de bevolking in het CEC vormde – waren mensen uit verschillende 

beroepscategorieën, waaronder het dienstpersoneel.
1329

 Het dienstpersoneel bleek echter ook 

het minst gestabiliseerde deel van de bevolking in Bukavu te zijn, zij het dat dit eerder lag aan 

het feit dat zij vaak van werkgever veranderden en bijgevolg ook van verblijfplaats moesten 

veranderen.
1330

 

In Katanga was er verandering op til tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de algemene 

staking van 1941 vonden er nog steeds protesten van arbeiders bij de UMHK plaats. Deze 

protesten gingen voornamelijk door op de meer afgelegen mijnsites van het bedrijf, zoals 

Kolwezi, Busanga en Kikole. Vanaf 1942 vonden er ook arbeidersprotesten plaats in andere 

sectoren.
1331

 Aan het einde van 1943 werd besloten om een rebellie te beginnen tegen de 

koloniale overheid. De rebellie, zoals de betrokken actoren die aanvankelijk voor ogen 

hadden, zou in het noordoosten en het westen van Katanga en in het zuiden van de Kasaï 

plaatsvinden. Deze regio’s moesten onder controle worden gebracht. Daarnaast zouden een 

aantal steden ook een rol spelen in de rebellie. Luluaburg, Leopoldstad en Elisabethstad 

moesten ingenomen worden. Bovendien wilden de rebellen ook die regio’s in handen krijgen 

waar de UMHK in de jaren 1930 geprobeerd had om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Het 

uiteindelijk doel van de rebellen was om de koloniale overheid te dwingen met hen te 

onderhandelen.
1332

 

Om de rebellie mogelijk te maken, werden er verbanden aangegaan tussen soldaten van de 

Force Publique, Congolezen op het platteland en arbeiders van de UMHK. Elke groep had 

zijn eigen redenen om deel te nemen aan de rebellie. De bevolking op het platteland en de 

arbeiders van de UMHK werden uitgebuit.
1333

 Bij de soldaten kunnen we verschillende 

redenen vinden om te rebelleren. Een deel van de soldaten die betrokken waren bij de 

planning van de rebellie waren afkomstig uit het gebied tussen Kikole en Mwanza, twee 

mijnsites van de UMHK. Een ander deel van de soldaten was afkomstig uit de provincie 
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Lusumbo. De betrokken soldaten waren gestationeerd in Bukama, Kamina en Luluaburg.
1334

 

De soldaten in Luluaburg kwamen voornamelijk uit de provincie Lusambo. De soldaten met 

een hogere rang waren ontevreden omwille van de slechte betaling die ze ontvingen en het 

gebrek aan respect waarmee ze te maken kregen. De gewone soldaten waren vooral 

ontevreden omwille van de lange periode die ze in de Force Publique moesten blijven – zeven 

jaar – waardoor contacten met verwanten wegvielen.
1335

  

Soldaten van de Force Publique moesten het ook vaak mogelijk maken dat de boeren en de 

arbeiders konden worden uitgebuit. Het feit dat sommigen onder hen tijdens de algemene 

staking van 1941 ook verwanten hadden neergeschoten, dit op bevel van de Europese 

bevelhebbers, was eveneens een reden voor de ontevredenheid bij de soldaten. Dit laatste punt 

maakte een samenwerking tussen de arbeiders van de UMHK en de soldaten weliswaar 

moeilijk, maar toch konden alle drie de betrokken groepen een programma overeenkomen 

waarin iedereen zich kon vinden. Zo wilden de betrokkenen dat er een einde werd gemaakt 

aan (ver)honger(ing), dat de verplichte katoenteelt werd afgeschaft en dat de macht van de 

hoofdmannen die door de koloniale overheid waren aangesteld, werd ingeperkt. Zij wilden 

eveneens een daling van de hoofdbelasting, een betere behandeling door de Europese 

officieren in het leger, waarbij een einde werd gemaakt aan racistische benamingen. Ten slotte 

wilden zij ook dat lijfstraffen in de gevangenissen zouden worden afgeschaft en dat er een 

einde werd gesteld aan de economische voorrechten van de “blanken”.
1336

 

Vanaf 1942 tot 1944 was er in het gewest Kabare een droogte op het platteland die een 

hongersnood tot gevolg had.
1337

 In het gewest Kabare waren steeds minder gronden ter 

beschikking voor de lokale bevolking. Vele van deze gronden werden immers bezet door de 

Europeanen en gebruikt voor koffieteelt. Bijgevolg was de demografische druk op de gronden 

bij de Bashi groot. De openbare werken om voedsel te kunnen voorzien voor de mijnen en 

voor Bukavu, vereisten meer gronden. Bijgevolg werden moerassen drooggelegd en 

weilanden gebruikt voor de voedselproductie, hoewel er hierdoor niet voldoende gronden 

bijkwamen. Daarnaast was er ook een aantasting van de gronden als gevolg van erosie. Er 

werden ook weilanden herbebost, waardoor er ook minder gronden waren om vee op te laten 

grazen. Ten slotte moesten ook nog eens arbeidskrachten worden voorzien voor de openbare 
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werken en om op de plantages te werken. Hierdoor waren er minder mensen beschikbaar voor 

de landbouw van de Bashi, die bijgevolg heel kwetsbaar bleek te zijn wanneer de droogte 

ontstond en de hongersnood uitbrak.
1338

 De koloniale overheid reageerde hierop door voedsel 

te importeren, dat aan de bevolking werd verkocht.
1339

 Hierdoor werd geld belangrijker om te 

kunnen overleven.
1340

 

De droogte en de hongersnood op het platteland in het gewest Kabare waren een gevolg van 

de primitieve accumulatie van enerzijds gronden en anderzijds mensen – hun arbeidskracht. 

De problemen die hieruit voortkwamen, hadden ook gevolgen voor het in 1944 gecreëerde 

gewest Costermansstad, waar de prijzen stegen en waar de koloniale overheid bijgevolg ook 

voedsel moest verkopen aan de bevolking.
1341

 In het gewest Costermansstad en in het CEC 

van Bukavu eiste de bevolking loonsverhogingen en ging zij zich steeds vaker verenigen in 

beroepsassociaties. Zo ontstonden er associaties voor het dienstpersoneel, voor de klerken en 

voor de handwerkers.
1342

 Om een staking van het dienstpersoneel te voorkomen, werd een 

verbod op samenkomsten uitgevaardigd en werden openbare gebouwen in Bukavu 

gesloten.
1343

 Op het platteland in het gewest Kabare was er nog steeds onrust. De 

engagéments spontanés kwamen steeds minder voor. Arbeidskrachten die hun contract 

hadden beëindigd, verlengden dit vaak niet meer. Collectieve protesten vonden eveneens 

plaats.
1344

 

Als gevolg van arrestaties door de politiemacht, werd de rebellie in Katanga uitgesteld tot 

1944. Een groot deel van de soldaten van de Force Publique dat wilde deelnemen aan de 

rebellie, was gestationeerd in Luluaburg, in Kasaï. Aangezien ze bijna allemaal Luba waren, 

zochten zij verbanden met andere Luba. Zo kwamen zij uit bij de Luba in Elisabethstad, die 

tewerkgesteld waren als klerken bij onder andere de UMHK. Op 20 februari begon de rebellie 

in Luluaburg.
1345

 Daarnaast raakten er ook arbeiders van Lubumbashi betrokken bij de 

rebellie. Zo slaagden de klerken erin om fabrieksarbeiders te laten meedoen en hen aan 
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wapens te helpen – dit zonder dat er afspraken over werden gemaakt met de soldaten die de 

leiding tijdens de rebellie op zich zouden nemen.
1346

 

Voor de bevolking in de stad had de rebellie echter negatieve gevolgen. In 1944 vielen 

Europese agenten het CEC binnen, waar zij het personeel verwijderden. De betrekking voor 

de leiding over het CEC was bijgevolg niet langer bezet, maar de koloniale overheid wilde ze 

niet meer invullen. De Raad van het CEC was de enige instelling die nog overbleef, zij het dat 

deze geen beslissingsrecht had.
1347

 De arbeiders van Lubumbashi kwamen in opstand op een 

moment dat de rebellie al mislukt was. De klerken hadden dit echter niet laten weten. De 

koloniale overheid reageerde met zware repressie.
1348

 

 

5.5.2 Het paysannat indigène en vakbonden 

Ondanks de repressie in Elisabethstad en de preventieve maatregelen die de koloniale 

overheid nam ten aanzien van het dienstpersoneel in Bukavu, vonden er ook gunstige 

ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen zouden tot gevolg hebben dat de arbeiders meer 

binnen het kader van de kapitalistische productiewijze zouden handelen. In Elisabethstad was 

het al vanaf het einde van de jaren 1920 duidelijk geworden dat steeds meer arbeiders dit 

deden. De onrust in 1931 bevestigde dat nogmaals en de algemene staking van 1941 toonde 

dat wederom aan – bijvoorbeeld voor de arbeiders van Lubumbashi. Maar na de Tweede 

Wereldoorlog werd dit verder verankerd. Zo werden er commissies, comités, raden en ook 

vakbonden opgericht in Katanga en Elisabethstad.
1349

 In Bukavu bestond een associatie voor 

het dienstpersoneel, zoals we eerder hadden gezien, die in feite functioneerde als een 

vakbond. Op de Provincieraad van 1946 werd gevraagd om de bestaande vakbonden te 

erkennen.
1350

 

De reactie van de koloniale overheid op de hongersnood zou in theorie betekenen dat de 

kapitalistische productiewijze zich kon verspreiden in het gewest Kabare, maar latere 

ontwikkelingen zouden dit “aanpassen.” Het is interessant hierbij het voorstel van de UNAKi 

te bespreken. De organisatie van de plantage-eigenaars stelde dat de huidige toestand waarbij 
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de bevolking verspreid leefde, leidde tot een verspilling van gronden. Daarnaast, zo stelde de 

UNAKi, moesten de arbeidskrachten grote afstanden afleggen alvorens ze de werkplaats 

hadden bereikt. De UNAKi wilde dorpen oprichten waar de bevolking kon worden 

samengezet. Dat zou aan de inwoners van die dorpen voorzieningen geven zoals bijvoorbeeld 

drinkbaar water en huisvesting. Maar de redenen om de dorpen op te richten, waren om de 

arbeidskrachten te kunnen controleren, om deserteurs en delinquenten te kunnen opsporen, 

om bevolkingstellingen en het innen van belastingen mogelijk te maken, in onderwijs en 

gezondheidszorg te kunnen voorzien en ook om voedsel te kunnen uitdelen in geval van 

hongersnood.
1351

 

Dit riep echter tegenstand op van de hoofdmannen in het gewest Kabare. Het groeperen van 

de bevolking zou immers een herverdeling van de gronden noodzakelijk maken. Op de 

provincieraad van 1945 werd om deze reden het zogenaamde paysannat indigène 

voorgedragen als oplossing voor het probleem van herverdeling. Het was hierbij nodig om 

diegene die de gronden bewerkt, ook toegang te geven tot die gronden – “l’accession 

progressive à la propriété du sol.”
1352

 Of zoals het nog werd genoemd: “une quasi 

propriété.”
1353

  

De koloniale overheid wilde een klasse van boeren creëren die gebonden waren aan hun 

gronden – stabilisatie genoemd in het provincieraadsverslag – en daarmee in het eigen 

overleven konden voorzien. Het systeem van de paysannats moest de bevolking op de 

gronden tot op een zekere hoogte economisch onafhankelijk maken door een stabiele 

productie te verzekeren. Maar deze productie, zo werd gesteld, moes hen weren tegen de 

nadelige gevolgen van loonarbeid of van de economische crises waarmee kapitalistische 

bedrijven te maken kregen.
1354

 De paysannats werden dus als kapitalistische bedrijven 

beschouwd, maar loonarbeid als een bron van inkomsten werd niet van tafel geveegd. 

De uitwerking van het systeem bleek echter anders te verlopen dan gepland. Een eerste 

probleem was dat een grote hoeveelheid arbeid nodig was om bijvoorbeeld de gronden tegen 

erosie bestand te maken en de grondkwaliteit te verbeteren. Ten slotte werd het grondbezit 

belemmerd door de rol van de hoofdmannen. Van hen werd verwacht dat zij bevestigden dat 

de gewoonterechtelijke verplichtingen betaald waren. Weinig hoofdmannen deden dit echter, 
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waardoor zij zelf een grote hoeveelheid gronden konden accumuleren. Het gevolg was dus dat 

geen gestabiliseerde klasse van boeren tot stand kwam, maar een kleine elite met grote 

stukken grond in hun bezit.
1355

 De kalinzi of gewoonterechtelijke belasting bleef bestaan.
1356

 

Hierdoor bleven de Bashi dus vastzitten in de niet-kapitalistische productieverhoudingen. 
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Conclusie 

In de twee regio’s die centraal stonden in deze masterscriptie, Katanga en Kivu, was de 

koloniale overheid aanvankelijk nauwelijks aanwezig. De omgeving van het latere 

Elisabethstad was met moeite bewoonbaar. Die van Bukavu, daarentegen, kende al bewoning 

en was een belangrijke plaats in de regio. Maar vanaf 1900 werden beide regio’s en ook de 

plaats waar later de twee genoemde steden ontstonden ook belangrijker voor de koloniale 

overheid. De oprichting van de militaire post Nya-Lukemba aan het Kivumeer en de creatie 

van het CSK waren de eerste stappen om invloeden van buitenaf tegen te gaan. Voor Nya-

Lukemba ging dit om Duitse invloeden. Voor het CSK waren het Britse invloeden die 

moesten worden tegengehouden. De uitbouw van een administratie in Katanga en aan het 

Kivumeer bleek echter geen vanzelfsprekendheid te zijn. Zowel het CSK als de Force 

Publique in Nya-Lukemba hadden een tekort aan middelen. De soldaten in Nya-Lubumba 

waren slecht betaald en slecht uitgerust. Discipline was ver te zoeken. Maar toch waren deze 

soldaten de belangrijkste arbeidskrachten in de regio. Velen kwamen bij de Force Publique 

terecht als gevolg van processen van primitieve accumulatie. Anderen probeerden de 

primitieve accumulatie juist te ontlopen en kozen om die reden voor een engagement bij het 

leger. 

Pogingen om de invloed van de Britten tegen te gaan, lagen mee aan de basis van de 

ontwikkeling van Elisabethstad. De hoogoven die TCL voor de – door Leopold II opgerichte 

– UMHK had geplaatst nabij de Lubumbashirivier, was de reden voor de koloniale overheid 

om Elisabethstad in de buurt te stichten. Maar de nabijheid van arbeidskrachten – de reden 

waarom TCL de hoogoven aan de Lubumbashirivier in plaats van elders had geplaatst – had 

eveneens invloed op de stedelijke ontwikkeling. Het was echter wachten tot 1910, wanneer de 

koloniale overheid de administratie in Katanga hervormde, dat Elisabethstad belangrijker 

werd en dat er in Katanga ook een sterkere administratie tot stand kwam. De situatie was het 

tegenovergestelde in Nya-Lukemba en de omgeving ervan, waar het moeilijk was om een 

administratie uit te bouwen en een beleid naar de bevolking toe te voeren. 

De grootste groei vond plaats in Elisabethstad, waar arbeidskrachten voor de activiteiten van 

de UMHK nodig waren. Doordat er reeds een belasting was opgelegd aan de bevolking in het 

noordoosten van Rhodesië, was het mogelijk om daar arbeidskrachten te rekruteren. In 

Belgisch-Congo kwam er pas in 1910 een belasting die in geld moest worden betaald. Terwijl 

deze maatregel in Kivu weinig invloed had, was dit in Katanga niet het geval. De belasting 
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liet toe om, met de hulp van de parastatale BTK, Congolezen te rekruteren voor de mijnen. 

Via extra-economische maatregelen, waarbij dwang – indirect via de belastingen, direct via de 

BTK, het geweld dat deze organisatie gebruikte en de betrokkenheid van de Afrikaanse elite 

bij de rekruteringsactiviteiten – een belangrijke rol speelde, kwamen Congolezen op de 

mijnsites terecht waar ze hard werk moesten verrichten en in een onveilige en ongezonde 

omgeving moesten leven. Na de afloop van hun contract gingen de arbeidskrachten terug naar 

de gemeenschap van oorsprong. Hun aanwezigheid in de stad was dus tijdelijk. Zij waren 

immers migratiearbeiders. 

Sommigen kozen ervoor om hun contract te verbreken en te deserteren. Anderen probeerden 

zich meer aan te passen aan het stedelijke landschap en brachten organisatievormen uit hun 

gemeenschap van oorsprong mee – de associaties. De transfer van arbeidskracht door 

primitieve accumulatie was dus slechts één gevolg van de O&GO. Dat was evengoed het 

geval bij de Angolese arbeidskrachten die activiteiten uit de gemeenschap van oorsprong 

inzetten om deserties mogelijk te maken in Lubumbashi tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

evenals met de plantagearbeiders op het platteland rondom Bukavu die een systeem van 

communale arbeid overplaatsten naar de kapitalistische productiewijze en zo elkaar konden 

vervangen. Zowel de deserties als de associaties waren korte termijnreacties. In het geval van 

deserties traden de betrokken arbeidskrachten buiten de kapitalistische productiewijze. Bij de 

associaties probeerden de leden de contacten tussen de niet-kapitalistische en de 

kapitalistische productiewijze dan weer te reguleren. Zij deden dit op een collectieve basis. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam een groot deel van de bevolking in een slechtere 

situatie terecht. De Bashi werden ingeschakeld in het conflict dat nabij het Kivumeer werd 

uitgevochten. In Elisabethstad verhoogde de UMHK de productie, met meer vraag naar 

arbeidskrachten tot gevolg. Deze arbeidskrachten kregen met slechtere levensomstandigheden 

te maken in de kampen – een ongezonde situatie, voornamelijk voor de arbeidskrachten uit 

Angola. Wederom waren er arbeidskrachten die ervoor kozen om te deserteren. Maar de grote 

vraag naar arbeidskrachten tijdens de Eerste Wereldoorlog bracht voor anderen ook 

mogelijkheden met zich mee. Afrikanen die op eigen initiatief naar de mijnen migreerden en 

waarvan de arbeidskracht dus vrij was, konden hogere lonen bekomen dan de gerekruteerde, 

onvrije arbeiders. En als de loonsverschillen bij de werkgevers groot waren, was deserteren – 

zowel omwille van de wetgeving in Belgisch-Congo als omwille van de aantrekkingskracht 

van hogere lonen – een mogelijkheid om te overwegen. 
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Na de oorlog kon de koloniale staat de eigen positie in zowel Elisabethstad als aan het 

Kivumeer versterken. Politieke conflicten nabij Nya-Lukemba vielen weg nadat de twee 

belangrijkste tegenstanders bij de Bashi waren gestorven. Daarnaast waren de Duitsers ook 

weg uit de omgeving van het Kivumeer. Er was dus een mogelijkheid ontstaan om een 

effectieve administratieve bezetting en een economische ontwikkeling in de regio op gang te 

brengen. Het was de koffieproductie op plantages die, vanaf ongeveer het midden van de 

jaren 1920, de dominante activiteit werd. In Elisabethstad had de koloniale overheid samen 

met de bedrijfswereld dan weer de Angelsaksische invloeden verjaagd. De UMHK verhoogde 

de productie na de Eerste Wereldoorlog, ondanks de recessie op dat moment. Elisabethstad 

voelde de gevolgen hiervan en het aantal Afrikaanse arbeidskrachten kende een stijging.  

De UMHK had niettemin een tekort aan arbeidskrachten. Door de slechte werk- en 

levensomstandigheden en de dalende koopkracht waren deserties de regel geworden, wat de 

economische perspectieven van de UMHK in gevaar bracht. Het tekort aan arbeidskrachten 

was ook buiten Katanga een probleem geworden, waardoor uiteindelijk een 

Arbeidscommissie in het leven werd geroepen om het problème de la main-d’oeuvre om te 

gaan. 

Hoewel de Arbeidscommissie migratiearbeid in stand wilde houden en zo dus een kader had 

geschapen waarbinnen de primitieve accumulatie en de tijdelijke commodificatie van 

arbeidskracht konden blijven duren, ging de UMHK over tot de “stabilisatie” van haar 

arbeidskrachten. Door middel van een paternalistische beleid bond de UMHK de arbeiders en 

hun gezinnen aan het bedrijf en probeerde ze een stabiel leger van arbeidskrachten te creëren. 

De stabilisatie bleek echter – zowel door de UMHK als door de arbeidskrachten zelf – een 

geleidelijk proces te zijn. Maar zij die “gestabiliseerd” waren, gingen een verhouding van 

lange termijn aan met het bedrijf. De gestabiliseerde arbeiders reproduceerden niet langer in 

de niet-kapitalistische productiewijze, maar in de kampen van de UMHK – in de 

kapitalistische productiewijze. Geleidelijk aan werd een overgang gemaakt van primitieve 

accumulatie naar kapitaalaccumulatie. 

Het tegenovergestelde vond plaats op het platteland rondom Bukavu. Migratiearbeid werd de 

norm voor de opkomende plantage-economie. Maar in de regio moest eerst nog de mogelijk 

worden geschapen om arbeidskrachten te rekruteren. Door de Bashi weg te houden van de 

koffieproductie op eigen gronden, zetten de plantage-eigenaars een aanval in op de bevolking 

die bijgevolg moest gaan werken voor een loon op de plantages om belastingen te kunnen 
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betalen. Maar de Bashi zouden vanaf het begin van de economische ontwikkeling rondom 

Bukavu als onvrije arbeidskrachten – migratiearbeiders – worden tewerkgesteld. De plantage-

eigenaars geraakten aan arbeidskrachten met de hulp van de koloniale administratie en de 

Bashi-elite. Maar ook de arbeiders bij de UMHK waren onvrij – al dan niet omdat ze 

gerekruteerd waren, maar in ieder geval door de subtiele dwang die van het bedrijf uitging 

door middel van premies en andere materiële voordelen waarmee de UMHK de mobiliteit op 

de arbeidsmarkt belemmerde. 

De verschillen tussen de arbeiders van de UMHK en de Bashi-arbeiders op de koffieplantages 

rondom Bukavu waren groot. Bij de UMHK was er een geleidelijke toename van het aantal 

arbeidskrachten dat een contract van lange duur tekende. Bij de Bashi was dit het 

tegenovergestelde. Zij zagen arbeid vooral als een bijkomende corvee en probeerden dit op 

allerlei manieren te ontlopen. De meest effectieve manier om dit te doen, was via het systeem 

van vervangingsarbeid. Deze collectieve actie liet toe om de arbeidstijd te verminderen en zo 

de corvee tussen verschillende arbeidskrachten te verdelen, waardoor zij met de structurele 

valkuil konden omgaan (en zich eventueel ook met andere activiteiten zoals handel konden 

bezighouden). Tot de ergernis van de overheid en door toedoen van de plantage-eigenaars was 

een groot deel van deze arbeidskrachten gewoonweg niet te controleren, onbekend voor de 

koloniale overheid en ook in staat om de hoofdbelasting te ontwijken. De arbeiders in 

Elisabethstad pastten zich dan weer aan het stabilisatiebeleid aan. Zij bleven langer in de stad 

wonen en de reacties namen veel minder vaak de vorm van deserties aan. Individuele, 

moeilijk te beteugelen acties zoals sabotage toonden aan dat de arbeiders hun ongenoegen op 

de werkplaats zelf uiten. Het feit dat de associaties nog steeds in de stad aanwezig waren en 

de leden ervan door middel van geweld binnen het stedelijk kader bewogen, toonde dit 

eveneens aan. Zowel de associaties als het systeem van vervangingsarbeid waren bovendien 

reacties die een klassenkarakter hadden. 

De klassenbasis manifesteerde zich nogmaals aan het begin van de jaren 1930. De 

economische crisis had tot gevolg dat de UMHK arbeiders moest ontslaan in Elisabethstad. 

Nadat rellen niet het gewenste effect bleken gehad te hebben, gingen arbeiders van de UMHK 

en uit andere sectoren, samen met leiders van de associaties en met de Wachttorensektes, over 

tot een boycot van de winkels in de stad. Op het platteland rondom Bukavu vond enkele 

maanden voordien de Binjibinji-revolte plaats. Beide acties werden gedragen door subalterne 

arbeiders en hadden een klassenbasis, maar werden weliswaar onderdrukt. 
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Door de crisis was de positie van de UMHK en ook die van de koloniale overheid ten 

opzichte van de subalterne arbeiders versterkt. In Elisabethstad kon de UMHK overgaan tot 

een meer repressief beleid, wetende dat de arbeiders het bedrijf niet zouden ontvluchtten. 

Tegelijk probeerde het bedrijf ook zoveel mogelijk werklozen in en rondom de stad te houden 

voor wanneer de economische activiteit weer opveerde. De koloniale overheid verstevigde 

vooral haar positie in Elisabethstad zelf ten opzichte van het CEC als instelling en de 

bevolking die er leefde. In de plattelandsgebieden rondom de stad bleek de koloniale 

administratie echter afwezig te zijn, vermoedelijk door de mogelijkheid om via indirect 

bestuur de bevolking onder controle te kunnen houden. Indirect bestuur werd bevestigd het 

latere gewest Kabare. De koloniale overheid versterkte de macht van de hoofdmannen met het 

behoud van de sociale orde als doel. Intussen hoopten de plantage-eigenaars via de 

aanwezigheid van de lokale administratie in de buurt van de mwami Kabare nog steeds aan 

goedkope en onvrije arbeidskrachten te kunnen geraken. 

De koloniale overheid bracht vanaf de tweede helft van de jaren 1930 echter een visie naar 

voor die tegengesteld was aan die van de plantage-eigenaars. Zo wilde de koloniale overheid 

dat de plantage-eigenaars arbeidskrachten “stabiliseerden” – meer reguliere arbeid met 

langere arbeidscontracten – zodat de andere (volgens de koloniale overheid) 

ondertewerkgestelde arbeidskrachten op een andere manier konden worden ingezet. Het 

systeem van vervangingsarbeid bemoeilijkte dit. Hoewel de plantage-eigenaars vreesden voor 

concurrentie om arbeidskrachten door de opkomende mijnsector, was de koloniale overheid 

mogelijk een grotere concurrent door de openbare werken en de voedselproductie waarvoor 

ze de “verspilde” arbeidskrachten wilde inzetten. Pogingen om arbeidskrachten in te zetten 

voor voedselproductie bleven niet beperkt tot het gewest Kabare. Ook bij de UMHK was dit 

het geval. Het bedrijf probeerde de vrouwen in de kampen in te zetten voor voedselproductie, 

evenals de werklozen-squatters die rondom Elisabethstad leefden. 

Bij de arbeiders van de UMHK en ook de plantage-arbeiders in het gewest Kabare bouwden 

de frustraties zich in de loop van de jaren 1930 op. Zowel in Elisabethstad als op de plantages 

vonden er vanaf de Tweede Wereldoorlog collectieve acties plaats. Bij de UMHK was dit de 

algemene staking in 1941, die ook de arbeidersklasse in Lubumbashi bereikte en in 1944 ook 

de rebellie. In het gewest Kabare waren dit collectieve protesten die, net zoals op de 

verschillende mijnsites van de UMHK tijdens de algemene staking, verschillende doelen 

dienden. De droogte en de daaruit volgende hongersnood zorgden er bovendien voor dat er 

ook collectieve protesten plaatsvonden in het CEC van Bukavu. Zowel de arbeiders van de 
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UMHK als de bevolking in het CEC bewogen binnen het kader van de kapitalistische 

productiewijze. De oprichting van beroepsassociaties in de stad toonden dit ook aan. De 

uiteindelijke (vraag om de) erkenning van vakbonden na de Tweede Wereldoorlog bevestigde 

dit nogmaals. 

Voor het platteland rondom Bukavu had de koloniale overheid via het plan van de paysannats 

een geleidelijke uitbreiding van de kapitalistische productiewijze op het oog. Tot dan toe was 

de uitbreiding van kapitalistische productieverhoudingen hoogstwaarschijnlijk beperkt 

gebleven. In Katanga zorgde de O&GO aan het midden van de jaren 1920 voor de “sprong” 

naar kapitaalsaccumulatie. De koloniale overheid en de UMHK hadden de bevolking in 

loonarbeid gedwongen, maar de reacties van de arbeidskrachten hierop – deserties – hadden 

uiteindelijk de stabilisatie van arbeidskrachten tot gevolg. In het gewest Kabare bleef deze 

sprong uit. Vanaf het begin van de economische ontwikkeling via de koffieproductie 

geraakten de plantage-eigenaars door processen van primitieve accumulatie aan onvrije 

arbeidskrachten. De arbeidskrachten reageerden hierop met het systeem van 

vervangingsarbeid. De wettelijke verankering van dit systeem bevestigde het structurele 

karakter van de collectieve actie en zo ook van de primitieve accumulatie. En gezien de 

vermeldingen van vervangingsarbeid in de bronnen gedurende de Tweede Wereldoorlog was 

het systeem waarschijnlijk verre van uitgeroeid. Ook het mislukken van de paysannats toonde 

nogmaals aan dat een (geleidelijke) transitie naar kapitalisme geen vanzelfsprekendheid – en 

dus geen lineaire ontwikkeling – was. 
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Bijlage 1: Kaart van de administratieve indeling Belgisch-Congo (1940) 
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Bijlage 2: Kaart provincie Katanga 
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Bijlage 3: Gebied waar de Bashi leefden 
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Bijlage 4: Gebied waar de Bashi en andere bevolkingsgroepen leefden 
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Bijlage 5: Administratieve en territoriale organisatie van Bukavu (1870-1970) 
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Bijlage 6: Bestuurlijke indeling Katanga (1895-1960) 
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Bijlage 7: Bestuurlijke indeling Oost-Congo (1924, 1930, 1934) 
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