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ONS DOEL

Talrijk reeds zijn de fransche loerken, over

ons Congoland geschreven (1).

Ongelukkig, zijn de vlaamsche lezers niet zoo

rijk bedeeld.

7 Is om aan liun verlangen te voldoen, dat dif

luerkje loerd opgesteld.

Opdat het voor een grooter getal dienstig moge
loezen, hchhen icij getraclit het roor eenieder

vathaar le makeii en in het bereik van alle beur-

zen te stellen.

Ons Congoland zal in. alle opzichten beschowod

icorden, doch alfijd iiit een practisch gezicJits-

punt : alle t/ieoreliscJie en hier nuttelooze vraag-

sfakken zijn zorgvuldlg ter zijde gelaten.

Mochten loij onze vlaamsche landgenooten

onze Kolonie leeren kennen en de nog bestaande

V)Ooroordeelen doen verdwijnen. Mochten wij het

grootsche iverk van onzen Koning Leopold II naar

waarde doen schatten

!

(1) Zie bl. 11 : Onze Bronnen. — Wij hebben onlangs ook een werkje in

't fransck uilgegeven. Het lieel't voor titel : Notre Colonie. Elude pnttique
sur le Congo beige. — Numeii, Wesmael-Cluirliei-, 1910.





— 11 —

ONZE BRONNEN

Wij hebbeu ons de volgende grondstoffen ten nutte gemaakt :

lo oniiitgegeoen inlichtingen. ons door bevoegde reizigers en brief-

-wisselaars wehvillend ter hand gesteld: 2" onze elgene geschriften,

weleer over Congo in 't licht gegeven; 3'Ule rijke verzameliugen van
"t Congo's Museum (te Tervueren), welke ons ultstekende diensten

bewezen hebben (i), en 4" de boeken waarvan de titels volgen.

BOEKEXLIJST

Alexis, M.-G., Le Congo beige. 1887.

— Notre Colonic, 1910.

Becker, J., La vie en Afrique, 1887.

Cameron, Y., A travers VAfrique, 1881.

Castei-eix, a., S. J., L'Etatda Congo, 1907.

Cateaux, a. (Zie .Janssexs).

Cattier, F., Etude sur la situation de VEtat indep. du Congo, 1906.

ChaPAUX, a., Le Congo historique, 1894.

Coart (Zie i)E Hauei,eviij>e).

COQUILHAT, C, Sur le Ilaut-Congo, 1888.

de Haulleviij.e, a. en Coart, Ethnographic, Religion, ... au Congo
'(in Annates du Musee du Congo, 1902-7).

De Hertogh, a., Notre Colonic, 1909. — Zeer achting.s\vaardig

Averk dat ons zeer nuttig is geweest.

De Leexer, G., Le Commerce au Katanga, 1911.

De Wildemax, E., Mission E. Laurent (in Publicat. de VEtat Inde-

pend., 1905-7).

— YerscheideneGerfe/jA-sc/jrj/^en over Congo's flora (/7)/(i.)

— Notices sur les plantes utiles et interess. de la florc du

Congo (ibid. 1903-6).

— Les plantes textiles du Congo (in Mouvement geogra-

J)hiq., 1901).

— Sciences biologiq. et colonisation, 1909.

Dubois, M. en J.-G. Kergomard, Precis de geogr. economiq., 1897.

DUPONT, Ed , Lettres sur Ic Congo, 1889.

Durand, Th. en Ilel., Sylloge florae congolanae, 1909.

GiLLET, J., S. J. (Zie Paque, S. .J.)

GiLLOT, J., Vie et ceuvre d'E. Laurent, 1904.

(1) Aan wie in de zaken van Congo belaug stelt, kan eeu bezoek aan dit Museum niet

geuoeg aanbevolen worden. De tocgang is vrij.



GOKKAHT, F. en MouiSSEXS, G., Le Congo physiq., politiq. et econo-

miq., 1908. — Zeer aaiibeveliiifjswaardig- werk, dat ons groote dieu-

steii bewezeu lieelt.

Gkavez, S., Le Congo, 1906.

Gravis, A., Conferences sur la (lore du Congo. 1908.

Jaxsskns, K., en Catealx, A., Les Beiges au Congo (Xolices bio-

grai)lii(i.). Bkd. I, 1908.

Laiuext, I']., Le Bas-Congn; sa fJore et son agricult., 1894.

— liapport sur un voyage agronomiq. au Congo (in Bullet,

offic. cle I'Etai Independ., n" 16bis, 1896).

— Conferences sur le Congo, 1900.

— (Zie ook Di? Wii-uemax).

LAVKiERiE flvardinaal), LEsclavage africain, 1888.

MiciliEi.s, A., Notre Colonic, 1910.

MORissEAU, J , Sur les hauteurs du Katanga, 1910.

— Sur le Lac Moero, 1910.

:Morissexs, G. (Zie Goffart).

Paql E, E., S. J.. Plantes cultivees ]>ar le Frere J. Gillet, S. J., dans
le-f jardins de Kisantu 11899-1909) : drie ai'tikels lin L'Agronomic tro-

picale, Bkd. I, 1909).

— Plantes jjrincipales de la Region de Kisantu : leur nom
indigene, leur nom scii-ntifiq-, leuis usages, door J. Gll.l.ET, S. J. en
E. Paqi E, S. J. (in Annates du Musee du Congo, 1910).

— Cours de Botanique, 1899 (2 boekd.). Xanien, "Wesmael.
— Notre Colonic. Etude pratique sur le Congo beige, 1910.

Namen. Wesmael.
IloSEXTilAi,, S., Le developpement economiq. du Katanga, 1911

ScinvKlXFlRTll, D' G., Au coeur de I'Afrique, 1875.

Serpa Pixto, Commentjai traverse iA frique, 1881.

Stanley, II. -M., Commentjai retrouue Livingstone, 1876.

— A travers le continent mysterieux.
— Cinq annees au Congo, 1885.

— Dans les tenebres de I'Afrique, 1890 (i).

Steexackers, E., Le Congo beige, 1909.

— Belgisch Congoland, 1910.

VAX der Lixuex, v., Le Congo, les Noirs et Nous, 1910.

Vandevef.de, L., Conferences sur le Congo (in Bullet. Soc. geogr.

de Brux.).

Vax Dorpe, a., Belgisch Congo, 1910.

Tax Overherchi, C, Collections de Monographies cthnographiq. —
Verscheideue boekd. over de volkslammeu : Bangula, Mangbetu,.

Basonge, Mayumbe. enz , 1907-9.

Vermeersch, a., S. J., La question congolaise, 1906

(1) Stanley's werken, zooals men weet, ziju buiteugewoon aantrekkelijk. Wij hebben

ze eclilerbijua uiet kuuueu beuultigeii : zij liebbeu meer weg van een roman dan vaa.

een nauwheuriij weteuscliappelijk boek.
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Vkrmeersch, a., S. J., Les Missions catholiq. au Congo beige, 1909.

WanGERMKE, E., Grands lacs africains el Katanga. 1909.

Wauters, a. -J., L'Etal indep. du Congo : Iiistoriq., geogr., 1899.

Annales dn A/usee du Congo (Flora, fauna, enz.).

Belgique coloniale (La).

Bullet, de la Soc. d'etudes coloniales.

Bullet, de la Soc. r. beige de Geographie.

Con^o beige.

Congo illustre.

Expansion (L') beige (Revuej.

Missions beiges de la Compagnie de Jesus.

Missions d'Afriq. des « Peres blancs ».

Mouvemenl geographique.

Revue congolaise (La).

Verite (La) sur la civilisation du Congo, door eenen

Be]g, 1903.

N. B. — Eeuige andere werkeu zulleu verder, terloops, aaugeduid

vorden





ONZE KOLONIE

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT (i]

In 't jaar i485, begaf de portugeesche sclieepsvoogd

Diego Cam zicli op reis, om, iu deu naam vanzijn koning,

de afrikaansche allautische kiisten te verkennen. Op dezeii

toclit, ontdekte hij de moiiding van den Congostroom (toen

Zaire gelieeten), nam liet omliggend grondgebied in bezit

en stelde liet onder de heerscbappij van Juan II, die toen

over Portugal regeerde.

Drie eeuwen verliepen er, zonder dat de Portugeezen

het binnenland iets of wat nauwkearig leerden kennen;
zij hadden huune onderzoekingen bij de kusten en de aan-

grenzende gouwen bepaald.

In 1816, kwam eene eugelsclie expeditie, onder bevel

van kapitein Tuckey, de mondiug en de eerste watervallen

van den Congo zorgvuldig verkennen. Later (i843), drong

de Portugees Graea tot den Opper-Kasai (2) door, en de

engelsche ofl'icieren Burton en Speke ontdekten bet Tan-
gauika-meer (i858).

(i) De Kaart, bij ons werk gevoegd, kan, zoo meenen wij, tot het

begrip van den tekst reel bijdragen.

(2) Wat betreft de schrijfmijze eu de uitspraak der congoleesche

namen, zie het Aanbangsel, oj) 'teinde van ons werk. Wij hebben de

regels gevolgd door het Bestuur van den Onafhankelijken Staat

aangenomen en uitgegeveu in het Reciieil administratif.



AVaterval in Gongoland
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Van 1867 tot 187 1, slaagde de scliotsche zendeliug

Livingstone er in deMoero- enBangwelo-meren,lietzuiden
van Let Tanganika-meer, den Luapula en den Lualaba te

ontdekkeu. Livingstone was van meening dat deze twee
laatste riviereu tot het stroomgebied van den Xijl beboor-
den. Cameron wederlegde deze dwaling in 1874 : bij bewees
daareuboven dat de Lukuga eene afleiding van het Tanga-
nika-meer was en dit laatste met de waterkom van den
Congo verbond. In 1870, bad D'" Schweinfartli den Midden-
Uele verkend.

Gedurende de jaren 1874-1877, grijpt de alomberoemde
reis van Stanley plaats : woudere lieldendaad die van
biiitengewone ouverschrokken- en vastberadenbeid, van
oaoverwinnelijke standvastigbeid en van nitstekend krij-

gerstalent getiiigt. Van de kust van Zanzibar vertrokken,

ontdekt de auglo-amerikaansclie « reporter » bet Albert-

Eduard-meer; bereikt den Congostroom te Nyangwe;
scbeept in met eeuige arabiscbe hulptroepen (5 Decem-
ber 1876), om, de eerste, bet afvaren van den nog onbe-
kenden en gebeimvollen stroom te beproeven. Den 4 Ja-

nuari 1877, komt bij bij de Stanley-Falls aan. Na, te

midden van ongelooflijke moeilijkbeden, langs de water-
vallen voorbijgetrokken te zijn, wordt bet inscbepen weer
beproefd. Zeveu maauden later, bereikt Stanley de kust
van den Atlantiscben Oceaan,na twee en dertig veldslagen

geleverd, en, over al de liinderpalen, die de natuur op
zijnen weg opeengestapeld bad, door zijne onweerstaan-
bare wilskracbt gezegepraald te bebben.

Intusscben (12 September 1876), bad de Koning der

Belgeu, Leopold II, te Brassel een aardrijkskundige

Conferentie samengeroepen. Het doel dezer bijeenkomst
was, met bebulp der geleerden, aardrijkskundigen en

beroemde reizigers, de volgende vraag te bespreken :

AVelke maatregelen dienen er genomen te worden om, in

Afrika, de beschaving te bevorderen, om er de slavernij

en den scLaudelijken slavenhandel uit te roeien?...

Als gevolg dezer conferentie. ontstond te Brussel (1876),

liet Afrikaansch Internationaal Verbond, onder voorzit-

terscbap van den Koning der Belgen.

Van 1877 tot i885 werden er vier belgische krijgstocbten
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ondernomen : deze vertrokken van de kust van Zanzibar

en namen liet Tanganika-meer als operatiebasis. De eerste

stond onder het bevel van kapitein Crespel, die stierf, bij

zijne aankomst te Zanzibar, en door luitenant Cambier
vervangen werd. Deze bereikte bet Tanganika-meer en
sticbtte Karema (i879),beden tot 't duitscb Gebied beboo-

rende. — De tweede krijgstocbt bad kapitein Popelin aan
't boofd; de derde, kapitein Ramaeckers en, later, luite-

nant Becker, gebolpen door Burdo. — De vierde werd
aangevoerd door luitenant Storms, die Mpala sticbtte, op
den westelijken oever van het meer. In den loop van het

jaar i885 (i), verliet liij Mpala en vertrouwde de belgiscbe

posten van de Tanganikaboorden aan de « Witte Paters »

van Kardinaal Lavigerie toe.

Na Stanley's ontdekkingen, werd van den oostelijken

toegang afgezien en alles in 't werk gesteld, om, langs het

Lvesten, den nieuwbekenden waterweg zoodra mogelijk te

benuttigen.

Den 25 November 1878, na de terugkomst van Stanley,

had de Koning het Afrikaansch Internationaal Verbond
door het Stiidiecomiteit van Opper-Congo vervangen en

den beroemden reiziger den last opgedragen den stroom op
te varen, hem in bezit te nemen en bet opj)ergebied over

de Congostreken te verwerven.

Den 14 Augustus 1879, verscbijnt Stanley aan de mon-
ding van den Congo; bij vaart den stroom op, sticht de

standplaatsen Vivi (2), Isang-ila en Manyanga, trekt

de watervallen van bet Kristalgebergte om, sleurt, een

jaar lang en met ongehoorde zwarigheden, zijne uiteenge-

zette booten over berg en dal, op den afstand van ongeveer

400 kilometers. Den 29 November 1881, bereikt bij, met
zijne twee belgiscbe gezelleu, Braconuier en Valcke, den
Stanley-Pool, bezet dieus linkeroever, sticht er Leopold-

ville en zendt den eersten stoomboot over de golven van

den Opperstroom.

(i) Wauneer het Verbond zijne werkzaamheid langs de oosterkust

staakte.

(2) Nu vervangen door Matadi, op den linkeroever gelegen.
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Dit was de eerste reuzenstap op de baan der inbezitne-

ming van Congolaud. Daarop volgde de verkenning van

den Neder-Kasai, van de Fini-Lukenie en liet ontdekken

van liet meer Leopold II. Ondertusscben sloot Stanley

talvijke verdragen met de inlandscbe oversten of koningen

en bekwam alzoo bet oppergebied overbunne bezittiugen.

Stoomboot (sternwlieel), op den Stauley-Pool

Door de ziekte aangetast en gedwougen naar Europa

terug te keeren, draagt Stanley zijne taak op aan kapitein

Hanssens en zijne bulpofficieren ; deze sticbten de stand-

plaatsen Kwamouth en Bolobo; zij verkennen daaren-

boven bet bekken van den Kwilu-Niadi (beden tot de

t'ranscbe Bezittingen beboorende).

Nauwelijks genezen, keert Stanley (i883) naar Congo

terug en sticlit, met den dapperen kapitein Coquilbat, den

post van den Eoenaar (beden Coqiiilhaiville), daarna de

standplaats der Stanley-Falls; bij bezoekt de Bangala en

Basoko volkstammen en verkent gedeeltelijk den loop van

den Aruwimi.
Weldra is Stanley genoodzaakt Congo te verlaten ; bij

gelast kapitein Hanssens zijne ondernemingte voltrekken.

Den 24 Maart, ontdekt laatst genoemde de mondiug van

den Ubangi, vestigt daarna de standplaats der Bangala
(Nieuw-Antwerpen), verkent de Mongala en den Rubi^
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sticht den post Basoko en sterft, na zijnen terugtocht in

Neder-Congo (4 December 1884), bezwijkend aan overmaat
van vernioeienis.

Terwijl de Belgen zich langs den Opper-Congostroom
vestigeu, bezoeken vreemde reizigers (Thomson, Giraud,

Bolim, von Wasmann, ...) den Kwango, den Uele, den
Ariiwimi, de groote oostelijke Meren, Katanga en het

Kasai-bekken.

De grondvesten der belgische bezetting zijn gelegd :

liet Studiecomiteit gaat over in het Internationaal Ver-

bond van Cong-oland. Talrijke overeenkomsten, met de

inlandsche hoofden getroffen, bevestigen dit Verbond in

het oppergebied over bijna al de Congogouwen.
Den 23 Februari i885, ontvangt de Conferentie van

Berlijn, samengeroepen om verscheidene afrikaansche

zaken te regelen, mededeeling dat al de Mogendheden, op

die Conferentie vertegenwoordigd, den nieiiwen Staat

erkend hebben. — Den 3o April van hetzelfde jaar (i885),

wordt Koning Leopold II door de belgische Kamers
gemachtigd den titel van Sonverein van den Onafhanke-
lijken Staat van Congo aan te nemen.
De vlag' van den Staat is blauw met gouden ster in het

midden; het wapenschild is dat van Leopold II met de

ster en de leus : « Werk en vooruitgang ».

Van dan af, worden tochten naar alle richtingen onder-

nomen en de talrijke standplaatsen, die opgericht worden,

getuigen van den Snellen vooruitgang der inbeslag-

neming. Onder de dappere Belgen, die zich alsdan bij-

zonder onderscheidden, mogen de volgende namen niet

onvermeld blijven : Van Gele, Baert, P. en G. Le Marinel,

Cambier, Thys, Hanolet, Vandevelde, Delcommune

,

Dhanis, Delporte, Van Kerckhoven, Cornet, Jacques,

Descamps, Long, Lothaire, Lange, Brasseur, Lemaire,...

Wij zijn een bijzonder aandenken verscliuldigd aan den

diepbetreurden E. Laurent, professor bij het Landbouw-
Instituut van Gembloers. Op aanvrage van Leopold II,

ondernam hij, van 1898 tot 1908, drie allerlastigste ver-

kenningsreizen in jS'eder- Midden- en Opper-Congo. De
flora en de landbouwkunde moesten het bijzonder voor-

werp zijner waarnemingen uitmaken. Hij overleed,tijdens
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zijne derde terugreis, aan boord van het stoomschip

Albertville : zijne zelfsopofferiiig had hem het leven

gekost. l)e resultaten zijner navorschiugen werden door

M. E. De Wildeman in 't licht gegeven (zie Onze Bronnen,

bl. II).

Barou Dliauis

Hier dient ook melding gemaakt van den roemrijken

kruistocht die, in de bijzonderste landen van Europa,

door Kardinaal Lavigerie tegen den slavenhandel werd
gepredikt.

Men weet hoe,omtrent het midden der xix*^ eeuw,deAra-
bieren, van de kust van den Indischen Oceaan vertrokken,

tot in het hart van Midden-Afrika doordrongen. Zij

kwamen er om elpenbeen op te zoeken, maar ook om den

afschuwelijksten koophandel, den slavenhandel te drijven.
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Eerst in de streek van Maniema (in 't zuiden van liet

district van Stanleyville) gevestigd, verspreidden zij zicli

welhaast naar alle riclitingen. Als wilde en bloeddorstige

dieren, vielen zij de weerlooze dorpen aan, bracliten om
al de volwassen mannen die eenigen tegenstand durfden

bieden,namen vrouwen en kinderen gevangen en verwoest-

ten gansclie landstreken. De gevangenen, met ketenen

aan elkander gebonden, werden naar verafgelegenelanden

gedi'even. De ontberingen, de folteriugeu, de ziekten ver-

miiiderden de lauge I'eeksen dezer ongelukkige slaclit-

offers. Zij die overblevcn werden op slaveninarkten te

koop gesteld en, voor 't overige liunner dagen, tot bet

ellendigste bestaan veroordeeld. Jaarlijks werden ver-

sclieidene liotiderdduizenden dezer ongelukkigen in Mid-
den A frika verkoclit of oragebraclitl

Meer dan eens waren de soldaten van den Onafhanke-
lijken Staat luet de Arabieren in aanraking gekomen :

vele onzer lan<lgenooten onderscbeidden zicli in deze

aanvallen; vele ook snenvelden glorierijk op bet slagveld.

Het was te midden dezer droevige omstandigbeden dat

de beldbaftige Kardinaal Lavigerie, gestennd en aan-

geinoedigd door Z. H. Leo XIII, zijn apostelstem over

Eiiropa deed galmen, om raedelijden en bulp voor de

ongelukkige negers van Afrika te verwerven. Nergens
bleef men onverscbillig voor zijnen oproep en welbaast

zag men, van alle kanten, geld en andere bulpmiddelen

toestroomen.

In mee.st al de streken van Europa kwamen bijzondere

Coiuiteiten tegen den slavenliandel tot stand. 0ns land
bleef niet ten acbter en, in 1889, werd bet Belgisch Comi-
teit tegen Slavenliandel opgericbt. Dit ondernam drie

krijgstocbten in Congoland : de eerste, aangevoerd door

kapitein Jacques; de tweede, onder bevel van Hinck en

Ectors; de derde, onder bet kommando van Long,

Onder bet getal Belgen die zicli in die tocbten onder-

scbeidden, betzij voor of na liet bestaan van bet Comiteit,

moeten de volgende namen niet worden voorbijgegaan :

Dbanis, Jacques, Pontbier, Storms, de Wouters d'Oplin-

ter, Ilodister, Lippens, De Brujaie, Malfeyt, Scbeerling,

Van Gele, Van Kerckboven, Coquilbat, Vandevelde,
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Dubois, Lothaire, Henry, Lange, de Croy, de la Ketliulle

de Ryliove, Michanx, Cassart, Tobback, Chaltin, Five,

doctor Dupont, Gillaiu, Descamps, Delcommune,...

De Missionarissen van Kardinaal Lavigerie (Witte

Paters), langs het Tanganika-meer
gevestigd, werden ineermaals door

de slavenhandelaars verontrust

of aangevallen. Zij werden
besehoruid door eenige ge-

wezen pauselijke zouaven,

mannen van levendig ge-

loof en ongemeene onver-

schrokkenheid. Onder hen
komt de eereplaats toe aan
eenBretanjer,kapitein Jou-

bert : tot heden toe gaat hij

voort met zijn bestaan aan

het welzijn der negers en der

zendelingentoe te wijden.Nevens
hem, zien wij vijf oud-zouaven uit

Vlaanderen : D'Hoop,Loosvelt, Tailieu, runihicr

Van Oost en Staes. Allen, alsook een ander

landgenoot, de jonge en dappere Vrithoff, gaven hun leven

ten beste voor de verdediging der hun toevertrouwde

missionarissen en negers.

De Arabieren zijn eindelijk volkomen overwonnen (i),

en het congoleesch grondgebied is gezuiverd van de men-
schenjagers wier roofholen de prooi der vlammeu worden.
Een ander slag van jagers — zielenjagers — komen

hunne plaats innemen.

Volgens wensch van den Koning-Souverein en goedkeu-
ring van Z. H. Leo XIII, zijn het belgische Missionarissen

(i) De eer van dezen veldtocht tot een gelukkigen iiitslag gebraclit

te hebben, komt den dapperen kommandant Dhanis toe. Ook werd
hij, bij zijne terugkomst in Belgie (i8<)4), op zegevierende wijze
untliaald te Antwerpen en te Brussel. Om zijne schitterende zege-

pralen, verleeude de Koning hem den titel van baron, llij overleed
te Brussel, den i;> November igoi), in den ouderdom van pas 47 jaren.

Het vaderland zal den roomvollen naam van Dhanis immer met
fierheid en erkentelijkheid gedenken.
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(gelijk verder zal uiteengedaaii worden) die zicli in de

verschillige strekeu des lands komen vestigen. Hun bijzon-

derste doel is voorzeker de zielen te redden; maar door

liun streven en hunne voorbeelden, door bet godsdienstig

en vakkundig onderwijs dat zij verspreiden, zullen zij

kracbtig bijdragen tot den vooruitgang der wordende
bescliaving (i).

Alzoo, dank de zelfopoffering van al de Belgen, neemt
die grootsclie congoleescbe ondernemiug immer toe en

breidt zicb nit tot een rensacbtig werk : trotsclie belden-

daad van stoiitbeid en zelfverloocbening, epos vol glorie-

rijke bladzijden, gescbreven, belaas ! ten koste van meni-

gen ronw, van tallooze rampen.

Sedert 18 October 1908, beeft bet bestaan van den

Onafliankelijken Congostaat een einde geuomen. De
gewesten, door de dapperbeid, de edelmoedigbeid van zoo

vele Belgen veroverd, zijn bij ons vaderland ingelijfd

geworden. — Belgie, vamvege de uitgestrektbeid zijner

Kolonie, neemt voortaan de vierde plaats in onder de

koloniale Mogendbeden.

Bij den teriigblik op bet verleden, staat men verbaasd

voor bet reazeagewrocbt dat bet vernuft en de stalen wil

van Leo{)oldII in staat is geweest voor den dag te brengeii.

Dertig jaar zijn nauwelijks verloopen, sedert dat Stanley

beel Afrika doorkriiiste, den Congostroom afvoer en diens

loop op de nog blanke kaart afteekende. Dertig jaar,

maar dertig jaar van overmacbtig arbeiden, van ononder-

broken en bardnekkig zwoegen, waar, nevens ieder jaar-

getal, eene ontdekking piijkt en ieder dag eeuen nienwen

(i) Het zal niet zonder belang zijn, hier er even op te wijzen hoe,

reeds in i548, op aanvraag van den Koning van Portugal, vier

Paters Jesuieten in het koningrijk Congo het geloof gingen verkon-

digen. (Men noemde aldus het noorderlijk gedeelte der huidige

portugeesche Bezitiingen; de liootdstad had naam Congo of San
Salvador). Hun arbeid werd, in het begin, met goeden uitslag

bekroond; later, door den slechten wil des konings en andere

ongunstige omstandigheden gebeurde het dat, na vier jaar, de

Paters die zending lieten varen.
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v'ooruitgang toout; dertig jaar die voldoeude waren om
het rivierenuet ganscli te verkennen; ora bijna overal

de wetenscliap in de plaats van het onbekende, de wor-

dende bescliaving in plaats van de barbaarschheid te doen

Eerw. Pater Em. Van Henckxtlioven, S. J.,

Stichter der Missie van Kwango

binnendringen; om een grootsoli koloniaal rijk te sclieppen-

met merkwaardige werkmiddelen toegerust; om, volgens
het gezegde van een franschen publicist « een gewrocht
voor den dag te brengen aan hetwelk niets ontbreekt dan
het verloop eeniger eeuwen,om uaar juiste waarde geschat

te worden ».
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GRENZEN. — UITGESTREKTHEID.

BEVOLKIXG

Grenzen. — Belgiscli Congoland is begrensd, ten Noor-
den, door : 1° franscli Congoland, 2° engelscli-egyptisclie

Soedan (Balir El Ghazal) (r); — ten Oosteii, door : 1" de

eugelsche Bezittingen (Uganda), 2° duitscli Oost-Afrika,

3° de engelsclie Bezittingen (X^-assaLand); — ten Ziiiden,

door: 1° engelscli Rhodesia, 2° de portugeesche Bezittingen

(portiigeescli Congoland of Angola); — ten Westen, door :

10 portiigeescli Congoland, 2° den Atlantischen Oceaan
(00 de lengte van 35 kilometers^ 3" liet portugeeseli om-
sloten Cabindagebied en 4° franscli Congoland.

Ultgestrektheid. — Volgens de laatste scliattingen van
koramandant Le Marinel, beslaat onze kolonie eeue opper-

vlakte van ten miuste 2,35o,ooo vierkante kih^meters, dat

is ongeveer 80 maal de oppervlakte van Belgenland

(29,455 vierkante kilometers) en meer dan de oppervlakte

der volgende landen samen genomen : Belgie, Nederland,

Daitscliland, Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk, Spanje en

Portugal.

Bevolking. — Zeer verscliillende opgaven kwamen er

voor den dag. Sommigen liebben van 4© millioen gewaagd

!

Stanley spreekt van 36 millioen en Vierkandt van 11 mil-

lioen. Deze cijfers zijn zeker overdreven, in tegenoverge-

stelden zin. Reclus, Dubois en Kergomard meenen dat

(i) De Onafhankelijke Staat\\a,<\ het omsloten Ladogebied (Enclave

de Lado) in huur genomen, huur die moest vervallen zes maanden
na den dood van Leopold II. Ten gevolge van het overlijden des

Konings (17 December i<)09), is deze grondstrook, den 17 .Tuni i<)io.

aan liet beliiier vaa Soedan overgemaakt. Eene internationale com-
missie heeft de vergoeding geschat welke. voor gebouwen, onder-

nomen werken,enz., aan onze Kolonie moest uitbetaald worden.
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de bevolking 20 millioen bedraagt; Wagner en Snpan,

14 millioen. Wij zijn van gedacht dat het waar getal

tiisschen deze twee uitersten ligt, en dat het cijfer van

i() millioen lieden als het waarseliijnlijkste mag gehouden
wordeu.

ALGEMEEX UITZICHT VAX COXGOLAXD

Indien men van dc kust des Atlantischen Oceaans ver-

trekt, bemerkt men dat de aardbodeni zich immer meer en

meer verheft en drie voorname, boveu elkander liggende

vei'diepiugen of tafellanden uitmaakt, Dit bijzonder voor-

komen is veroorzaakt door scheuringen, eertijds, gedu-

rende de geologische tijdvakken, teweeggebracht en

vergezeld van rijzingen en neerzinkingen van de opper-

vlakte des bodems.

De laagste verdieping, die klein van omvang is, strekt

zich uit van de kust tot aan den voet van het Kristalge-

bergte; de grond verheft zich nauwelijks tot 100 meters

boven den waterspiegel. — De tweede verdieping is zeer

nitgestrekt en omvat gansch het bekken van den Midden-
Congostroom ; het terrein verheft zich van ^00 tot 600

meters, en bi-engt vlakten tot stand die door het groote

Ev^enaarswond en het hooge gras der <c brousse » en der

« savana » (waarvau verder) overdekt zijn. — De bovenste

verdieping, of Opper-Congo, maakt een uil"gestrekt hoog-

land uit (het grootste gedeelte der disti-icten van Stanley-

ville en Katanga) hetwelk, ten zuiden en ten oosten, eene

gemiddelde hoogte van 1,000 tot i,5oo meters bereikt.

Deze laatste verdieping is gekenmerkt door eene reeks

van Groote Meren, zich noord-zuidwaarts uitstrekkend en

ontstaan gedureude de geologische tijdvakken, na het ver-

schijnen van reusachtige aardkloven, De nauwe grond-

strook, tusschen twee min of meer nabijliggende kloven

gelegen, stortte in en veroorzaakte de diepe zinkingen, —
Graben, zeggen de Duitschen, — in dewelke de naburige

waters zich welhaast moesten verzamelen, Aldus ontstond

die merkwaardigeaanschakelingvanGrooteMerenf Albert-
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meer, Albert-Eduard-meer, Kivu-meer, Tanganika-meer,

Moero-meer enBangwelo-rDeer;ziedeKaart),die onzeKolo-

nie ten oosten begrenzen.

Bergen. — 1° Na de nederzinkiug-, die de bekkens der

Groote Mereu vormde,rezen de raudeu derzelve.tengevolge

eener ouderaardsche drukking.

omhoog eu veroorzaakttn

twee eveu\\ijdig loopen-

de bergketeiis,gekeud

OQder den naam van

oostelijke en weste-

lijke (c bergketeii

van den centraal

Graben ». — De
eerstedierberg-

ketens,de eeni-

ge die voor ons

belangoplevert,

vangt aan ten

westen van liet

Tanganika-meer,

tusschen den 7'''^"

en den S^"^*^" graad

Ziiiderbreedte (zie de

Kaart). Zij vormt daar de

Marungii-Bergen (1,100 me-
ters hoogj,om ziclidaarna noord-

waarts, tot boven het Albert-meer
nit te strekken, waar zij de Blaiiwe Bergen (1,000 a

1,200 meters) uitmaakt.

2° Eeue nitstortiug van volkanisclien aard, de Virnnga-
Bergen, vervult de kloof, door de aardscheiiring teweeg-

gebiaclit, tusschen liet Kivu- en bet Albert-Eduard-meer.
Aclit kratervormige kruinen werden daar gevonden, waar-
van sleclits twee nog in werking zijn.

3° Benoorden liet Albert-Eduard-meer rijst de bergketen

van den Ruenzori, wier hoogste toppnnt, de Margarita-
spits, 5,i3o meters bereikt. De lielft dier bergmassa ligt

op engelsch Gebied; hare kruinen zijn met eeuwigduren-

lii liet woud



— 30 —

den sneeuw bedekt en men treft er ook ijsbergen aan.

4" Eene reeks lioogten,diezicli nietboven dei,800 meters

verheffen, vindt men in Katanga. Vooreerst de Mitiimba

bergketen : zij begint op de Congo-Zambesi waterscliei-

dingslijn, bij de bronnen van den Lubudi, en richt zicli

noo^d-oost^vaarts naar bet Tanganika-meer, waar zij zicb

met de Marungu-Bergen vereenigt. — Daarnevens liggen

de Kiindeliingii-Bergen (i,5oo tot 1,700 meters), bewesten

liet Moero-meer, tot aan den 10''®" graad Zuiderbreedte.

5° In bet westelijk gedeelte der kolonie, doet zicb de

keten van bet Kristalgebergte op. Zij loopt, evenwijdig

aan de kust, van portugeescb Angola af tot in Kamerun
(ten noorden van franscb Congoland) en is, door uit-

gestrekte vlakten, van den Oceaan gescbeiden. De verbef-

fing des bodems, die in 't algemeen geen 700 tot 800 meters

te boven gaat, biedt nergens den waren vorm van spits of

kruin aan. In bet gedeelte dezer keten, dat door onze

kolonie loopt, kan men onderscbeiden : a) de bergmassa
van Palabnla (56o meters lioog), rotsaclitige beuvelenrij,

die beneden Boma aanvangt en baar toppunt ten oosten

van Matadi bereikt; — b) bet Bangii-bergvlak, bezuideu

den Congostroom; gemiddeld 65o tot 750 meters boog.

De bodem bestaat uit kleiscbilfer en donkerbruinen

barden zandsteeen. Tusscben de beuvelen van zijue

gerimpelde oppervlakte, verbeft zicb een belangrijke

spits, de Uia-berg (i,o5o meters), om denwelken de spoor-

weg van Matadi naar Leopoldville eenen draai maakt en

dan bet bergvlak, op de boogte van 741 meters, nevens
Tbysville overklimt.

De breedte van bet Kristalgebergte, op congoleescli

grondgebied, bereikt ongeveer 55o kilometers : zij wordt
gerekend van Boma tot Bolobo, waar alle bergwezen
bepaald verdwijnt. — Dwars door deze bergketen been,

boort de Congostroom zicb een naiiwen doorweg ; daar ook
vormt bij de twee en dertig beerlijke Lioingstoiiewater-

valleii, waarvan verder gewag zal gemaakt worden.
De zeekiisi (35 kilometers lang) bestaat uit zandig strand

en steile roodaardige klippen, die aan tamelijk moerasacb-
tige en ongezonde landouwen grenzen. — Benoorden den
stroom, verbeft zicb de bodem en vormt de bobbelige en
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boschaclitige streek van Mayumbe (naam die goiiw der
bosschen beteekent).

Meren. — Belialve de Groote Meren der oostergrens
onzer kolonie, waarvan wij liooger gesproken liebben,

verdient melding gemaakt van de volgende : Leopold II-

meer, Tiimba-meer, Kisala-meer, Upemba-meer en Kabele-

meer (deze drie laatste in Katanga, bij den samenloop van
den Lualaba en de Lufira).

In liet hoofdstuk over de Stroomen, zulleu wij eenige

bijzonderheden aangeven nopens de voornaamste dezer
meren.

Moerassen. — Gelijk bet geschiedt in al de landen,

waar de mensclielijke bedrijvigbeid niet tusschenbeide is

gekomen, zoo vindt men in Congo uitgestrekte moeras-
achtige gewesten.

Hetgeen Livingstone « spons » noemde, is slechts een
soort van moeras : bet bestaat uit drijvend plantgewas,
een mengsel van kleine ineeugegroeide wortels, dat onder
de voeten wegzinkt en op zwart modderacbtig water rust.

De nabijbeid van moerasacbtige gronden is altijd

ongezond : zij wasemen lucbtvergiftende miasmen uit en
duizenden insekten en microben krielen er in bet water.

DE MIDDEN-KOM

Het grootste gedeelte onzer kolonie bestaaat uit eene
uitgestrekte en, in baar midden, ingezonken vlakte.

Oudtijds, gedurende de geologiscbe tijden (2''^ en
3^'® tijdvak), was deze midden-kom met eene binnenzee
overdekt, waarin de rivieren en de meren der omliggende
boogvlakten zicb kwamen uitstorten. Deze waters kwa-
men er terecbt, met aanbrengiug van al de verweerde
stoffen, die zij op bunnen weg losgerukt badden.
Daar de bodem dezer kom niet waterpas lag, maar

zacbtjes westwaarts glooide, zoo moest de drukking dier
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watermassa lievigst naar den kaut van den liuidigen

Stanley-Pool werken, waar zij door liet Kristalgebergte
gestuit wei-d. De aardkunde nn Icert ons dat, op zeker
tijdstip, eene nederzinking des aardbodems, vergezeld van
scheuring der rotsen, in deze bergketen plaats greep. Van
toen af, begonuen de waters der binnenzee zich in den
Atlantischen Oceaan uit te storten. Het versebil van
boogte was zeer aanzienlijk : ook de stortvloed viel de
bergmassa aau met lievige omstuimiglieid en groef er zicli,

op korten tijd, eenen diepen uitweg door. De waterboogte
der binnenzee zakte meer en nieer, en, na volledige ont-

ruiniing, ontstond allengskens bet bedendangscb w^ater-

wezen. De bijrivieren van bet boogland begonnen buune
bedding te bauen en de regenwaters, laugs de ricbting der
grootste sobuinbeid wegspoelende, gaven eiudelijk aan
de streek baar buidig voorkomeu.

De grootste diepte der midden-kom is langs bet Leo-
pold Il-meer en bet Tumba-meer gelegen : daar is men
slecbts 340 meters boven den zeespiegel. Van daaraf,

begint de bodem zicli, met eene nauwlijks merkbare bel-

ling, te verbeifen, licbtjes gerimpeld door enkele beuvel-

rijen die de rivierbekkeus van elkander scbeiden. Aldus
vertoont zicb de aanblik der streek tot boven den Ubangi
en den Midden-Uele, noordwaaits; tot den 25*^^^" graad
Oosterleugte van Greenwicb,oos/ffaar/s;tot den S'*^" breed-

tegraad, znidwaarts en den iS^^^" gi-aad Oosterlengte (in

't franscb Congoland), westivaarts (zie de Kaart). — Van
deze grens te beginnen, verbindt de bodem zicb met bet

boogland door kronkeleude, meer verbevene en steile

beuvelrijen, van 5oo tot 600 meters boogte, tusscben

dewelke de rivieren zicb diepe heddingen beginnen uit te

liollen.

In de middenstreek, ziet men ecbter eenige oneffenhe-

den, meer opmerkbaar doorbunne eenzaambeid dan door

buune boogte. Noemeu wij alleenlijk : 1° den Pogge-Berg

(470 meters), op den Midden-Kasai ; 20 de hoogolakte der

Opper-Lukenie (45o meters) en 3° de beuvelen van Upoio

(tusscben den Cougo en de Mongala).
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NATUUR DER DELFSTOFFEN
EN DES BODEMS

Aangaande den oiiderdom, zullen wij de aardkundige
voortbrengselen verdeelen : i° in aloude; 2° miii oiide, en
3*" nieiiwere formatien.

1° Aloude formatien. — a) Kwarts, graiiwakkwarts
(quartzites) en bladsteen (pliyllades) worden gevonden in

het bekken van den OiJiJer-Lualaba.

b) Kalksteen (calcaire) beviudt zich overvloedig in

dezelfde streek; daarenboven, nevens de twee oevers

van den Aruwimi, bij den Rubi, in

den berg Samba

Te Popokabaka. — Op de rivier de Kwango

(zuid-oosten van het Kasaidistrict) en de omstreken van
Stanleyville. Het oostelijk gedeelte van bet Kristalge-

bergte is 00k zeer rijk aan kalksteen, die voortreffelijke

kalk en marmer van de beste soort opl evert.
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2® Min oude formatien. — Vertegenwoordigd : a) door

den rooden zandsteen (gres rouge) : deze is hard, veld-

spaath bevattend, dikwijls vergezeld, bijzonder in de

onderste lagen, van schilfersteen (schistes) en grauwak
(psammites). De roode zandsteen wordt aangetroffen op
de zijkanten van liet Kristalgebergte en bijzonder in

Katanga.

b) Door den witten of zachten zandsteen van den Opper-
Congo : deze is zeer gemeen en overdekt bijna liet gansclie

bekken der oudere binnenzee; bij is kiezelachiig {siMceux),

wit of geelachtig, zeer zuiver, zacht, licht fijn te wrijven

en lagen vormende van buitengewone dikte.

c) Op de twee oevers van den Congo, te beginnen van
Bolobo tot aan den Lomami, en ook op de oevers van
zekere bijrivieren, vindt men oude aanslijkingsgronden

(alluvions anciennes).

d) Het grootste gedeelte van bet Congo-bekken is met
eenen onmetelijken nederslag van afzettingstoffen (sedi-

ments) overdekt : men ontmoet dit vooral op de zijkanten

der valleien. De bodem bestaat uit leem-zandachtige aan-

slijkingsgronden, grijs, geel of roodachtig van kleur en

rustende op een bed van gerolde keisteenen (cailloux rou-

les). Deze aanslijkingen bevatten bijna altijd eeue groote

boeveelheid van ijzeroxyde-hijdraat (liydroxyde de fcr),

dat zicli dikwijls samenboopt onder vorm van kernen of

zelfs lagen van lunoniet uitmaakt : onder deze verscbillige

gedaanten wordt bet, in de streek, als ijzererts gebezigd.

Deze soort van grond wordt soms ook lateriet (i) of late-

ritische aarde genoemd.

3° Nieuwere formatien. — Deze vertoonen zicb alien,

zonder uitzondering, aan de oppervlakte des bodems.
Het zijn : a) de produkten der ontbinding van de oudere

bergstoffen. Deze ontbinding geschiedt onder den invloed

van den dampkring. De samenstelling dezer produkten
verscliilt natuurlijk met de natuur der onderliggende

(i) Van 'tlatiju later, dat baksteen beteekeut. Zoo genoemd om de
kleur der aarde, die roodachtig is gelijk baksteen.
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bergstoffen. Zij is leemachtig, als de ondergrond uit schil-

fermica (micascliistes) bestaat, zooals iu liet Aruwimi-
woud, of uit schilfersteen (scliistes), zooals iu Katauga, of

uit leemachtigen kalksteen (calcaire argileux). — De witte

of zachte zandsteeii vau Opper-Cougo vormt, nazijne ont-

bindiug, groote zandacbtige strekeu die zeer vrucbtbaar

ziju.

b) De prodiikten van het zijpelen op de hellingen, onder
inoloed van den regen. — Het overscbot der outboudene
stoffeu die deu oudei^groud uitmaakten, wordt dikwijls op

de belliugen eu tot in bet diepste der valleien medege-

voerd : dit doet zicb bijzouder voor bij naakte gronden,

die door geeu gewas bescbut zijn. Eene scbiftiug grijpt

plaats gedurende deze vervoeriug : de grovere kiezel- en

zandachtige stoffeu wordeu op de belliugeu afgezet, ter-

wijl de leemachtige, die fijuer en licbter ziju, verder

wordeu medegevoerd en eindelijk op de laagste plaatseu

terecbtkoiuen. Ook ziju doze laatste veel vrucbtbaarder

dan de audere, welke gewoonlijk eeu mager en scbraal

voorkonien bebben.

f) De nieuwere aanspoelingen der waterloopen. — Deze
bestaan uit verscbillige aardstoffeu, vau bet boveulaud

medegevoerd en op de oevers afgezet. Op deze wijze vor-

uaen ziub afzettingslagen vau zandachtigen of leemachti-

gen aard, die soms ook gerolde keisteenen inboudeu,

voornamelijk in die strekeu waar de waterloopen stort-

vloeden uitmaken.

In eeu bijzouder lioofdstuk zal gebandeld wordeu over

de mijnen en de mijnstoffen.

DE STROOMEN

Hunne namen. — Wij bebben reeds gezegd dat de Con-

gostroom, toeu de scbeepsvoogd Diego Cam er de monding
van ontdekte (i485), Zaire beette (eeue wijzigiug van het

iubeemscb woord « uzadi » = groote rivier).
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Toen Stanley, in 1869, den Lualaba (i) afvoer (die niets

anders was dan de Congo), vond liij dat die stroom van
naam veranderde bij ieder zijner bijrivieren; daarom
noemde liij hem den « Livingstone » (2), een naam die,

niettegenstaande Stanley's verlangen, niet is blijven

voortbestaan.

De Imidige naam komt voort van liet « koninkrijk van
Congo », dat zicli eertijds op den linkeroever der stroom-
monding uitstrekte en waarover wij gesproken liebben, op
bladzijde 25 (in eene nolo).

Onder de bijriuieren, zijn er versclieidenedie verschilUge

namen dragen of droegen, op verschillige pnnten van

liauaua. — Prauweu. — Krijgsuet'eiiingeu der soldaten

liunnea loop. Zieliier den uitleg van dit zouderling ver-

scliijnsel. Wauneer, in de eerste tijden der verkeuning,

uen reiziger eene groote rivier tegenkwam en liaren naam

(i) Lii, eerste lettergreep van talrijke nameii, beteekent rivier;

Lualaba = de groote rivier.

(2) Ter gedaehtenis aan Livingstone, die hem ontdekt had.
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aan de inboorlingen vroeg, antwoordden deze meestal,

in liunuen tongval : « root water »; de Earopeaan schreef

terstond bet woord neer en gat' het tot naam aan de rivier.

Wanneer een andere reiziger de rivier op een ander
punt tegenkwam, kreeg hij hetzelfde antwoord, in een

andereu tongval, en gaf Let op als den waren naam, enz.

Zoo zijn de Ituri en de Aruwimi sleclits eene rivier; zoo

ook de Lukenie en de Fini; de Tsliuapa en de Rubi; zoo

nog dragen sommige bijrivieren tot vier of vijf verscbil-

leudenamen, enz.

Heden tracbt men, natuurlijk, de zaken wat te vereen-

voudigen en slecbts eenen naam te behouden.

DE BRONNEN VAN DEN CONGOSTROOM

De kwestie is nog al ingewikkeld en verscbeidene

tbeorien staan tegenover malkander.

De uitviuder van ieder dier tbeorien geeftzijne redenen

aan, dewelke de beste zijn, — dat is klaar! — om aan zijne

zienswijze de voorkeur te geven boven al de andere.

Zoo komt bet dat eerst de langste tak van den Malaga-

razi, dan de Sbambezi, de Lualaba, de Lubudi en eindelijk

de Kulesbi beurtelings de eer gebad bebben door te gaan
voor de moedertak van den grooten stroom.

De Malagarazi, eene weinig bekende rivier, valt in bet

Tanganika-meer, aan den oosterkant, een weinig iager als

Udjiji (zie de Kaart).

De Kulesbi loopt links van den Lubudi en ontspringt,

even als deze laatste, bij de zuidergrens ouzer Kolonie :

langen tijd loopen zij evenwijdig naast malkaar om einde-

lijk samen te vloeien.

Stroomafwaarts na den samenloop, beet de rivier

Kiileshi, voor degeue die dezen laatsten aanzien als

moedertak van den Lualaba (Congo); zij heet Lubudi, voor

de voorstanders der tegenovergestelde meening.

Hetgeen, deze laatste jaren, den Kulesbi eenig belang

beeft bijgezet, is, dat kapiteiu Lemaire zou bemerkt

bebben, dat bij, op dezelfde Zuiderbreedte, ten minste twee-

maal zoooeel water levert als zijn mededinger, de Lubudi.
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BELANGRIJKIIEID VAN DEN CONGOSTROOM

Zijne leugte bedraagt ongeveer S.gSo kilometers. Te
beginnen van de bron zijner laugste vertakking (de

Sliambezi) tot aan den Oceaan, stroomen zijne waters op
eene lengte van 4.800 kilometers (de Schelde, 43o kilo-

meters; de Maas, 960 kilometers).

Achtereenvolgens Lualaba en Congo genoemd (om geen
andere namen te vermelden), strekt liij zicli uit over de
drie boven malkander liggende vlakken van het grond-
gebied der Kolonie. Van het eene vlak op het auder, valt

hij plotselings neer : vandaar de watervallen. De Stanley-

Falls maken den overgang uit tusschen het derde vlak en
het tweede; de Livingstone-watevvallen, tusschen het

tweede en het laagste. — In de bergstreken van Katanga,
enz., zijn de watervallen en de snelstroomingen uiterst

talrijk, zoowel bij den Congo als bij zijne nevenriviereu

(zie de Kaart en de Verklaring- ervan).

Zijne zijtakken inbegrepen, voert de Congostroom de

waters af van een gebied dat op 3,770,000 vierkante kilo-

meters mag geschat worden (de Schelde, 20,000 vierkante

kilometers; de Maas, 3o,ooo vierkante kilometers). Door
zijne waterhoeveelheid en de uitgestrektheid van zijn

bekken, dat enkel door het bekken van den Amazone
overtroffen wordt, is hij de tweede stroom der wereld;

voor de lengte ueemt hij den tienden rang in.

Die reusachtige stroom vormt, in Midden-Afrika, eenen
voortreffelijken indringingsweg die, om de gemakke-
lijkheid der vaart en den rijkdom der besproeide streken,

noch voor den Niger, noch voor den Zambesi moet onder-

doen.

Geringer dan de Nijl, ten opzichte der lengte, overtreft

hij dien stroom door de geschiklheid zijner bijrivieren :

langs deze waterwegen, wier lengte i5,ooo kilometers

bedraagt, kan men, zonder hinderpalen, van den Stanley-

Pool af, door geheel de middeustreek uitvaren, en, mits

het overkomen van eenige watervallen en snelstroomen,

tot de uiteinden van het grondgebied.
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Het eenige dat de waarde van dit bewonderingswaardig

waternet verraindert, is dat het, op twee pimten, door

onovervaarbare watervallen versperd is. Edoch, die

liinderpalen, welke de economische ontwikkeling van den

Opper-Congo langen tijd verliinderd hebben, zijn lieden,

bij middel van spoorwegen, nit den weg geriiimd,

De monding van den Congo bezit drie havens, in diep

water : Banana, Boraa en Matadi. Geheel het jaar door,

kimnen de zeeschepen er binnen varen en tegen wind en

storm beschiitting vinden. Deze ligging is waarlijk bevoor-

recht, aaugezien, van Gabon tot Sint-Panl van Loanda, in

al de havens zonder ouderscheid de sohepen genoopt zijn,

op verscheidene kilometers van de kust, te aukeren.

BESCHUIJVING VAN DEN CONGOSTROOM

De loop van den stroom bevat drie voorname deelen :

het ecrste, gaande van den oorsprong tot aan de Stanley-

Falls; hefc tweede, van de Stanley-Falls tot den Stanley-

Pool en het derde, van den Stanley-Pool tot aan de zee.

De kwestie der broiinen van den Congo, hebben wij

reeds onderzoclit.

I" De Lualaba (vroeger Nzilo genoemd, in zijn opper-

gedeelte) (i), komt van de zuidergrens der Kolonie. Door
talrijke snelstroomingen versperd, vloeit hij, onstuimig als

een stortvloed, de Mitumba-beigen voorbij ; dan sehiethij

door de woeste Engte van Zilo, die liier 60 meters en

elders nauwelijks i5 meters breed is, op eene diepte van

400 meters! Hij vormt er Lvatervallen (2), die eene ontzag-

lijke werkkracht voor het mijngebied van Katanga zullen

kunnen daarstellen.

(i) De Lualaba heette vroeger i\zilo of Zilo, boven zijn samen-

loop met den Kuleshi en Kamolando, nadien; hij droeg dezen

laatsten naam tot aau de Hellepoorlen, waar hij eindelijk Lualaba

begon le heeteu, Men heeft, met reden, deze nuttelooze verwikkc-

liug van iiamen afgcschaft.

(2) In dewelke hij van eene hoogte van 3oo meters, bijna lood-

recht, in het dal nederstort.
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Nadat de Kiileshi (of de Liibiidi, indien men verkiest),

zicli met den Lnalaba vereenigd lieeft, neemt deze een

breeden, suellen, ondiepen loop en geeft zijn naam aan
den stroom tot aan de Stanley-Falls (of alleenlijk tot aan
de Hellepoorten, volg-ens somniige sclirijvers) (i). Een
weinig stroomafwaarts na den samenloop, schiet de vloed

neer in de Kalengwe-watervalien ; dan klotsen zijne gol-

ven tegen de klippen der Konde-snelstroomen ; daarop (te

Bukama) begint de eerste door stoombooten beuaarbare

afdeeling-, die tot aan Kongolo (of Hellepoorten) gaat en

660 kilometers lengte telt. Deze Poorten zijn niets anders

dan eene rotsaclitige bergengte, nauwelijks 5o meters

breed, waarin de stroom, die te voren eene middelbare

breedte van 5oo meters had, zich sameutrekt, zicli ver-

dringt om vervolgens vijf reeksen van onovervaarbare

snelstroomen te vormen. Van daar vloeit hij in eeue heu-

velachtige streek, met eene breedte van 1,200 tot 4,5oo me-
ters volgens liet jaargetijde, stroomt de Nyangwe- en

Shaiubo-ivateruallen af en begint uu zijnen toclit doorliet

groot Woiid van den Euenaar.
Van Kindu af, begint eene nienwe beuaarbare afdee-

ling, 3i5 kilometers lang(2). Een weinig voorbij Ponthier-

ville wordt de vloed door rotsachtige dammen, deels uit

roodeu zandsteen bestaande, in zijnen loop verliiuderd :

liij braist er ovei'heen en vormt alzoo de zeven gevaarlijke

watervallen der Stanley-Falls, aan welker uiteinde wij de

standplaats Stanleyville ontmoeten. Deze ligt 428 meters

boven liet zeevlak. De lengte der Falls bedraagt 160 kilo-

meters.

2" Aan den voet dezer watervallen, wordt de stroom

weer bevaarbaar tot aan den Stanley-Pool dien hij bereikt

na boven den Evenaar eenen grooten cirkelboog beschre-

(i) Volgens dezeu, begint de stroom Congo te lieeten van af de
Ilellepoorten.

(2) Een spoorweg, van Kin<lu tot Kongolo (boven de Hellepoorten),

is sodert korten tijd voltrokken. — Gelijk wij reeds gezegd hebben,
zijn de spoorlijnen, langs de Stanley-Falls en de Livingstone- water-

vallen aangelegd, sedert lang in werkzaamheid gesteld.
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ven, en daarna zuid-zuid-west gevloeidte hebben. Op dien

doortoclit, 1,600 kilometers laiig, en waarvan liet grootste

gedeelte in liet Evenaarswoud gelegen is, daalt de Congo
slechts 144 meters. — Bij de Stanley-Falls knagen de
waters hnnne oevers uit, die 5 tot 10 meters lioog zijn en,

met groote brokken in den vloed neerstorten; dan spreidt

de stroom zieh wijd open : zijn gladde spiegel is verscliei-

dene kilometers breed, en, gednrende het regenseizoen,

stijgen zijne wateren zelfs tot in liet woud dat gedeeltelijk

overstroomd wordt. Hij vormt taliijke vertakkingen die

eene meuigte eilanden omsingeleu, waarvan sommige
100 kilometers lengte tellen, en die alien met een weeldri-

gen plantentooi bedekt zijn. Soms versmalt de stroom

tussclien oevers die liij allengskens afbrokkelt ; maar
weldra berneemt hij zijne vorige wending, eilanden en

kaualen vormeude en eene ongemeene breedte bereikende
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tasschen de twee uiterste oevers. Zoo breidt hij zicli iiit

in drie lange « pools » welke, met de lage eilandenreeksen,

die zicli in hun midden voordoen, 35 tot 45 kilometers in

de breedte beslaan (van Brussel tot Antwerpen =: 44 kilo-

meters). — Met de Tamba-en Leopold Il-meren, vertoonen

ze de laatste overblijfsels van de vroegere binnenzee.

Een lionderdtal kilometers bezaiden den Evenaar,

begint de, met diclite bosschen afwisselende, savana. Ver-

der vergaderen zicli de vertakkingen van den stroom in

eene bedding; de oevers worden hooger eu vormen gra-

zige heuvels met afgeronde toppen. De vloed versnelt; de

Cougo beeft de eerste golvingen van liet Kristalgebergte

bereikt. De oevers komen steeds nader tot malkander; zij

liggen nog slechts 5oo tot 700 meters van een; de berg-

rimpelingen worden dieper, de waters braisen, de vloed

wordt onstuimig : hij dringt in eene g-eiil die plotseling

eindigt in een bekken, waar hij zijn watervlak over 4^0

tot 5oo vierkante kilometers uitbreidt : bet is de Stanley-

Pool.

Te noorden dezer breede kom, op den franschen oever,

rijzen blanke rotssteilten op, « Dover-rotssteilten »

genoemd (i); daar achter liggen golvende hoogvlakteii,

waarover de saoana, hier en daar door beboschte laagten

doorsneden, zich tot aan den gezichteinder uitstrekr.

Diclite groepen palmboomeii, die de dorpen der inboor-

lingen aanduiden, komen de eentonigheid van het land-

schap verbreken.

De belgische oever (linker oever) is eene lialfronde

hoogvlakte, waarachter, op 6 kilometers afstand, eene

heuvelrij zich uitstrekt. Nabij het water, prijken groepen

van dikstammige Baobabs; zij geven aan het landschap

zijn kenmerkend uitzicht.

Het uitgestrekt eiland Bamii (fransehe Bezittingj ver-

deelt den « Pool », volgens de as van den stroom, in twee

ongelijke deelen welke nog doorzaaid liggen met kleinere

eilanden en uitstekende slijkige aanslibberiiigen. Leopold-

(i) (jrelijkeude op die welke te Dover, iu Eugelaud, gevondeu
worden.
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ville is opgericht aan den boord eener kreek, links van
den iiitweg der wateren ; tegenover ligt Brazzaville, op
den franschen oever.

l)v liaohab
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3° Uit den Stanlej'^-Pool dringt de ontzaggelijke water-

massa, tussclieii reusachtige rotseu ingesloten, in eene
enge, kronkelende en woeste bergkloof. Daar bruist en
schuimt de Congo in vervaarlijke draaikolken ; liij rukt
de plantenoverblijfsels, die hij tot daar bad medegevoerd,
niteen; loopt geweldig storm tegen zijne booge steile

oevers; bespat de groote rotsblokken, die zijnen loop ver-

binderen, met zijne stuivende waters en vormt de
32 Livingstone-watervallen, samen 220 meters boog, op
eenen doorloop van 36o kilometers. — Hier, tusscben
loodreebte rotswandeu, too tot 200 meters boog, inge-

sloten; verder, uitgebreid in onlzettende draaikolken,
di-eunt de stroom, oiider plotseling en onopboudelijk
dwarrelen, eene wilde, woeste en cbaotiscbe streek

voorbij. De 41,000 tot 72,000 kabieke meters water die bij,

per seconde, meestroomt (i), storten en verdringen zicli,

met scbrikwekkende maalstroomen, in gangen niet zoo
breed als de bedding der Scbelde, voor Antwerpen (2).

Het onstnimig woelen der wateren stilt slecbts een
weinig, van Manyanga tot Isangila, waar de oevers tot

2,000 meters van malkander liggen. Dan berbeginnen
weer snelstroomen en watervallen, door bocbten en kron-
kelingen, tot aan den Yellala-waterual, die de laatste is.

Hier komen de wateren eindelijk totbedaren; de Congo
is nu 800 meters breed; bij loopt Matadi voorbij, alwaar
bij 1,450 meters bereikt, Wat verder, verdringt zicb de

macbtige vloed in den recbtboekigen boclit van den Helle-

ketel (3). Weldra ziet men geene woeste rotsbergen meer,
maar alleen afgeronde lieuveltoppen ; de oevers verwij-

deren zicb in een armtierig landscbap, waar vooral booge
grasplanten met Baobabs en J5orassHS-palmboomen, die

er boven uitsteken, ontwaard worden; bier en daar komt,
te midden van den vloed, een eilaiid te voorscbijn.

(i) Xaar gelang het jaargetijde.

(2) Schelde : breedte der bedding- : om meters; waterdebiet, per
seconde, 2,G43 kubieke meters.

(3) « Chaudroii d'Eufer ». — Tot nu toe hebben de peilingen de
juiste diepte van dezen verschrikkelijken draaikolk nog niet kunnen
bepaleu.
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V66r Boma is de stroom 5,ooo meters breed; de keten

des Kristalgebergten is liij uu eiudelijk door. — Daar
begint de groote baai, gevormd door de monding van den
Congostroom. Het eiland Mateba (14,000 hectaren) en een

groot aantal andere eilanden verdeelen deze in kreken en

geulen, — een waren doolliof — waarover een dicht geloo-

verte benenneigt. Die veelvuldige vertakkiugen, waarvan
de bevaarbare geulen zich nog al dikwijls verplaatsen,

komen weer samen voor zij zicb storten in den Atlan-

liscben Oceaan, tusschen de punt van Banana (belgisch)

aan den rcchter- en de ponta do Padrao (i) (portugeescb),

aan den linkerkant.

De monding- is i3 kilometers breed en, op sommige
plaatsen, 600 meters diep. Bij middelbaren waterstand,

vervoert de stroom (per seconde) eene watermassa die

70,000 kubieke meters beloopt en die 120,000 kubieke

meters bereikt, bij de zwellingen van April-Mei en

November-December (de Schelde, voor Antwerpen :

2,643 kubieke meters).

Zoo lievig is de macht van den stroom, dat liij niet alleen

de tij terugdrijft en de deiniug doorbreekt, maar dat het

water der oppervlakte nog zoet is, op 20 kilometers van de

kust. Tot op 65 kilometers, belioudt het zijne bniinachtige

kleur, voortkomende van de aarde, aan de oevers van den
opper-stroomontrukten verder medegespoeld; op 4^0 kilo-

meters hebben de zeebaren nog eene geelachtige tint. —
De bedding- van den stroom zet zich voort, in de diepte

van den Oceaan, tot 480 kilometers van de kust. Van
weerskanten dezer onzaggelijke groeve, hebben de meege-

spoelde grondstoffeu en allerlei puin zich opgestapeld tot

eenen dam, wiens toppunten tot 1,800 meters boven den

zeebodem uitkomeu. Men schat dezen neerslag op 35o mil-

lioen kubieke meters per jaar.

(i) Pant van den Steen met opschrift : zoo geuoemd om het in den
steen gehouwen opschrift, dat adiniraal Diego Cam aldaar liet

oprichten. — Van daar 00k de uaam Rio do Padrao, dien de stroom

eenigen tijd droeg.
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BIJRIVIEREX VAN DEN CONGO

Het getal der bijrivieren is zeer aanzienlijk. Onmogelijk
ze alien aan te geven. Op de Kaart, die ons werk verge-
zelt, zal men diegene aaugestipt vinden die van eenig
belaug kunnen zijn.

De twee vooruaamste,de /vasaz en de Ubangi, Yerdienen
eene bijzondere aandaclit; de Inkisi is ook eene melding
waardig.

1° De Kasai. — Hij is de tweede bijrivier, ten opziclite der
watermassa, maar de eersie voor de uitgestrektlieid van
zijn bekken en de lengte van zijn bevaarbaar waternet.

Te Kasongo (in het bskken van den Sankiru). — Groote dreef.

De Kasai ontspringtin de Masamba-bergen (portugeesclie

Bezittingen) en komt in de Kolonie binnen na, op een
grooten afstand, bare greuslijn gevolgd te bebben. Bij de
Wissmann-waterualien (op ongeveer 5 graden 3o minuten
Zuiderbreedte),grenspaal der stoombootvaart, daalt bij in

de midden-vlakte neer. Verder, ontvangt bij de waters van
do Liiliia en, daarna, die van den Sankiirii. Zijue bedding
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neemt in breedte toe en, na den sanienloop met den Sau-

kuru, liggen zijne oevers, te voreu 800 meters, op i,5oo en

2,000 meters van malkauder. In deze streek, prijkt een

weeldrige plantentooi op zijne boorden, terwijl, aan de

grenzen van liet Kwango-district, zijne oevers steeds

armer worden aan plantengewas.

Nog gezwollen door de waters van den Kwango, spreidt

de Kasai zicli uit en vormt den aanzienlijken Wissmann-
Pool (ongeveer 10,000 meters breed); eilanden en zand-

platen komen daar te voorschijn ; eiudelijk ontvangt bij de

waters van de Fini-Lukenie. Wanneer de rivier de eerste

golvingen van bet Kristalgebergte bereikt, verandert

baar uitzicbt : bet dal vernauwt tusscben leemen wanden
en rotsige beuvelen, bedekt met scbralen plantengroei.

Daar, door eene enge en diepe watergeul, niet meer dan

400 meters breed en 20 kilometers lang (de Engte van den

Kwa), werpt zij zicb als een onstuimige stortvloed in den

Congostroom, met eene breedte van 640 meters.

De standplaats Kwainoiiih (naam, die mond van den

Kwa beteekent) is bij den samenloop gelegen. — Dima, bet

middenpimt van bet Kasai's Vennootschap, dat meester

is van den rekgombaudel in beel deze streek, ligt op den

linkeroever van den Kasai, een weiuig booger dan de

samenloop met den Kwango.
De Saukuru is bevaarbaar met stoombooten tot Lusambo

(zie de Kaart); de Lulua, tot Luebo; de Kwango, tot den
3sten graad Zuiderbreedte en de Fini-Lukenie, tot omtrent

den 24^"^" lengtegraad. — De Kasai, met zijne bijrivieren,

maakt een allerbelangrijkste bevaarbaar waternet uit.

2° De Ubangi. — Door den samenloop van den Uele en

den Boniii gevormd, is de Ubangi de aanzienlijkste der

bijrivieren, ten opzicbte der watermassa. — De Uele

ontspringt in de Blaiiwe bergen; bij vloeit in eene grazige

vlakte,kronkelt tusscben beuvelen, loopt over rotsbanken,

die, bij laag water, deels bloot blijven liggen en talrijke

snelstroomingen te weeg brengen; eindelijk vloeit bij

samen met den Bomii, die de Noordergrens onzer Kolonie

uitmaakt. — Na de samen vloeiing, vormt de Ubangi (zoo

heet voortaan de waterloop) eene bocbt naar bet noorden
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en slaat dau zuidwaarts af, naar deu Congostroom ; talrijke

snelstroomingen belemmeren dezen langea doortoclit. Van
de Zongo-snelstroomen af, die tot de aanzieulijkste behoo-

ren, doet de Ubangi zijue intrede in de midden-vlakte.

De watermassa die liij, per seconde, in den Congo uitstort,

mag gemiddeld op 8,000 kubieke meters geschat worden
(de Schelde, te Antwerpen, 2,643 kabieke meters).

De Ubangi zwelt jaarlijks met de seizoenen; hij is bet

Een afgehakle boom dieut als brug over de rivier. — Eeue tak heeft wortels

geschoteu, heeft zicli opgericlit en vormt een nieuwen stara

laagste, van den i5 tot den 3o April en bet boogste, van den

i5 tot den 3o October (verscliil van boogte : 5 tot 5.5o meters)

.

Zijne lengte (den Uele inbegrepen) bedraagt 2,35o kilo-

meters; zijne lielling is, gemiddeld, van 0.45 meter per

kilometer. Gemiddelde breedte : 3,25o meters.

Hoewel bij, als vaarweg\ te wenscben laat, is de Ubangi
niettemin een gewichtige indringiugsweg naar bet Noor-

den en de rijke gewesten der Azande (benoorden de rivier

Uele).

4
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3" Vermelden wij, terloops, den Inkisi, de voornaamste

der bijrivieren van Neder-Congoland en die, voor meer
dan een Belg, bijzonder belang oplevert. — In de portu-

geesche Bezittingen ontstaan, vloeit liij in eene woudrijke,

meestal nauwe vallei, die, in haar lager gedeelte, zeer

vruclitbaar is. Zijn loop dieut als natuurlijke grens tus-

schen de districten van Neder- en Midden-Congo. Hij

besproeit Kisantu, middenpunt van de Missie der bel-

gisclie Jesui'eten en vloeit onder den spoorweg van Matadi

naar Leopoldville door. De ijzeren brug, over den Inkisi

geworpen, is 104 meters lang.

MEREN, IN BETREKKINa MET DEN
CONGOSTROOM

Zekere meren storten zicli, min of meer rechtstreeks, in

den Congostroom uit. — Wij laten desaaugaande eeuige

bijzonderheden volgen.

1° Het AT/Vu-meer is, door de rivier Ruzhi, in betrekking

met het Tanganika-meer, hetwelk, door de Liikuga, met
den Congostroom verbonden is. Het Kivn-meer (3,o( o vier-

kante kilometers, ongeveer) sluimert op eene boogte van

1,534 meters, in een door de omriugende liooge berg-

massa's gevormd bekken. Zijne diepte, tot nog toe niet

juist gekend, moet aanzienlijk zijn. Midden er in, ligt een

langwerpig eiland.

20 Het Tanganika=meer is, van verre, het aauzienlijkste

der kolonie en door zijne oppervlakte (35, 120 vierkante

kilometers) en door zijne diepte (65o meters). Dit meer
ontstond, in de geologisclie tijden, door den toevloed van

al de wateren der omliggende streken in eene der diepste

spleten der groote aardkloof, centraal Grabeii genoemd.

Het strekt zicli uit, in de leugte, volgens de ricbting van

den Graben en is 640 kilometers lang (= den afstaud van

Brussel tot Grenoble). Zijne breedte is betrekkelijk klein

(3o tot 80 kilometers); zijne lioogte boven de zee is 854 ™®"
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ters. Het waterpeil is aaii uog al tamelijk groote verande-
ringen oiiderlievig, zoodat de Lukuga, die liet meer met
den Cougostroom verbiiidt, nu ecus bij hoogwater staat

en, nu tijdelijk, droog ligt.

De ivester-oeyer alleen is belg-isch. Hij is uiterst wild en
woest; liier en daar komeu liooge rotssteilten te voor-
scliijn. Het Tauganika-meer is van allergrootst belang
voor liet verkeer tussclien Noord en Zuid.

3° De Bangwelo= en Moero=meren. — De bijrivier Liia-

piila komt voort van den Shambezi (lang bescliouwd als de
moedertak van den Congostroom), die in engelscli N3^assa-

Land, bezuiden liet Tanganika-meer, opwelt en het Bang--
welo-meer vormt (4,5oo vierkante kilometers). Dit met
eilanden bezet meer is, in 't algemeen, ondiep; zijne opper-
vlakte neemt ongeveer een derde toe in liet regenseizoen;
zijn watervlak ligtomtrent i,i3o met. bovendenzeespiegel.
Uit liet meer vloeiende, stort de rivier (die voorLaan

Luapiila lieet) zicli in nauwe, door vele rotsen belemmerde
bergengten; verder, spreidt zij zich uit in breede moe-
rassen en werpt zicli eindelijk in liet Moero-meer : dit is

5,280 vierkante kilometers groot, 25 tot So kilometers
breed en slecbts 2 tot 3 meters diep. Het ligt op 972 meters
boven de zee. — De Luapula verlaat dit meer door eenen
nauwen bergpas; vloeit nabij de Mitumba-bergen, snel-

stroomen en watervallen vormende; is nu 2,000 meters
breed, om seffens weer tussclien gaugen van nauwelijks

40 meters te dwarrelen, en, ten slotte, in den loop van den
Congo te verdwijnen. (i)

Vroeger, zijn deze twee meren zeker veel uitgestrekter

geweest; maar naarmate liun afleidingskanaal (met de
rots af te kuagen) verdiepte, is bun watervlak alleugskens

aan 't zakken gegaan. Bovendien, komen er gedurig
meegespoelde aarde en planten aanslibben, zoodat men
voorzien kan dat de meren, in eene nog verre toekomst,

gaiiscli zullen verdwijnen.

(i) Het gecleelte der riviei" tusschen het Moero-meer en den Congo
gelegen werd eertijds Liioua geheeten, uaam dien men soms nog
aantreft.
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4° Leopold //= en Tumba=meren. — Deze ziju over-
blijfsels van de eertijds bestaande binnenzee. — Het
eerste beslaat 2,344, l^^t andere, i,5oo vierkante kilo-

meters; zij loopen nit in den Congo&troom, het eerste,

Paler R. liuta.ve, S. J., Missionaris in Kwaiigo

door de Fiai, het tweede, door den Irebii, die, een weinig

beneden den Ubangi, met den Congo samenvloeit.

Beide zijn ondiepe meren, met zwarte waters en meestal

lage, boschrijke, drassige, zelden door vooruitstekende

klippen onderbroken oevers.
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DE ZWELLINGEN VAN DEN CONGOSTROOM

Men treft er jaarlijks twee aau : de eerste, in April-Mei;

de tweede, de meest aaiizienlijke, in November-December.
Dit zonderliug verschijusel komt hieruit voort : gelijk

al de stroomen die weerzijds van den Evenaar liggen is de

Congostroom onderlievig aan den invloed der groote

greens, die, op verscliillende tijden des jaars, ten Noorden

en ten Zuiden, neervallen. De eerste verliooging, in April-

Mei, wordt door de ziiiderlijke, de audere, door de uoor-

derlijke nevenrivieren veroorzaakt.

Het verscliil tusschen den hoogsten en den laagsten

waterstand bedraagt, van Matadi tot Boma, ongeveer

Stoomboot laei platletl bodem, in gebruik op deu Oiiper-Gougostroom

eu zijue bijriviereii

3 meters; liet wordt 4 meters, tusschen den Stanley-Pool

eu de Stanley-Falls, en meer dan 5 meters, in deu Opper-
Ubangi.
Dit verscliil ware veel merkelijker, eu de Congostroom,

die grootsclie waterafleiding, zou, door zijne menigvuldige
en groote overstroomingen, liet laud nageuoeg oube-

wooubaar maken, zonder de volgende bijzoudere omstan-
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digheid. Daar men, op eene zelfde breedte, liet droog of

liet regenseizoen lieeft, volgens men zich aan dezen of aan
genen kant van den Evenaar bevindt, voeren de rechter

zijtakken den grootsten watervloed aan omtreat op het

oogenblik waarop de nevenrivieren van den linkeroever

het minste aanbrengen, en omgekeerd. Daaruit volgt een

bijna gelijkmatige waterstand van den Congostroom en

liebbeu de zwellingen, die ieder seizoen voorkomen, de

nadeelige gevolgen niet, welke in tegenovergesteld geval

zouden plaats grijpen.

Voegen wi.j ernog bij dat de smalle doorgang, naar de

Livingstone-watervallen, den stroom eenigszins verspert

en, aldus, groote wijzigingen van den waterstand in

Neder-Congo gedeeltelijk belet.

BEKKEX VAN DEN SHILOANGO

De Mayumbe-streek behoort tot het gebied van den
Shiloango, een kuststroom van 200 kilometers lengte, die

zich in den Oeeaan stort, na de portugeesche insluiting

{enclave) van Cabinda besproeid te hebben. Onder weg,

neemt hij de Lukiila op, die de waters van het rijke

Mayumbes' woud opvangt. In zijn oppersten- en midden-
looj), strekt de Shiloango tot natiiurlijke grens voor het

district van Neder-Congo.

DE WOUDEN

HET GROOT EVENAARSWOUD

Het Groot Woud overdekt gansch de oppervlakte be-

grepen tusschen den i'^f>eu ^^ ^qj^ 29^^^" lengtegraad en tus-

schen den 3''"^" graad Noorderbreedte en den 4''^" Zuider-

breedte (zie de Kaart). Het beslaat ongeveer de geheele

midden-laagvlakte ; het klimt langs de oostelijke hoog-

vlakten op en bedekt zelfs de onderste hellingen van den
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Ruenzori-berg. Het is een der grootste wouden die op
aarde bestaan.

Dit uitgestrekt grondgebied, vijf en twintig maal groot
als Belgenland, is met eene prachtige boom-flora bezet.

Woudersclioon in de vruchtbare landouwen der dis-

tricten van Stanleyville en van den Aruwimi, alsook in de

In het Groot Wmid : boomstammen vermengd
met klimplanten en onderhout

omstreken der Tnmba- en Leopold IT-meren, — waar het

bestaat uit reusaclitige boomen, met heerlijketronken van
3o tot 40 meters hoogte, — vertoont het groote woud meer
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schraalheid in de middendistricten van de Bangala en van
den Evenaar.

Merkwaardig door de veracheideuheid zijner iramer-

groene boomsoorten, biedt Let woud terzelfder tijd eeue

Eeu reusachtige boom, iu liel Groot ^^"oud

buitengewoue afLvisseling- van boonispecieii aan : nergens,

gelijk in onze europeesche bossciien, zal men eene zelfde

soort uitgestrekte opi)ervlakten nitslnitelijk zieu innemen.

Onder de toppen der boschi'cjzen, ziet men tallooze

Stengels van linnen, van slin}>er- en klimplanien bunne
bladeren mengelen : zij kronkelen van stam tot stam, als

om strijd, wie zijn loof zal mogen uitspreiden boven de
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boomkriiinen, waar de 1evenswekkende zoimestralen onbe-

lemmerd neerstroomen.

lu de rijkere gedeelteu en aau de rivierboorden, tieren

onder liet boomgewas, schadiiwlievende planten (Vareus,

Amoineu, Pliryniiun,...) : in die iugewikkelde verwari'iug,

kan een mensch, slechts ten koste van ongeloofelijke moei-

lijklieden,binnendriDgen. Geheeldit onderwDudsch gebied

ligt in liet Laliduister en de liemel is zelden zichtbaar,

Uiteiude van het Groot "SVoud : buomeu en liatien

door den scherm van het looverdak. De lucht is er zwoel

en met eenen reuk vaQ verrottende planten doortrokken.

Wijzigingen in de bestanddeelen of in de doordi'ingbaar-

heid des bodems,doen liet oei'woud zijn diclit bezet en ken-

inerkend vooikomen veiliezen : het onderhout verdiint,

de lianengordijnen verkorten ; elders, laten met moeras-

planten bedekte modderpoelen en drassen een plekje des

hemels verschijnen; elders nog, laten wijd uiteeiistaande,

met gras en struiken omringde dwergboompjes eene nit-
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gestrekte ijle plaats open. Sommige dezer armoedige
plekken zjin enkel lioekeu door de mensclien ontgonnen,
om er moesplanten op te telen, en uaderliand veiiaten; de

kraclitige wasdom van liet plantenrijk doet deze sporen

van de menschelijke bedrijvigheid weldra verdwijnen.

v/<v

De }'alsche Jialoen)jut)tn, uaar beuedeu vau uatuurlijke

steiinpalen voorzieu

Vele boouien van liet groote woud zijn, ouderaau, van
Tiatuurlijke steiinpalen (contreforts) voorzien, die de weer-

standskracht van den stam tegen de rukwinden vermeer-
-deren : de Valselie Katoenboom [Ceiba pentandrum) is er
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een alom verspreid voorbeeld vau. Van den anderen kant,

worden bijkomslige wortels (die uit bet onderste gedeelte

vau den stain nitscliieten, om vandaai' in den grond te

dringen) ook veel aangetroffen : de Parasolboom [Miisanga
Smith.ii), die overal in de kob)nie voorkomt, rust op eene
ecbte stelling uit die wortels samengesteld.

Van Palnibooinen bestaan er weinig soorten; niaar

iedere soort is over een uitgestrekt gebied verspreid. Zoo

De AVortflbonm (Rhizophora Mimgh) : laiderste deel vau deu stam.

Meu ziet er hijhomsti(je wortels, die boven den grond uitschieten

vindt meu namelijk de Raphia's, met buune tot 14 meters
lange bladeren, de Elaeis, de Calamus of Rottiugriet in

bijna bet gebeele bekken van den Congo verspreid; deze

laatste en de Raphia's groeien ecliter slecbts in moeras-

sige of zeer voebtige streken. — In bet boofdstuk over
de Flora, zuUen wij gewagen van economische en andere
planten.

Bij dage, beerscbt er in bet Evenaarswoud eene indruk-
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vvekkende stilte die slechts gestoord wordt door den

onaaugeuamen kreet van eenen vogel of van eeueu aap,

die in den twijgen- en blarencliaos gezeten zijn, of door

liet geritsel der duizenden insekten, die, in de dikke laag

Een Raphia (.Palmboom). De neger, dieii meu in den oksel van een

der oudei'ste bladeren ziet, geeft eeu begrip van liuune lengte

rottende bladeren, op den grond rondkruipen. 's Nachts,

komt er overal leven in : de olifanten stoeien in de rivie-

ren, met vroolijk geschreeuw; de rivierpaarden knorren;

de luipaard laat zijn sclior gebrul liooren ; rond de dorpen
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eu legerplaatsen, komeu de wilde dieren zwerven, op zoek
naar voedsel.

Wanneer de stroom en zjue zijtakken zwellen, spreiden

zij zicli in liet woud uit en zetten liet soms, tot op eeneu
grooten afstand, onder water.

HET MAYUMBE'S WOUD

Benevens liet Groote Woud, bezit onze Kolonie eeu

auder, dat een nog- al verscliillend uitzicht vertoout. Het
is in Neder-Congoland gelegen, ten noorden van Boma, en

vovmthet Mayiimbe'sWoiid : echtecongoleesclieArdennen,

met eenen zeer oueffen, bergaclitigen grond en eene min
of meer ruwe bevolking. De soms steile lieuvelen rijzen

van 5 tot 600, zelden tot 700 meters.

Deze woudrijke streek, die ongeveer 4© kilometers ten

noorden van den stroom aanvang ueemt, strekt zicli uit

over den Sliiloaugo, op fi-anscli Gebied, en zelfs verder, tot

langs den golf van Guinea. Zij vormt eene bebosclite

landstrook, 40 tot 5o kilometers breed, waarop de wind
die, bijna het gelieele jaar door, van den Atlantisclieu

Oceaan uoord-oostwaarts blaast, een weldadigen invloed

uitoefent. De voclitiglieid, die liij meebrengt, komt op de

lieavelen welke bet vaste land omzoomen als regeu of

uevel te neer. Het droge seizoen laat er zieli 00k gevoelen,

docli getemperd door een dikken mist, die dikwijls des

nacbts opkomt en soms eenen stuifregen teweegbrengt.

Onze kolonie bevat slechts een 100,000 bectaren van bet

Wester-Woud. — Men treft er al de gewassen aan die liet

groot Evenaarswoud kenmerken. De Elaeis Palmboom
(00k Oliepalni gelieeten) moet ecbter als de meest ver-

spreide en de nuttigste boom dezer streek aanzien worden.

Zijne vrucbt bevat twee soorten van olie : eene, in het

vleezig gedeelte der vrucbt; de andere, in de kern. De
eerste, depalinolle, wordt door de inboorlingen voorbereid

:

zij benuttigen ze, vooi" bun voedsel, en voeren er eene

groote boeveelbeid van uit, door tusscbenkomst der
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liandelskantoreu of factorijen. De vetstof der kernen, of

palinistolle, wordt niet ter plaatse uitgeperst, maar in

Enropa, waar zij nog liooger gewaardeerd wordt dan de
palmolie.

Het is ook de Elaeis die den malafii oplevert. Men
bekomt het sap van den boom met eeue insnijding te

Elatis Palmboonien. Een ueger klinit, er op, oni muUifu te verzanielen

doen, liefst in de mannelijke bloemkolven; na "wat gegist

te hebben, geeft dit voclit eenen nog al sterk alcohol-

lioudenden drank waar de wilden zeer op verlekkerd

zijn.
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De Elaeis tiert overal, op de waterboorden, in de
bosschen, de valleien en zelfs op de kruinen der ont-

boschte lieuvels alwaar de inboorlingen hem geplant
hebben. Hoe, in de toekoemst, de landbouw in Mayumbe
zicli ook uitwikkele, zeker is het dat de Elaeis er nog
langen tijd de kostbaarste plant zal wezen.

DE SAVANA EN DE BROUSSE

Rond. het groot Evenaarswoud, in al de gedeelten waar
een echt droog seizoen bestaat, wordt de bodem der

Kolonie door de sauaiia en de brousse in beslaggenomen.

De savana. — Van verre gezien, gelijkt de eig-enlijke,

/yp/sc/iesavanaopeenouregelmatig beplauten boomgaard.
Geen ander hoiitgewas is er in te zien dan kleineboompjes,

met bolvormige krninen, die nauwelijks 6 meters hoog
opschieten. Grasplanten of Gramineeen, met harde, stijve

Stengels, drie of viermaal hooger dan de menschelijke

gestalte en voorzien van harde, stijve en snijdende bla-

deren, vormen daar de lieerschende i)lantensoorten. Vele

dezer grassoorten zijn blijvende planten en overleven het

droog seizoen, dank aan hun onderaarschen wortelstok;

andere zijn eenjarige planten en hun zaad kiemt zoodra

de eerste regens vallen.

Tusschen de grasplanten en de nog al armtierige

boomen, rijzen Palmboomen : als Elaeis, Borassus,

Phoenix; Euphorben : als de vermaarde Kandelaber-

Euphorbia (i); Acacia's; Orchideeen, met glansrijke en

zonderliuge bloemen; verscheidene knobbel-, kuol- en

vetplanten, die alle tegen langdurige droogte bestand zijn.

(i) Dikwijls, — (loch ten onrechte, — Kandelaber-Cactus geuaamd,

om zijn Cactiisoormig voorkomen : het is eene vetplant, die op zekere

Cactaceeen gelijkt.
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In Katanga, bereiken de Baniboesrieten eene lioogte van
i5 meters. — De westelijke savana woidt gekenmerkt
door den Baobab, cen gedroclitelijke boom "vviens tronk
van 3o tot 35 meters omtrek bercikt (zie biz. 44)-

In zekere streken, als in Katanga en in Opper-Kasai,

staan de boomen dicliter bij elkaar : dit beet men de

boschachtige savana. — In de bergkloven en lage gronden,

Boom der sava7ia, met lianen bezet

waarde voclitigbeid en de door de stortregens aangevoerde
vrucbtbaregrondlaag eenen gunstigeren bodemopleveren,
prijken dichte boomgroepen, die, met bun kracbtigen

wasdom en bunne ineengewikkelde lianen, iets van bet

woud wegbebben.
Men onderscbeidt eene noordelijke savana, benoorden

den Ubangi-Uele; eene oostelijke, laugs de oostergrens :

eene zuidelijke, diezicb over Katanga en Kasai uitstrekt

en eene westelijke, die zicb uitzet tot in franscb Congo-
land.
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Gedurende het droog seizoen, worden savana en brousse

door den brand geteisterd. Soms onstaat de brand van
zelfs, uaar men zegt; docli, meestal wordt bij aange-

stoken door de inboorlingen. — Deze bedoelen, biermee

Weg door eene boschachtige savana

de streek van eene menigte insekten en kruipdieren te

zuiveren, den omtrek bunner dorpen en akkers te

ontruimen, bet wild op te jagen naar valstrikken of ze in

eene ombeining van vlammen in te sluiten, eindelijk ook,

om, op bet lange gras, den grond te winnen die zij voor-

nemens zijn te bebou-wen.
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IJselijk grootscli is, vooral des naclits, het schouwspel

der laaiende savana.

De brousse. — Deze is niets anders dan de zeer schrale,

droge savana, met Iiier en daar een alleenstaande, kwij-

nende boom, die de sporen draagt van den jaarlijksclien

brand. Op groote plekken zelfs wast er niets dan in 't gras

verdoken straiken.

Evenals in de savana, komen,te midden dezer wildernis.

r

De brousse

eenige bergkloven en rijker laaggronden, als eene oasis

in den woestijn, bun weligeren plantengroei ten toon

spreiden.

De brousse beeft de overband, ten Noorden, op de boog-

vlakten die de waterscbeidingslijn uitmaken tusscben

den Uele en den Nijl; ten Zuiden, op bet boogland tus-

scben den Kasai en den Zambesi; zij beerscbt ook tusscben

Boma en den Stanley-Pool. Men mag zelts zeggen dat
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laatst genoeinde streek de eigenlijke of tijpische brousse

vertoont : schrale grasplauten overdekken scliaars ronde
lieuveltoppen, die dikwijls zelfs bijna naakt scliijnen :

weinig vei'blijdende aaublik voor de Europeanen die in

Congo aanlanden.

Uiteiiide vau liet woud en weg door de brousse

Savaua en brousse verschillen soras weinig van mal-

kander en worden dikwijls door de reizigers niet onder-

scbeiden.

HET KLIMAAT

Het klimaat van een land hangt vooral af : i° van zijne

geograpliiscbe breedte; 2° van dito lengie; 3" van zijne

hoogte. Deze twee laatste facloren werken ofwel samen,

ofwel nialkaar tegen, en, met de winden, wijzigen zij
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gTOOtelijks den invloed van den eersten factor (i), om
alzoo eindelijk het klimaat te bepalen.

Indien wij deze grondregels toepassen, zullen wij aan-

stonds opmerken dat de Kolonie, om reden van hare

uitgestrektheid (van omtrent den 6^'*^" graad Xoorder-

breedte tot aan den i4'^'^" graad Zuiderbreedte), zich in

twee luchtstreken laat verdeelen (zie de Kaart) : i° de

Evenaarsluclitstreek, gaande van den 5<^^" graad Noorder-

tot den S'"^" graad Zuiderbreedte; 2° de tropische liicht-

streek, welke, aan den eenen kant, de kleine landpar-

ceelen boven den 5''®° graad Noorderbreedte gelegen, en,

aan den anderen kant, het uitgestrekt gebied bezuiden den
5<ien gi-aad Zuiderbreedte, omvat.

De Oceaan, die bij de westergrens ligt, de grootemeren
in het Oosten en in het midden, de talrijke moerassen en

waterloopen geven ons te kennen dat het klimaat van
Congoland geen droog klimaat zijn kan.

De invloed van de hoogte eindelijk zal ten gevolge

hebben dat het, in Neder-Congoland, warmer zijn zal dan

in Hoog-Congoland, en dat, in deze laatste streek, de

hoogvlakten van Katanga de koelste streken zijn zullen.

De seizoenen. — De Eoenaarsluchtstreeky of beter, de

deelen er van die het dichste bij den Evenaar liggen,

vertoonen slechts weinig afwisseling van seizoenen; het

regent er gelijkmatig geheel het jaar door. T)e warmte-
graad of temperatuur blijft er nagenoeg dezelfde : hij is

gewoonlijk 3o° C 's namiddags, op het warmste oogenblik

van den dag, en 20° C 's nachts, met kleine wijzigingen

van dag tot dag. Deze regelmatigheid houdt het lichaam
in eene steeds eenvormige temperatuur, maar werkt ver-

zwakkend en verlammend op den Europeer, en, om zich

aan dezen schadelijken invloed te onttrekken, moet hij de

gezondheidsvoorzorgen naleven die, bij dergelijken toe-

stand, passen.

(i) Om er zich van te overtuigen, volstaat het de oogen te werpen
op eene planispheer, waar de isothermische kurven of luchtstreken

op geschetst staan.
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Naarmate men zicli noord- of ziiidwaarts van den
Evenaar verwijdert, zijn de seizoeuen ook duidelijker

afgeteekend, en, van af de plaats waar de tropiselie lucht-

streek begint, laten zich klaarblijkelijk vier seizoeuen

ondersclieiden, waai'onder Uvee groote en twee kleine,

te weten : i° het groot warm of groot regenseizoen; 2° het

klein droog seizoen ; 3° liet klein warm of kleiti regen-

seizoen; 4° liet groot droog of kond seizoen.

Deze volgorde der seizoenen is omgekeerd, volgens men
zich in het een of het ander halfrond bevindt, dit is te

zeggen, dat het regenseizoen in het Noorden is, wanneer
het droog zeizoen ever het Zuiden heerscht, en omge-
keerd.

Zie hier den uitleg van dit verschijnsel. Rond den
Evenaar, haugt een dikke wolkenring, door de passaat-

winden (vents alizes) opgehoopt, die uit het Noord-Oosten
en het Zaid-Oosten tegen elkander waaien. Deze winden
tot elkander naderende, doen door hun groot verdampings-

vermogen, de luchtstreek der Evenaarskalmte ontstaan,

waar, zonder ophouden, wolken opdampen en zich in

dikke lagen boven malkander opstapelen. Deze wolken en

de regens die er nit voortkomen volgen de zon in hare

jaarlijksche schijnbare beweging. Deze nu, bereikt, twee-

maal 's jaars, den zenith van ieder tusschen de keer-

kringen gelegen punt, en, van daar de afwisseling der

regens, benoorden en bezuiden den Evenaar.

Het warme of regenseizoen, dat juister het onweder-
seizoen zou heeten, is, in Congoland, het slechtste jaar-

getijde. Twee, driemaal per week, storten geweldige

slagregeus op de aarde neer, dikwijls door stormwiuden
en schrikkelijke onweders vergezeld (i). De warmte blijft

bestendig dezelfde, de vochtigheid der lucht is boven-

matig, de luchtdrukkiug flauw en de dampkring buiten-

gewoon zwanger met electriciteit.

Het droog seizoen heeft, als kenmerken, het zeldzame

regenen, de lagere temperatuur, de vermindering der

(i) Men zou zich dus bedriegen met te denken dat het, gedurende
het regenseizoen, aanhoudend regent.
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voclitigheid en liet stijgen der luclitdrukkiug. In de Uele-

streek ecliter, is de warmte grooter in het droog dan in

liet voclitig seizoen. Elders, is Let 's morgens betrekkelijk

koiid, zoodat liet noodig is warme kleederen te dragen.

De lucht is, in dit seizoen, over 't algemeen, gi-aiiwkleurig.

Nu en dan, lost een liclite nevel zicli in stofregen op, tus-

Eoue veiiateu bauauukweekerij, door liel woud aangetast

schen 5 en 9 uur 's morgens. De warmte van den namiddag
is niet lastig, al is de liemel wolkenloos, en de vrij koele

avondstondeu ziju beerlijk en verkwikkend. De maanden
van Juni tot September zijn de gezondste en aangenaamste
van bet droog seizoen, Mei en October ziju overgangs-

maandeu.
De (ifwisseling der g'roote regenseizoeneii, benoorden

en bezuiden den Eveuaar, laat begrijpen waarom de zwel-

lingen van den stroom, in bet noordeu en in bet zuiden,

malkaar afwisselen, zooals wij biervoi'cn vermeld bebben.
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Op de liooge vlakten (Katanga,...) is het, 's naclits, soms
betrekkelijk koud en vindt men 's morgens den grond met'

rijm bedekt; het hagelt in het noorden en het zuiden

(vooral bij onweder). Op den Ruenzori, sneeuwthet gesta-

dig, van af eene hoogte van 4,3oo meters.

De middelmatige warmte van het jaar was in Congoland,

in 1895, 27" C (te Brussel : 9°5) ; de hoogste middelmatige

warmte der volgende jaren : So^gC (te Brussel : ii°3); de

laag'ste middelmatige warmte 24°5 C (ie Brussel : 8°). —
Het volstrekt maximum : 40° C (in Belgie : SS^S); het vol-

strekt minimum, in 1892, in Katanga waargenomen : o^S

(in Belgie : — 2o''2). — De jaarlijksche regenhoogte ver-

schilt merkelijk van slreek tot streek; zij is, middelmatig

,

1,122 millimeters (in Belgie : 720 millimeters). — Men
heeft 54 onweersdageu geteld op een jaar, in 1894 (in Bel-

gie : 17) (i).

Winden. — De reeds door de wolken gezifte warme
zonnestralen w^orden nog verkoeld door de land- en zee-

windeu,dieoprijzen,op,met de streken,verschillende uren;

bij tusschenkomst dezer tochten, wordt de lucht nooit

stikkend heet. Wie heeft onze landgenooteu, van Congo-

land teruggekomen, niet hooreu klagen over de warmte
die in Belgie heerscht? De reden er van is, naar zij zeggen,

dat men ginder, zdlfs gedurende de lievigste warmte,
<c voelt dat er lucht is «.

INVLOED VAN HET KLIMAAT OP DE KOLONIE

Groot is de invloed van het klimaat op de natuur en de

waarde eener kolonie. — Verschilt het klimaat weinig

van dat van het moederland, dan zuUen de kolonisten zich

met handarbeld kunnen bezig houdeu en zal men eene

beuolkingskolonie hebben. In tegenovergesteld geval, is

(i) Wat het klimaat betreft, moet men, evenals voor Aele andere
dergelijke vraagstukkeu, steeds voor oogen houden dat de Kolonie
zeer uitgestrekt is en zich wel wachten waarnemiugen, op eene of

•twee plaatsen gedaan, voor geheel Cougolaud te willen doen gelden.
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alle ernstig en zwaar liandwerk den kolonist ontzegd en

lieeft men te doen met eene plantag-e- of exploitatiekolonie.

Wij zagen zooeven dat het klimaat van Congoland, toch

in het grootste deel van het grondgebied, tegen de lucht-

gesteldheid van Belgie zoodanig afsteekt, dat Congoland
anders niet wezen kan dan eene plantage- of exploitatie-

kolonie, dat is te zeggen, eene kolonie waar de blanken
geen zwaar werk verrichten, maar zicli tevreden houden
met groote landbouw- of exploitatie ondernemingen te

besturen en met de inboorlingen handel te drijven (i).

De invloed van liet tropisch klimaat dient ecliter niet

overdreven te wordeu . De warme lucht werkt verzwakkend

^

ja, doch belet niet te leven, te gaan en zelfs te werken.
Het eerste uitwerksel van het tropisch klimaat is soms

eene aanprikkeling : men wordt er een buitengewoon wel-

zijn gewaar; men neemt voetreizen aan waar men in

Europa zou tegen opzien; de eetlust vermeerdert en men
gevoelt eene kracht die men voorlieen niet kende. Maar
deze opgewektheid verdwijnt weldra, om plaats te maken
voor eene vadsigheid die het werk lastig maakt en alle

levensverrichtingen doet kwijnen.

Twee hoofdzakelijke voorwaarden, om zich aan het

klimaat van Congoland te gewennen, zijn oiiderdom en

gezondheid. In de voile levenskracht, van vijf en twintig

tot veertig jaar,is men het beste bestand tegen het klimaat.

Van veertig tot vi j f ti g j aar kan men de warmt e nog heel goed
verdragen,maar men is minderbekwaam tot den arbeid (2).

INLANDSCnE ZIEKTEN VAN CONGOLAND

In de Evenaarstreken, werken de groote regens met
dewarmte mede om hetvormen van moerasiiit Lvasemingen
te bevorderen : door de vochtige warmte, die er bestendig

heerscht, ontstaan organische ontbindingen, welke, met

(i) Uitgezonderd in hoog- Congoland en bijzonder in Katanga,-

waar onze landgenooten zich aan de luchtstreek waarschijnlijk

zullen kunnen gewennen.

(2) GOI'KART en MORISSENS, bl. 220-l>2I.
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de tusschenkomst der microben en der moskieten, de

malaria veroorzaken.

« De tropisclie malaria », zegt doctor Dutrieux-Bey,

laat hare werking weldra gevoelen op de aankomende
Europeers; zij krijgen de ziekte van de eerste weken af

die op liunne aanlanding volgen... Al de blanken worden

weldra ziekelijk : de malaria ontziet nocli reizigers, uocli

residerende blanken ; alien sterven niet, maar alien heb-

ben er van te lijden...

» Benevens de verzwakking door het klimaat, door de

inlieemsChe ziekten en de gemoedsaandoeningen teweeg-

gebracht, behoeft ook de bloedverarmende jnvloed ver-

meld van eene ontoereikende of ongepaste voeding.

» Daar alleen kan men zicli aan het klimaat gewennen,

waar enkel het wcder oorzaak van ziekten zijn kan, bij

voorbeeld, op de betrekkelijk gezonde hooglanden der

binnenstreek en in de berglanden, verre van al moe-

rasachtig midden. Maar in de lage en drassige gewesten,

kan men geene vrijwaring voor de inlandsche ziekten

bekomen. »

De waarheid van hetgeen wij hier beweren werd

genoegzaam bewezen door het lot der Staatsbedienden, die

zich op de boorden van den stroom vestigden.

De meest ongezonde streek der Congoboorden is het

deel dat tusschen Matadi en Leopoldville gelegen is. De
stroom ligt er, met zijne moerassige oevers, nauw iugeslo-

ten tusschen twee dorre en steile bergwanden.

Langs den Midden- en den Opper-Congostroom, waar

het land 3oo tot i,ooo meters hoog ligt, is de sterfte inte-

gendeel merkelijk minder. De standplaatsen van Katanga,

Stanley-Falls, de Bangala, den Evenaar, Bolobo, Kwa-
mouth, enz., hebben bijnageen enkel hunner agenteu ver-

loren. Het valt echter niet te bewimpelen dat, in den

tegenwoordigen staat van het land, de moerasuitwasemin-

gen, de malaria, de roode loop, het bloedwateren en de

bloedverarming grootelijks beletten dat blanken afzonder-

lijk, en zooveel te meer het blanke ras, zich aan het kli-

maat gewennen.
Het is nochtans te verhopen dat men , in eene min of meer

aanstaande toekomst en door verscheidene middelen, er in
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slagen zal dien staat van zaken te wijzigen. Wanneergoed
aitgeruste en wel voorziene middenstandplaatsen gevestigd

zuUen zijn, omringd van kweekerijen en weilanden; wan-

neerhet den blanken mogelijk wezen zal zicli gemakkelijk

versterkend en verfrisschend voedsel aan te schaffen, en,

in zijne wouing, wat europeescli stoffelijk welzijn aante

brengen ; wanneer vooral een volledig verkeer- en kanali-

satiestelsel zal tot stand gekomen zijn, dan zal men een

merkelijken vooruitgang gewaar worden (i). De bezetting

door de Earopeers, bet uitdrogen of liet dempen der moe-

rasseu, bet opwerpen van dijken langs de rivieren, bet

aanleggen van wouden, de laudbouw, de veeteelt zullen,

ten lange laatste, de ongenadigbeid en de ondraaglijkbeid

van bet klimaat gedeeltelijk meester worden. — Wat met

de ongezonde gewesten van Europa en Azie mogelijk is

geweest (omstreken van Rome, delta van den Ganges en

andere deelen van Indie), kan ook voor onze afrikaanscbe

Kolonie verwezenlijkt worden.

In een ander kapittel, zullen wij spreken over de pokken
on de slaapziekte.

VOLKENKUNDE

De volksstammen die Congoland bewonen zijn zeer tal-

rijk. Wij zullen ons vergenoegen met de voornaamste

groepen aan te duiden en eenige bijzonderbeden mede te

deelen, over diegene, welke bet belangrijk is te kennen.

De bevolking van Congoland kan teruggebracbt wordeu
tot vier daidelijk onderscbeiden rassen : i° de Bantu; —
'2° de Niiba-stam ; — 3° de Nigriiianen en — 4° ^^ Negril-

len of Divergen.

1° De Bantu. — De Bantu (2) scbijnen afkomstig uit

bet Noorden en bebben, in Congoland, de plaats der aan-

(i) Men mag zeggen dat men tegenwoordig bezig is met een deel

van dit programma te verwezeulijken.

(2) Dit woord beteekent « de mensclien ».
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vankelijke volksstammen iugenomen. Op liunnen toclit

naar het Zuiden, werden zij door het groote Evenaars-
woud tegengeliouden en verdeeldeu zich in twee lioofd-

drommen, die zich langs het woud nedersloegen en ]iet-

zelve op verscheidene plaatsen binuentrokken. Zoo werden
de Bantu verbrokkeld in menigvuldige stammen, die, al

AVeg door het woud, met wilde planten overgroeid

zijn zij van denzelfden oorsprong, nu toch als afzonder-

lijke geslachten uitmaken, verschillend van zeden, gebrui-

ken en zelfs van lichaamsbouw.

Onder de congoleesche volken, zijn de Bantu verreweg

de talrijkste : zij nemen bijna geheel het grondgebied in,

en laten aan de andere rassen slechts het Noord-Oostelijk

gedeelte van het land over.

Men onderscheidt :

a) De Bantu der kiisten en der broiisse : de Bakongo,

de Miiserongo, de Mayiimbe, de Kakongo, de Bateke, de



Bambiima, enz. Zij bewonen de districten van Neder- en

Midden-Congo.

b) Do Bantu van het Evenaarswoiid : de Bangala, de

Ababiia, de Biidja, de Bapoto, de Basoko, tusschen den

Congo et den Ubangi ; de Wa^enia, deMobali, de Lukele,

oostwaarts ; de Kundu, de Mongo, in het midden van liet

Schoolkiuderen van Kisautu

woud; de Mobali, in Ituri, enz. — Al deze stammen liouden

veel van Iniidkeruingen (i).

c) De Bantu der saoana : de Batetela, de Bakiiba, de

Liinda, de Basonge, op de boorden van den Kasai en den
Sankuru; de Kioko, bezuiden de Lunda; de Baluba,

tusschen den Luahiba en het Tanganika-meer, enz. —
Het gebruik der hiiidkervingen is bijna onbekend bij al

deze volksstammen.

2"^ De Nuba^stam. — Uit de vermenging der Bantu met
zwarte stammen van het Noorden, bijzonder uit Nubie,

ontstond de Nuba-stam, waarbij behooren de Azande (ten

noorden van den Uele), en waarschijnlijk de Mangbetu,

(i) Bijna ieder stam heeft eene eigenaardige huidkerving (tatoeee-

ring), die men rashuidkerving noemt. Dit bestaat, zooals wij vei'der

zuUen zieu, in onverdelgbare, uitkomende teekeningen, op Let
gezicht, de borst, enz., in de huid gesneden.
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machtigevolksstainmen,gevestigdtusscbeii denUeleen de
grens van liet Stanleyville's district, nagenoeg op den
2gsten lengtegraad.

3° De Nigritianen. — Eenige volksstammen van den
Opper-Nijl (v^andaar, ook Nijlotische groep gelieeten) en
van de Congostreken behooren tot het geslacht der Nigri-

tianen (afkomstig van Nigritie of Soedan) of Zwartlanders.
Zij hebben de kenteekens van liet zwarte ras : vlucbtend
voorboofd, langen schedel, wollig baar, vooruitspringend

wezen, breeden en vlakken neus en dikke lippen. — Zij

wonen nevens de bronnen van den Uele en den Ituri,

vooral tussclien Kilo en Mabagi (Noord-Oosten van bet

Stanleyville's district).

4° De Negrillen of Dwergen. — Men vindt ze midden
onder de andere volksstammen verspreid, vooral in Midden-
en Noorder-Congoland. Men lioudt ze voor afstammeliugen

van de eerste bewoners van Midden-Afrika, die daar

reeds, voor de aankomst der Bantu, gevestigd waren.
Hunne gestalte is gewoonlijk tussclien i.36 meter en

1.57 meter begrepen.

Sommigen bebben eene zwarte, andere eene geel-of

roodacbtigeliuid. Hun boofd is meestal groot en afgerond

;

liun licbaam, breed van scliouders en eng van borst,

waggelt op magere beenen ; de banden zijn klein; de

vlakke en vlucbteude scbedel liellend over de ronde

oogskens; de ooren, groot; de neus, klein, tussclien

vooruitspringende kakebeenen. — Het zijn onversaagde

jagers. Het gesclioten wild gaan zij bij de omliggende

volksstammen riiilen tegen ma'is, maiiiok, bananeu, euz.

De p3'gaieeen dragen verscbillende namen, volgens de

streek die zij bewonen : Aka, Tike-Tike, bij den Opper-

Uele; Ewe, Watwa, langs den Opper-Aruwimi ; Batiia,

langs den Kasai, den Lomami, enz.

Een uitnemend zonderlinge stam, is die der Mambiiii.

Zij zijn in bet groote woud en langs den Opper-Ituri

gevestigd. Gebreken en goede boedanigbeden vindt men
bij ben op verbazende wijze bijeen : volslagen wilden, zijn

zij slecbts bekommerd om eten en drinken
;
gastvrijheid
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jegens den vreemdeling kennen zij uiet; en wanneer er

zicli eene voordoet, wordt liij meedoogeuloos gedood en

opgeuten; maar, nevens die woestheid, liebben zij eenen

afschrik voor liegen en eerbied voor liet eens gegeven

woord. — De Mambiiti bezit nocli akker, nocli woonhut
en leeft van hetgeen liij tegenkomt en van lietgeen bij

krijgt in railing tegen de opbrengst zijner jacbt.

De naburige volksstammen, met dewelke zij den

opbrengst banner jacbt verruilen,

mogen ben niet zien. 's Nacbts

leggen de dwergen bet vleeseb

ueer op eene afgesproken

plaats,en,den nacbt daarop,

komen zij banne bananen,

enz. balen.

Aalst-St-Joseph — Jouge werkliedeii

Zij kennen bijna geen andere wapens dan pijl en boog
en banteeren ze met eene buitengewone bebendigbeid. De
grootste dieren, zooals de olifanten, vallen zij onver-
scbrokken aan; voor deze soort van jacbt, maken zij van
kleine lansen gebraik.

Tusscben den Laalaba en bet Tanganika-meer, treft

men ook, bier en daar, dwergen aan. — Daar ook, zijn zij
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felle jagers en door de omliggende volken geduclit.

Sommige stammen zullen zelfs, uitsluittelijk voor de

dwergen, een stuk land bebouwen, om met diegevaarlijke

geburen op goeden voet te leven.

DE TALEX

De congoleesche volkstalen zijn zeer talrijk (onge-

veer 70) en zeer verscheiden; vele zijn, tot liiertoe, ouvol-

maaktelijk gekend. Niettemin scliijnen alle, uitgenomen

die der Nuba en der Nigritianen, vertakkicgen te zijn van
eene stamtaal, de « bantusclie » taal genaamd.

Zustcrs van O.-L.-Vrouw, van Namen, naar Congo vertrokken

Van een inlieemsch geschrift, beef t men nergens sporen

ontdekt.

De best gekende talen zijn, tot nu toe, bet kikongo, in

Beueden-Cougoland in gebraik, en bet kiliiba, taal van bet

Kasaigebied.

De blanken gebruiken meest verminkte talen : bet fiote,

in Beaeden-Congolaud; hetbangala, in Opper-Congoland,
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van a( Leopoldville, langs den stroom en zijne bijri-

vieren. Dit soort van afrikaansch esperanto spreken de

blanken en liet personeel der standplaatsen (waaronder
lieden zijn van verschillende rassen), en verstaan ten

minste eenige mannen, in ieder dorp, Het is een vereen-

voudigd congoleesch, gemengd met franscb, engelsch,

portugeescli, enz., alsook met uitdrukkingen ontleend aan

de taal der volksstammen bij welke het is ingevoerd.

In liet oostelijk gedeelte der Kolonie, gebruikt men het

swahili of kiswahili (tongval van Zanzibar), door de

slavenjagers ingevoerd. Het is eene soort van handeltaal,

die veel verschilt van de taal der inboorlingen ; zij is afge-

leid van de « bantu » stam, doch doorspekt met allerlei

uziatische en europeesche woorden. — In het district van
den Ubangi, spreekt men liet san^o.

Al worden deze handelstalen veel gebruikt, toch hebben
de inboorlingen hunne eigen volkstalen niet laten varen

en haar zelfs geen wijzingen doen ondergaan.

DE WONINGEN

Bij de wilde volkeren, dient de woning slechts als

beschutting tegen koude, hitte, vegen en storm. Voorts

zijn zij er niet om bekommerd : zij heeft enkel waarde
voor zooveel zij werk gekost heeft.

De congoleesehe hutten (dikwijls s/j/m^eA'A-e/i geheeten)

behooren tot twee voorname typen : de vierhoekige type,

met spitse gevels en daken uit hellende vlakken samen-

gesteld, die in het midden en het westen der Kolonie

verspreid is, en de ronde, cirkelvormige type, in voege

in den Opper-Ubangi, den Uele, den Ituri, het zuiden van

het district van Stanleyville, Katanga en het zuiden der

districten van den Kwango en van den Kasai. Einige ronde

hutten hebben eenen bijzonderen vorm : die van den Ubangi
en van den Opper-Kwango gelijken op bijenkorven; die

van den Sankuru, op bekers; de nette Azande-woningen

hebben den vorm van eenen keersdomper, met daarop

een soort van paddestoel, enz.
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Er bestaan ook paalwoningen, op heiwerk gebouwd of

tussclien de verwikkelde bijkomstige wortels van den

Wortelboom getimmerd : men vindt er op de Mongala en

elders.

Debutten bevatten een of twee vertrekken; de vensters-

zijn onbekend; meestal is er geene opening dan eene lage,

smalle deur, aangelegd langs den grond, op de helft van

Eene hal (shhnbeh), van den vierhoekigen type, met Banaanboonien
omgeven. — Inboorlingen staau ouder de veranda

de boogte of zelfs op den top van bet dak (waortoe men
dan geraakt met een soort van trap).

In bet woiid, uit boofde der vocbtigbeid, bouwt men de

butten op eene zuii van bardgestampte leem, die 3o tot

4o centimeters boven den omliggenden bodem verbeven is.

De muren zijn meestal van stampaarde (pise), dat is te

zegen, van gestampd leem dat op een geraamte van op

stijlen vastgemaakte stokken gestreken wordt. Men kiest

een bout dat de witte mieren niet doorknagen kunnen.

Aan den buitenkant, zijn de muren soms opgesierd met
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boomschors, of met door matten of bladeren overdekt

vlechtwerk. Strooieu muren vindt men zelden.

Het dak wordt vervaardigd uit groote bladeren, strooi,

palmen, schors, enz. De bladeren die, om hunne groote

oppervlakte en liiinne taaiheid, liet meest gebruikt worden,

zijn die van Sarcophryniiini, eene plant van de familie

der Marantaceeen. Het dekstrooi bestaat uit verscbeidene

grassoorten der streek ; de palmen, die men soms gebruikt,

zijn bladeren van Raphia (een palmboom) behendig te

samen gevlocliteu. — Gewoonlijk, reikt het dak verder

dan de muren en vormt aldus een afdak of veranda v66r en

rondom de woning; meestal, zijn er twee paneelen die men
kan opbeffen, om licbt en lucbtbiunen te laten dringen.

Een hoop droge bladeren, eene of meer matten, of eene

op vier palen rustende horde, ziedaar het bed. van den

neger. — Bij sommige volkeren, gebruikt men een oor-

kussen : daartoe dient een met boomwol, enz., opgevnld

kussentje of een rechthoekige houtblok, die, van boven,

geulvormig uitgesneden is.

Over dag, stookt men een vuur voor de woning;

's nachts, wordt er binnen gestookt. Daar de schoorsteenen

onbekend zijn, trekt de rook er uit, gelijk hij kan, langs

de spleten van deur en dak; ook zijn timmerweik en

dakbalken na korten tijd met eene glimmende laag roet-

zwart bezet. Van een anderen kant, heeft zulk onbeholpen

stelsel dit voordeel dat het de bijtvliegen, mieren en andere

menschenplagende diertjes buiten doet blijven.

Nevens de woning, bezitten vele dorpen eenen zolder,

soort van kleine hutten zonder opening, die 4 ^ot 5 meters

boven den grond, op palen getimmerd ziju : daar liggen de

mondbehoeften (mais, zaden,...) buiten het bereik van mui-

zen, termieten, enz. — Eene kleine hut, op palen van 2 me-
ters lai)g, strekt de hennen en duiven tot verblijf : in deze

hooge woonst,ziju zij veiligtegen de aanvallen der slangen.

Men treft ook groote, gewoonlijk langs alle kanten
openstaande loodsen aan, die tot beschutting voor d( n

grooten tam-tam (trommel) van het dorp en tot vergad
Zaal voor de inwoners dienen. Bij de Mangbetu bestaan

groote, met pracht opgetimmerde zalen, waar de veigade-

ringen van den stam gehoudeu worden.
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DE DORPEN

In de dorpen staau de hutten op oneindig verscliillende

wij/en bij elkaar; deze scliikking liangt af van de plaatse-

lijke omstaudiglieden. De oeverbewoners beschikken

slechts over eeiie nauwe strook gronds tussclien de rivier

en den moerassigen bodein van de binnenstreek gelegen;

elders is de streek gedurig in oorlog; elders nog geniet

zij eene zekere veiligheid : volgens liet eene of het andere

geval, zuUen de liutten in eene lange dreef gerangschikt

staan, op een versterkt punt samengedrongen zijn, of ver

van malkander in het dorp verspreid liggen.

Langs het oppergedeelte van den stroom, liggen de

dorpen meestal bijeen. In Ubaugi-, Mougala-, Urua-

streken, in Katanga, euz., zijn zij versterkt, door middel

van paalwerk, doornhagen, grachten, verschunsingeu.

De oeverbewoners laten deze voorzorgen dik\vijls van kant

en verkiezeu, wanneer zij aaugeraud woiden, hunne
dorpen te verlaten en langs den stroom te vluchten; bij

hen zijn de hutten dan ook dusdanig gerangschikt dat

iedereen den oever gemakkelijk kau bereikeu. Eindelijk

gaan sommige zwarten van het binnenland (de Ababua,

b. v.), in het gevaar, eene schuilplaats zoeken op de

boomen.
Eenige dorpen zijn bovenmate vuil ; de zwarten laten er

hunne hutten vervallen; alle soort van overschot, vaagsel

en vuilnis blijfterop hoopen liggen; maar elders weer,

vindt gij allernetste dorpen, waar de openbare wegen en

de vloer der hutten dagelijks zorgvuldig gekeerd wordeu.

Kronkeleude voetpaden loopen van het eene dorp naar

het auder.

De inboorlingen maken zich de nieuwstijdingen van

dorp tot dorp bekend, door middel van trommelgeroffel,

met afgesproken tusschenpoozen, op den grooten dorps-

tam-tam. De nietigste gebeurtenis wordt, op verrassend

snelle wijze, met dit draadloos telefoousysteem tot in ver-

afgelegen dorpen overgeseind.



OPSCHIK DER CONGOLEEZEX

De gewone kleedij der negers is de lendendoek of paan
(pagne). Men vindt panen van alle grootte : lange pannen,

die tot de voeten neerkomen; kleine, die slechts lo vier-

kante centimeters oppervlakte hebben en eindelijk al de

tusschensoorten. De paan is gemaakt uit inlandsche of

europeesclie stof, gestampte scbors, of bestaat, gelijk bij

de bangalascbe vrouwen, uit een of meer boven elkaar om
de lenden vastgesnoerde franjegordels.

De bewoners van Neder-Congoland, die, sedert eeuwen

Groep hoofdmauneii, te Leopoldville vereenigd

met de Europeers in betrekking staan, bebben veel van

hunne gebruiken overgenomen : ook treft men er dikwijls

op zijn europeesch uitgedoste inboorlingen aan. Als

overal elders in de Kolonie,zijn opsmuk en kleerentooi bet

aandeel van bet sterke geslacbt. — Gij vroegt u misscbien

soms af waar de oude boeden, de afgedragen kleeding-

stukken, uniformen, livreien en tbeaterkostumen benen

gingen? Welnu ! die beele boel wordt grootendeels opge-



stuurd naar de westerkust van Afrika. De negers van

Cougoland loopen, met die kleedij toegetakeld, en niets is

zoo k.)ddig als een groot op[)erliO()rd met zwart geziclit,

een ouden pompiershelm, het gewaad van een geblack-

boeleerden senator of de livrei van een weggezonden

heerenkuecht metpleclitige statigheid te zien dragen,

De negerinnen doen in deze dwaasheden niet mede; ora

aan liet sterke geslacbt tebeliagen, huUeu zij zich bevallig

in groote katoenstoffen, die zij om baar licbaam slaan.

De verscbillende rassen zijn erkennelijk aan bunne
hiiidkeroing-, zooals wij reeds gezegd bebben. Benevens

die Rationale tatoeeering, welke dezelfde is voor al de

stammen die dezelfde afkomst liebben, bezit iedcreen nog

zijne eigene persoonlijke buidkerving, die aan eenige

gebeurtenis berinnert (buwelijk, geboorte van eenen eer-

steling...), of enkel dient tot versiering. De buidkerving,

welke ook baar vorm weze (knobbels, knoesten, ei'wten,

strepen, voren...), wordt aUlns gedaan : de tatoeuerder

nijpt de buid met twee vingeis, maakt er eene reeks

insnijdingen of steken en strijkt in de wonden, om te

beletten dat ze toegroeien, eene prikkelende of bijtende

stof ( ^.itroensap, roekoeboomsap, bdskriiit, met assclie

gemengde palmolie, enz ). Wanneer de wonde genezen is,

blijft de vooruitkomende teekening bestaan.

De volksstammen, die bunne liuid niet kerven, maken er

verscbeidene teekeningen op, met bet donkerblauwe sap

van zekere planten. In bepaalde omstandigbeden, verven

sommige zwarten bunne buid in 't wit, in 't bruin ol in

't rood.

Bij meuige rassen, worden de oogwimpers en wenk-

brauwen uitgetrokken, eenige snijtanden uitgerukt of

pnntig afgevijld. — 11 et oor wordt dikwijls, op eene of

meer plaatsen, doorboord. om er alle slag van voorwerpen

in te steken; de oorbel wordt somtijds zoodnnig uitgerekt

dat zij tot op de scbouders neerbangt. — De vleiigels en

de scbeidswand van den neus woi-den soms doorstoken,

om er eene pluim, een stnksken bout of metaal in te

plaatsen of zelfs eene scbrootkardoes! — In de bouenste

lip, draagt men niet zelden een rond scbijfje, « pelele »
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genoemd. Bij zekere volksstammeu, steekt dit honten of

ivoren schijfje in de onderste lip, en rijt eene schilfer van
kristalrots de opperste lipweefsels uiteen tot een soort van
afziclitelijken ]angen bek van eenen decimeter ! — Eenige
stammen (de Maugbetu en de Balunda) drukken liet Loofd
der nog jouge kinderen ineeu, bij middel van fijne banden
van boomscliors. Deze misvorming, — die ten andere ook
nog in betNoorden en bet ZuideuvauFrankrijkgescbiedt,
— wordt als bet toppiint der scboonbeid aanzien.

Congoleezen met ineeugedrukt hoofd en doorboord oor

Over t algemeen, ^s"ascbt zicb de Cougolees dikwijls,

in de rivier of tbuis ; maar naast volksstammeu, waar
iedereen uiterst zindelijk is, vindt gij er ook waar de

eerste en noodigste zorgen der licbaamsreinbeid teene-

maal vergeten worden.
Een groot kind, van natuurwege, is de zwarte verzot op

versiersels van alien aard. Zoo bangt bij, om zijnen lials,

zware koperen ringen (die tot 12 kilos wegen); elders,
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zija het lialssnoeren, aaneengeregen met parels, men-
schen- of dierentanden, nagels, klaiiwen, enz. De vrouwen
drageii scliroeflijuige armbandeii en liooge beenversier-

sels, uit koper- of ijzerdraad. — Bij sommige volksstam-

men, dragen de maniien eene muts van stroo gevlocliten

;

bij auderen, eene pet van dierenvel, enz. (i).

Bijna overal is de zorg voor liet haar ook eene der voor-

naamste bekommernissen van den neger, De inanier van

't liaarkappen verschilt van stam tot stam. Zelden is de

schedel geheel glad geschoren; gewoonlijk is het haar,

volgens zekere lijnen, kort afgeknipt of geschoren, of

wordt het gescheiden tot vlechten, gewi'ongen tot eenen

bos, eene kuif, met parels, met ivoren spelden ver-

sierd, enz. De vrouwen van zekere stammen dragen

valsch haar, dat zij kunstmatig als eenen toren optrek-

ken, met een vulsel van bladeren of eeu rietengeraamte

eronder! — De Babili, zoo mannen als vrouwen, zegt

M. De Hertogh, « verdienen eene bijzondere melding. Op
hun hoofd, zetten zij eenen kegel van palmvezels; daarop,

wordt hun haar vastgeplakt bij middel van een mengsel

van olie en « ngula », eene roode poeder, afraspel van som-

mige houtsoorteu (2) : het liolle van dezen kegel dieut om
de kleine voorwerpen in te steken die wij gewoonlijk

« op zak )) hebben ! (3) Een deksel, bestaande uit een rond

stuk van kauwoerdeschors, sluit, van boven, dit uit haar

opgetimmerd meesterstuk ».

(i) Het Congo's Museum (Tervueren) biedt veel belang aan voor de

zaken die wij, in dit hoofdstuk en in de volffende, bespreken.

(u) Ziehier de verscheidene planten welke, volgens onze navor-

schingen, aan de inboorlingen in Beneden-Congoland (Kisantu en

omstreken, waar men nknla uitspreekt), de rifrnla of rood blanketsel

verschaffen : 1° de schors der wortels van den Diaria Ubuhi (Dra-

caena reflexa Lam , var. nitens Welw.) ; — 2° het hoiit van den Tata

ngeringwa [Craierispermnm brachynematum Hiern) : als het dood is,

wordt dit liout rood, door de vochtiglieid van het woud ; — '6° het

hout van den Tomo tomo {Craterispermum laurinum Benth.) : heeft

<lezelfde eigenschappen als het voorgaande ; — 4° het hout van den
Lukung-u [Pterocnrpna Cabrae De Wild.).

'3) Men herinnere zich dat, bij de Congoleezen, de tesch onbe-

kend is.
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Ilet baar en gelieel hun lichaam wordt met olie bestre-

ken. Op de groote omstandigbeden van bun leven, wrijven
zi] zicb met « ngula » ; maar de proukers van daarginder
loopen, alle dagen, met die kleurstof bedekt. Die roode
pleisterstof maakt de buid glad en belet dat bet stof er op
blijve plakken. De olie belet de buid te bersten onder de
beete zonnestralen.

DE VOEDING

In de westelijke belft der Kolonie, is bet boofdbestand-
deel der voeding de kuohvortel van Maniok {Manihot
iitilissima Pobl), op verscbillende wijzen voorbereid (i),

Groote weg van den Kruidtuiu te Kisantu (Missie der Belgische Jesuleten).

Een der kinderen draogt, op het liooM, een bundel mantoftwortels

(i) Voor « de verscheideiie maiiiereu van maniok voor te berei-

den », zie ons werk : Plantes principales de la Region de Kisantu,...

•bl. 13-14.
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waarvau de sbikwanga of chikwang de meest verspreide

is (zij bestaat uit liet gestampt en ontvezeld vleesch der

wortels, dat, in bladeren gexsikkeld, in Let waterbad (bain-

marie) gekookt wordt). Buiten den maniok, eet men nog :

verscheidene soorten van boonen, aardnoten, ma'is, zoete

pataten, jamswortels, bananen en andere vrucliten, als

kauwoerden, ananassen, paj^aya's, citroeneu en oranje-

appels.

In bet oosten, voeden de inboorlingen zieb meest met
graanzaden : sorgho, gierst, eleusine, rijst, mais, diebijna

altijd onder den vorm van brij opgediend wordeu. In bet

noord-oosten, eet men vooral ma'is en bananen.

De zwarte is, voor 't algemeen, verlekkerd op verscbe,

droge of gerookte visch en vooral op vleesch, bet moge
dan ook gekookt, gerookt of gcbraden zijn. Hij eet Let

vieescb van de meeste dieren : vogels, zwijnen, geiten,

schapen, honden, apen, slangen, krokodillen, olifanten,.

rivierpaarden, bertegeiten of antilopen, ratten, mni-

zen, enz. Hij ontziet ook de gerookte termieten niet, nocli

de witte wormen of meikeverslarven, noch de sprink-

banen, nocb de « eetbare » rupsen. — Maar, van den ande-

ren kant, vond meer dan eeu, in Enropa aangeland Con-

golees, bet walgelijk oesters, mossels en scbelpsJakken te

zien eten!

De dranken.— De Congoleezen drinken water, (cmalafuw-

of palmwijn en inlandscbe bieren.

De palniwijn, zooals wij reeds gezegd liebben, is niets-

anders dan liet sap van den palm boom. Dat van den

Elaeis g^iiineensis is daarvoor bet beste. Het beeft de
klenr van witacbtig water, scbuimt als Cbampagne-wijn
en beeft een zeer aangenamen zuracbtigen smaak. De
malafii kau niet bewaard worden; na korten tijd, gist en

verzuurt bij. Wanneer men hem zoo drinkt, kan er eene

liclite besclionkenbeid uit volgen.

De Congolees gebruikt ook. met groot genoegen, de

mais-, rietsuiker-, eleusine-, sorgho- en binanenbieren, die

onder de algemeenen naam van niasanga oi poinbe bekend
staan.

In het begin der inbezitueming, — gelijk dit, belaas ! in
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andere kolonien nu nog geschiedt, — lieeft men groote
massa's slechten alcohol ingevoerd, die de zwarten vergif-

tigden. Zoodra het van deze zaak kennis had, heeft het
Bestuur krachtdadige niaatregels genomen, om dit mis
bruik te doen verdwijnen.

De keuken. — De vroa^yen zijn met de keuken belast,

Het hoofdbestanddeel van den kost is brij van palmolie,

waar meel, maniokschijven, bananen en aardnoten bijge-

daan worden. Men laat er ook in stukken gesneden visch

BereidiuL; v;iu het Malsmeel. De korrels worden tusscheu twee steeueu gemaleu

of gevogelte in koken en kruidt dit alles sterk met
inlandschen peper en zout : dit gerecht heet de « moamba».
Varkenvleesch is, bij hen, kermiskost.

De zwarten koken op een houtvuur, in de open lucht of

onder de veranda. Als « cuisiniere », doen gewoonlijk drie

dikke steenen dienst : daarop rusten de potten en de

houtstaken liggen er tusschen te branden. Bij de zwarten
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van den Kasai, worden dikwijls, in de plaats dier steenen,

ij zeren dri j voeten gebezigd . — De vroiiwen hebben uitmun-

tend poreuse kruiken, « mouringa » genaamd, om het

water te bewaren en zij vervaardigen sierlijke potten om
er het eten in tekoken.— Twee steenen,deeene eenweinig

uitgehold, de andere rond, dienen om mais, aard-

noten, enz. te verpletteren. Een groote mortier met eenen

stamper, een arm dik, dient om het oliehoudende vleesch

der palmuoten af te zonderen.

Voor de maaltijden, gebruikt men houten messen en

lepels; men drinkt uit aarden of houten tassen; men eet

uit een houten schoteltje, op eene kleiue mat geplaatst;

geen tafel is noodig; iedereen zit neergehurkt.

Gleis-en glaswerk, lepels, vorken, tafelmessen, ijzeren

kookketels, europeesche tapijten, zijn, bij de meeste

volksstammen, het eerste hnisgerief dat eene negerin zich

althans tracht aan te schaffen. — Cambier heeft negers

gezien die zich van eene tafel vork, als kam, bedienen !

Vuur en licht. — In Beneden-Congoland bezigt men,

om viiur te maken, ingevoerde vuurslagen of zwavel-

stokjes.— Als licht, bezigen de inboorlingen de vlam van

branddnde hars, stof die overal in groote hoeveelheid

aangetroffen wordt. Houtvezels, met hars doortrokken,

geven hun degelijke fakkels. In de hatten, rijgt men aard-

noten aaneen, op eenen stok : daar deze vruchten veel olie

bevatteu, branden zij als kaarsen.

Bij vele andere volksstammen bezigt men nog, om vuur

te bekomen, de aloude handelwijze der wilde volkeren, die

stukken van een bijzonder en zeer droog hont hevig tegen

malkander wrijven. In de hutten, ligt steeds een vuur

aan dat dag en nacht brandt en zorgvuldig onderhouden

wordt.

Het menschenvleesch. — Onder de spijzen, verkiezen de

Congoleezen, boven alle andere, het menschenvleesch.

Voor de aankomst der Europeers, waren bijna al de

inboorlingen menscheneters, eh de streugste maati egelen

zijn noodig geweest om die kwaal tegen te gaau. En toch

is het zeker dat nu nog, bij verscheidene volksstammen,
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zwarten in het gelieim of buiteu het bereik der Staats-

ageaten bijeenkonien,oin malkander op vleesch van krijgs-

gevangenen of van aangekochte slaven te onthalen.

Bij dezen stam, zegt M. De Hertogh, aan wien wij deze

bijzonderhedeu ontleeneu, verkiest men het vleescli der
vrouwen en der kinderen ; bij genen,

stukken van de borst. De Basoko -
"

eten zelfs de dooden op,

die zij met pekelsaus in-

leggen of laten rooken en

drogen; het vet wordt
afzonderlijk aan kant ge-

legd. De Maniema laten

het menschenvleesch in

bronwater weeken, tot

dat het bijna verrot is.

Menschenvleesch is,

voor de Bangala.een edele

kostterwijl dierenvleesch

maar voor gemeene spijs

gehouden wordt. « De
mensch dat is vleesch dat

spreekt; 't is lekker, met
zout er op ; dat heef t eenen

eigenaardigen smaak »,

zegden de Ban gal a tot

kapitein Cocxuilhat.

Niet minder afgri j selijk

is hetgeen Van Moris over

deElombo vertelt:«Op zekeren dag,zaghij op demarkteen
zwarte, die been en weer wandelde; zijn lichaam was met
roode en witte strepen geteekend. Van Moris vroeg inlich-

tingen en vernam dat het een gevangene was, bestemd om
opgeeten te worden. Hij stond daar te koop en de strepen,

diedenieawsgierigheid van onzen landgenoot aldusgaande

maakten, duidden de reeds verkochte stukken aan : de met

wit geteekende deelen w^aren verkocht aan de oeverbew^o-

ners; de met rood gemerkte, aan de Ebombo!... Dit men-

schenvee scheen volkomen onderworpen aan zijn lot,

wandelde gerust, stond stil en liet begaan, wanneer de

De Papayaboom (Carica Papaya),

met vruehten beladen
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kalanten hem wilden betasten en langs alle kanten onder-

zoeken, om over de waarde van zijn vet te redetwisten ».

Een ander schouwspel nog, uit de Evenaarsstreek :

Een opperhoofd had eeneu man van een naburig dorp

gekocht. Hij liet liem vooreerst, met eenen knods, armen
en beenen breken ; dit was maar een begin. Daar de mensch
maar 's anderendaags moest opgeeten worden, liet hij hem
voorts, geheel den nacht, levend in den stroom te weeken
leggen, met het hoofd alleen boven liet water : dit laatste,

om de zwarte huid gemakkelijker los te krijgen. Met het

aanbreken van den dag, werd de ongelukkige onthoofd en

gevild. Het hoofd werd in eenen pot afzonderlijk gekookt;

het lichaam in stukken gesneden en in eenen kookketel

gestoken, met geitenvleesch, palmolie en zout; daarop

vergaderde men tot een groot feestmaal, waar die afschu-

welijke kost werd opgedisclit en met groote kruiken bier

besproeid.

JACHT EN VISCHVANGST

De inboorlingen zijn jacht en vischvangst hartstoch-

telijk toegedaan.

De jacht. — Om de rivierpaarden te bemachtigen bezigen

zij een ijzeren harpoen, geliecht aan eene dertig meter

lange koord, welke om een lichten hoaten vlotter gewon-
den is. Wanneer een rivierpaard verschijnt, springen de

oeverbewoners in hiinne bootjes en varen naar de plaats

waar het dier neergedompeld is. Zoodra het boven komt,

om adem te scheppen, werpen zij liet den harpoen in

'tlijf. Heeft de spies getrot'fen, dan rolt de koord af en

duidt het vlothout aan waar het ontzaggelijke dier is

gevlucht. Als het weer boven komt, wordt een tweede

harpoen geworpen, en zoo voorts tot dat het dier, uitgeput

van krachten, niet meer duiken kan; dan wordt het afge-

maakt en op eene zandbank of op den oever gesleept, om
in stukken gehakt te worden.

Op de meren, doet men de jacht het liefste 's avonds,

als de slapende rivierpaarden eventjes boven het water-
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vlak uitsteken. Op liiiuue prauwen, naderen de zwarten
zachtjes tot bij de argelooze dikliuidigen en planten liun

eenen harpoen tussclien de schouders. Plotseling gewekt,
springt het beest op van pijn ; soms komt het op de prau-
wen aangeloopen en verbrijzelt ze door den scliok; in dit

geval, blijft er de jagers niet anders te doen dan spoedig
uaar den oever te zwemmen. De lichamen der aan de
wonden bezweken dieren worden 's anderendaags teiug-

Terugkeer van de luipaardjacht

gevonden, dank aan liet vlothout aan de liarpoenkoord

geliecht.

Om den olifant te bemeesteren, bezigen de inboorlin-

gen verscbeidene middelen. De meest moorddadige is de

klopjacht gelijk deze in de savana geschiedt, vooral bij

de Azande. Zij grijpt plaats in het begin van hc^t droog

seizoen, -wanneer liet lange gras reeds gemakkelijk vuur

kan vatten. Versclieidene dagen lang, drijven bonderden

gewapende mannen, met horens, gongs, enz. voorzieij,
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de tot den dood bestemde dieren, in een grooten kring

bijeen. Op een voorafgesproken sein, wordt, op gansch
den omtrek, het vuur aangestoken. De gevangenen trach-

ten te ontvluchten, maar komen langs alle kanten op eenen
miiur van vlammen tereclit; de eenen komen onmiddelijk

om; anderen, door den gloed verblind, worden gemak-
kelijk door de spiesen en de kogels getroffen ; anderen
nog outsnappen, docli worden weldra neergeveld daar zij,

met brandwonden over geheel hun lichaam, weinig weer-
stand kunnen bieden.

De Azande bezigen nog een ander middel. Een jager

gaat op loer liggea op eenen boom, waarlangs de olifanten

gewoonlijk voorbijtrekken; zijne makkers drijven het

wild allengskens daar naar toe. Wanneer de dieren voor-

bij komen, mikt de jager met eene bijzondere zware en

vergiftigde werpspies op de riiggegraat van een slachtoffer

en ploft dit schrikkelijk wapen in zij nen nek. Het getroffen

dier zinkt te neer als dood gebliksemd, of kan liet nog
vlacliten, dan verliest liet, door liet slingeren der zware

spies in zijne leden geplaut, zoodanig veel bloed, dat het

weldra ten gronde zijgt en zich laat afmaken zonder

wederstand. — Bij sommige stammen bekomt men den-

zelfden uitslag met een toestel dat, wanneer het beest

voorbijkomt, de spies aiitomatisch doet nederploffen.

De bewoners van het groote woud diirven den olifant

zelfs aanvallen met hunne lansen ; zij verbergen zich in de

struiken en steken het dier in de keel. Dit laatste gaat op

vlucht, docli heeft weldra al zijne kracliten verloren, door

het bloed verlies en het strj'^chninachtig vergift waarmee
de spits der lans bestreken is,

De dwergen van den Uele, die te recht als onversangde

jagers bekend staan, laten zich met de eene hand aan den

steert van den olifant haugen en doorkerven zijnen bulk

met hunne kleine lansen.

Eene laatste manier, die overigens voor al het groot

wild gebezigd wordt, is valstrlkken aan te leggen. Deze
valstrikken bestaan uit in den grond gegraven kuilen,

die, breeder van boven dan van onder, op eene lengte van
soms eenige honderden meters de eene nevens de andere

liggen. De opening wordt behendig onder een liclit, met
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aarde, blaren en gras bedekt teenwerk verborgen en de
bodem is dikwijis met scherpe palen bezet waarop het dier

zich komt s[>ietsen. Gewoonlijk mag men niet wachten den
gevangenen.met lanssteken of geweersclioten af te maken,
anders komendeolifanten hem, met hunne trompen,uit den
kail trekken en hem nit zijn hachelijken toestand redden.

Voor de apen- en uoge/e/ijacht, worden de pijlen met een
bijzonder planteuprodukt bestreken dat het getroffen

dier bedwelmt; fiiiken, netten en strikken worden voor
deze jacht ook gebezigd.

Komt het er op aan buffels, antilopen, enz., te bemees-
teren, dan gaan de negers, geduldig als de kat die eene

muis iu 't oog heeft, in het hooge gras of op eenen boom
staan loeren, met lans, harpoen of geweer gewapend. —
Als voor de olifantenjacht, steken zij ook de savana in

brand, of verschrikken het wild door oorverdoovend
gerucht en drijven het tlaarmee iu kuilen of overgroote

netten.

De bijen worden gevaugen in groote rolvormige lieten

korven, met twee deksels voorzien, waarvan het eene

doorboord is met een gaatje. Deze korven worden water-

pas, te midden der takken der boomen, neergelegd. De
dwalende zwermen komen zich er in vestigen; na verloop

van eenigen tijd, komt de zwarte de opening stoppen en

gaat henen met zijncn buit. 's Nachts doet hij een der

deksels open, schudt de korven nit boven een vuur en de

bijen liggen in de vlammen te braden. De honig, nit de

honigraten gedrukt, wordt gekookt of, met water gemengd,
aan de gisting overgelaten : zoo bekomt men mede of

hydromel.

De vischvangst. — De volksstammen, die bij eenen

waterloop of een meer wonen, houden zich dnledig met de

vischvangst. Zij gebruiken daartoe verscheidene tuigen.

Het meest gebezigde is de fiiik. Vorm en grootte der

faiken verschillen nog al van malkander, maar het grond-

stelsel is hetzelfde als dat der in Belgie gebraikte fuiken.

Gewoonlijk maken de inboorlingen ze vast, midden in de

rotsen der snelstroomingen, zoodat al wat in den vloed

zwemt er in gedreven wordt.
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Gedurende het droog zeizoen gaat de bevolking van
geheele dorpen op zaudbauken huizen, ora, verscheidene

maanden lang, zicli met de vischvaiigst bezig te liouden.

De visch, die zij alsdan buit maken, wordt gerookt,

gedroogd en in het dori^ opeengestapeld, als voorraad voor

den tijd der liooge waters en om geruild te worden tegen

Hoek v;iu eeu dorp, met Elaeis palinboomeu omriugd. — Op de niarktplaats

is meu bezig deu prijs van eeu zwiju te betwisteu

verscli of gerookt vleescli, bananen, maniok, enz. De
geulen der rivieren sluiten zij af door liclite bescbotten

die eenen gang uitmaken en de visscben in de iuiken doen

terecbtkomen.

De Congoleezen benuttigen nog drijueiide nctlen waar
de visscben, met buune kieuweu, tussebeu de mazen
blijven steken, sleepnetten, alsook vlottende, riistende en

omkeereiide vlschlijiieii. Wanneer een zwarte, in zijne

pramv gezeten, een overgrooten visch ziet voorbij-

zwemmen, aarzelt hij niet in 't water te spriugen en den



visch om 't midden vast te grijpen tot dat een makker hem
ter hulp snelt, de prooi bij de kieuwen vat of met eeu mes
doorsteekt. — Het water van poelen en kleine rivieren

wordt soms verg-iftig-d, om de vissclien te bedwelmen. —
De visclivaugst met den hengel wordt zelden aangetrofleu.

De inboorlingen leggen veel vaardigbeid aan den dag in

het vervaardigen hunner netteu. Zij vlechten ze nit de
vezels van zekere wortels, die, eerst geklopt en geroot,

dan op de spiel gesponnen worden.

MUZIEK, DANS EN WORSTELEN

Muziek en dans zijn ouafscheidbaar van het dagelijksch

leven van den Congolees. De dans wisFelt gewoonlijk af

met zang.

De muziek. — Op ziju laugen, eentonigen weg, trekt de

karavaan voort : om de verveliug te verjagen,zal de zwarte

een liedje ziugeu; liedjes nog, bij het pagaaien, bij den
veldarbeid, bij het hattenbouweu. Bij ieder werk behoort

een lied : ieder zwarte stemt, op zijne benrt, eene melodie

in en al zijne makkers heihaleu, kooigewijs, het refrein.

Zoo zal men in Katanga, bij voorbeeld, bij het ma'is- of

graanstampeu,gedurende een gnheele uur hooren : « Sedert

ik geboren ben, heb ik nog nooit een konijnenvel gezien,

in het huis mijas vaders », en al de arbeiders antwoorden,

wijlzij met kracht stampen : uKonijueiivel, konijnenvel ! «

(Een zeer verscheiden deuntje! en verheven, als poezie!) —
ledere streek heeft hare bijzondere liederen, hare naiio-

nale liederen om zoo te zeggen.

Zang en instrumentale muziek ziju, in 't algemeen,

eentonig; niets komt er bij nit; kortezangswijzen worden,

zonder ophouden, immer herhaald. De zwarten houden het

meest van luidruchtige instrumenten : trommels,tam-tam's,

xj'lophonen, gongs, rammelaars, belletjes, klaphoutjes,

flaiten, fijfers, enz. AUeen bij de Mangbetu, de Azaude en

de Bakuba, heeft men eeniggevoelen yoor harmonie opge-

merkt. — De ivoren waldhoren wordt op vele plaatsen
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gebruikt en zekere liorenblazers, als die van den Aruwimi
en den Kwaugo, spelen er met eene ware virtuositeit op.

De bellekens dienen vooral als armbanden of als sieraad

voor de beenen. De plaatjes- en suaartuigen zijn de vol-

Cougoleesolie niuzikanteii

maakste; het zijn : de mandolina, de guitaarliar[), de Her,

de cither en de marimba (deze laatste bestaande uit eeuen

klankbodem, met, boven op, een halve dozijn ijzeren

plaatjes).

Zekere volksstammen hebben muziekspelers en zangers

van beroep ; in het noorden en in het Kasaigebied, onder

anderen, doorkruisen kleiup troepen minnezangers het

land, om, mits loon, hunne kunst te lateu hooren. — De
mannen zijn grooter liefhebbers van muziek en dans dan

de vrouwen.

De dans. — Overal, wordt er evenveel gedanst en het

dansen gaat gewoonlijk vergezeld van lichaamstrekkingen

en wriugingen. — Alles brengt gelegenheid tot dansen

mee : feesten, oorlog, nieuwe maan, einde van den oogst,
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begrafenis, enz. Meestal danst men 's naclits, en iemand
heeft kiinnen zeggen dat « van at" de maan opstaat, geheel

Afrika aan 't dansen gaat ».

Er bestaat eene groote versclieidenheid van danspassen.

Meestal begiunen zij metorde, op langzame maat; doorde
stem det- zangers, bet gedruiseb van den tam-tam en bet

rytbmiscb bandgeklap der toescbouwers voelen zicb de

dansers weldra aangebitst; een onder ben komt nit de rij

vooruit, buppelt geweldig, verdraait en verwringt zicb

buitenmate, tot dat de vermoeiuis bem dwingt dat spel op

D;uis v;iu geniuskeerde tuuveuuars

te geveu; dan komt een aiider zijne plants innemen en

zoo duurt bet voort, uren bmg.
Geen groote opsmuk wordt meestal gemaakt voor bet

dansen : boogstens wordt gebeel bet licbaam eens verscb

met palmolie bestreken. Voor de groote onistandigbeden

alleen, bestrijken zicb de dansers met witte, roode, bruine

kleurstof en versieren zij bun boofd en licbaam met loof,

pluimen, perlen, balssnoereu en zelfs maskers.

tlet worstelen. — Bij eenige stammen, is bet worstelen,

met of zouder wapens, in eer. De eerste soort van worste-
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ling is aan 't verdwijnen. Voor liet worstelen zonder

wapens, scliilderen de karapvecliters zicli gewoonlijk in

't wit. De talrijke menigte, die dit st'houwspel bijwoont,

volgt den gang van het spel met gespannen belangstelling

en laat zijne voorkear voor den eenen of den anderen

vechter luiiiriichtig blijken. — Valt een der worstelaars,

zoo stijgt er een groot geschreeuw op; de vrienden van
den overwiunaar komeii op het strijdperk toegestroomd,

juichen den zegevierenden toe, tillen hem op hunne schou-

ders en dragen hem rond in triomf, terwijl de overwonnen
kampioen onder zijne makkers, die als verplet staan, mis-

troostig terngkeert.

GODSDIENSTIGE BEGRIPPEN

Het fetischisme. — De Cougoleezen gelooven meestal in

een Opperste Wezen, schepper van al wat bestaat, onzicht-

baar, doch zich veropenbarende in de natuurverschijnsels,

dat geeu kwaad kan doen, maar toch zoo hoog verheven
is dat het zich over het lot zijner schepsels niet bekreunt.

Dit geloof is min of meer duidelijk, volgens de streken.

Verschillend zijn ook de namen die aan de godheid gege-

ven worden : het is de Groote Nzambi, in Neder-Congoland,
Leza, in Katanga, Angeli, Azinda, bij de Mangbetu, Ba,

bij de Bakopo, Boli, bij de Azande. enz.

Maar deze opvatting der godheid houdt de zwarten veel

minder bezig dan die der geesten, welke zij goedgunstig
trachten te maken door offergifteu, smeekingen, ja, door

bedreigingen. Die geesten zitten overal en zijn er steeds

op nit kwaad te doen : de eene veroorzaakt de dood, een

andere eene bepaalde ziekte, een andere vernielt den oogst,

brengt schipbreiik teweeg, enz.

Voor den Coiigolees, zoo men ziet, bestaat er niets dan
kwade geesten. Om zich tegen hen te verdedigen heeft hij

behoedraiddelen, waaronder de fetisch de meeste kracht
heeft. Een fetisch is geen afgod; hij bezit geen eigenschap

tenzij krachtens de bezweringen van den toovenaar, den

fetiscliman {ganga, magonga, mfuinii genaamd, volgens

de streken).
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De toouenaar is een aanzieiilijk man; liij beschermt
tegen de onzichtbare machten, hij verjaagt de kwade gees-
ten, hij geueest de ziekten (of, ten minste, doet alsof hij

genas). Geen enkele liandeling, in het leven van den stam
of van bijzondere personen, of hij komt er tusschen. Zijn
ambt, dat bijna van vader tot zoon overgaat, is niet enkel
eene bediening van godsdienstigen aard,maar
heeft ook betrekking op het politick of maat-
schappelijk leven. Opperhoofd en onderdanen
luisteren naar hem; hij vervaardigt fetischen,

verkoopt behoedmiddelen tegen de ziekten en
de betoovering, geheime middelen om zijne

vijanden van kant te helpen, om rijk te wor-
den, enz. Hij is het, die, als eene misdaad
begaan is, den schnldige moet ontdekken :

daarvoor neemt hij zijne toevlucht tot de

vergift-proef (i). waarmede hij dikwijls

eenen onschuldige doet omkomen in de

plaats van den waren plichtige die hem
heeft omgekocht. De toovenaar is genees-

heer; van geslacht tot geslacht zijn, in

zijneu familiestam, eenige beginsels van
gezondheidsleer (hydrotherapie, masseeren)
alsook de kennis der geneeskriiiden (les simples) over-

geleverd.

ledere ziekte, iedere gewichtige hanieling des levens

heeft haren fetisch : er bestaan levende fetischen (dieren

en planten); fetischen die een levend wezen verbeelden

(standbeeldjes, die vooral in Neder-Congoland, Kasai en

Katanga te vinden zijn); oabezielde fetischen (steenen,

kruiswegea [carrefours); amulettea (2) of behoedmiddelen

(schelpen, halssnoeren, bellen,...).

Zekere fetischen strekken, zoo gezegd, hunne bescher-

Een fetisch

(i) In het volgend kapittel ziillen wij zien waariii deze proef

bestaat.

(li) De amulet of behoedinidclel is een voorwerp dat men bij zich

draagt en vvaaraan men, uit bijgeloof, de kracht toekeut tegen zeker

kwaad te behoeden. Het Congo's Museum bezit eene zeer rijke verza-

melingvan congoleesche fetischen.
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ming uit over geheel den stam of over geheel het dorp,

andere eukel over de hut van dengene die ze bezit.

Als men, in Neder-Congoland, eene gunst verlangt, slaat

men eenen nagel in het standbeeld-fetisch, opdat het, door

het ^>'eyoe/en of lijden, de vraag steeds indachtig blijve !

Elders, wordt de fetisch geslagen, bespuwd, in 't water of

in de brousse geworpen, tot dat hij zich wat meer insehik-

kelijk toont ! ! — Arme lieden !

Bovendien, bestaan er nog fetischehandelingen, die

nog al veel gelijkenis hebben met den gewijden taboe der

Polynesiers. Deze handelingen zijn ontelbaar : zij bestaan

in het derven van dit of dat dierenvleesch, niet in 't oj^en-

baar te drinken, niet te rooken, een bepaalden waterloop

te vermijden, niet op deze of die manier te zitten, te

pagaaien, euz.

Uiterst bijgeloovig. als zij ziju, zien de Congoleezen in

alles voorteekens van heil of oiiheil.

Geloof aan de onsterfeltjkheid der ziel. — Het geloof

aan het overleven der ziel bestaat overal in de Kolonie.Dit

blijkt uit de pleehtigheid waarmede de begrafenissen

overal geschieden. Bij vele volksstammen deed men, bij

de teraardebestelling van een opperhoofd, slaven omko-

men, ora hunuen meester in de andere wereld te verge-

zellen en voort te gaan hem te dienen. — Men komt ook

spijzen op de graven neerleggen, voor de ronddolende zie-

len. — Het geloof aan de zielverhiiizing [metempsykoos)

is slechts bij eenige stammen uit het noorden verspreid;

de ziel van den overledene gaat over, volgens het daar

heerscheud geloof, in het lichaam van een dier : gazelle,

luipaaid, enz.

Begrafenisplechtigheden. — Voor eeu gewoon sterve-

ling geschiedt de overgang van leven tot dood, en van de

aarde naar het graf, zonder veel plichtplegingen. Op vele

plaatsen zelfs worden de lijken van armen en slaven een-

voudigweg in de brousse of in het woud geworpen, waar
liyeneD en andere wilde dieren ze komen verslinden, Wat
betreft de aanzienlijke personen, en vooral de opperhoof-

deu die den titel van sultan voeren, hunne begrafenisplech-
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tiglieden breiigeu voor naastbestaande lieel wat beslom-
meringeii mee. Wij lialeii liier twee voorbeeldeii aan,

gekozen bij de uiteinden der Kolonie; iu de tussclieiigele-

gen streken, viudt meu, liier en daar, nog al verschil in

liet viereu dezer plechtigheden.

Wanneer, in de Ooster-Provincie (i), een opperhoofd
ziek is, dan worden slechts eenige bevoorrechte mannen in

zijne lint toegelaten ; het volk moet buitenblijven wachten.
Komt de zieke te sterveu, dan houdt men bet slechte

nieuws gebeim zoolang als bet maar mogelijk is. Om
de onderdauen te bedriegen, gaat zelfs een der verwauten

van den afgestoivene naast hem lig-

gen om te leiitelcn en aldus te

Te Leraiu. — Vervoer van 3/aJ»o/iwortels

laten gelooven dat de sultan nog in leven is. Xa eenige

dagen ecbter, wanneer de reuk van het lijk, in ontbin-

diug, zicli tot bniten de hut verspreidt wordt bet onmo-

gelijk de dood lauger te verbergen; men maakt ze alsdan

in het dorp bekend. De inwoners vergaderen om te

treuren, dat wil zeggeii, om, met begeleiding van trommels

(i) Aan de grenzen der Groote Meren; nu, de districten van

Stanleyville en Katanera uitmakende.
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te komen ziagen. Nii mag iedereeu het opperhoofd aan-

schoiiwen : ziju lichaain bevindt zich in eenen grooten
korf een weinig boven den grond verlieven ; daar ligt hij

met de eereteekens zijner koninklijke waardigheid ; een
groote schelp steekt in zijnen mond, pluimen op zijn hoofd,

tusscheu zijne gekruiste armen houdt liij zijnen boog en
zijne pijlen; zijne knieen zijn gevouwen op zijne borst.

Zoo blijft liij langen tijd liggen; wanneer er bijna niets

meer van overblijft dan een geraamte zal men hem einde-

lijk teraardebestellen. Docli, te voren, snijdt men zijn

hoofd af om het aan kaut te leggen en er zijnen opvolger

mee te begraven, dewijl hij in het graf zal dalen met het

hoofd van zijnen voorganger, dat men te dien einde

bewaard heeft. De kail, waarin het lijk neergelaten wordt,

is zeer groot; l)et deel, dat onder den grond uitgewelfdis,

is voor het opperhoofd bestemd; eene zijner vrouwen
bevindt zich daar om hem te ontvangen en wordt aldus

levend begraven. Het auder gedeelte van den grafkuil is

bestemd voor de slaven, die ziillen geslachtofferd worden
opdat hun heer en meester in de geestenwereld met
een behoorlijken stoet van dienaars zonde mogen aan-

komen (i). Voor hem, legt men zijne pijp neer, met
tabak en kemp, alsook potteu vol meel. Voor dat het graf

gesloten wordt, komen de vrouwen van den afgestorvene

aan hiin gewezen gemaal meel aanbieden. Zijne kinderen
komen, op liunne beurt, hunnen vader smeeken hen niet

te vergeten, maar te helpen om veel goederen bijeen te

zamelen.

Zoolang de rouwtijd daurt, mogen de vronwen van den

overledea koning niet bij het vuur komen, noch hun
lichaara met olie inwrijven. Van tijd tot tijd, komen de

kinderen van den afgestorvene op zijn graf offers breugen.

Als zij poinbe plengen, dan maken zij eenen put in het

midden van de graftombe, gieten er het kostbare vocht in

en drinken zelfs op hetgeen niet in den grond dringt.

(i) Dit gebruik der ritaeele moorden was aljjeineeii in Congoland,

voor (le inbezitneming door de Europeors; misschieu wordt bet

nil sonis nog onderhoudeu buiten weet der overhedeii.



— 109 —

Daarbij zeggen zij : dat is liet aaudeel dat tata (vader) ons

overlaat.

Souis wordeu, op deze stille graveu, naderhaud uieuwe
menschenoffers gepleegd.

In Neder-Congoland wordt de dood van eeu voornanjen

persoon of van een opperhoofd met geweersciioten aange-

kondigd, en al het buskruit, dat de afgestorvene bezat,

wordt op die wijze door de bloedverwanten en vrienden

van den overledene o{)gesclioten. Het lichaam wordt

Kinderen der Missie van Kwaugo die zich onledig houden

met rijst sctioon te maken

begraven in eenen kuil, te midden zijner hut, en met een

weinig zand overdekt. Op dat zand steekt men drie vuren

aan, die, eenen maantijd laug, moeten onderhouden

worden. Gedurende dien tijd ook laten de vrouv\en, dag

en naclit, hare jammerklachten hooren. Als eene maand

verloopen is, wordt het nu nitgedroogd lichaam opge-



— 110 —

graven en op een raam gerookt. Degelijk gerookt, wordt
het, als eene miiraie, in stoffen gewikkeld. De begrafenis

zal veel later eerst ])laats hebben, want al de leden der

farailie zijn verplicht hun aandeel stoffen bij te brengen.

Een groote kuil wordt dan gegraven en de stoffenbaal gaat

er in verdwijnen. — Voor een aanzienlijk opperhoofd is

deze baal zoo reusachtig groot dat er een belangrijke

menigte mannen noodig is ora ze voort te rollen.

De kuil wordt met aarde toegedekt, en, op den graf-

heuvel, plant men de wapens en andere voorwerpen waar-

van de overleden zich bediend lieeft. — Op het graf eener

vrouw legt men hare krinken en korven neer; op dat van

eenen drager, zijnen stok en zijnen miitete, dat is, de korf

waarin men de draaglasten sament^chikt.

De grafstedea worden godsdienstig geeerbiedigd en,

ieder jaar, worden zij geziiiverd van liet onkriiid waar-

ouder ze begonnen te verdwijnen.

In Neder-lyongoland, evenals in de andere gewesten,

werden, voor de inbezitneming, mensclien op de grafsteden

der aanzienlijke opperhoofden ten offer gebraclit.

Het roiiivdragen bestaat bij de Congoleezen ; maar de

rouw duurt niet lang. De meesten bestrijken, gedurende

den rouwtijd, liun gezicht met olie en roet, onthouden zich

vanzekere spijzen, scheren hun haar af, enz.

In 't algemeen vreest de zwarte den dood niet; wanneer

liij verneemt dat hij sterven moet, schikt hij zich in zijn

lot met eene buitengewone gelatenheid.

Geheime genootschappen. — Bijna overal bestaan er

geheime genootschappen, wier doel men nog niet ten voile

te weten is gekomen. — In Neder-Congoland leidt, ieder

jaar, de toovenaar eenige jougelingen in eene afgelegene

plaats van het woud. Daar verblij ven zij , van drie maanden

tot twee jaar, en worden er tot geheime oefeningen inge-

wijd. Als zij, nadieu, in den familiekring terugkeeren,

beweren zij uit een andere wereld te komen; zij veinzen de

gebniiken dezer wereld onkundig tezijnen hunne vrienden

van voorheen,en zelfs hunne eigene moeder,niet tekennen.

— In hoog Congoland vergaderen geheime genootschappen
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om potsierlijke ceremonieen te maken, te dansen en over-

matig te drinken.

Er bestaan ook nog andere genootschappen, echte ban-
dieten- en moordenaarsvereenigingen, waarvan de leden

nil eens den krokodil, na eens den luipaard toegewijd
zijn : op zekere dagen vergaderen de deelgenooteii en
duiden eenen gezel aan, die, evenals het dier waaraan bij

is toegewijd, eenen mensch op liet onverwachts moet over-

vallen en ombrengen. (A. Dk Hertooh.)

MAATSCHAPPELIJKE
EN STAATKUNDIGE INRICHTING

Over 't algemeen, bestaat de bevolking van Congoland
uit ouafhankelijke volksstammen, van alle staatkundige
betrekkingen vrij. leder stam wordt door een erfelijk

opperhoofd bestuurd, dat oppermachtig is. Zij wonen
samen in dorpen, die gemiddeld 200 a Sooinwoners tellen.

In sommige gewesten, gelijk wij reeds gezien liebbeu, is

de bevolking der dorpen merkelijk grooter.

De grond is gemeenscliappelijk eigendom van den stam.

V66r liet bestaan van den Onafhankelijken Congostaat,

had ieder opperhoofd over zijne onderdanen het recht van
leven en dood; die macht was echter dikwijls beperkt

door eenen Raad der ouderlingen.

De maatschappelijke inrichting bevat drie klassen :

de rijken of edelen, waarbij het opperhoofd, de leden zijner

familie en de invloedhebbende personen toebehooren; de

vrije mannen, die de krijgslieden opleveren, en de slaaf-

knechten.

De toestand der slaaf-knechten is, op verre na, dezelfde

niet als die der slaven welke door de Arabieren gevangea

en verkocht werden (i), of als die der negers, in de ameri-

(i) Wie bijzonderheden over de gruweldaden der Arabieren ver-

langt te kennen, behoeft slechts L'Esclaoage africain, van Kardinaal

Lavigerie, te lezen. (Couferentie, gehouden in Sinter-Goelen kerk,

te Brussel; 1888). — Hier, deze bijzonderheden vermelden, zou ons

le verre brengen.
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kaanscbe planter! j en, v66r de afschaffing der slavernij.

Hot zijn zooveel als Nveiklieden, kiiecliteu, die, in het

gewone leveu.bij de meeste stammen althaus, van de vrije

mannen uiterlijk uiet verscliillen. Zij werken, eten met
hiinnen meester; deeleii in zijue vrengde en in zijne smart;

trachten, en slagen er menigwerf in, van hem beraind te

Een coDgoleesch opperhoofd en zijue omgeving

worden. Hun staat is zoo weinig een lagere toestand dat

zij, indienze verstandig zijn, tot rijkdom gerakeu enzelfs

tot opperhoofd gekozen worden.

Deze zeden zijn bij de Cougoleezen diep iugeworteld;

men zou, in de plaats van eene verbetering, eene uiterste

verwarring in het laud teweegbrengen en een bittere

teleurstelling te gemoet loopen, indien men dit alles, tus-
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scheu vandaag- en morgen, wilde afschaffen. Eene lang-
durige europeesche overbeerscliiiig, die de oorlogen
tussehen stammeu zal doen ophouden en de noodige maat-
regels trapgewijze zal invoeren, zal alleen dien staat van
zaken kunnen veranderen.

De paiabers. — Moet er een gewichtig besluit genomen
Avordeu,dan beraadslagen de vrije mannen er over in eene
vergaderiug, waarbij bet opperboofd de voorzitter is. In
die vergaderingen — welke de Europeanen gewoon zijn

paiabers (i) te beeten — verklaart eenieder, op zijne

beiirt, zijne zienswijze : als al de andere gesproken
bebben, spreekt bet opi)erlioofd zijne meening over de
zaak uit.

Paiabers grijpen ook plaats tusseben verscbillende

stammen, zoowel als tusseben blanken en zwarten. Men
houdt een palaber om recbten en gebruiken te staven,

gescbillen bij te leggen, eene overtreding of misdaad te

straffen; met een woord, 't is een gerecbtsbof of eene
raadskamer in 't klein. Deze vergadering spreekt een
vonnis uit, en, gaat zij uiteen zonder een akkoord te

treffen, dan wordt gewooulijk de oorlog verklaard en
neemt men zijne toevlucbt tot de wapens.
Bijna gedurig bouden de negers paiabers; dit is, ten

andere, eene gelegenbeid voor ben om bunne praatzucbt,

eene bunner bevigste drifteu, eens lucbt te geven en,

meestal, krijgen zij daarbij den « mata-bisco n (den niata-

biche; letterlijk : den worm-dooder) : eene kruik malafii

of pombe die, als de zaak besloten is, aan alien wordt
uitgedeeld.

De zwarte — die van Neder-Congoland vooral — is

vreedzaam van aard, vroolijk, lacblustig en een goede
jongen; maar tevens sluw, bedilziek en liefbebber van

mooi spreken. In Europa, zou bij advokaat \\'orden : en

waarlijk, wat de welsprekendheid, bet gemak om zicli uit

te drukken, de logica en vooral de longenkracbt betreft,

(i) Van liet portugeesch « palaver », dat, looord, redevoering betee-

kent. — De palaber is nageuoeg hetzelfde als de « chaouri » der

Arabieren van de Oosterkust van Afrika.
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zoii hij de meesten van Cujas' discipelen de loef afsteken.

De palaber gescliiedt altijd met pleclitiglieid en vele

ceremonieen, volgens de regels die van plaats tot plaats

verscliillen, maar altijd nauwkeurig nageleefd worden.
De voornaamste lioofdregel is zonder wapens naar de
vergaderiug te komen... « Men is geneigd te slaau, wan-
neer men, met den stok in de hand, redetwist, » zeggen
de zwarten. Een audere regel is aan de redenaars alle

Congoleesche houtzagers

vrijheid, in liet spieken, te laten. « Met den moud, doodt

men niemand; voor een wooi'd, moet men niet boos

worden, » luidt, bij liun, liet spreekwoord.

De bloedruiling. — Ilet gebeurt dus dat de palaber op

eeneoorlogsverklaringuitloopt; soms ecliter worden erook
vredeonderhandelingen gehouden. — Daar ook geseliiedt,

met groote pleclitigbeid, de bloedruiling, die twee bond-

genooten voor eeuwig tot broeders maakt. Deze cere-

monie gescbiedt op verscbeidene mauieren : de twee, die
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bloed-broeders willen worden, maken, met eene lans, eene
of meer kerven in borst of armen; eeuige druppels bloed
worden opgeTangen op een blad, oj) een meslemmer of op
een stuksken hout, en op de wonde van den anderen
gewreveu ; of wel, een ieder moet liet blad opeten waar het

bloed van zijnen medebroeder op ligt; of wel, de wonde
van den eenen wordt, gedurende eenige seconden, op die

van den anderen gedrukt. — In Katanga, doodt men twee
hennen; bun lever wordt geroost en doortrokken met het

bloed der toekomende broeders. De eene biedt den anderen
den lever met zijn eigen bloed bevoclitigd; men slikt en

de zaak is geklonken.

Een verdrag, op deze wijze gesloten, wordt immer door

de zwarten allergetrouwst onderliouden.

De (c casca 5). — Bij nabij al de volksstammen bestaat

een soort van tweegeveclit, de « casca » (i) (in 't congo-

leesch : nkasa) of vergift-proef. Een tooveraar komt er

altijd tusschen. De proof bestaat daarin dat betichter en

beticbte het afkooksel van zekere boomschors moeten
inzwelgen. Deze drank is een hevig biaakniiddel en kan
een vergift worden naarraate de tooveraar de dosis van

het schorspoeder vermeerdert : op deze wijze doet hij

omkomen al wie het hem belieft.

Sedert de Europeers in de streek gevestigd zijn, begint

dit wreed gebruik te verdwijnen, alsook de invloed der

tooveraars.

De diefstal. — Onder de inboorlingen, afzonderlijk

genomen, wordt er zeldeu gestolen. — Den blanke met list

en behendigheid bestelen, zoodat hij het niet gewaar

(ij Casca, poriugeesch woord, dat schors beteekent. — Om dozen

dranK voor te bereiden, jjebruikt meu de gemalen schors van een

vergiftigen boom, den Erylhrophleum g^uineense Don, van de Orae

der Peulgewassen. In somraige streken, bezigt men nog andere

vergiftige planten, bij voorbeeld, de Strophanthus, waarover wij

verder spreken. — Yoor meer bijzouderheden nopens dit gebruik

en de verschillende oinstandigheden waariu bet i)laats grijpt, zie

ons werk ; Plantes principales de la Region de Kisnntii : leur nom

indigene, leur nom scientifique, leurs usagea, bl. "5
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wordt, is meestal eene verdienstelijke daad, die den pleger

ill aanzieu doet stijgen. Er wordt meer en meer gestoleu,

sedert het gebruik van het « aanhouden » (la poignade) in

de handelsfaktorijen afgeschaft is.

De faktorijen van vroeger hadden sommige gewoonten
van de slavenhandelaars overgenomen : deze badden,
onder andere middelen om slaven aau te werven, het

aanhouden. Zoodra een inboorling den kleinsten diefstal

beging, werd hij aangebouden ; ieder zwarte die de omhei-

ning eener faktorij overscbreed of de deur eener stapel-

plaats binnentrad, werd, van recbtswege, slaaf verklaard

eu als dusdanig verkocbt.

Wetten en gebruiken.— ledere stam heeft zijne eigeue ge-

bruiken. Dealgemeene gebruiken, die dooreeniedermoeten
oiiderboudeQ worden, beeten kizielen of verbodsbevelen.

Zie biei' eenige dier wetteu : kiziel is bet, gewapend ter

markt te komen; messen en stokkeu zelfs mag men niet

meebrengen (wijze maatregel, want groote kruiken gegiste

palmwijn of nialafn wordt bij die vergaderingen opge-

droiiken). Hij die, op de markt, zicb van een wapen
bedient wordt levend begraven, of wel, bij wordt ter dood
gebracbt en zijn lijk voor de aanwezigen verbrand. Op
marktdag is bet altijd wapen stilstand; koojaers en ver-

koopers van stammen die met elkaar in oorlog liggen

kunnen er in vrede naartoe komen. Die al steleude betrapt

wordt, wordt gedood, en zijn lijk langs den karavanenweg
aan eene galg oi^gebangen, tot les voor de voorbijgangers.

Rechtspleglng. — Benevens de groote />a/a/7ers, waar men
over zaken van openbaar belang beslist, worden er nog
vele andere, min aanzienlijke gebouden, om gescbillen

tusscben burgers bij te leggeu.

Het opperboofd van ieder dorp bezit regelmatig de

rechterli/ke niacht. Maar bij bebartigt, al te dikwijls,

bovea al, zijue persoonlijke belangen eu laat zicb gemak-
kelijk door gescbenken omkoopen; daarom komen de

inboorlingeu liever bunne gediugeu voor de Europeers

brengen. De recbtzakeu zijn zonder tal : nu eens komt er

een kerel voor die eene ben gestoleu beeft of eenen slaaf
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onrechtveerdig gevangen houdt; dau weer, eene eclitge-

noote, die door hareu man mishandeld wordt en daarom
vraagt van hem ge.scheiden te worden. Meestal geldt het
eeue betoovering, die deu dood van dezen of genen ten
gevolge had. Daar iedereen geboren redenaar is, zijn er

geen advokaten van doen en pleit een ieder zijn eigene
zaak, met talri j ke en heftige gebaren . Rechtskosten bestaan
ook niet, en de eerste, de beste, kan, zonder gevaar er
zijne fortuin bij te schrammen, processen aangaau en
doordrijveu, met gevaar alleen van er soms een stuk van
zijne huid bij te laten. Xa de pleitredeuen der beide par-
tijen wordt de sohuldige veroordeeld het gestolen voor-
werp terug te geven of een pak slagen op te doen. Een
bundel in het woud afgesueden rottingstokken volstaat

om een aanzienlijk gefcal rechtsgedingen te vereffenen.

Huwelijk. — De meisjes trouwen van af huu 12 of

14 jaar; de jongens, wanneer zij rijk genoeg zijn om eene
gezellin aan te koopen. De bruidegom koopt de jonge
dochter van haren vader. Hij is verplicht in den bruid-

schat en den uitzet zijner vrouw te voorzien, en haar een
huis met een volledigkeukengerief en arbeidsgereedschap

te verschaffen. Bovendien moet hij de onkosten van het

feest, waarop de familien van bruid en bruidegom uitge-

noodigd worden, op zich nemen. Op den brniloftsdag

wordt er een maaltijd gehouden, waar het varkeusvleesch,

als bijzonderste gerecht, opgediend wordt en gedurende
hetwelke dans en zang het gezelschap verlustigen,

Bij eenige volksstaramen is het huwelijk aan eenige

voorafgaande plichtplcgingen onderworpen. De jongen,

gansch met olie bestreken, moet plaats nemen op eene

vloermat, voor zijne hut nitgestrekt. Nevens hem staat een

rottingstok, welken al de omstanders beurtelings aan-

grijpen, om hem eenen slag op den rug toe te dienen. De
bruid zit, op eenigen afstand,dit schouwspel aan te kijken.

Een Europeer, op zekeren dag, vroeg waarom men dien

jongen zoo dnchtig afranselde? « Om hem te trouwen, )>

was het antwoord, « en, vier dagen lang zal hij aldus slagen

krijgen, die hij zonder morren zal moeten ontvangen,

opdat ieder wete dat hij wel getrouwd is. )>
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Wat wonder dan, zoo liij, in het liiiishouden, honderd-

voudig aan zijne vrouw teragsclienkt het pak fslagen dat

hij, gedurende de bruiloftsdagen, lieeft oi>gedaan

!

De ueelivijverij bestaat, maar slechts (daar zijn weinig

uitzouderingen) bij de opperhoofdeu en de vrije mannen.
In Congoland, waar de vrouw eene dienstmaagd is dielaet

zwaarste werk verricht (zelfs de vrouw van het opper-

hoofd), wordt elke nieuwe eclitgenoote als eene mede-
helpster voor den aarbeid beschouwd, en hare komst is

m.

-.4 —

Congoleesche brnuwerij, te Kisanlu

niet ongaarne gezien door de gezellinnen. Een groot getal

vrouwen wordt gehouden voor een teeken van macht en

rijkdora.

Het is de eerst gekozen vrouw die het huis bestiert. Al

de andereworden beschouwd als hare dienstraaagden.

De kinderen zijn meestal vrij of slaaf, volgens den rang

der nioeder.

De echtscheiding is vrij gemeen, bij de zwarten; is de

moeder geene slavin, dan heeft zij recht op al de kinderen.

De iiamen die de kinderen ontvangen, bij hunne geboorte

of die ze zicli later zelfs geven, zijn gezocht en drollig. De
gemeenste en de meest nieuwerwetsche zijn : geweer,

kanon, slaghoedje, buskruit, lood, ijzer, koper, ezel en

koei, leeuw, os voor de menschen, hondenvel, enz.
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De oorlogen. — Het groot getal volksstammen welke
Congolaud bezetten moest natuurlijk meiiige botsingen
teweegbrengen. V66r het aaukomen der Europeers was
men gedurig aan 't vechten, in de eene of de andere streek

:

geene maand ging voorbij zonder dat eene betwisting of

een misdaad oorlog tussclien versclieidene stammen ver-

oorzaakte. — Herinneren wij ods ook de gruweldaden
door de slavenjagers in de oostelijke gewesten gepleegd,
en wij zallen ons een denkbeeld kannen maken van den
ongelukkigen toestand in welken de congoleesclie vol-

keren, gedurende dit tijdstij), verkeerden.

De invloed der blanken heeft de oorlogszucht grooten-
deels doen verdwijnen; in hare plaats ziet men de bemid-
deling der Staatsbeambteu en der Missionarissen vooi'uit-

gang doen en bevredigende gevolgen teweegbrengen.

LANDBOUW, NIJVERHEID EN
KOOPHANDEL, BIJ DE INBOORLINGEN

De Landbouw. — De Congoleezen, in 't algemeen, en

bijzonder de bewoners der savana leggen zich op den land-

bouw toe. — De gekweekte plauten verschillen met de

gewesten. De meest gewone zijn : mauiok, banaanboom,
mai's, aardnoteu, boonen, snikerriet, jams, zoete pataten,

sorgho, gierst, eleusine, rijst, tabak, enz.

Het benuttigen van meststoffen is onbekend; ten hoogste

ziet men hier of daar hoiitassche bezigen. — Is zijn akker

uitgeput, — hetgeen het geval is, na twee of drij jaar aan-

bouw, — dan laat de Congolees hem braak liggen voor

zeven of acht jaar. In afwachting, gaat hij verder eenen

anderen hoek van het woud ontginneu.

De NIJVERHEID (i). — De metaalkundige nijverheid is

(i) Het Congo's Museum is /eer rijk aan voorbreugsels der iiilaiul-

sche nijverheid.
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de luerkwaardigste : zij beliaudelt liet ijzer en het koper.

Het ijzererts, vindt men overal in overvloed; het wordt
uitgedelfd in opene groeven of in ondiei)e galerijen en
beliaudeld volgens de oude « Katalaansche » metliode. De
zwarten kiezen liet zuiverste en zwaarste erts, wassclien

en verbrijzelen het, om liet daarna met houtkoleu te men-
gelen. Dit samenmeugsel wordt in een soort hoogoven van
vaurbestendige klei gestoken, waar, van onder, de pijpen

van blaasbalgen uitkomen. Het ijzer, dat men alzoo bekomt

Het vervaardigen van bali^ttcnen, te Bergeyck-St-Ignatius

is allerzuivei'st. Men hamert het op een granieten aambeeld
of wel men maakt er klompen van, bestenid om aan de

inhmdsche smeden verkocht te worden, of men verwerkt
het onmiddelijk tot allerlei soorten van voorwerpen.

Niettegeustaande het ouderwetsoh materieel, waarover
zij beschikkeu, shigen de zwarten in het vervaardigen van

groote hoeveelheden punthouweelen, bijlen, lansspitsen,

scherpe pijlpunten, messen, schaarsen, harpoeueu, enz.

Het koper dient meestal om wapens op te sieren en

opschiksieraadsels te vervaardigen. — Al deze voorwer-

pen zijn zeer zorgvuldig bewerkt en hun voiiu getuigt niet

zeldzaam van waren en goeden smaak. — In Katanga,
weten de inboorlingen het koper tot draad te trekken.



— 121 —

De potbakkerskunst.— Het pottenbakken dat. uit lioofde

der noodweudigheid, van ouds bekend is, blijft de bezig-
heid der vrouweu alleen, die, op den duur, de grootste
beheudigheid aan den dag leggen. Het pottengoed wordt,
in 't algemeeu, met de hand gefatsoeneerd; bij eenige
stammen, noclitans, is de draaibank niet onbekend, maar
het is iets hoogst eenvondig en gebrekkig. De kookketels,
bierkannen, schotels, potten, pijpekoppen, standbeeldjes,
enz., zijn met ingesneden of uitkomende teekeningen ver-
sierd, die niet van kiinstige waarde beroofd zijn.

De mandenmakerij. — Men vlecht korven en manden
van alien aard en alle grootte, dikwijls versierd met regel-

matige en veelkleurige teekeningen, schilden, teemsen,
enz., die onze europeesche haiidweikers tot eere zouden
strekken. Daarvoor benuttigt men de vezels van palm- en
banaanboomen, de papierplant, de rotting, het gespleten

bamboesriet, enz. Deze nijverheid heeft zich in Congo
aanzienlijk uitgebreid sedert hare toepassing op den gom-
handel : kopalgom,rekgom,enz Een vennootschap bestelt,

voor zijne rekening, meer dan 5o,ooo korven per jaar.

Het weven. — Deze nijverheid gebruikt de vezels van
talrijke soorten van palmboomen, alsook de boomwol
(katoen) en de vezels van Chinanetel (ramiej. Met behulp

van eeii weefgetouw, niet slecht op onze oude europeesche

getouweii gelijkende, vervaardigen de negers stoffen en

niatten die zeer dicht zijn, duurzaam en met alle soort van

teekeningen opgetooid.

Het bewerken van hout en ivoor is overal grootelijks in

eere : men houwt, men snijdt, men voegt ineen muziek-

instrumenten, j^otten, lepels, kanimen, speldeu, feti-

sclien, enz. Zekere houtsnijders van het Kasai-district

vervaardigen bewonderenswaardige bekers en kroezen.

Het maken van pranwen van alle grootte (soms i4 roeters

lang) en, van een stiik, uit eenen boomtronk gehouwen, is

een voornaam bedrijf welk de inboorlingen met een waar

gevoel voor de noodwendigheden der scheepvaart uitoe-

fenen.
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Vervaardiging van zout. — De oeverbewoners van den

Oceaan, van zouthoudende meren of beken, laten dit zout-

water koken tot volledige verdamping. — Eene andere
methode, bij eenige volkeren in gebruik, bestaat in eeu

soortvankleine zoatputtenofzoutkommen(maraissalants),

ongeveer van hetzelfde slag, als wij in Znid-Europa zien.

De druliiierij, te Kisantu

Het water verdampt door de warme zonnestralen et liet

zoutblijft op den grond liggen. Deze laagzout vvordt zorg-

vnldig opgekrabd, gesraolten en daarna gezegen, om de

bijliggende aarde en onzuiverlieden af te zouderen. Het
sterk gezouten water, dat men alzoo bekomt, moet dan in

ketels volledig verdampt worden. — Het zout is groote-

lijks gezocht door de Congoleezen, bijzonder door zekere

stammen, die er lieel en gauscli van beroofd zijn. Ook zien

wij eenen grooten uitv^oer, van ditartikel, van Belgie naar

Congoland.

Eene groote massa inboorlingen, die zich noch zout-

water, noch zoutaarde kunnen verscliaffen. verzamelen

waterplanten, laten ze drogen en daarna verbranden; de
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assche die overblijft wordt gewassclien, gezegen, enz.,

gelijk hier boven. Ditlaatste voortbrengsel, dikwijlsp/an-

tenzout geheeten, is een grijsaclitig bezinksel, bijna sma-
keloos, bev^attende een weiuig zout en veel chloor- en

zwavelziire potascli (chlorure et sulfate de potasse).

Onder de leidiug der blanken, beginnen de inboorlingen

verscheidene nieuwe ambachten aan te leeren ; zij maken
baksteenen en dakpannen, worden metsers, timmerlieden,

sclirijnwerkers, plankenzagers, kleermakers, enz.

KoopHANDEL. — Wij liebben reeds gezegd dat de Congo-
lees eea geboren koopliandelaar is; liij lieeft een waren
hartstocht voor den liandel; liij is beliendig, sluw en door-

slepen in handelzaken.

De oorsprong der inarkten scliijnt zeer verre gezocbt

te moeten worden. De inarkten zijn zeer druk bezoclit.

In laagCongolandbestaan de aangebodeukoopwaren uit

hennen, geitea, viscli van alien aard en onder alien vorm,
gerookte ratten, riipseu, eieren, ananassen, tabak, nialafu,

matten, potteugoed, enz. Even als op onze volksmarkten,

noodigen de verkoopers de voorbijgangers uit, loftuiten

hunne waren, verontweerdigen zich over een aanbod dat

eene ergelijke spotternij schijnt te zijn.,.

In hoog Congoland hebben de markten ook zeer veel

toeloop;karavanen komea van 25 tot 3o mijlen ver;groepen

van 20 tot 3o prauwen, met vollen last, brengen kooplieden

aan die opgestapeld liggen te midden van allerlei soort van

koopwaren.

De inlandsche miinteenheid verscliilt volgens de stre-

ken : een stuk ijzer van bepaalde vorm en grootte, een

koperen krais (liebbende gewoonlijk den vorm der let-

ter X), een rekgom-zeskant, een caiiris (een zeeschelpje

van Indie oorspronkelijk), een vadem stof, enz. — De
Belgen hebben eerst den initako ingebracht (een stok van

geel koper, 12 tot 40 centimeters lang, volgens de waarde)

;

nu is men bezig dit te vervangen door zilveren, koperen

en nickelen muntstukken, reeds eenigen tijd in gebruik in

Neder- en Midden-Congo.
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Sedert den i^'^" September 1910, is ons metriek stelsel

van maten en gewichten in den ganschen oravang der

Kolonie voorgeschreven. Voortaan zijn de inboorlingen

verpliclit per meters, aren, liters, steren en kilogrammen
te tellen.

INLANDSCHE EN INGEBRACHTE
FAUNA (i)

I. Zoogdieren (Mammiferes) (2).— 1° Vierhandige Dieren

(Quadrumanes). — De boschstreken zijn het geliefkoosd

verblijf der Apen ; deze tellen menigvuldige soorten. De
merkwaardigste zijn de Menschvormigen (Antliropo-

morplies), zonder steert en op den menscli gelijkende :

gorilla-aap, orang-oetang. Daaroi^ volgen de Slanke Apen
(Semnopitheques), met langen, hangenden steert : coloba;

de Aleerkatten (CercopitlieqneH),met langen, reclitstaanden

steert; de Zeekattenapen (Macaques): Kuifaap (macaque);

de Woiidduivels of Hondenkoppigen (Cynocephales), enz.

— Een ander vierhandig dier, belioorend tot de Familie

der MakVs (Lemuriens), aanpalende aan die der Apen, is

de Lniaard (Loris Paresseux), een groote mierenjager.

2° Vleescheters (Carnassiers, Carnivores). — De congo-

leesclie leeuw is lioog van gestalte, maar van manen
beroofd. Hij wordt aangetrolTen in het noorden en liet

noord-oosten der Kolonie, maar zeldzaam; liij is meer ver-

spreid in de omstreken van het Moero-meer, van waar hij

tot in 't zuiden van den Kwango vooruitreist en zelfs tot

bij den Stanley-Pool geraakt. — De civet-, de genet- en

muskuskatien (civettes, genettes et mangoustes) bewijzen

grooten dienst met de krokodileieren en de vergiftigste

(i) Ilet Congo's Museum bezitzeer bel.ingrijke vei'zamelingeu van

muuten en dieren uit ouze Kolonie.

(2) Vele lezers zal het genoejjen doen bier de bijzonderste en niin

gekende ternien in 't fransch te vinden.
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serpenten te vernielen. — De tijgerkat (serval) wordt in

de districten van den Ubangi en den Uele gevonden. —
De panter (pantliere) en de luipaard (leopard) zijn zeer

gemeeu. De laatste (die, bij veel dierkenners, alleenlijk

als eene varieteit van panter doorgaat) is overal te viuden

en mag als het eigenaardig vleeschetend dier van Congo
beschouwd worden. Des nachts zwerft liij rondom de dor-

pen eu durft zelfs binnendringen en den menscli recht-

streeks aanranden.Gedurendeden dagverblijft liij inonge-

naakbare liolen ; ook is de jacht op dit dier zeer moeilijk

en kan bet om zoo te zeggen enkel in strikken gevangen
worden . — De
jakhals{chsiCEi\) of

goiidwolf en de
gevlekte hyena
(hyene tacbetee)

worden overal in

de broasse en in

bet woud aange-

troffen ; zij storen

de nacbtstilte
door bun akelig

Congoleesche hond gCSCbreeUW .

De hond, sedert lang in Congo ingevoerd, is klein van

gestalte en beeft eenen kegelvormigen kop; bet bovenste

kaakbeeu is vooruitstekeud en spits.

30 Vleugelhandigen (Cbeiropteres). — Vledermuizen van

alle soort en van alle grootte, vindt men overal. In zekere

gewesteu ziju zij zoo talrijk, dat de takken der boomen

waarop zij verblijf gekozen liebben, zwicliteu onder bun

last.

4" Knaagdieren (Rongeurs). — Overvloedig zijn ze in de

Kolonie. — Gerooste ratten zijn voor vele volken eene

uitgelezen lekkernij ; voor miiizen ontbreken de liefheb-

bers ook niet. — Ouder de eekhoorntjes (ecureuils), zullen

wij bet vliegend eehhoorntje noemeu, wiens zijdenbuid

eenen valscberm vormt. — De stekeluarkens (pores-epics)
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zijn niet zeldzaam; de hazen worden in Neder-Congoland
gevonden.

5" Tandloozen (Edentes). — Zij zijn vertegenwoordigd

door liet schiibdier of formosaansch diiivelfje (pangolin) en

den miereneter, ook aarduarken geheeten (or^^cterope).

De miereneter of orycteroop

Deze dieren zijn zonderling van vorm; bet zijn ijverige

mierenjagers en hun vleesch wordt door den menscli

gebruikt.

60 Dikhuidigen (Pachydermes). — De olifant leeft bij-

zonder in Midden- en Hoog-Congoland en is overvloedig

verspreid in menige districteu. Altijd nagejaagd door de

ivoorkooplieden, zoiiden deze dikbuiden sedert laug ver-

dwenen zijn, indien er geene ernstige niaatregels genomen
waren (zooals verder zal gezegd worden), om bun beboud
te verzekeren. Zij leven per groepeu van drij totzes; soras

ook in zeer talrijke troepen; de eenzaam levende zijn

raar. — De afrikaanscbe olifant is grooter dan die van
Indie; liij beeft een platter kop en grootere ooren; zijne

slagtanden zijn ook macbtiger. Hij is vreedzaam van aard;

wordt bij aangeraud, dan vlucbt bij meestal. Zijn grootste

vermaak is te baden en zicb in de modder der moeren
te wentelen; 'tis een kloeke zwemmer, die door geeuen
waterloop, zoo groot bij ook mag zijn, wederbouden wordt.
— Sedert eenige jaren, beeft men er zicb met goed gevolg

op toegelegd om jonge olifanten te temmen. Op de nieuwe
baan tiisscben den boogen Uele en den Nijl, gebruikt men
ze reeds om lasten te vervoeren.
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Het neushoorndier (rhinoceros) verblijft in Katanga en
in de districten van den Uele en Stanleyville. Het draagt
tweelioorns op den neus,waarvan de voorste soms 70 cen-

timeters lang is. Gelijk de olifant, is liij groot liefliebber

cm in de modder te weuteleii. Het is eene moeilijke en
gevaarlijke jacht : men verrast het dier gedurende zijnen

slaap en meu doodt het met vuurwapens. Men benuttigt

zijne hoorn.s, zijne huid, zijn vleesch (dat gezocht is) en
zijn geraamte.

Het riuier- of Nijlpaard (hippopotarae) krioelt in den
Congostroom en in al de bijriviereu van eenigbelang. Zij

leven van drij tot tien te samen; men vindt 00k troepen
van houderden. Deze reusachtige dieren,wier vleesch door
de zwarten hoog geschat wordt, verblijven den ganschen
dag in 't water, de snuit alleen boven het water uitste-

kende; 's naclits, gaan zij grazen op de oevers en op de

eilanden, Hun gewichtkan de 2,000 kilos bereiken. Behalve
het vleesch, zijn deze dieren nog gezocht voor hnnne huid

en het ivoor hunuer tanden.

De zebra's of kaapsche ezels (zebres), soms vijf tot zes

honderd te samen, renneu door de vlakten van den Uele,

de zuidehjke savana, en, meer nog, door de valleien van
Katanga. Het temmen der jonge zebra's, in 't oosten der

Kolonie begounen, geeft aanmoedigende resultaten. Jam-
mer dat eene ziekte, van nog onbekendeu aard, in den
a kraal » is uitgebrokeu en zijne bevolking grootelijks

verduud heeft.

Het euerzivijn (sanglier) is door twee soorten vertegen-

woordigd : het afschuwelijk wrattenzwijn (phacochere)

met zijne machtige slagtanden en het riuierzwijn (potamo-

cochere).

Het zwijn (pore) werd eertijds in Congo ingevoerd; het

is gansch zwart of zwart met witte of rosse plekken. Het
is wild geworden in menige districten eu breugt groote

schade toe in de maniokvelden.

Het peerd was onbekend in Congo voor de aankomst
der Europeers. De ingevoerde rassen komen van Sene-

gambie (ras van Cayor), van nevens het Tchad-meer, van

de Kauarische eilanden en van Belgie. — De peerden zijn

zeer gevoelig aan den steek der tse-tsevlieg die de trypa-
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nosoniiasis (i) overdraagt; zij bieden weinig wederstand,
kunueii maar sleclit tegen het werk en 't is mueilijk voor
hen gepast voedsel te viuden.

De ezel en de miiilezel (mulet) zijn meer practisch en
minder moeilijk (voor 't voedsel) dan liel peerd. Zij bewij-
zen grooten dienst als vracht- en zadeldieren. In het

oostelijk gedeelte der Kolonie vindt men
den ezel « van Mascate », sedert lang door

De okapi, eeu eigeiiaardig dier van Congolaud

de gearabizeerde zwarten ingevoerd : hij is sehoon van

vorm, grooter en sterker dan de vorige en taai zonder

weerga.

7° tierkauwers (Ruminants). — De katneelpardel fgirafe}

leeft in de noorder vlakten van den Uele. Deze dieren

(i) Of trypanosis (zooals men uu, per verkortiug, reel begint te

zeggen), ziekte die, als er sprake is van den mensch, slaapziekte

heet. Uitleg zal men verder viuden.
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beviudeu zicli meestal vijf of zes te sameu en zijn buiten-

gewone liardloopers. Hun hoofd verlieft zich van 5 tot

6 meters boven den grond; dit verklaart hoe zij bijzonder

liet loot" van boomeu en struiken tot voedsel verkiezen.

De okapi (Okapia Johnstoni Lank), in 1900, door sir

Harry Johnston in de vallei der Semliki (Ituri) ontdekt,

is eene der eigenaardige soorteu van de congoleesche

fauna. Dit aardig beest is te zien in de ^fllsellm's van
Tervueren en van den Dierentuin, te Antwerpen : bet

beeft iets weg van den zebra, van den kameelpardel en van
dehertegeit; zijne ge-

stalte is die van het eu-

ropeesche hert, zijn vel

is giani^rijk gekleurd

en, in de achteihelft,

regelmatig gestreept,

als bij den zebra.

De buffeh voi men
talrijke kudden die de

vlakten van Beneden-
Congo,Kwango Kasai,

Katanga en Uele dooi -

loopen,allesop hunnen
doortocht omver wer-

pen en de rivieren zon-

der aarzelen doortrek-

ken. Eens gekwetst,

vallen zij op den vijand

met zulke woestheid

aan dat zij voor de

schrikkelijkste tegenkanters van den menscli gehouden

worden. — Men ouderscheidt, in Congo, drie soorten van

buffels. ouder dewelke de buffel van Kafferland (Bubalus

Caffer).

De herteg-eiten of antilopen, zoo bevallig van vorm, zijn

talloos overal in Congo, maar bijzonder in de savana's die

bet groote woud omgeven. Men vindt er talrijke soorten;

men ziet er van alle gestalte, van af de dwergkleine, niet

hooger dan een gewone bond, tot die welke de gestalte

van bet peerd bereiken. Zij vorraeu kudden die, in de

9

De rce-antilope (.-mtilope-clievreuil)
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vrachtbare vlakten, soms tot het schoone cijfer van ver-

sclieidene duizeuden oploopen.

De OS (i) scbijnt nergens inheemscli dan in het noord-

oosten van het Stanleyvilledistrict ; hij is ingebracht

in Katanga alsook in Beneden- en Midden-Congo. De
verschillige rassen, die men nu in de Kolonie tegen-

komt, mogen worden aanzien als afkommelingen van de

twee bijzonderste soorten : den os {Bos taurus) en den

De biiltos of zehu,

zebu of biiltos (Bos indicus). Kriiisin^^en liebben eeuwen
lang plaats gegrepen en zoo werd eene gansehe reeks van

tnssclienliggende tijpen voortgebracht. — In Beneden- en

Midden-Cougo hebben de dieren welke iiit Belgie, Hol-

land, Madera, enz., werden ingebracht ook eenige hnnner

kenmerkende hoedanigheden medegedeeld. Heden kau
men de congoleesche tamme runderen in drie groepen

rangscliikken : de os met lange hoorns, de os zonder

hoorns en de zebu of bultos.

(i) De term os heeft, in rle dierkiindige taal, eeiien zeer uitge-

strekten zin : hij beteekent den eigeiilijk gezegdeu os, den stier. de

koei, de vaars en liet kalf.
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Het voornaumste middelpunt der runderteelt, en het
enkele dat eeu nijverlieidsdoel voor oogen heeft, hoort iu

het eilaud Mateba (in de kreek van den Congostroom)
tbuis. Dit veiinootschap beschikt over eene kudde van
riiim zeven duizend stuks,bestemd om den Beneden-Congo
met verscb vleescbtevoorzieii.Zijue zaken staan opgoeden
voet en het heeft, volgens de jaren, 110,429 frank (in 1890),

en 367,046 frank (in igoS) winst kunnen verwezenlijken.
Het Staatsbestuur heeft een veertigtal stnndplaati-en

voor de veeteelt o])gericht en bezit tegenwoordig meer dan
vijf duizend stuks hooruvee. Verscheidene Mis^ien hebben
ook hunne kudden runddiereii.

Zooals het overal geschiedt met de rassen die in vrijheid

leven, hiten de melkkoeien en de beesten voor de slachterij

veel te wenschen over; maar, van den anderen kant,

bewijzen de koeien, en bijzonder de osseu, grooten dienst

als zadel-, last- en trekdieren.

Ongelukkiglijk zijn zij ook onderhevig aan den prik der

tse-tsevlieg en zijne gevolgen : oni dit ongeval zooveel

mogelijk te voorkomen, worden de hoeven meestal op
heuvelen aangelegd. — De mestsioffen door het vee ver-

schaft, dieuen tot verbetering des bodems en bewijzen aan
den hmdbouw onbesefbare dieusteu.

Het schaap, als huisdier, is overal verspreid. Het
schijnt afkomstig van het soedaansch i-as .-dit draagt geene

u;o/vacht, gelijk ouze europeesche soorteu, maarisbedekt
met haar, net gelijk de geiten. Daar het zich gemakkelijk

aan hetkliraaat gewent en zichsnel vermenigvuldigt,speelt

het schaap eene voorname rol in de voedingskwestie van

Congoland.

De g-eit is nog meer verspreid dan het schaap. Zij is

ongeveer van hetzelfde ras als die van ons werelddeel,

doch watkleiner en geeft minder melk. Zij is zeer gemak-

kelijk om te voeden en, als zij jong is, levert zij een vleeseh

van beste kwaliteit.

De drommedarissen (dromadaires, chameaux), nit de

Kanarische eilanden ingevoerd, worden te Leopoldville en

in het noord-oosten der Kolonie op de proef genomeu.

II. VoGELS. — Zij zijn buitengewoon talrijk. — Ouder
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de Roofvogels (Rapaces), zallen wij de voornaaniste op-

noeinen : arenden, gieren (vautours), vcilken (fauoons),

sperwers (eperviers), iiilen.

Ill de andere Orden van Vogels melden \vij de pape-

gaaieii (perroquets), — de eene grauwaclitig, met roodeii

steert; de andere grijs en blanw, met roodgevlekte vleu-

gels; andere nog groen en roodgestreept; — de groene

wijfjespapegaaien (perruclies), de pepervogels (toucans), de

drollige neiishoornvogeh (calaos), wier bek met een soort

van gesloten helm bekroond
ib; de diiiven (eenige zijii

groeukleurig); de hoiitdui-

ven (ramiers), de torieldiii

ven (tourterelles),de pelikn-

nen (pelicans), de reigers

(lierons), de ooieuaren (cigo-

giies), de kropooievaren

(marabouts), de Nijlreigers

(ibis), de kranen (grues), de

ganzen, de waterhennen
(foulques ou poules d'ean),

<le eenden, de fazanien (I'ai-

-ans), de kwakkels (cailles).

de f)atrijzen,deparelhoenen

(pintades), de berghazel-

hoenen (francolins), de Iien-

nen (tarn gemaakt; niet veel grooter en dikker dan onze

diiiven), de zwaliiwen, de smai'agdkleiirige foliotocolen

(foliotocoles), groote vernielers van insekten, de benga-

lische uinken (bengalis), de kolibrietjes (colibi is), de niiis-

sclien, de weeiiwtjes (veuves), de kardinalen (cardinals),

de kwikstaarten (bergeronnettes), de gele wevervogels

(tisseriiis jauiies), de ijsuogels (martins-pecheurs), de

iKichtzwaluwen (engoulevents), de ineerlen (merles), enz.,

enz.

De e^.ropeeselie hennen, eenden en dniven gewennen
zich gemakkelijk aan het klimaat en veriuenigvuldigen

zicli spoedig. — In het kamp van Uere (benoorden het dis-

trict van den Uele) heeft men een perk aangelegd voor de'

sti-aisvogelfokkerij (elevage de Tautruche).

De neuslwornvogel (Calao)
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III. Kruipdieren (Reptiles).— Dezezijn miuder belang-

rijk in Congo dau de zoogdiereu eu de vogels.

Men vindt er de aard- en zoetivaterschililpad (turtues de

terre et d'eau douce). — De geivone krokodil, met zijue

grijsgroene oogen, is een ware geesel voor Midden-Afrika;

hij is in al de wateren te vindeu, uitgenomen, zoo bet

scliijnt, in het Albert-Eduard-meer. Hij bereikt dikwijls

meer dan lo meters lengte en ligt altijd op loer om zijne

prooi te vatten. Te lande, is hij minder vlug en kan men
bem ontsnappen met verscbilleiide ricbtingen te nemen,

daar bij moeilijk omkeert. Ilij vertoeft het liefstin stil-

staande wateren. — De gaviaal of langsnuitkrokodil

(gavial) is minder groot (ten hoogste lo meters) en beeft

een scherpereu kop dan de gewone krokodil.

De hagedisseii (lezards) ziju rijki-lijk v^ertegenwoordigd,

van de kleinste soorten af tot 2 meters lengte toe; onder

deze vindt men de kamhag-edis (iguane. lezard a crete) die

zeer gemeen is. — De kameleon en de varann (varan) zijn

uiet zeldzaam.

De slangen zijn nog al talrijk in Congo, maar men ziet

ze zeldeu. Als ze jong zijn, vluchten zij even als de bage-

dissen en verdwijnen in bet hooge gras. Er zijn verscbei-

dene soorten van giftslangen. Zij zijn enkel gevaarlijk als

men er, bij ongelnk, den voet op zet; dan bijten zij aan-

stonds en hunne beet is dikwijls doodelijk.

De voornaamste slangen zijn de bod's oi python's, die

overal te vinden zijn. Hunne beet is niet doodelijk. maar
zij zijn buitengewoon sterk; zij omsingelen bun slachtotfer

en dooden bet door verbrijzeling der ledematen. Hun
vleescb is eetbaar; hunne huid dient als trommel vel. —
Aan de oppei'vlakte der rivieren zwemmen soms groote

groene slangen, waterslangen gebeeten; de zwarteu doo-

den ze met eenen roeispaanslag en zijn zeer verlekkerd

op bun vleescb. — De spiiweiide serpenten (serpents cra-

cbeurs), eigen aan Afrika, bewouen de streek van bet

Kristalgeberte : zij spuwen geweldig een invretend speek-

sel, dat bet gezicht in gevaar kan brengen. — Nevens de

gehoornde adder (vipere cornue), vindt men nog het

zoogenaamd serpent met twee koppen : bet gelijkt op eenen

aardworm, die verscbeidene meters lang zoude zijn, en,
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bij den eersten aanblik, is het onmogelijk den kop van den

steert te ondersclieiden. — Niet zelden vindt men kleine

serpentjes, met schitterende kleuren, in het dekstroo der

daken, in de reten der oude muren, enz. — Als de neger

eene slang bemerkt, breekt hij liaar de ruggegraat met

eenen fliuken stokslag, om ze daarna snel den kop af te

slaan.

IV. KiKvoRscHACHTiGEN (Batracicns). — Kikvorschen

en padden (crapeaux), vindt men overal. Zij mogen onder

de nuttige insectetende dieren van Congo gerekend wor-

den. Er bestaat eene soort van zeer groote pad, welke een

zoo ontzaglijk gebulk laat liooren dat bet aan een os doet

denken.

V. VisscHEN. — Ouze Kolonie is ook zeer rijk aan viscb.

Vele soorteu, tot biertoe in de wetenscbap onbekend,

zijn daai- outdekt gewordeu : op de Sig, die men er buit

maakte, wareu 200 soorten nieuwigheden voor de dier-

kenners. Zij worden in 22 Familieu geraugscbikt. — Men
vindt er de zonderlinge tromp- of smiiivisschen (poissons

a trompe) : zij dragen eene tromp niet slecbt op die van

den olifant gelijkend. Men kan ze te Tervueren, in Congo's

Museum, bezicbtigen.

De bijzonderste Familie is die der Wentelaarsvisschen

(Silurides; cat-fishes, der Engelschen), kenbaar aan de

groote baarden die zij aan de lippen dragen. Zij bereiken

eene monsteracbtige grootte; men viscbt er soms welke

twee mannen met moeite kunnen dragen. — Eene soort

dezer Familie, de Elektrische Sidderwentelaar (Malapte-

rare electrique), omtrent de 60 centimeters lang, is van

vier elektrieke organen voorzien, die heel waardeerbare

ontladingen teweegbrengen.

Melden wij nog de Schubsirenen (Lepidosirenes), die

iets wegbebben van den paling (anguille). Zij leven in de

loopende waters, doch verkiezen de moerassen en de

gronden die overstroomd worden. Als bet water zakt,

wentelen zij zich in de modder en rollen zich tot eenen

bol; een slijmacbtig vocht dat uit bun lichaam vloeit doet

bet slijk aan de huid kleven, en zij brengen het droge
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jaargetijde in dien toestand over. Als men dion blok in

't water werpt, wordt de klei week en bet dier niaakt zicli

los. Hetzelfde geschiedt bij bet tenigkeeren van bet regen-

seizoen.

Zekere soorten gelijken op onze baarzen (percbes);

andere op onze brasems (breiues). Karpels (carpes), bar-

bellen (barbeaux), zijn er bij de vleet, alsook palingen
(auguilles) van al kaliber.

Aau de niondiug van den stroom, viscbt men rof^geii

(raies). Daar ook leeft de perioptalmus (perioptalme), die,

bij laag tij, iiit bet water komt en, sjDrongsgewijze, uren

ver vooruit reist om zijn voedsel te zoeken.

VI. ScHAALDiEREN (Crustaces). — Aan de monding van

den stroom vangt men krabben (crabes) ; in de streek der

watervallen, kreeften (ecrevisses) en kings bet Tanganika-

meer, garnalen (crevettes).

VII. Weekdieren (Molhisqnes). — In bijna al de rivie-

ren van Congo vindt men mossels en ocsfers, die door de

inboorlingen geeten worden. Aan de monding van den
stroom, vangt men eene kleine soort van mossel die door

de blanken niet versmaad wordt.

VIII. Insecten of KERFDiEREN. — De congoleescbe

fauna is allerrijkst aan insecten. De soorten zijn talloos

en vele waren tot nu toe onbekend in de dierkunde. —
Juist in deze wereld der insecten komt men, in Congolaad,

de grootste vijanden van den menscb tegen ; deze zijn ook

de moeilijkste om te bestrijdeu.

De witte mieren of terinieteji, bij welke men verscbil-

lende soorten ondersclieidt, zijn een ware geesel. — De
eerste voorzorg welke deze scbrikkelijke insecten bij bun
werk nemen, is zicb degelijk te bescbutten en te verber-

gen; nooit werkeu zij in de open luclit. Ouder den grond,

bollen zij duizende gaauderijen uit; boven den grond,

bouwen zij bunue woningen die zicb soms van 5 tot 6 me-

ters boog verbeffen. Deze woniugen zijn van kegelvormige

gedaante, verdedigd met toreutjes van denzelfden vorm.

Zij zijn gebouwd van fijn gekneede klei, stukjes bout en



37

droge, liarde grashalmpjes, stevig ineengewerkt en ver-
bondeu met ecu zeker slijm dat deze iusecteii nitwerpen ;

deze uestea zijn ongelooflijk sterk. Dikwijls zijn zij

bewassen met struikhout, slingerplanten, ja soms met
groote boometi waar de mieren geen kwaad aan doen,
waarschijulijk omdat zij, door liun lommer, tegen de
brandende zoanestraleu bescbut worden. — Om de balken
derhutteu, het lioatwerk der daken te bereiken, maken

Bijzondere soort van witte mieren.

Zij bouwen hunnen nest op de boomeB

zij, van den grond af, met aarde en zand, eene holle gaan-
derij, waaronder zij gerust en veilig naar boven klimmeu.

Dit afschuwelijk insect spaart niets, watgeen metaal of

steen is : stoppen, papier, lijnwaad, leder van reiskoffers

en schoenen, niets oatsnapt aan zijne vraatzucht. Nieuw-
gebouwde liuizen worden dikwijls onverhoeds door zulke
talrijke zwermen overweldigd, dat de bewoner verplicbt
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is de plaats te ruimen ea elders zijne tent te gaan opslaan.

Het is om zich tegen deze plaag te beveiligen dat men in

Neder-Cougo, bijzondere maatregelen heeft genomen. De
gebouwen zijn boven den grond verheven en rusten op

metalen pilaren, wier voetstukken in groote bakken staan,

gevuld met kleverige stoffeu (teer, enz.) of met water dat

men dikwijls vernieuwt.

Hoe schadelijk zij ookzijn, hebben de witte mieren toch

ook iets goeds, ten minste voor de negers. Een schotel van

die insecten, gezouten en in olie gebraden, is voor hen

eene uitgelezene lekkernij. « Ik zelf heb er van geproefd »,

zegt Pater De Deken zaliger, « en ik vind het ruim zoo sma-

De treksprinkhaan {Acridiwn migratorium)

kelijk als onze garnalen. » De zwarten eten ze ook levend

op of wel gerookt.

De zivarte en roode mieren reizen, talrijke kolonien te

samen,en,is men nietbezorgd ze te vermijden, zoo is men
er aanstonds mede overdekt en wordt men vreeselijk aan-

gerand.

De sprinkhanen (sauterelles) zijn ook talrijk in Congo.
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In den Ubangi, den Uele, Katanga, ziet men er somtijds

geheele vlucliten voorbij z\veven,gelijk aan die van Algiers;

docli zij kunnen geene al te groote scbade toebrengen aan

de zoo kraclitig groeiende tropische gewassen.

Vlinders (papillons), die eenige allerzeldzaamste soorten

tellen, zijn er bij legioenen, van alle grootte, van alle kleu-

ren. De dagvlinders zijn praclitiger dan die van Zuid-

Amerika of van Indie ; zij worden in ontelbure menigten

aangetroffen; somtijds is deliemel verduisterd door vluch-

ten die uren lang doortrekken.

De wilde bijen en wespen (giiepes) ontbreken ook niet.

Onder de Schiklvleiigeligen (Coleopteres), die talrijke

vertegenwoordigers hebben, noemen wij alleen den
koninklijken Goliath. Hij schijnt, in zijne vlucht, als een

vogel, door zijne gestalte (12 centimeters lang) en door

zijne rijke kleuren.

De europeesclie vlieg is overal tliuis, in de Kolonie. —
De tse-tsevlieg (mouche tse-tse; Glossina palpalis), die de

slaapziekte overdraagt in de besmette gewesten, is, eilaas!

maar al te gemeen. — Daarbij komen de moskieten (mous-

tiques), wier prikkingen eene brandende pijn veroorzaken,

groote gezwellen doen ontstaan en dikwijls de moeras-

koorts voor gevolg hebben. Deze insecten zijn talrijker

nevens de slapende waters; om hunne onvei'draaglijke

aanvallen te vermijden, moet men 's naclits van den gazen

schei'm (moskietgaas) gebruik maken.
De zaiidvlooi of huidworm (cliique), van Brazilie inge-

bracht, is eene andere plaag bijzonder in Neder- en Mid-
den-Congo. Het wijfje dringt onder liet vel van mensclien

en dieren (bijzonder onder de nagels der voeten) en legt

liare eieren, die eerlang larven worden. Men kan er zicli

noclitans gemakkelijk van outdoen, met dadelijk het

beestje uit te pikken; wie dat verzuimt, stelt zich bloot

aan verzweringen die moeilijk te genezen zijn. De inboor-

lingen gebruiken, als voorkomend middel, de Panza-olie

(zie verder), waarmee zij zich de voeten inwrijven.

Congo bezit verzamelingen van spinnen (araignees) van
alle kaliber, onder welke de tarantulaspin (tarentule) en

de myg'alespin (mygale) de grootste zijn. — Men ziet er

ook rensachtige duizendpooters (mille-pieds). — Wat de
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scorpioenen betreft, men vindt er enkel aan het Tanganika-
meer

In de uachtelijke stiltejaten deATeA-e/s(grillons)luiniien

onoplioudenden en droevigen kri-kri weergalmen. — De

De tse-tsetliec, iOkminu palpaUs)

kakkerlakken (blattes, cancrelats) van Afrika brengen

veel scliade teweeg; zij zijn grooter dan hunne gebi'oeders

van Belgie.
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DE FLORA

De flora der Kolonie is nog niet in al liare bijzonder-

heden gekend; lietgeeu niet te verwouderen valt als men
zich de outzaglijke aitgestrektheid van liet grondgebied
herinuert. Niettegeustaaude, mag men reeds bevestigeu
dat het plantenrijk er overvloedig vertegenwoordigd is en
men ziet de plantenkennis, dank den ijver onzer landge-

nooten, iederen dag grooteren vooruitgang doen. In 1896,

waren enkel gSi plantensoorteu gekend; in 1900, klom dit

getal tot 1,922, en, in 1909, is het tot 3,546 gestegeu. (i) —
M.E. DeWildeman,bewaarder aan denStaats-Plantentuiu,

te Brnssel, heeft lionderden soorten beschreven en doen
afteekenen die, tot nu toe, in de wetenscbap onbekend
waren. (2)

Zooals men licht begrijpen kau, zijn wij geensziiis van
plan bier eene zelfs kortbondige opsomming van Congo's
flora op te geven ; zulkkapittel, alleen, zou een aanzienlijk

boekdeel uitmaken (3). Wij ziillen dus alleeulijk die plan ten

aaugeven, wier belang of praotisch nut ieders aandaobt
belioeft te vestigen.

(!) Wij sprekeii alleeu van de openlijk bloeiende planteu (i)Iiane-

roy:ames). Voor hetgeen de in t verborgen bloeiende (crypto{;:aines)

aaii^aat, die zijn nog inaar zeer gebrekkig gekend.

(12) Zie Annates da Musee da Congo, waarin al deze soorten afge-

teekend staan. Natiiurlijke exemplaren zijn bewaard in het congo-

leesch Herbarium van den Staats-PIantentuin. — Onze confrater
Broeder J. Gillet, S. J., van de Kwango's Missie, lioudt het record,
— en van verre, — voor het inzamelen der cougoleesche plan ten :

tot nu toe, heeft hij over de zes duizeud exemplaren naar Brussel
gezonden. Ouder deze verzamelde planten. bevindt zich een goed
honderdtal nieiiwe soorten, waarvan velen aan Broeder Gillet wer-
den opgedragen.

(3) Wie desaangaande inlichtingen verlangt, kan het A^olgende

werk raadjjlegen : Sylloge Florae congolanae, door Theoph. en Hei-.

DURAND, 1909, alsook ons werk : Plantes principales de la Region de

Kisantu : leur nom indigene, leur noni scientifique etleurs usages, 1910

(in Annales du Musee du Congo).
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In haar geheel beschouwd, kan Congolands flora in vijf

eigenaardige ondei-afdeelingen gesi)litst worden : i° de

flora der kust en derkreek; 2" de flora der moerassen,

Broeder J. Gillet, S. J., op Lotanisch uitstapje

poelen en snelstroomen ; 3° de flora der savana en der

brousse; 4° de woudflora, en 5^ de bergflora (i).

(1) Wie bijzonderhedeu over deze vraag begeert, kan ous frausch

werkje : Notre Colonie, bl. 88-93, raadplegen ;
daar is eeue uitvoerige

beschrijving vooihandeu.
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NTJTTIGE PLANTEN
EN KOLONIALE PRODUCTEN VAX COXGO

In voorgaande kapittels, hebben wij reeds eenige prac-

tische toepassingen aangaande het planten- en liet dieren-

rijk onzer Kolonie opgegeven ; in dit kapittel, zuUen "svij

deze begrippen voltooien en er een kort overzicht van

staathuiskunde en huishoudknnde bijv'oegen (i).

1° Voedingsplanten . — De westelijke volksstammen van
Cougoland voeden zich meestal met Maniok, zoete Pataten

en Jams (Igname), planten die, alien, wortelknolleii voort-

brengeu. De noordelijke en oostelijke stammen, die onder

bet Arabierenbelieer geweest zijn, zaaien bij voorkeur

graangeivassen : Sorgbo, Rijst, Mais, Gierst (vooral

tusscben Lusambo en den Lualaba) en Eleusine (vooral

in Uele).

De Maniok is eene kruidaclitige plant, van i tot

3 meters hoog. Zij brengt verbazeud groote knollen voort,

2o a 4o centimeters lang en eene vuist dik, welke over-

vloedig zetmeel (amidon) bevatten. De plant werd, voor

omtrent twee eenwen, van Amerika iugevoerd en door de

negers der kast verspreid; beden, wordt zij in bijna de

ganscbe Kolonie aangetroffen.

Dit kostelijkgewas bezit eene buitengewone vriicbbaar-

beid ; bet levert tot 4© tonnen op, per bectare, of betgeen

genoegzaam is om veertig negers gedurende een jaar te

voeden. Maar vette en vrucbtbare grond wordt vereiscbt

en deze is, iia korten tijd, uitgeput; ook zijn de negers ver-

pliclit dikwijls nieuwe deelen van bet woud te ontginnen,

oinalzoo de meststoffen, die bun ontbreken, te vervangen.

De maniok is niet alleen het gevoeglijkste voedsel voor

(i) Voor al deze practische kwestieii, kaii men zeer nuttiglijk liet

werk van MM. Goffart en Morissexs : Le Congo physique, politique

et economique raadplegen. — 1908. Prijs 7 fr. 5o. — Zeer belang-

wekkend ook en zeer leerrijk zijn. onder dit opzielit, de verzame-

lingen van het Congo's Museum.
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de inboorlingen, nuiar liij zal misscliieii de giondstof van
eeneu aanzienlijken koopliaudel kunneii woi den. Men \veet

dat hot zetmeel van den luaniok gebezigd wordt om den
tapioka te vervaardig"en,Avelke ons, in oiitzaglijke massa's,

uit Indie en Brazilie wordt toegezonden (i).

De zoete Pataten (Patates douces) en de Jams (Igname)
brengen ook knollen voort; deze zijn rijk aan zetmeel en,

voor den smaak, gelijken zij op onze aaidappelen. Zeer
gezond, zeer voedzaam en van buitengewoon overvloe-

dige opbrengst, kunnen deze planten meer dan eenen
oogst per jaar verschaffen. Zekere jamsstruiken leveren

tot 25 a 3o kilos knollen' oj).

In Beneden-Congo, beeft men onlangs den witten Taro
(Caladiiim esculent urn Vent., uar.) van Ti-inidad inge-

voerd. Zoo men zegt, zoude liij als eene der voortreffe-

lijkste voedingsplanten mogen aanzien worden.
De Sorg'ho, een groot grasgewas, van ongeveer 5 a 6

meters, zeer voedzaam en door talrijke varieteiten verte-

genwoordigd, wordt uu ook in Congoland aangetroffen.

Deze plant scliijnt uit 't noorden ingevoerd te zijn, door
de Bantu's, die er bijua ganscli van afzagen, toen zij met
den maniok kennis gemaakt badden. Zij geeft meel van
goede kw^aliteit en dient ook om bet bier, pon\be gebeeten,

te vervaardigen.

De Tarive (Froment) wordt alleen in Katanga en in bet

district van Stanle^'villc gekweekt; de opbi-engst is zeer

voldoende en de inboorlingen bakken voortrei'felijk wit

brood. — Men beeft dit graangewas ook in Midden-Congo
willen probeeren, docb de proefnemingeu zijn geenszins

gelukt : men bekomt er planten, maar geen graan.

De Rijst (Riz), die daar waarscbijulijk sedert lang werd
ingevoerd, bestaat in de oostelijke gewesten der Kolouie;

zij wordt ook gekweekt in vele standplaatsen van bet

Bestuur en in de Missien van overig Congoland.

De Gierst (Millet) en de Eleiisine zijn Gramineeen van
minder belang, welke in 't noorden en in 't oosten gezaaid

worden. Zij dienen tot voeder voor bet vee en ook, bij

eenigc volkeren, om bier te bronwen.

(i) Voor audere bijzouderlieden over den numiok, zie bl. 91.
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De Mais en de Banaanboom worden overal gekweekt. De
banaan (i) is eene der nuttigste vruchten die Congoland
opievert.

Sedert de iabezitneming hebben de blanken, bijzonder

Banaaubooni eu baiiaueu

voor liiin persoonlijk gebruik, een merkelijk getal enro-

peesche groensels ingevoerd, als koolen, salade, prei,

(i) Over het veelviildig en verscliillend gebruik tier banaan, zie

ous artikel : Le Bananier aiix pays des Missions, in het Tijdsehrift

:

Missions belg-es dela Compagnie de Jesus, jaargang 1908, bl. 6G-75.

10
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radijzen, lapen, seldi rij, booiien, erwten, komkomniers,
tomaten, eierplaiiten faubeigiries), enz.

Zij liebben ook vruchtboomeii doen planteii, welke zij

nit de troi)isehe gewesteu vou Azie en Aiuerika deden
komen, als : de Papayaboom (Papayer), wanrvan men de
vrucliten eet zooals men doet met meloenen; de Oranje-

boom (Granger), zoowel zoete als bittere varieteiten; de
Citroenboom, de Mangoboom (Manguier), de Acajoiiboom
(Anacardier), de ceibare Passiebloem, de Kaneel-Appel, de

Fleschappelbooni (Coroi-solier), de Granaatpeei boom
(Goyavier), de Broodboom, de Tamarindeboom (Tama-

rinier), enz. — De
Ananas van Ziiid-

Amerika is min of

meer inlieemscli ge-

worden in de bos-

sclieu van Congo-
land.

II e t Siiikerriet

(Canne a sucre) is

eene verblijvende

grasplant; de stam
wordt soms eenen

arm dik en 4 ^^^

5 meters lioog. Inlieemscb, in al de vochtige gewesteu van

Houg-Congoland, w'ordt zij. en met besten uitval, in bijna

al de andere streken gekweekt. Voor de inboorlingen

wordt zij als loutere lekkeinij aanzien (zij zuigen bet

suikersap uit den groeneu stam) of men gebruikt ze soms

om bier te vervaardigen. Als az7uoerartikel scbijnt zij

geene kans van bijval te bebben : i° om de al te groote

mededinging der beetwortelteelt, in Europa; 2° omdat
andere tropische streken (de Antilleu- en Ha^vai- eilanden,

b. V.) zicb in veel gunstigere omstandigheden bevinden.

De Koffiebooni (Cafeier) is inlandscb in een groot

gedeelte van Congoland (Ubangi, Lomami, Sankaru, bos-

schen van Lnsambo en op verscheidene eilanden van den

stroom). Verscliillige soorten zijn daar voorhanden ; twee,

onder anderen, worden nu in 't groot gekweekt. De koffie

die zij opleveren is merkwaardig van geur en van smaak.

Plauterij van Koffiehoomen. te Eala
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— De groote middelpunten derteelt zijn in den Mayumbe
(Lengi en Temvo), te Coquilhatville, Irebu, Nieuw-
Antwerpen, Basoko, Isaugi, de omstreken der Stanlej'--

Falls, te Lusambo en bij den Ubangi. De planterijen

kweeken vooral den Liberiaschen koffieboom (Coffea libe-

rica BuU.^, met groote donkergroene bladeren en die tot

ID meters hoogte bereikt. Drie jaar na de planting, begint

liij I'eeds vruchten te dragen. De opbrengst, per boom,
van bet zevende jaar af, is 2 tot 3 kilos drooge koffie per

jaar, hetgeen 14 tot 21 kilos rijpe vrucbten vertegen-

woordigt.

De koffie scbeen, over een tien jaar, een der voor-

naamste uitvoerartikelen te zullen worden. Maar de afslag,

door de overopbrengst van Brazilie teweeggebracbt
en de moeilijkheid om genoegzaam werkvolk te krijgen,

bebben dit gunstig vooruitzicbt gedeeltelijk doen ver-

dwijnen.

Twee centrale werkbuizen, te Kinshasa (bij den Stanley-

Pool) en te Coquilhatville gelegen, bereiden de koffie voor
bet verkooj) : een deel wordt gebraud en is voor Congo
zelfs bestemd, bet ander wordt naar Europa uitgevoerd. —
In 1902 beeft bet werkbuis van Kinshasa afgeleverd :

Uitgevoerd naar Europa . . kil. i36,36o

In Congo gebruikt i3,3io

Totaal . . kil. 149,670

De congoleesche koffie, volgens bet zeggen der fijnste

keuners, is van de beste kwaliteit; zij overtreft de koffie

van Santos (Brazilie), maar is niet zoo fijn en zoo sterk als

die van Java of Haiti. — Op 't einde van 1907 werd zij in

Belgie, volgens kwaliteit, 45 tot 60 frank de baal vei'kocht.

Aangaande de kriiiderijen, zullen wij nog melding
maken van den Cayenschen en den Guineeschen Peper,

den Gember (Gingembre),den Kruidnagelboom (Giroflier),

den Muskaadboom (Muscadier), enz., kruiderijen, die

voortaan misschien eenen winstgevenden handel zullen

verschaffen.

De Kakaoboom (Cacaoyer) is sedert i883 ingevoerd en



14S

zal uitshiitelijk in de boschstreken kunnen gekweekt
worden. Hot Mnynmbeesch woud schijnt er het best voor

geschikt; ook werdeii daar reeds aanzieulijke planterijen

aaugelegd. De boom eisclit kleigrond en beschutte ligging;

de zadeu zijn licbtgeiaakt en de verplanting is verhin-

derend ; de droogte is de groote vijand. — De prijs van
den kakao, in 1907, was ongeveer 2 fr. 5o den kilo. —
In 1906 werden er 402,429 kilos van Congo nitgevoerd en

deze bandel neemt van jaar tot jaar toe. De kakao mag
als een der voornaaniste opbrengsten van binnenlandsclieu

aanbomv aanscliouwd vvoiden.

Kampernoelien (Champignons), zijn er met de maclit,

zoowel als in Belgie, en de zwarten zijn zeer bebeudig om
de goede soorten van de slecblen te i)ndersclieideu.

2° Artsenijplanten (Plantes pharmaceutiques). — De
Cola-nooi, van den Cola acuminata S. en E. (Colatier),

wordt als prikkelend middel gebruikt, Na tien jaar is de

boom in voile ()2)brengst; liij kan, per jaar, 3o tot 45 kilos

noten geven, het zij de waarde van 3o tot Go frank,

volgens den gang des handels.

Het melksap van de Kandelaber-Euphorbia dient om
pijlen te vergiftigen. — De bladeren en bloeiende toppen

van Tephrosia Vogelii Hook,, fil. (een struikgewas)worden
fijn gestampt, om de visschen te bedwelmen en ze, met de

hand, buit te maken.
De Strophanthns bevat de strophanthine, een vergift

dat, volgens medische dosis, tegen de hartziekten voorge-

schreven wordt gelijk het Vingerhoedskruid (l)igitale).

In aanzieulijke dosis, dient het om pijlen te vergiftigen.

— Melden wij nog den Wonderboom (Ricin), de Tamarinde
(Tamarin), de Calabar's boon (Feve de Calabar), enz.

3° OUeplanten. — De Elaeis Palm of Oliepalmboom
bereikt 25 tot 3o meters hoogte, draagt vruchttrossen of

kolven van o™8o tot i meter leugte en die soms 3o tot

40 kilos wegen ! De kolf telt 3oo tot 800 vruchten, be-

staande uit een vleeschachtig gedeelte en eene kern. —
Uit het eerste perst men olie, die, in Europa, de stevig-

heid der boter krijgt en oleiue alsook palmitine bevat :
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mea iioeint ze palmolie. Zij wordt gebezigd om voedsel te

bereiden, zeep en boegies te vervaardigen, macliienen te

smeren, enz. — De kern of « cocouot », oo\i palmistnoot
geheeten, bevat eene amandel die depa/mfsfo/Ze verschaft;

deze is allerfijnst en zeer gezoclit om voedsel te bereiden.

De Elaeis Palm groeit in ganseli Congoland, maar tiert

beter in de bosschen dan in de savana; hij verkiest een
zandachtigen grond. — Bijna al de uitgevoerde olie komt
van laag Congoland. Zij wordt, door de inboorlingen,

tegen 34 frank, en de noten tegen 14 frank de 100 kilos

geleverd. — In 1906, beeft de Kolonie 1,995 tonnen olie en

4,825 tonnen noten uitgevoerd. Meer dan 7,000 tonnen
palmolie worden 's jaars door de belgisclie fabrieken gebe-

zigd. — De Elaeis maakt een belangrijk deel van bet lian-

delverkeer uit en is een gewichtig Imlpmiddel voor de

Kolonie.

De Kokosboom (Cocotier), die 00k tot de Familie der

Palmen behoort, is sedert lang in Beneden-Congo inge-

voerd. Ue vrncbt of kokosnoot bevat een witacbtige vloei-

stof, kokosmelk gebeeten, zeer aangenaam om te drinken,

alsook een witte kern die een buitengewoon goede olie

geeft : deze wordt gebruikt om spijzen te bereiden, scbuim-

zeep te vervaardigen, enz.

Uit de Panzabooms zaden, trekt men de Panza-olie,

benuttigd om ijzer tegen den roest te behoeden en de voe-

teu tegen de zandvlooien (cliiques).

De Sesaam (Sesame), die veel in Neder-Congoland
gevonden wordt, geeft een zeer goede, zacbte olie die

voedend is, beelend, buidverfraaiend en 00k gebruikt

wordt in de zeepfabricatie.

De Aardnoot, 00k Olienoot gebeeten (Aracliide of Pis-

tacbe de terre), is een jaarlijkscb peulgewas, uit Brazilie

ingevoerd. Zij verkiest eenen zaudacbtigen, licbten grond,

die gemakkelijk bevocbtigd kan worden; de savana past

baar allerbest. Zij kan twee of driemaal 's jaars vrucbt

dragen; iedere opbrengst is overgroot. De zaden, van aau-

genamen smaak, dienen tot voedsel, gekookt of onder de

asscbe geroost. — De aardnoot wordt meestal voor bare
o//e gekweekt ; deze is overvloedig en zij wordt dikwijls

gebezigd om de olijfolie te vervangen; zij dient 00k voor
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de verlichting en .im lijue zeepsoorteu te vervaardigen.
De prijs der aardiioten, iu Europa, is van ongeveer

3oo frank de ton. In igoS, heeft Congo or 49.684 kilos uit-

gevoerd.

Melden wij nog den Boterboom, die in lioogeren Congo
tliuis is. XJit zijue noten, trekt men een soort van boter

of vet, tot bereideu der spijzen gebruikt en ook om het

licliaam in te wrijven. — Vele andere gewassen mogen nog
als olieplanten bescliouwd worden, niaar zijn te weinig

belangrijk om liier aangestipt te worden.

4° Verfstof bevattende planten (Plantes tinctoriales). —
Verscheidene Korstmossen (Lichens), als Roccella, Leca-

nora geven eeue doukerviolette kleurstof, « orseille »

genaamd, terwijl de wortel van Curcuma en Kaempferia
eeue gele verf bevat, curcumine geheeten. — Het zaad van
den Orleaanboom (Rocoiiyer), in warm water gezet en aan

gisting overgelaten, gecft eeue roode kleur, de orleaan

(rocou), die allerlei toepassingen Leeft. — Hoogei-op, heb-

ben wij i-eeds gesproken (bl. 90) van de boomen die ng-ula

voortbrengeu, eeue roode vei'fstof veel gebezigd in Congo.
— Andere hoomen nog leveren merkwaardige soorten van
verfhout : de Takula (amarantkleur), de Sekeg-na (wijn-

moer-violet), de Gulii (bruiu-i-ood), de Tucula, euz.

50 Slaapwekkende planten (Plantes uareotiques). — Zeei-

uLittig zou de wilde Kemp zijn, zoo liij alleeu diende om
good touwwerk te vervaardigen; ongelukkig vinden de

inboorlingen (de kemprookers) een middel daarin om zicli

te verdierlijken. Ook is de kempteelt van Bestuurswege
verboden en moet de plant uitgeroeid worden overal waar
men ze viudt.

Voor de Tabak wordt biiitengewoon zoi'g gedrngeu,

want rookeu en snuiven is overal iu eer. Twee soorten

worden er in Congo gekweekt : de gewoiie Tabak (A'/co-

tiana Tabacum L.), 4 meters boog en zeer slcrk van smaak,
en de wilde Tabak (/V. rustica Li.), die kleiner is, miuder
steik, maar die door de Europeers verkozen wordt. Het
Bestuur liecft nog andere soorten doeu invoei'eu en die

goed gedijcn. In den i-egel, eisclit de plant zandaehtigen
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grondeii rijkaanteelaarde.— Onmogelijk,dewinsttewaar-
deeien welke dezeteelt mocht opbrengeu, want, tot nu toe,

werd desaangaandenoggeen regelmatige liandel gedreven.

6" Sieraadplanten. — Van de nieiiwe plantsoorten in

Congo ontdekt, waren velein de europeesclie broeikassen,

als sieraadplanten, welkom. Zalks is liet geval voor ver-

scheidene Palmboomen, Cycadaceeen, Orchidaceeen, Ba-

naanboomen, zekere Crinum, Haemanthus, enz.

'JO Weefbare planten (Plantes textiles). — a) De Kemp-
soorlen. — Vooraaa komt de eigenlijk gezegde Kemp
(Cannabis sativa L.), dezelfde soort die in Belgie

gekweekt wordt; doch de congoleesche vezels zijn van

minder waarde. Wij zegden, hoogerop, dat deze plant nu
uit Congo verbanneu is en waarom.
Daarna komen de oneig-enlijk gezegde Kempsoorlen :

De Manilla-Kemp : zoo beet men de vezels van den

weefbaren Banaanboom (Musa text His Nee). De gedane
proefnemingen liebben niet aan de vei'wacbting beant-

woord, voor lietgeen de kwaliteit der vezels aangaat.

De Mauritius'- eilands Kemp : bet zijn de bladvezels van

verscbeidene Agaue- soorten, in Neder- Congo gekweekt.

De voorbereide vezels worden veikocbt tegen 85 fiank de

ir)o kilos.

h) Uet Katoen. — Twee sooi'ten van Katoenboomen zijn

iulandscb in Congo; bet Bestuur beeft verscbeidene

andere soorten doen invoeren.

c) Het Chinagras (Ramie). — Deze plant gedijt goed in

Beneden-Congo en geeft, meermaals 's jaars, overvloedige

opbrengst. De vezels zijn kostelijk; veerkracbtiger dan

de kemp- of vlasvezels, zijn zij daarenboven onbederfelijk

in bet water.

(I) De Raphia. — Ouder de belangrijkste vezels, moeten
die der Raphia's bladeren gerekend worden, Verscbeidene

soorten bestaan er in de Kolonie. Onze boveniers gebrui-

ken ze in groote massa, als bindsels ; ze zijn gekend on der

de benaming van raphia. Door de inboorlingen worden
zij gebruikt cm matten en kleederen, die langdurig zijn,

te vervaardigen.
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Veel andere inlandsclie planten verschaffeu de jute, of

dienen om tapijten, koorden, hoeden, korveii, euz. te

vlechten.

8^ De kopalboomen (Arbres a copal). — Deze behooren,
alien, tot de Peulgewassen (Legumineuses). Zij zweeten
een soort van gom uit, kopal genaamd, die in Congo van
beste hoedaniglieid is en die bijzonder dient om vernissen

te bereiden.— Men vindt dit voortbrengsel ook in tamelijk

groote hoeveellieid in den grond, in opdelfbaren staat. Het
komt daar van verdwenen bossclien, wier harsachtige

boomen de gom in den grond liebben laten loopen. — De
kopalhandel tusschen Congo en Autwerpen is reeds zeer

belangrijk. In 1907, werden 1,060,295 kilos in Belgie inge-

bracht. De waarde verscbilt grootelijks met de kwalitei-

ten : de prijs gaat van 100 tot 3oo frank, de 100 kilos.

9° Bosch = Houtsoorten (Essences forestieres). — Zij

groeien zeer talrijk in den Congostaat. Velen zij nog niet

wetenschappelijk gekend en moeten, in afwacbting, met
huuuen inlandschen naam bestenipeld blijven.

Onder de belangrijkste houtsoorteu, vindt men een

groot getal die voor de bouwkiinst, bet schrijn- en timiner-

werken allerbest gescbikt zijn; velen evenaren of over-

treffen, in alle opzicbten, ons inlandscb eikenbout.

In de bosscben groeien, onder andere : de Teck, de

Beuk, de Ebbenbontboom (Ebenier), de Acajou, de afri-

kaanscbe Ceder, de Acacia, de wilde Katoenboom, de

Santalboom, de Kalamusboom, enz.

100 De rekgom (Caoiitcbouc).— De voornaamste rijkdom

van bet groote Woud bestaat in de rekgom opbrengende

planten : deze zijn of wel slingerplauten (lianes) of wel

gomboomen. Allen bevatten, in biinne scbors, een soort

van melksap, waaruit men rekgom vervaardigt. Men kerft

de scbors van de plant of men snijdt in den ouderaardscben

stam (bij de lianen, vooral) en men vangt bet elastiek sap

op dat er uitloopt. In de bebandeling dezer vloeistof wordt
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liet water er nitgedreven, en dan blijft de rekgom alleen

beliouden (i).

De rekgomliandel is, en zal ongetwijfeld nog lang de

voornaamste winst der Kolonie blijven. Groote plantingen

van gomboomen en lianen worden jaarlijks aaugelegd. In

het jaar 1908, werdea 3,5oo,ooo boomen of lianen geplant.

Deze gewassen dijen over het gansch koloniaal gebied en

vooiuainelijk in Beneden-Congo en in de Ubangi-en

Kasaidistricten.

Te Antwerpen, werden
in 't jaar 1907, nit Congo

4,346,141 kilos rekgom uitge-

voerd. Niettegenstaande de

overvloedige opbrengst, sti j-

gen deprijzeu immerbooger
en booger, dank aan de nieu-

we gebruiken en toepassin-

gen die zicb dagelijks op-

doen. In den regel, kost de

onbewerkte rekgom, die in

Congo I fr. 25 den kilo be-

taald wordt, te Antwerpen,
op kaai, 4 fr- 5o ; zij wordt
daarna door de vennoot-

schappen, volgens kwaliteit,

tegeu 8 a i3 frank ver-

kocbt (2).

De meest gekweekte rek-

gomboom, in Congo, is de

Hevea; daarna komt de Ireh(Fiintiimia) en talrijke lianen-

soorten, beboorende meestal tot liet plantengeslacbt Lan-
dolphia.

Boomvormige Varen

(i) Wie meer bijzouderliedeu verlaugt overde nataiir dev rekgom,
haar inoogsten, enz., euz., kan ons artikel : UIndustrie du caoutchouc
dans les Missions raadplegen. Dit verscheen in liet Tijdschrift :

Missions beiges de la Compagnie de Jesus, jadLVgang igoS, bl. 411-18.

(2) Tei'oorzake van buiteugewone omstandigheden, steeg de pi'ljs,

ia Juni 1910, tot 35 frank ! (voor eerste kwaliteit). — In Augustus
van hetzelfde jaai*, was hij nog ongeveer 25 frank.
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ii" De gutta=percha. — Dit voortbreng.sel, dat eenigs-

zins op rekgom trekt, is het gestold melksap van andere

gombooraen {Palaquium, Isonandra , enz.), die niet

iiilandscli zijn in Congo, maar daar met gunstigen uitslag

werdeu ingevoerd — De giitta kost 5 tot 22 frank den kilo,

volgeus de kwaliteit en de koophaudelsomstandigheden.

12° Het ivoor. — Om te eindigen, vermelden wij een

koloniaal product dat wij aan liet dierenrijk verschuldigd

zijn : het ivoor of elpenbeen.

Het elpenbeen, dat ons iiit Congo toegezonden wordt,

komt voornamelijk voort van de slagtanden der olifanten.

Het rivierpaard lieeft 00k twee slagtanden die als ivoor

verkoclit worden, maar van veel minder waarde zijn.

De voornaamste ivoormarkt is te Antwerpen. Men
drijft er grooten handel in die zaken. Gedurende deze

vijftien laatste jareu werden aldaar jaarlijks gemiddeld

3oo,ooo kilosverkoclit.In'tjaar 1909 werden er 869,000 kilos

ter markt gebraelit.

De g-emiddelde prijs was oulangs 33 frank den kilo.

DE MIJNEN

Delfstoffen. — De in de Koionie ontdekte delfstoffen

zijn : ijzer, koper, tin, goud, zilver, zink, palladium, pla-

tiua, nickel, bruinsteen (manganese), lood, kolen en dia-

mant. — Hieruit blijkt dat Congoland buitengewoon rijk

is aan erts van alien aard.

IJzer. — Geen land misschien is overvloediger voorzien

van ijzer dan Congo. In zekere uitgestrekte gewesten is

deze mineraalstof het hoofdbestanddeel van den grond.

Hetdoetzich op onder verschillige gedaanten : magnetiet,

oligist en limoniet. — Hoogerop hebben wij reeds aange-

duid hoe de inboorlingen het aanleggen om ijzererts in

ijzer te veranderen.

Koper. — Het kopererts, dat door de inlanders zeer

gezocht wordt, is in verschillende streken te vinden,
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waarvan twee als zeer winstgevend mogen beschouwd
worden. — i° In Lageren-Congo, ten noorden van
Manyanga, zijn er mijnen die vlijtig uitgebaat worden te

Mboko-Songo. Het grootste deel der mijnen ecliter zijn in

frausch Congo gelegen ; —
2° eene andere koperstreek is

gelegen niet verre van de sa-

menvloeiing van den Uele en

den Bomu ; — 3° men vindt ook
rijke kopermijaen, ten noord-

westeu van Ponthierville; —
4° de voornaamste koperstreek

is die van Katanga. Op zes

jaren tijd outdekte men er lion-

derd vijf-eu-dertig liggingen,

en dit getal zal met den duur
zeker overtroffen worden.

De Katanga's mijnen liggen

ten zuiden der streek. De vt)or-

naamste ontginningspunten

zijn Kambove, Kolwezi,Ruwe,
Dikuruwe en Elisabeth -Mijn

[Congo Star, op 12 kilometers

ten oosten van Elisabetliville

gelegen). Men vindt er groeu

koolziiurhoudend kopererts,

ma/ac/i/e^ genaamd (i). De ko-

perstreek lieeft eene breedte

van 40 tot 60 kilometers en

strekt zich nit van liet we&teii

naar liet zuid-oosten, op eene

lengte van 325 kilometers.

Xaar de getuigenis van bevoegde mannen, bevatten deze

liggingen overgroote schatten. Dertig der onderzocbte

mijuen kunnen meer dan i5 millioeu ton koper opleveren.

Tin. — Eene aanzienlijke hoeveelbeid tin werd ontdekt

in eeue grondstrook die iiitgaat van Ruwe en zich noord-

Bijleu, door de iuboorliugen gesnieed

(i) Gemiddelde inlioud : i5 per honderd koper; 't is het rijkste

kopererts tot heden gekeiid.
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oostwaarts uitstrekt, op eene lengte van meer dan i5o kilo-

meters. De erkende waarde dezer liggingen overtreft

100 millioen frank (M. H. Buttgexbach). — Andere
liggingen werden ontdekt tusschen den Itimbiri en den

Uele, alsook in de omstreken van den Kasai. — Te Ruwe
lioudt het tinerts 36. ii per lionderd platina in.

Hel lioornveo, te Geut-SL-Antuuius (Kwaugo)

Gond. — De Staat outgint eene goadmiju te Kilo (Ituri).

— Ervaren goudzoekers ouderzoekeu de bedding van de

Aruwimirivier, waarin goiidhoudende gronden ontdekt

werden. — In Katanga wordt het goud uit de groeven van

Ruwe en Kambove getrokken, soms vergezeld van p/af/na

en palladium.

Ziloer, platina, enz. — Het kopererts van Kambove
bevat 42 gram zilver per ton. Dit kostbaar metaal wordt

00k in de mijnen van Ruwe gevonden, vergezeld van palla-

dium en platina. — Volgens D*" Sehweinfurth, zou platina

00k in het stroomgebied van den Uele te vinden zijn.

Nickel, bruinsteen, enz. — Nickelerts werd in de Kris-

talbergen ontdekt; bruinsteen, te Lulua (ziiid-westen van

Katanga); lood, in Beneden-Congo; zink, in den Ituri;

kolen of kolenhoudende gronden, in Katanga, in het Kasai-

bekkeu en in het Stauleyvilledistrict; diamant, in rotsen

bij den rechter oever der Mutendele rivier, in Katanga.
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Zniit. — Op menige plaats van Katanga, nabij de Moero-
en Tanganika meren, in de streek van den Sankuru en van
de Virungabergen, bemerkt men zoutlagen. — In de
Maruugabergen borrelen zontwaterbronnen, waar de
iuboorlingen zout uittrekken, zooals lioogerop aangeduid
werd.

Klei. — Men vindt in Congo tallooze soorten van klei,

die tot het maken van baksteenen dient ; ook de potaarde
is er zeer verspreid : de schoone potten en kommen, die de
Congoleezen overal vervaardigen, zijn er een sprekend
bewijs van. Zelfs is er eene soort van witte,fijnekleiaarde

die zeer gezocht wordt.

Rotsen. — De kalksteenen (calcaires), zeer zeldzaam in

het midden van Congo, zijn in overvloed te vinden op de
zoomen der bergketens van Lageren-Congo, bij den Rubi,
het Tanganika-meer en in Katanga. Men gebruikt ze reeds
veel tot het bouwen van huizen, brnggen, enz., op zijn

europeaansch. — De rotsen die graniet en kasseisteenen

bevattea zijn zoo gemeen, dat zij overvloedig voldoende
zullenzijn om in al de latere behoei'teu te voorzien.

VERKEERMIDDELEN

VERKEER TUSSCHEN BELGIE EX DE KOLONIE

a) Te Water. — Tusschen Antwerpen en belgisch

Congoland, bestaan twee regelmatige stoomvaartlijnen :

1° De belgische zeevaartlijn van Congo (Compugnie
beige maritime du Congo). Alle drie weken, vertrekt eene
stoomboot uit Antwerpen; de reis duurt negentien dagen.

Dedriecongoleesche havens zijn Banana, Bo ina en Matadi.
2" De Woerman Linie. Elke maand, vertrekt eene boot

uit Antwerpen naar Congo.
Andere lijnen stellen Boma in regelmatige betrekking

met Liverpool, Lissabon, Le Havre en Bordeaux.
Nog vele andere stoomers en zeilschepen komen in de
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monding van deu Congo aanlandeu. In 1908, liepen

ii3 schepen van groote vaart en iSg schepen van kustvaart

de haven van Banana binnen; te Boma, landden iii sche-

pen van groote vaart en 99 schepen van kustvaart aan.

b) Te Land. — Men kan in Congo binnenkomen :

1° Langs Egy^pte. — De Nijl is bevaarbaar van Kartum
tot Redjaf. Van Alexandrie tot Kartum, doet men de reis

per boot of per spoor, volgens dat de Nijl bevaarbaar is

of niet. De reis duurt omtrent vijf-en-dertig dagen.

2° Langs engelsch Rhodesia. — Het spoor van de Kaap
naar Kairo bereikt nu Elisabethville en zal vandaar tot

Kambove en Bukama verlengd worden.
3° Langs engelsch Oost-Afrika. — Een spoorweg loopt

van Mombasa (Indische Oceaan) naar Port Florence, aan

het meer Victoria, dat overgestoken wordt per boot tot

aan Entebbe. Vandaar heeft men drie berijdbare banen
die,op verscheidene puuten van Congo,aankomen. De reis

duurt omtrent eene maaud.
4" Langs dnitsch Oost-Afrika. — Een ijzerenweg ver-

biudt Dar-es-Salam aan Mrogoro, die liet uitgangspunt is

van eene karavaanlijn naar het Tanganika-meer (Udjidji).

Stoombooten doen den overzetdienst op het meer. Eene
spoorweglijn, denzelfden weg volgende, is ontworpen.

Het Bestuur onzer Kolonie is ook van zin zoo gauve nioge-

lijk den Lualaba, per spoor, met het Tanganika-meer te

verbinden (lijn der Urua).
5° Een spoorweg die in aanleg is (maar niet vooruitgaat)

zou de baai van Lobito (op den Atlantischen Oceaan) aan

Katanga moeten verbinden.

BINNENVERKEER

A) Te Water. — Het stroomgebied van den Congo
be vat een wonderlijk net van groote en bevaarbare rivie-

ren,die samen eene lengte uitmakenvan 18,000 kilometers,

en waarlangs men Je verafgelegen punten van het uitge-

strekt grondgebied kan bereiken.
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De zeescliepen vareu den stroom op tot Matadi, aan cien

voet der Kristalbergen. Op dit gedeelte van den stroom
liggen de havens van Banana, Boma en Matadi. Leopold-
ville is deankerplaatsderstoombooten vandebinnenvaart.

1° Op den Beneden-Congo bestaat een openbare, legel-

matige stoomvaartdieust tussclien Matadi, Boma, Malela,

Banana en S. Paul de Loanda (portugeesclie Bezitting).

2° Op den Opper-Congo bestaat ook een openbare regel-

matige stoomvaartdieust tussclien Leopoldville en de
voornaamste bereikbare punten.

Aangezien de stroom en de bijrivieren soms belemmerd
zijn door eilanden

en zandbauken,

die dikwijls van

grootte en zelfs

van plaats veran-

deren, heelt Let

Bestunr van Wa-
ter en Wegen ge-

tracbt dien toe-

stand zooveel mo-
gelijk te verbete-

ren. Destoomboo-
ten, welke op die

•wateren varen,
bebben daareuboven een bijzonderen vorm : zij zijn plat

aan den onderkant, liebben geenen grooten diepgang en

zijn gewoonlijk van acbter voorzien van een wiel met
scliepborden (type sternwheel, der Engelscben),

Op de binnenwatej-en, zijn er ook sleepbooten (remor-

queurs), schuiten, prauwen en licliters (alleges).

De voornaamste binnenlandscbe liavens zijn : Leopold-

ville, Kinshasa, Stanleyville, Ponthierville, Kindu, Dima
(op den Kasai) en Lusambo (op den Sankuru). — Leopold-

ville, Kinshasa en Ponthierville zijn voorzien van scheeps-

timmerwerven.
Regelmatige vaartlijnen bestaau tusscheu Leopoldville

-en Stanleyville: de reis duurt een-en-dertigdagen, waarvan
twintig besteed worden aan het opvaren, een dag voorhet
verblijf te Stanleyville en tien dagen voor de terugi-eis. —

Sternicfieel stoomboot, gebpzigd iu Opper-Congo
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Men vertrekt vau Leopoldville den i^^^", den ii''^" en den
2jsteii yajj elke maand.

Andere regelmatige vaartlijnen bestaan tusschen Leo-

poldville en Lusambo (opvaart : aelitiien dagen ; terug-

reis : twaalf dagen) en tusschen Ponthierville en Kindu :

de alstand tusschen de twee uiteinden bediaagt oiigeveer

vier dagen scheepvaart.

Een stoomer vaart op het Tauganika-meer.

De Staat heeft op deu Opper-Congo een vijitigtal stoom-

J)e Decauville-ijzerenweg, te Leopoldville

booten; de Mission bezitten er acht en de handelsmaat-

schappijen tellen er ongeveer veertig: wat het getal

stooaibooten die den Oi)per-Congo bevaren tot omtrent de

honderd brengt.

Daar waar de bijrivieren niet meer bevaarbaar zijn

voor stooinbooten,gebrnikt men eiiropoesehe of iulandsche

booten die tot 5 ton of 5,ooo kilos kuunen verplaatsen.
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B) Te Land.

a) De ijzerenwegen. — Belialve de spoorwegen die laiigs

de watervallen van den Congo loopen en die, liiorboven,

reeds verraeld werden (zie de Kaart), moet nog gewag
gemaakt word en :

10 Van den spoorweg van Mayiimbe. Hij is 80 kilometers

lang en verbindt Boma met de Lukularivier. Met dit spoor,

dat men bezig is tot aan den Shiloango door te drijven,

worden al te voortbrengsels der vrucbtbare Mayumbe-
streek tot bij den Congostroom aangebracht.

20 De engelscbe spoorbaan van de Kaapkolonie naar
Rhodesiaen Katanga, die in onzeKoloniedringt te Sakania.

Zij is voltrokken tot Elisabetbville. en moet eerlang tot

Kambove en Bukama verlengd worden.
Vei'scbeidene lijnen liggen ter stiidie of zijn ontworpen :

10 Eene lijn van Bukama naar Lusambo, om de mijn-

streek met den Sankurn, den Kasai en Leopoldville te

verbinden. De Sankurn is bevaarbaar, tot Lusambo, voor

stoombooten van i5o ton (i). Men zal tracbten dit on twerp

zoo gauw mogelijk te verwezenlijken.

2° Een ontwerp van spoorweg tusscben den Lualaba
(Kabalo) en bet Tanganika-meer.

3" Een ander ontwei'p zou Stanlej'ville met Mabagi, op

bet Albert-meer, verbinden.

4° Eene lija van de mijnen van Katanga naar den Atlan-

tiscben Oceaan (Benguella; in de portugeescbe Bezit-

tingen).

5° Andere spoorwegen zijn ontworpen tusscben : aj Pa-

nia Mutombo en Pweto; 5j Redjaf en Irumu; cj Bam bill

en Ibembo; d) Lusambo en de lijn der Livingstone-water-

vallen (zie de Kaart).

b) Gebaande wegen. — De banen die men aangelegd beeft

moeten dienen om de lasten te vervoeren, 't zij per auto-

mobiel, 't zij per osseuwagens.

(i) Hij is zelfs bevaarbaar tot Pania Mutombo (ongeveer 100 kilo-

meters hoogeri, voor kleiuere stoombooten.
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De vooruaaiDste groote bauen zijn :

1° De weg vau den Congo naar den Nijl : van Buta
(Itimbiri) naar Redjaf (op den Nijl). Hij is van 4 tot

5 meters breed, giS kilometers lang en bestaat uit twee
deelen : a) de weg van Redjaf naar Dungii (Uele), waar
de dienst gedaau wordt door middel vau trekdieren

;

Akkerbouw in de Missie vau Kwango. Ploeg met aclit ossen bespauneu

b) de weg van Bambili naar Buta, waar automobielen

gebezigd worden. De rijtuigen die men gebruikt, kuuneu,

buiten een voorraad water en liout voor 25 kilometers

weg, 8oo kilos koopwaren vervoeren.— Een waterweg, de

Uelerivier, bevaarbaar op eene lengte van 870 kilometers,

vereenigt Diingii met Bambili.

2° De berijdbare weg van Pania Miitombo (Sauknru)

naar Biili (Lualaba).

De ondergescliikte baneu, van i tot 3 meters breed,

zijn talrijk.

Men telt er twee in AJa3'umbe; twee in liet gebied der
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Livingstone water vallen,met Thysvillevoor uitgangspunt,

en een twaalftal in Opper-Congo.

Buiten al deze banen, zijn er nog eene meuigte kleine

wegen die de versclieidene posten van den Staat, van de

Mission, enz., verbinden.

POSTWEZEN, TELEGRAAF EN TELEFOON

Er bestaau in Congoland ongeveer dertig postkaiitoreii.

De opbrengst van bet postwezen bedroeg, in 1908,

263,798 frank.

De voornaauiste telegraaflijnen zijn :

1° Langs den spoorweg in Mayumbe (Boma-Lukiila)

.

2° De lijn Boma- Matadi- Leopoldville-Coqiiilhcttoille-

Stanleyville.

3° De lijn van Kasongo (I^ualaba) naar Uvira (Tanga-

nika-meer). Tusschen deze twee uiteinden, vindt men de

bureelen van Kabemba, Kabainbare, Niembo en Baraka.
4° L)e telegrafisclie betrekkiugen tusschen Europa en

Congoland gebeuren door middel van eenen kabel die den
Stanley- Pool doorkrnist en Leopolduille met Brazzaville

(fransch Congo) vereeuigt. Van Brazzaville loopt eene

lijn naar Loango, aan den Oceaan ; Loango staat in

betrekking met de vijf werelddeelen door eenen zeekabel.

De voornaamste telefoonlijnen zijn :

1° De lijn Boma- Matadi -Thysville- Kinshasa- Leopold-

ville.

20 De lijn van Stanleyville naar Pontkierville.

3° De lijn van Kindu naar ivono"o/o(Hellepoorten). Deze
drie lijnen loopen langs den ijzerenweg.

Maatregels zijn genomen om, zonder uitstel en op eene

groote schaal, de telegraaf- en telefoondienst in de Kolonie
nit te breiden.
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KOOPHANDEL

Uitvoerartikels. — De bijzoiiderste uitvoerartikels van
Coiigolaud zijn : rekgom, ivoor, kopalgom, palmnoten,
palmolie, kakao, kolfie. rijst, mais, aracliieden of aard-
noten, koper, tin (i), gond, huiden, enz. (zie verder,

bl. 1G7, de label voor hot jaar 1909).

Invoerartikels. — Wat de invoerartikels betreft, deze

be.staan l)ijzoiKlei' in : weefsels (katoen, wol en linnen,

van alle kleiireii en lioedanig-

lipid) (2), dekeiis; giazen paarlen
vail alle grootte en vorm, van
alle kleuren (zij dienen in vele

sti-eken nog als geld): kojjerdra-

(len, zoiit, messen. vorken, snuis-

terijen.blikken gcrief,vuursteen-

geweren, enz. — Daarenboven
alles wat moet dienen voor den
ijzeren\veg en de scheepvaart,

tenten, alle gerief tot ontginning

der niijnen, landbouwwerktui-

gen, bewerkt metaal, enz. De eet-

waren voor de agenten en de

niissionarissen maken 00k een

groot deel uit van den invoer.

In 1909, beliep de algeweene
handel van Congo 106 millioen

496,601 fr. 25 (3), waarvan :

78,014,360 fr. 18 voor den uitvoer,

28,482,241 fr. 07 voor den invoer.

Pater Jos. Pr^vers, S. J., eu Igu. Biziti

gelootsonderwijzer te Luik-St-Leo

(i) Voor liet jaar 1901), is de uitvoer van aardnoten en tin onbe-

duidend geweest.

(2) De Coiigoleezen verkiezen in 't iilg:emeen no^ de sclireeiiwende

kleuren.

('\) Deze eii al de volgende inlichtinpea zijn ontleend aan :

Annexes an Bulletin nfficiel dii Congo beige, Juli 1910.
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De bijzondere liandel (i), voor hetzelfde jaar, beliep

78,294.218 ir. 16, waarvan :

56,167,223 fr. 90 voor deu iiituoer,

22,126,994 fr. 26 voor den invoer.

De />//0o/i'^/ere koopliandel van 1909, vei'geleken metdien

van voor vijftien of twingtig jaar, geeft zeker een giooten

en Snellen vooruitgangte kenuen (de bijzondere bandel van

1895 sleeg niet boven de 2i,5oo,ooo fiank), niaar, van den

anderen kant, is er achteruitgang in vergelijkiug met 1900

en de volgende jaren, ten opzichte van de Iweveelheid van

zekere uitvoerartikels. Dit is toe te wijten aan de bestuur-

maatregels welke onlangs ten gunste der inboorlingen

genomen werden en die, on der andere, bet systeeni der

regie afscbaften.

Niettegenstaande, overtreft de waarde van deu nitvoei',

voor 1909, met i3, 000, 000 frank de waarde voor 1908

(56 millioeii tegen 43 millioen). De oorzaak ligt in de mer-

kelijke rijzing van den ]>rijs der rekgom, wnarvan de

gemiddelde p'ijs van 6-5 frank tot i, i35 fr.nnk, de 100 kil.,

is opgestegon.

Wij geven liiei- eene tabcl over den bijzonderen nitvoer-

liandel, voor bet jaai' 1909 :

Rekgom 3,75o.Gi.'^ kilos . . . .fr. 4-i;"'5o,ooo

Ivoor 243,8-:? •• .... G,583,i>i>i

Palmnoteu ... 5,243,^53 ••
. . . . i, 835,208

Palinolie 1,711,881 •• ... ()84,33i

Witte kopal . . . 82(],53G ••
. . . 867,8(;2

Kakao 7G9,3(j3 •• 969,435

Koffie 12,740 " ... 16,562

llijst 47,863 •• 23,981

Ruw goiul . . 7:19 " 290. . . 2,279,677

Kopererts ... ii,ii5 '•
. . . 17,228

Mais 2,<]oo '• H33

Ruwe liuiden . . . 9,<)5i •• 17.4 '4

Auanasseii .... 100 '• 200

Verschillige andere koopwaren in kleine hoeveelheiil.

(i) De bijzondere haiulel lioiidt geene rekening met de doorvoer-

of transHo-waren.
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BESTUUR VAN CONCOLAND

Het centraal bestuur onzer Kolonie is te Briissel geves-

tigd ; liet plaatselijk bestuur, te Boma. — Te Brussel,

wordt liet uitgeoefpiid door den Koning, bijgestaan door
den Minister der Knionien en den Kolonialen Raad. — Te
Boma, is het vertegenwoordigd door den Goeuerneur-

Generaa/, bijgestaan

(ioor Onder-Goe-
uerneiirs. — De
Koning noemt en

ontslaat den Minis-

ter der Kolonien,

den Goeverneur-Ge-
neraal en de Onder-

Goevetneurs. — De
Koloniale Raad be-

st aat uit i4 leden,

waarvan 8 genoemd
door den Koning en

6 door de Wetgeven-
de Kamers : 3 door

Hotel van deu Gneverneur-Genevaal, te Boma dCn Senaat en 3 door

deKamer der Volks-

vertegenwoordigers. Deze Raad wordt voorgezeten door

den Miuister der Kolonien.

Volgens de Koloniale Keure, uitgevaardigd den i8 Octo-

ber 1908, heeft belgisch Congoland eene persoonlijkheid

ondersclieiden van die van het nioederland. Het wordt door

afzoaderlijke wetten beheerscht, die gestemd worden door

de belgische wetgeving en goedgekeurd door den Koning.

Het actieE en het passieE der Kolonie blijEt gescheiden

vau het te goed en het te kort van Belgie.

Bijzondere wettea zuUen opnieuw de rechten en de vrij-

heden der inlanders bepalen. Al de inwoners der bezitting

genieten de groote vrijheden gewaarborgd door ouze

Grondwet.
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De vlaamsche en fransche talen zijn officieel. Alle ver-

ordeningen worden in de beide talen afgekondigd. Het
gebruik der talen is vrij.

De loet is opperraachtig. De Koning oefent de wet-

gevende machf uit, bij middel van decreten, aitgevaar-

digd op liet voorstel van den Minister der Kolonien, en

de iiitvoeren.de macht door reglementen en besluiten, in

de beide talen afgekondigd — Hij maakt de verdragen,(\\Q

mede-onderteekend worden door den Minister van Buiten-

landsclie Zaken.

Het Ministerie der Kolonien bevat vijf afdeelingen :

Reclitwezen en Onderwijs; Binnenlandsehe Zaken en

Openbare Macht: Geldwezen; Nijverlieid en Handel;
Landbouw.

RECHTWEZEN

Rechtbanken van eersten aanleg zetelen te Boma, te

Leopoldville, te Coquilhatville, te Stanleyville, te Niau-
gara(Uelej, te Lusambo en te Elisabethville. Zij belian-

delen de boetstraffelijke, de burgerlijke en de handels-

zaken. Zij kimnen zelfs de doodstraf uitspreken, indien

de beschuldigden blanken zijn.

Een Hof van Beroep zetelt te Boma. — Een Hoogere
Raad, soort van Verbrekingshof, zetelt te Brassel. —
Krijgsraden van eersten aanleg en van beroep, oordeeleu
de soldaten.

De liclite inbreukeu worden geoordeeld door Landelijke

Rechtbanken, soort van vredegerechten.

Eeue Commissie, bestaande uit niagistraten en missio-

narissen, is ingesteld om de Negers te verdedigen tegen
de misbraiken van den Staat of tegen de willekeur der

agen ten.
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BESTUURLIJKE VERDEELINGEN

De Congostaat wordt verdeeld iu twaalf districten (zie

de Kaart) :

Van

Der
Van

den Neder-Congo
den Midden-Congo
het Leopold Il-meer

den Evenaar .

Bangala . . .

den Ubaiigi

den Uele. . . .

den Aruwimi . .

Stanleyville

Katanga ....
den Kasai .

den Kwango

lIOOFDPr.AATS

Boma.
Leopoldville.

Inongo.

Coquilhatville.

Nieuw-Antwerpen.
Libenge.

Niangara.

Basoko.

Stanleyville

Kaiubove.

Ln sambo.
Popokabaka.

VERDEELING DER DISTRICTEN

De districten wordeii, iiaar de noodweudigheden, ver-

deeld iu streken (zones), sectors (sectenrs) en stand-

plaatsen (postes).

De districten worden bestuurd door eenen Districtcom-

missaris. Hij lieeft het hooger beheer over alles, uitge-

noaien over het gereiht. Een hulpcommissaris is hem
toegevoegd.

Het district van Katanga, om reden zijner belangrijk-

heid, wordt afzonderlijk bestuurd. Het is geplaatst onder

het beheer van eeneu Onder-Goeuerneiir-Generaal, die,

in ieder opzicht, met deu Goeverneur-Generaal gelijkstaat.

Dit district bezit alzonderlijke bestuurdiensten, gausch

gelijkvormig aan die te Boma werkdadig zijn : secreta-

riaat, rechtwezeu,geldwezen, openbare werken, landbouw,

nijverheid, enz.
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Vijf districten zijn in streken verdeeld, die bestuiird

worden door een sireekopperhoofd (chef de zone). — Het
district van den Evenaar bevat eene streek, die van de

Maringa-Lopori. — Insgelijks Let district der Bangala,

De Reiz'gersbooiii {Ravemdia m datjascariensu), veel (jehioeclit in (Jougoland.

bevat eene streek, die van de Mongala. — In liet district

van den Uele, telt men vier streken : die van den Riibi,

van den Uere-Bili, van de Giirba-Diingii en van den



Bomokandi. — Vijf streken, in liet district van Stanley-

ville: die van de Stanley-Falls, van Opper-Ituri, van Pon-
thieroille, van Maniema en van den Riizizi-Kivn. — Drie

streken in Katanga : die van de Opper-Lulua, van den
Lomami en van het Tanganika- en Moero-meer.

De andere districten en de streken wordeD verdeeld in

sectors of afdeelingen, aan wier hoofd een sectoroverste

staat.

De sectors worden ondervcrdeeld in posten of stand-

plaalsen, bestuurd door eenen postoverste.

Elke overste handelt in zijn gebied evenals de commis-
sarisseii haudelen in liiin district. Zij doen de wetten

kenuen en uitvoeren, bezoeken dikwijls het hun toever-

trouwd gedeelte, nemen alle inliclitingen mogelijk, zoo

op stoffelijk als op weteiiscliappelijk gebied.

De districtcomtnissaris waakt op de verbetering der

genieenschapswegen, op de openbare gezondlieid, werft de

arbeiders aan, doet beplantingen aanleggen en gionden
ontginnen, verdeelt het personueel en neemt alle moge-
lijke maatregelen om zijn district doen vooruit te gaan.

Er zijn ook inlandsche opperhoofden [chefs indigenes)

die een herkenningsteeken (insigne) van den Staat ont-

vangen hebben, en zekere bedieiiingen uitoefenen in name
van het Bestuur. — Iiilaudsclie boden dienen als onder-

handelaars tnsschen de blauke en de zwarte opperhoofden.

TERRITORIAAL STELSEL

De groudeigendommeu der Kolonie worden verdeeld als

volgt :

1° De grouden door de inlanders werkelijk bezeten, het

zij door bewoning, bebouwing, euz.

'2° De gronden aan de vreeindelingen al'gestaan.

3° De donieingronden. Het is een algemeen aangeuomen
regel dat al de braakliggende gronden aan het domein van
den Staat toekomen. Het Bestuur mag over deze gionden
vrij beschikken.
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Volgens een ministerieel besluit van lo Xovember 1910,

dat, op i''^^" Janiiari 191 1, in werking moest treden, is

« de Goeverneur-Generaal gerecliligd, in ganscli de uit-

gestrektheid der Kolouie domeiugronden te verkoopen of

te verliuren, uaar de voorwaarden van het koninklijk

besluit vau 23 Februari 1910 ». (Ambtelijk Blad van den

belgischen Congo).

VOORNAAMSTE STEDENT OF STANDPLAATSEN

I. — District vax den Neder-Congo

BoMA. — Hoofdplaats der Kolonie ea van bet district

van den Xeder-Congo; is voorzien van haveniustellingen

die toelaten er met diepgaande zeescliepen aan te landen.

De stad bestaat uit twee deelen, i kilometer van mal-

kander gelegen : Boma-Oever (Boma-Rive) en Boma-
Hoogvlakte (Boma-
Plateau), verbonden

door eenen stoom-

tram, die vandaar
voortloopt door do

Mayiimbe's streek.

Langs bet water

rijzen talrijken ge-

bouwen, ban del s-

buizen en faktorijeii

op;iude vlaktestaau

de bevallige wonin-

gen en de bureelen

van de Staatsover-

beden,derecbtbauk,

de kerk, enz. De woningen zijn omringd van tuinen,

versierd met kokospalmen en laurierboomen die er een

lacbend nitzicbt aan geven. Er bestaat 00k een beerlijk

openbaar park. Men lieeft bijzondere werken uitgevoerd,

die den gezondlieidstoestand veel verbeterd bebben. —
Beueden Boiua rijst bet fort van Shinkakasa, dat over

ganscb den ingang van den Congostroom bet toezicbt

Boma-Oever
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uitoefent. — Benoorden Boma strekt zicli Mayumbe iiit,

met zijiie belaiigrijke j)lanterijen eii laiidbouuonder-

nemingen, zooals de « Urselia «. — De vooriiaamste stand-

plaatsen zijn Temuo, Luki, Liikiiln, Kangii (middenpunt

der Missie der Paters van Scheut, in Mayumbe) en Zambi
(cen centi-um voor de veeteelten den landbonw). — Meuig

«««Wl^|i^

De kerk v;ni S;in(i;i

eiland ligt in dea breeden Coogostroom, tusschen Boma
en Banana; op liet eiland Mateba, dat liet vooruaamste is,

grazen duizenden stuks vee.

Banana, haven aan de monding van den Congostroom,

is eene vereeniging van faktorijen en baudelshuizeri.

Dank aan de nabijheid vaa den Oceaan, is de lucht er

friscli en verkwikkend; het is een der gezondste posten

van het hmd, waar veel zieken komen om hunne gezond-

heid te herstellen. Erziju twee consalaten : een Eugelsch

en een Portugeesch.
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Matadi, haven aan den Congostroom en uitgangspunt

van den spoorweg naar Leopoldville. De zeescheepen

kunnen den strooiu tot hier toe opvareu en de haven is

goed iugericht. Het is eene stapelplaats van eersten rang :

ook heerscht hier, oudanks de ongustige luchtgesteldheid,

eene baitengewoiie bedrijvigheid en bestaan er vele

handelhuizen.

Aan den si)oor\veg der Watervallen liggen Tiimba,

vroegere hoofdplaats van het district der Watervallen en

Thysuille, standplaats, waar de reizigers, na hunne eerste

dagreis op het spoor, blijven vernachten.

II. — District van den Midden-Congo

Leopoldville, op den boord van den Stanley-Pool, werd
gesticht door Stanley, in 1881. Daar is het eindpunt van
den spoorweg der Watervallen en het beginpunt van de
vaart op denHoogeren-Congo. De liggingdezer standplaats

heeft haar een aanzienlijk belaug gegeven en hare groote

ontwikkeling begunstigd.

De haven is voorzien van alles wat er noodig is tot de
scheepvaart : kaaimuren, dokken, scheepstiinmerwerven,

werkhuizen van alien aard, hellend plan en slips (ijzeren

beddingen waarop de schepen gevestigd worden en ter

kalfptering op den oevei- gebracht). Talrijke koophandels-

huizen zijn te Leopoldville gevestigd. Het is de zetel van
een bisdora, heeft een jasticie-paleis, een hospitaal, een

geneesknndig gesticht, enz.

Aan den Stanley-Pool, liggen ook Dolo en Kinshasa.
De spoorweg, die te Leopoldville eindigt, komt eerst voor-

bij deze voorname standplaatsen.

Aan de monding van den Kasai, ligt Kwamoiith ; hooger
op, vindtnieu Tshiimbiri, Bolobo, door Hanssens gesticht,

en Liikolela, opgericht door Stanley,

Noemen wij nog Kisantii en Lemfu (op den Inkisi),

Wombali (aan de samenvloeiiag van den Kwango en den
Kasai) Sanda, Kimpako en Pesi : dit zijn de voornaamste
posten van de Missie der Paters Jesuieten.
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III. — District van het Leopold II-Meer.

Aan liet Meer liggen : Inongo, hoofdplaats van het

district, Bali, Ganda, enz.; aan de Fini : Kiitii en Miishie;

aan de Lukenie : Lodja, Kole, Dekese, Biimbiili, Tolo, enz.

IV. — District van den Evenaar.

CoQuiLHATViLLE, de vrocgere Eqiiateiirville, gesticht

door Van Gele en Liebrechts, bevindt zicli aan de samen-
vloeiing van den Ruki met den Congo. — Het is een der

schilderaclitigste en best ingericbte standplaatsen van het

land en tevens zeer handeldrijvend. De rekgomnijverheid

wordt er op groote schaal geoefend. Men vindt er verschei-

dene faktorijen, eene rechtbank van eersten aanleg, enz.

Niet verre van Coquilhatville, oj) den oever van den
Ruki, te Eala, werd eene belangrijke landbouwstichting

opgericht. Zij bestaat uit een kruidtuin, een proefne-

mingstuin en eene model-hoeve. Men kweekt er al de

planten die tnsschen de keerkringen thuis zijn; men
gaat er hunne outwikkeling, liunne voortzetting en hunne
opbrengst na.

Te Irebn, aan de monding van het Tumba-meer, werd
een kamp ingericht voor het onderrichten der landmacht.

Talrijke standplaatsen werden door het Bestuur in dit

district gevestigd.

V. — District der Bangala.

Nieuw-Antwerpen (Nouvelle-Anvers), is een der voor-

naamste posten van Congo. De woningen zijn er met den

besten smaak en volgens de laatste vereischten van geraak

en gezondheid gebouwd. Groote planterijen werden er

aangelegd, welke men bereikt doorbreede en lange lanen,

bezoomd met allerhande soorten van fruitboomen. Coquil-

12



hatville is ook eeii middeiipunt van iiijverlieid, haiidel en

landbouw ; verscheidene honderden stiiks veo weiden in

de omstreek. — In liet district derBangala, zoowel als in de

hooi'dplaats, wordt een groote liandel gedreven in rekgom.

Vruchten van Pandaims Butayei, door iuboorlingeu gedragen

Er bestaan vele standplaatsen langs de rivieren en in liet

binnenland, zooals Mobeka, Upoto, Kutii, Bayenge, Biii-

ga, enz.

VI. — District van den Ubangi.

LiBENGE, lioofdplaats van liet district, is gevestigd op

den linkeroever van den Ubangi, beneden Zongo.

Op dezelfde rivier liggen Banzyville en Yakoma, beide

gesticht door Van Gele, in 1889- 1890, Mokoange, boven

Zongo, en Imese.
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VII. District van den Uele.

NiANGARA, hoofdplaats van liet district, Amadis en Van
Kerkhouenville liggeu aan den Uele. Deze laatste naam
lieiinnert aan kapitein Van Kerkhoven en zijn strijden

tegen de Madhisten. — Biita, Bambili, Dungu, enz., liggen

op den gebaanden weg die naar Redjaf leidt.

VIII. — District van den Aruwimi

Basoko werd eertijds aangelegd om tot veisterkt kamp
te dieneu, tijdens den strijd tegen de slavenliandelaars.

Brussel-St-Michiel. — Rust, na het gronflbewerken

Sedert de overwinningen door onze landgenooten bebaald,

is het belang van dit kamp verminderd.

Aan de monding van den Lomami, ligt Isangi; aan den

Aruwimi, Bomane, enz.
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rx. — District van Stanleyville

Stanleyville, staadplaats waar de grootste bedrijvig-

heid heerscht en waar de stoomschepen, van Leopoldville

komende, aanleggen. Zij is ook het beginpunt van den

spoorweg naar Pontliierville en is zeer belangrijk van-

wege haren handel met de oostelijke streken.

PoNTHiERViLLEis liet vi'oegere Kirundii, door Ponthier

tijdpns den strijd tegen de slavenhandelaars ingenomen,

en met zijn naam herdoopt tot aandenken van den dap-

])ereii krijgsman. Ponthierville. eindpunt van den spoor-

weg dei- Stanley-Falls, is tevens het uitgangspunt der

schepen die den Lualaba tot Kindu bevaren.

Kasongo en Nyangive waren de bijzonderste posten der

ArabiscLe macht. Sefa en Mnnie Mohara, woeste slaven-

bandelaars, voerden er bet bevel, 't Was Sefu die, te

Kasongo, De Bruyne en Lippens deed orabrengen. De
inneming van Nyangwe en Kasongo, door Dbanis, vernie-

tigde voor altijd de macht der Arabiei-en in Congoland.

Andere bijzondere standplaatsen zijn : Kilo (gondmijn),

Mahagi, aan het Albert-meer, Iriimii, Sendwe, Kasongo
en Uvira.

X. — District van Katanga

De belangrijkste posten van de mijnenstreek zijn :

Kambove, Riiwe, Elisabethville, Liikafii, Liiliia, Kayoyo;
elders verdienen nog vermeld te worden : Toa of Albert-

ville, Moliro (beide aan het Tanganika-meer), Pweto (aan

het Moero-meer), Bull, Ankoro, Kongolo, Sakania, enz.

XI, — District van den Kasai

Lusambo, op den Saukuru, is een versterkt kamp, dat

moest dienen om de Arabieren langs het zuiden tegen te

liouden. Heden is het een der best ingerichte posten der

Kolonie, een middenpnnt van neerstige bedrijvigheid en

eene veelbezochte marktplaats.
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LuLUABURG, op de Lulua, is gesticlit in eene rijke en

gezoude streek. Er zijn overgroote planterijen en men
kweekt er vee. Deze stand-

plaats is het midden punt

van de Apostolische Pre-

fectuur van Opper-Kasai,

bediend door de Paters

van Scheut.

Andere belangrijke
standplaatseii : Liiebo,

Basong-o, Bena Kamba,
Dilolo, Pania Miitombo.

XII. — District

VAN DEN KWANGO

POPOKABAKA, hoofd-

plaats van het di'^trict,

ligt aan de rivier Kwan-
go. Di'ma en Eo/o, aan den

linkeroever van den Ka-
sai, zijn de voornaamste

posten van liet Rekgom-
Vennootschap van den

Kasai.

OPENBARE MACHT

De landmacht der Ko-
lonie bestaat uit inboor-

lingen, onder het bevel

van europeesche officie-

ren geplaatst. Zij telt on-

geveer 16,000 raanschap-

peu.

Het leger wordt samengesteld bij jaarlijksche liehtiugen

en metvrijwilligers. De jaarlijksche lichting wordt iedere
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raaal door koninklijk decreet bepaald : in 1908, bcdroeg zij

1,600 man; in 1909, waren er 2,200, en, voor 1911, is het

getal op 3,375 man vastgesteld (koninklijk decreet van

18 November 1910). — De diensttijd duurt zeven jaar. —
De vrijwilligers teekenen voor drie jaar of meer.

De manscliappen worden in vijf kampen onderricht : te

Lnki (bij Boina),te Lukula, te Irebu. te Lisala en te Yumbi.

Daarbij bestaat eene school voor de opleidiiig van onder-

officiers en de vorming van inlandsche wapenmakers.

Congoleesche soldaten eu hun opperhoofd

De soldaten der Kolonie liebben het Albinigeweer, met

korte bajonnet. — De artillerie heeft veld- en bergkanon-

nen,mitrailleasenenNordenfelts.— Erzijn tweeversterkte

kampen, te Basoko en te Lusambo, — De monding van

den stroom wordt door forten verdedigd.

Politieagenten, gelast de openbare orde te handhaven,

zijn in talrijke standplaatsen verspreid, met name te

Boma, Matadi, Lukala, Leopoldville, Banana, langs den

spoorweg der Watervalleu, tfe Stanlej^ville en op talrijke

punten van Katanga.
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GELDWEZEN

De eenlieid der muuten in Congo is de frank, verdeeld

in 100 centiemen. — Het vroegere geld in zilver, koper en

nickel, is hedeu vervaugen door liet gewone Belgisclie

geld. — Het gebruik van geld is reeds veel verspreid in

de westelijke streken der Kolonie en in Katanga; de

Staat werkt krachtdadig om bet gebruik er van overal in

te voeren.

Het geldwezen der Kolonie is gausch ouderscheiden

van dat van Belgie. — De begrooting van inkomsten en

uitgaveu wordt ieder jaar vastgesteld.

Het budget, voor 1910, bedroeg ongeveer 40 millioen

frank, die vooruamelijk voortkomen van het verkoopen
en verliuren van eigendommen uit liet Staatsdomein, van
den liandel in rekgom, ivoor, kopal, enz., van de douanen,

de mijnen en van de lasten op de ingescbrevene blanken

en negers, reeds ten getale van meer dan een millioen.

Eene leening van 33 millioen is aangegaan (en zal dit

jaar nog vergroot worden) om buitengewone werken uit

te voeren, vooral in Katanga, ten einde de mijnen te

kunnen uitbaten : materiaal, spoorwegen, pacbthoeven

voor de kolonisten uit Europa, enz.

GEZONDHEIDSDIENST

Toen wij, boogerop, van bet klimaat spraken, bebben
wij opgemerkt dat, in Congoland, voor den Europeaan en

zelfs voor den zwarte, veel oorzaken van verzwakking der

gezondlieid en van ziekten bestonden. Het was dus boogst-

noodig dezen toestand te verbelpen; ook beeft de Staat

aanstonds de band aan 't werk geslagen.

Door koninklijk decreet yan 5 Augustus 1888, werden
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g-eneesknndige ouerheden aangesteld, die zorg zoiiden

dragen voor de opeubare gezondheid. Het bestuur van

den lieeldienst is toevertrouwd aan den opper-geneesheer,

te Boma gevestigd; eeu veertigtal andere geneesheeren

veiblijven in de lioofdplaatsen der districten en op andere

belangrijke punten. Zij geveu kostelooze zorgen aan de

inboorlingen.

Gezondheidscommissien zijn werkzaam in de lioofdplaat-

sen der districten. — Elke post is overvloedig voorzien

van de noodige geneesmiddelen.

Men legt er zicli ook op toe om de noodige maatregels

te nemen die Let klimaat kunnen verbetereu, zooals, bet

uitdrogen of het dempen der inoerassen, liet petroleeren

der poeleii, Let gezondmaken der negerdorpen, liet bou-

wen van gezonde woningen voor blauken en negers.

Buiten de malaria, enz., waarvan wij reeds gesproken

liebben, heerschen twee voornanie ziekten in Congo : de

slaapziekte en de pokken.

De slaapziekte. — Zij woi'dt veroorzaakt door het bin-

nendringen, in het menschelijk lichaam, van den ivypa-

nosoma van Gambi'e (i). Deze microbe wordt rondgevoerd

door de tse-tsevlieg (Glossina palpalis), die over het

grootste gedeelte aan Congoland verspreid is en de meu-

schen aanvalt. Door haren steek zetzij deziekte voort van

de zieke persouen tot de gezoaden. In de oiibesmette

gewesten heeft haar steek geene schadelijke werkiiig op

den mensch.

Om den strijd tegen deze schrikkelijke ziektc te bevor-

deren, vaardigde Koning Leopold II, op 3 Juni 1906, een

decreet uit, waardoor eene som van 200,000 frank toege-

keud werd aan wie een geneesmiddel zou ontdekken. —
Op zijne benrt, verleent Koning Albert eene som van

800,000 frank om dien geesel der Kolonie te bestrijden. —
Ilet budget der Kolonie bestemt eene som van i millioen

600,000 frank tot de ziektenbestrijding in Congoland.

(i) Vandaarook liaarweteuschappelijkeiiaam van trypanosomiasis

(of trypanos is, geUjli men nu, kortheidslialve, veel begint te zeggen).
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De geleerden ziju gedarig aan 't werk om liet jaiste

geneesmiddel tegen de .slaapziekte te vinden. Het Staats-

bestuur oudersteimt ze ook oj) alle nianieren.

Men kent de beliandeliiig van D"" Van Campenhout,

door middel van atoxyl en strychnine. Heelt deze methode

de ziekte niet doen verdwijnen, zij lieeft tocli uitstekeiide

diensten bewezeu.

Men lieeft ook g-eel zivauel-

arsenik en braaksodiuni (eme-

tique de sodium) beproefd,

maar al die middelen ziju tot

nu toe weinig voldoende : zij

dienen toegepast te worden
heel in liet begin der slaap-

ziekte, dat is, op een tijdstip,

als het nog zeer moeilijk te

onderscheiden is of mea de

ziekte heeft of niet.

Andere geneeskiiiidigen heb-

ben nieuwe geueesmiddeleu

trachten te ontdekken. Van af

1902, prees D*" Evans, van de

Vereenigde Stateu,hetgebraik

aan van anilineemeticiim, mid-

del dat door D"" Yvon, van

Parijs en D'' Thirout, van het

laboratoriumvan Dakar (Sene-

gal) tot heden toe bestiideerd

en beproefd wordt, maar zon-

der beslissenden uitslag. —
D"^ Laveran, van Parijs, die

reeds merkwaardige studien

over de slaapziekte in het licht

gaf, zet zijne navorsehingeu

desaangaande voort,

De Z. E. Pater Cambier, van de Missionarissen van

Scheut en Apostolisch Prefect van den Opper-Kasai

heeft, in Febraari 1910, aan den Minister van Kolonien,

de volgende mededeeliiig gezonden :

« Ik ben overtuigd dot de quinine, op haar zelve, met

De trypanosoma van Gamble (zeer vergroot).

Hoe deze microbe zich verdeelt (1-8)
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groote dosis genomen, de Irypanosis genecst. Maar in

praetijk, zoii ik de volgende methode volgen : den eersten

dag, onderliuidsche inspuiting van 2 graminen Fowler-

likeiir; de trypanosoma's verdwijnen. Elken volgenden

dag, ten rainste i gram quinine, onder welken vonn dan

00k, om den terugkeer der trypanosoma's te beletten en

bet bloed te herstellen, daai'bij voegende de gewone
ondersteiiningsiniddelen : oefening, koudwatergeiiees-

kiinde, krachtig voedsel. »

Volgens verlangen van den Z. E. Pater Cninbier, word
bovengemelde brief door de dagbladeu openbaar geniaakt.

— Eeue tweede uitgaaf van deze geneesknndige beliau-

deling, een weinig verschillend van de eerste. bevond zicli

op de Tentoonstelling der congoleesclie Missien, te Ter-

vueren (Juni 1910) (i).

Laat ons de troosteude hoop koesteren dat dit middel be-

teren bijval luoge hebben dan zijne talrijke voorgangers-

Om de slaapziekte te bestrijden, werden door het

Bestuur en door de Missionarissen talrijke verzorg-

plaatsen,observatieposten met bijzoudere lazaretten, enz.,

aangelegd. Dusdanige bestaan te Ibembo, te Stanleyville,

te Kabinda, te Lnluabarg, te Kisantu en in vei-scbeideue

andere posten van den Staat.

Er zijn g'asfhiiizen voor blanken opgericht te Boma, te

Leopoldville en te Stanleyville; gasthuizen voor inlanders

bestaan in al de vooruarae posten. — Te Boma, bestaat

00k eene beroepfischool voor ziekendieners. — Xevens het

gastlinis van Leopoldville, bevindt zieli een Laboralorium

van practische oefening-en, waar vele Missionarissen en

andere Europeanen de behandeling der slaapziekte gaan

aanleeren.

Van den anderen kant, worden de geneesbeeren die naar

de Kolonie trekken, in de Scliool van tropische g-enees.

knnde (2), op de hoogte gebracht hunner bijzondere taak.

(i) Zie ons frausch werkje : Sotre Colonie, bl. 127

(;>) Iiigericht in de gebouweu vau <le voormalige Slerrenioncht, te

Brussel. — In deze scliool bestaat 00k eene bijzondere Aanvanke-

lijke Afdeeliiig voor apothekers en missionarissen. — Voor liet

Programmii, enz., zie Ambtelijk Blad van den belgischen Congo,

8 December 1910, bl. 779.
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De pokken. — Deze ziekte is reeds verre uitgeroeid,

dank aan de krachtige maatregelen door den Staat geno-

men. Al de inboorlingen worden ingeent. Daartoe zijn er

inentingsposten ingericlit te Boma, te Eala, te Nieuw-
Antwerpen, te Stanleyville, te Bambili, te Kassongo, te

Uvira, te Kabinda. Al de posten der Kolonie zijn in staat

gesteld, zoo noodig, entstof te outvangen die al hare kraelit

behouden hesft.

ONDERWIJS

Het onderwijs is bet voorwerp der grootste zorgen van
bet Bestuur.

In Congo zijn tegenwoordig twee schoolkolonien, eene

te Boma en eene te Nieuw-Antwerpen, waar de verlateue

kinderen in opgenomen worden en verblijven tot bun
een-en-twintigste jaar. De eerste dezer scbolen wordt

bestuurd door de Broeders der Kristelijke Scbolen, de

andere door de Paters van Scbeut. De tijd wordt verdeeld

tusscben de krijgskundige oefeningen, de godsdienstoefe-

ningen,deklasenbetbaudwerk. De bekwaamste leerlingen

worden later gebruikt als bedienden bij bet Staatsbestuur.

Met bebulp der Missionarissen, zijn er lagere scholen

tot stand gekotneu te Boma, te Leopoldville, te Inongo, te

Kangii (Mayumbe) , te Coquilbatville, te Nieuw-Antwerpen

,

te Kindu, te Kougolo, te Stanleyville, te Lnsambo, te

Bokote (Evenaar), enz.

Er zijn vakscholen opgericbt te Boma, Leopoldville,

Eala en Stanlej^ville. De jonge inboorlingen leeren er een

ambacbt. — De Broeders der Kristelijke Scbolen zijn

werkzaam te Boma en te Leopoldville om bet lager onder-

wijs enbet vakonderwijsregelmatig te geven. De Broeders

van Liefde (Gent) doen betzelfde te Lusambo en te Ka-

binda. — Ook de Missionarissen, elk in bunue Missie,

leeren de jonge inlanders lezen, scbrijven, rekenen en

allerlei nuttige ambacbten.
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Middelbare scholen, die een meer uitgebreid ondeiwijs

zullen versc'liaffen aaii degenen die liet lager ondeiwijs

reeds genoteu liebben, bestaan te Kaiigu, te Nieuw-

Antwerpen en te Niangaia (Uele). Zij worden bestnurd

door de Paters van Scheut en door de Norbertijnen van

Tougcrloo.

1$^-^

Kiudereu der Missi°. van Kwango die plautenvezels bereideu om maltiii. enz , te vlechten

Koloniale leergangen zijn ingeiiehtte Brussel (i) en aan

de Hoogebehool van Leuven; hierbij ook behooren de

Koloniale hof- en landbouwlessen, te Vilvoorden gegeven,

en de leergangen der School van tropische geneeskunde

(zie bl. i86).

(i) In (le pebouwen van de vroepere Sterrenwacht.— Het doeleinde

is de b^ambten, die in den dienst derKolonie willen treden, op eene

bi jzondere wijze le vormen, met betrekkiiifr tot de ambten die zij in

de Kolonie zullen bekleeden. — Hot ondeiwijs wordt kosteloos

{jegeven. — Voor het Progranuna. enz . zie Ambtelijk Blad van den

belgischen Congo, 8 December 1910. bl. 81G en volgende.
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li^en Koloniale Tnin werd ingericlit te Laekeii.

Te Tervueren, is een praclitig Museum van belgisch

Con<;-o iiigericlit, waariu al de voorwerpeu veizameld

worden uit ouze Koloiiie herkomstig en betrekking

hebbende op de geschiedenis barer staatknnde, zedenleer,

wetenscliappen en huishoudkuode.

Het Maseiiiu bestaat uit vijf hoofdafdeelingen : i" zeden-

eii staatkundige wetenscliappen; — 2° hiiishoudkundige

weteiischappeu; — 3° volkenkunde; — 4° "'^t^^'i^'^^^^^f^^g®

wetenschappen; — 5° pliotograpliische bewijsstnkken en

verspreiding der kennis onzer Kolonie bij liet volk (i).

Prcichti^eGedenkschriften (Annales da Musee du Congo
beige) worden door het Museiuu in 't liclit ge^e\eu, en

dragen niet weiuig bij om de kennis onzer Kolonie iederen

dao- meer tc bevorderen.

GODSDIENSTIGE INRICHTING

De Conferentie van Berliju (i885)had, in bet zesde ariikel

barer Besluiten, verordeningen uitgevaardigd aangaande

de urijlieid van godsdienst en de bescherming der Missio-

narissen. — De Koloniale Wet, op bare beurt, drukt bet

vastinzicbt des wetgevers uit aan die verplichtingen trouw

te blijven.

De ware bescbaviug der Congoleezen valt niet af te

scbeiden van bet verkondigen van den waren godsdienst.

Door bet vervullen dezer taak bevorderen deZendelingen

niet minder bet tijdelijke dan bet zedelijk welzijn der bun
toevertrouwden. — Dank aan bun onderwijs en aan bun
voorbeeldig leven, trekken zij van lieverlede den neger uit

zijuen staat van barbaarscbbeid : zij leeren bem werken

en zicli een eigen bestaan verzekeren ; zij ontwikkelen zijn

verstand, verbeteren zijne zeden ; spreken bem van God en

(i) Ambtelijk Blad van den belgischen Congo, i") Jaiiuari 1910,

bl. G9.
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eu van zijne onsterfelijke ziel ; leeren hem het familieleven

kennen en oefenen; met een woord, zij maken van hem
een mensch, die weet vanwaar hij komt, w^aaroni hij hier

op aarde is, welke zijne plichteu ziju en \vat hem te

wachten staat in het ander leven.

Meermaals heeft het belgisch Staatsbestuur vei-diende

halde gebracht aan het heldhaftig werk ouzer geloofszen-

De Kapel van Lemtu

delingen en onzer vrouwencongregatien, bij wie het immer
verkleefde medewerking vond voor het onderwijzen der

kinderen, voor het verplegen der zieken, en ook in den

strijd tegen de tropische ziekten, voornamelijk tegen de

noodlottige slaapziekte.

De Zendelingen, die aan de prediking van het Evangelie

in Congolandwerkzaam ziju,behooren tot den katholieken

godsdienst en tot de protestantsche missien.
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KATHOLIEKE MISSIEN

Congolaiid is, tegeuwoordig-, veideeld in drie Aposto-
lische Vicariatcn (Opper-Cougolaud, Belgiscli Congoland
en Stanley-Falls), drie Apostolische Prefectiiren (i)

r

Zuslers van O -L.-V. van Namen en hare leerliugen

(Kwango, Uele en Opper-Kasai) en versclieidene Missien

(Eerw. Paters Trappisteu, Redemptoristen, van Mill-

Hill, van den H. Geest, Kapucienen en Benediktijnci-).

(i) Eer men, in de zendinglanden, bisdommen opricht, is het

gewoonte eerst apostoliscLe Vicariaten en Prefecturen te stichlen.

— De apostolische vicarissen wordeu ineestal tot de bisschoppelijke

weerdigheid verlieven, hetgeen niet gebeurt met de apostolische

prefecten. Deze dragen (in belgisch Congo) den titel van Zeer

Eerwaarde...
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1° Apostolisch Vicariaat van Opper=Congoland. — Het is

gelegeu tusschen deu Lualaba eu het Tanganika-meer. De
Apostolisclie Vicaris, Mgr Roelens en zijn hulpbisscbop,

Mgr Hiij'S, verblijven te Baudouinville (Tanganika). De
streek is toevertrouwd aan de WHie Paters van Kardinaal

Lavigerie, die, van bet jaar 1878 at", in de omstreken van

het Meer, bet Evangelic begonnen te veikondigen.

Het Vicariaat telt 7 residentien, 28 Paters, 10 Breeders,

5,525 kristenen en 29,140 geloofsleerlingen. Er bestaan

33 ka[)el-scbolen, i school van onderwijzers van gods-

dienst, een begin van een groot en een klein seminarie,

i5 weeshuizen, 10 hospitalen, 23 apotheken voor armen en

een groot lazaret.

Voor het onderwijzen en het verzorgen der meisjes, zijn

de Paters bijgestaan door de Zusters van O.-L.-Vrouw

van Afrika, gewoonlijk Witte Ziisters genaamd.

2° Apostolisch Vicariaat van Belgisch Congoland. —
In 1886, aanvaardde de Congregatie van het Onbeulekt

Hart van Maria, van Schent (bij Brussel), de zeer uitge-

strekte Missie van Belgisch Congoland. Deze bevatte

geheel het groudgebied onzei- Kolonie, behalve het Vica-

riaat der Witte Paters waarvan wij aanstonds gesproken

hebben. De Missie werd tot Apostolisch Vicariaat verlie-

ven, den 11 Maart 1888.

Den 26 Juli 1901, werd een gedeelte van dit Apostolisch

Vicariaat (ongeveer met het district van den Kasai over-

eenkoinend) afgezonderd en als Apostolische Prefectuur

van Opper-Kasai ingericht ; deze bleef toevertrouwd aan

de Missionarissen van Scheut.

De Apostolische Vicaris, Mgr Van E,onsle,houdt verblijf

te Leopoldville. — De Prefectuur van Opper-Kasai wordt

bestuurd door den Zeer Eerw. Pater Gambier, die te

Luluaburg verblijft.

De Zendelingen van Scheut zijn, in Congo, ten getale

van ongeveer92; zij hebben 20 hoofdposten, 28 bijgevoegde

posten, meer dan 100 catechumenaten (kapel-hoeven),

3 lazaretten voor slaapzieken. — De christeuen zijn onge-

veer 1 3,625, de geloofsleerlingen 27,420.
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In de districten aan de Paters van Sclieut toevertrouwd,
bevinden zich 25 Zustersvan Liefde. van Gent, en 26 Ziis-

ters Frauciskanessen van Gooreind (provincie Antwer-
l^en) : deze ziju gelast met de opvoeding der meisjes en het
verzorgen der zieken.

3^ Apostotisch Vicariaat der Stanley = Falls. — Den
3 Augustus 1904, werd eene andere Prefectuur, die van
de Stanley-Falls, van liet Vicariaat der Zendelingen van
Scheiit afgezonderd en overhandigd aan de Congregatie

School van Patei- F. AUai-d, S. J., te Lemtu

der Priesters van het H. Hart van Jesus, die in deze streek

gevestigd waren sedert 1897.

Den 12 Maart 1902, zien wij deze Prefectuur tot Vica-

riaat verheveu. Aan bet boofd staat Mgr Grison, verblij-

vende te Sint-Gabriel-aan-de-Falls (bij Stanleyville). —
Er zijn 24 Paters, 6 Breeders, 11 Zusters Franciskanessen

(Gooreind), 8 residentien, ongeveer 3o kapel-boeveu,

I gastbuis voor zwarten, i gastbuis voor blanken (te

Stanleyville opgericbt door de Spoorwegmaatscbappij),

I lazaret, 5,200 cbristenen, 4,880 geloofsleerlingen.
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4" Apostoltsche Prefectuur van den Kwango.— Nogmanls

weid er eeii deel vau liet Vicariaat van den Belgisclien

Congo afgesclieiden, oiu, op 8 Apiil 1892, de Missie der

Paters Jesuieien te worden. — Elf jaar nadien (3i Ja-

nuari igoS), wordt de Missie tot Apostolische Prefectuur

verlieveu. Deze staat heden onder liet bestuiir vau den

Zeer Eerw. Pater Banckaert, die te Kisautu (aan den

Inkisi) verblijft.

De Jesn'ieten zijn ten getnle van 36 (22 Paters en

14 Broeders) ; zij hebben 7 residentien en ougeveer

400 kapel-hoeven. — Het midden))iint der Missie is Ber-

geyck-Siut-Ignatius (Kisantu). Mon vindt er, benevens

eene schooue gothische kerk, een lazaret voor slaapzieken,

seholen, werkwinkels, tuinen, boomgaarden, eenen kruid-

tiiiu, lioeven, eene brouwerij, eene zeepziederij en eene

drukkerij, die maandelijks een volksblad uitgeeft. — Er

zijn over de 4.700 christenen en nieer dan 4»3oo gelooi's-

leerlingen.

Aclittien Zusters van O.-L. Vronw, van Xauien, dragen

zorg voor de opvoeding der meisjes in twee weesbuizen

en verplegen de zieken in het lazaret.

5° Apostolische Prefectuur van den Uele. — Deze bestaat

sedert den 12 Mei 1898, en is gelegen in bet district van

den Uele. Zij wordt bediend door de Norbertijner Kanun-
niken der Abdij van Tongerloo. De Apostolische Prefect,

de Zeer Eerw. Kanunnik M.-L. Derikx, verblijft te Ibenibo

(Tongerloo-Sint-Norbertus). — Het personeel bestaat uit

10 Kanunniken en 9 Broeders, verdeeld tnsschen 3 resi-

dentien en 19 bijgevoegde i)Osten, waarvan 25 tot 3o bij-

posten van godsdienstonderwijzers afhangen. — De chris-

tenen zijn ongeveer 2,25o, de geloofsleerlingen 2,700.

Acht Zusters van het H. Hart van Maria (van Berlaer,

bij Lier). bedienen twee weeslmizen.

6° Apostolische Prefectuur van Opper=Kasai. — Hoo-

gerop (zie 2°), hebben wij reeds van deze Prefectuur

gesproken.
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7° Missie der Eerw. Paters Trappisten van Westmalle.
— Deze Zendelingen, sedert 1894 ^^ Congo gevesfigd,

hebben 4 residentien en 16 bijgevoegde posten,bijua onder
den Evenaar gelegen (boveu de samenvloeiiiig van den
Congo en den Rnki). Zij tellen i3 Paters en 7 Broeders,

Sanda-St-Antoiiius, in de Missie van Kwango

geliolpen door 12 Ziisters Missiouarissen van liet H. Bloed

(Natal, Holland), die 2 weeshuizen en 2 hospitaleii voor

slaapzieken en andere lijders verzorgen. De christenen der

streek worden op oiigeveer 4)000 en de geloofsleerlingen

op 5,000 geschat.

8° Missie der Eerw. Paters Redemptoristen .
— Deze kloos-

terlingen (18 Paters en i5 Broeders) vervangen de pries-

ters van het bisdom van Gent, die (1891-1898) de Zending

van Matadi en het ziekenliuis van Kinkanda gesticlit en

bestuurd hadden. Zij liouden zicli werkzaam met de paro-
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chiale bedieniugeu van Matadi en Tliysville; daarenboven,

bijgestann door 6 Ziist(3rs van Liefde (Gent) verzorgen zij

liet liospitaal van Kiukanda. In de Missie telt men onge-

veer i,5oo gedoopte negers en meer dan 3,ooo geloofs-

leerlingen.

Sinds 1906, zijn 7 engelsche Paters van de Congregatie

van hei H. Hart van Mill-Hill gevestigd in het district

van den Evenaar. Zij liebben 2 voorname standplaatsen :

Lnlonga en Bokakata.

Den 9 Mei 1907, is de Eerw. Pater Calewaert, van de

Congregatie van den H. Geest, naar Congo vertrokken,

om, in liet district van Stanleyville, de Missie van Sendwe
(bij Kindu) op te ricliten; liij was vergezeld van 5 Paters

en 2 Breeders.

De Breeders dor Kristelijke Scholen liebben, te Boma en

te Leopoldville, beroepsseholen en scholen voor het lager

onderwijs geopend; zij zijn 00k gelast met de school-

kolonie van Boma. De Breeders vertrokken van Ant-

werpeu, in September 1909.

Vijf Eerw. Paters der Benediktijner Abdij van Sint-

Andreas (Lophem, bij Brugge) scheepten in naar Katanga,
in Juli 1910. Een banner heeft zich te Elisabethville geves-

tigd, vvaarmeneene kerkopbouwt; hij zal er de bediening

van pastoor uitoefenen; de anderewerkenaanhetiurichten
der Missie, wier middeupunt zich op eene hoogvlakte

tusschen de Lufira en den Lualaba zal beviuden.

De Eerw. Paters Capucienen houden zich werkzaam
met eene Zending te organiseeren in het district van den
Ubangi. Hun centrum zal te Libeuge zijn.

De Broeders van Liefde, van Gent, zijn in Congo aan-

geland, sedert October 1910. Te Lusambo en te Kabinda
(Katanga) gevestigd, werken zij met grooten ijver aanhet
besturen van beroepsseholen en scholen van lager

onderwijs.

In den loop van het jaar 191 1, vertrokken eenige Broe-

ders Maristen naar Stanlej-^viile, om daar eene school te

open en.

In 't kort samengevat, verkondigen meer dan 400 Bel-
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gische kloosterlingen, van beide geslacliteu, het Evangelie

aaa meer dan 118,000 volgelingen.

De Zendelingen, buiten de werkeu van het apostelambt,

besturen scholen, weeshuizen, lazaretten, hospitalen,

werkliuizen, enz.; zij leggen, rond hunne residentien,

groote liovingen aau en ontginnen uitgestrekte landeiijeu

;

zij stichten overal cliristene dorpen, die liet uitgaugs-

punt van orde en bescliaving zullen worden. Daaitoe

g^'

Slichliug vau eene kapci-hocf eu van een iiieuw christeu dorji

vereenigeii zij door dea band van liet huwelijk de jongens

en de meisjes in hunne scholen onderwezen, en die, op

behoorlijken ouderdom, vrij hunne keuzedoen.

Door eene overeenkomst met den Staat, hebben de

Missien kosteloos en in vollen eigendom 100 tot 200 hec-

taren land gekregen, mits zekere verplichting betrekking

hebben de tot het onderwijs.
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PROTESTANTSCIIE MISSIEN

In 1902, liadden 9 protestantsche Missien 4^ voorname

posteu en 192 bijgevoegde |)osten gesticlit; deze teldeii

211 Zendelingen der twee geslacliten, 6,55i bekeerliiigeu

eu 1,47" geloofsleerlingen. — In 1907, was liet getal der

voorname ))()sten tot 77 gestegen.

Onder de protestantsche secten,die in Congo het Evan-

gelic prediken, zijn er 5 Engelsclie, 2 Aiuerikaansclie en

I Zweedsobe. — Gewoonlijk sticliten zij geene sclioolkolo-

nien, noch weesbuizen; zij bepalen zicb met aan de

zwarten de cbristelijke leeiing, op buune manier, te

verkondigen.
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SLOT

Werpeii wij uu een blik achterwaarts eu zien wij liet

prachtig scliouwspel aau dat zich voor onze oogeu outrolt.

Nauwelijksdertigjaarzijn verlo ipen, sedertdeBelgen de

verkeuning van Congoland ondernamen. Zij bevonden zich

tegenover eene bijna onbekende en woeste streek, eeuwen -

lang in de barbaarschheid gedorapeld en ter prooi geleverd

aan geldzuchtige Arabieren, die alles te vunr en te zwaard
verwoestten en overal den schandelijksten menschen-
handel dreven.

En wat zien wij lieden ?

Arabieren en Madbisten zijn verslagen en verjaagd; de

slavenhandel, de grootste plaag der streek, is uitgeroeid.

— Bevoegde mannen hebben de onbekende gewesten

doorkruist en doorzocht; zij hebben ze beschreven in alle

opzichten : volkenkunde, aardknnde, waterkunde, dieren-

kunde, plantenkunde, landbouwkunde,... Kostbaro delf-

stoffen,nijverlieidsplanten, enz ,werden ontdekt; rekgom,

kopal,ivoor, koper,goud,... leverden duizenden millioenen

aan den Belgischeu koophandel. — Spoorwegen, gebaande

wegen zijn aaugelegd; het dragersbedrijf is schier afge-

schaft; liouderden stooinbooten doorkiuisen de wateren

van Congolaad eu van den Oceaan, — De inlandsche

handel en nijverheid zijn aangemoedigd en nitgebreid. —
Het beheer der Kolonie is in al zijne bijzonderheden gere-

geld : koloniale wet, bestuur, bestunrlijke verdeelingen,

rechtwezen, onderwijs, burgerstand, landbouw, leger,

geld- en postwezen, telegraaf en telefoon, gezondheids-

dienst en godsdienstige inrichting. — Ontelbare stand-

plaatsen, posten, faktorijen, hospitalen en lazaretten zijn

opgericht: kerken, kapellen, kapel-hoeven, weeshuizen,

werkhuizen zijn talrijk tot stand gekomen. — AHe moge-

lijke middelen werden aangewend om de ongezonde

streken te verbeteren en de heerschende ziekten te bestrij-

den. — De Beambten, en vooral de Zendelingen, hebben

alles in 't werk gesteld om de christelijke besohaving
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overal de bevorderen. Troostgevende gevolgeii zijn reeds

alom te bespeuren : vrede, orde eu veiliglieid lieerschen

over de Coiigogouwen ; de iDboorlingen wordeii tot den
arbeid opgeleid; hanne barten- en geestesontvrikkeling

neemt alle dngentoe; bun stoffelijk eu zedelijk lot doen
gestadigen vooruitgang; meer dan i25,ooo worden in den
godsdienst onderwezeu en over de 48,000 bebbeo reeds bet

doopsel ontvangeu.

En aau wie is dit alles te danken ?

Eerst en vooral, na God, aan der Belgen Koning,
Leopold II. — Begaafd met scbrander geestvermogens en

zonderlinge wilskracbt, immer bezorgd voor de boogere
belangeu van bet Vaderland, wist bij 00k, met stalen wil

en wijs beleid, door alle tegenkantigen been, altijd vooruit

te streven naar bet grootscb en edel doel : de verlossing

en de beackaoing der negers van Congoland,

Wij mogen met lierbeid berbalen wat Kardiuaal Lavi-

gerie voorde nakomelingen neergescbreven beeft: «Onder
de namen die, in de gescbiedenis, om den beiligen strijd

tegen den slavenliandel met gulden letters zullcn aange-

teekend staan, scbittert, op den eersten rang en met
udgemeenen laister, de naam van Leopold II, Koning
der Belgen, Baanbreker der Bescbaving in Afrika! » (i)

Tea tweede, is dit reuzenwerk te danken aan al die

Belgen die bun vaderland vaarwel zegden, om aan Congo's

bescbaviug de band te slaan. Eere! aan ben vooral, die

de outberingen en bet strijdeu der eerste jaren doorstaan

hebben. Talrijk zijn zij, onze scbrandere landgenooten,

die onder de taak bezweken. Nevens 190 dappere offi-

cieren, staan, op bet glorierijk doodenboek, 172 Zende-

lingen aaogeteekend, die in Afrika bun leven ten beste

gaven voor de glorie van God, bet beil van een volk en

de eer van bet Vaderland.

Aan al die beldbaftigen die de zegepraal niet mocbten
zienopdagen ennu, onder Congo's bodem,bunnen eeuwigen

slaap slapen, willen wij bier Vaderlands Hulde brengen

en een eeuwig, erkentenisvol AA^'DENKEN ueerscbrijvcn.

(i) Stkknackers, biz. 1 40.
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spelling en uitspraak der congoleesche namen — Zooals

liiervoren gezegd werd, zal men liier eeuige aandiiidingen

vinden nopens de spelling en de uitspraak der inlaudsche

namen onzer Kolonie.

Wij volgen de spelregels aangenomen door de drie

Departementen van den Onafhankelijken Staat en uitge-

geven in bet Recueil adminisiratif.

De ware klank van iederen naam, zooals hij door de

inboorlingen iiitgesproken wordt, is voor grondregel der

spelling genomeu.
1° De klinkers A en O ziju altijd kort en klinken zooals

in zak en kok, b. v. Boma, Bolobo. — De lange a en o

wordenmet betverlengiugsteeken aangediiid, b. v. Kitamo,

Boia.
2° E (zonder toonteeken) wordt iiitgesproken als de

vlaamscbe ee in thee, b. v. Belo, Ii-ebn.

3° G wordt altijd uitgesproken als in bet franscbe^'a/"c,

b. V. Isangila, Libenge.

4° /, balve-klinker, wordt vervangen door y, b. v.

Yakoma, Ma3^umbe. — De klankeu ya, ye, enz., worden
nooit uitgedrukt door ja, je. Men scbrijft Bayanda,

Bapeye, en niet Bajanda, Bapeje. — De woorden eindigen

nooit met y; de klinker i moet dan gebezigd worden, b. v.

Noki, Matadi.
5" J wordt alleen gebruikt met den klank die deze letter

heeft in bet fransclie jour, b. v. Bnnji,

6° S klinkt altijd gelijk de viaaiuscbe sisklank s, b. v.

Kasongo = Kas'songo ; Kasai ^= Kas'sai.

7° f/ klinkt zooals oe in hoed, b. v, Riibi, Uele.

8° W klinkt zooals do vlaamscbe w, b. v. Kwilu,

Niaugwe.



— 202 —

9° SH vervangt liet fransche ch en kliiikt zooals ch in

het fransche chat, h. v. Sliongo := Clionzo; Tshuapa =
Tchuapa.

10° Twee naast malkander staande klinkers worden
afzonderlijk uitgesproken : dus ai klinkt a-i, ao = a-o,

an = a-oe, ei = e-i, b. v. Boende = Bo-ende. — Men
sclirijft dus Kasai en niet Kasai.

11" De klinkers worden dan alleen verdubbeld als zij

twee verscheidene klanken moeten vertegenwoordigen,
b. V. Zuiilii = Zoe-oe-loe, Oosima = 0-o-sima.

120 j)e medeklinkers worden nooit verdubbeld, b. v.

Kasai, Kobo, Mangbetu.
i3" De klanken M en A'', welke de inboorlingen dikwijls

doen hooreu v66r de woorden begiunende met eeuen mede-
kliiiker, worden van kant gelaten, b. v. Zobe, en niet

N'Zobe; Doruma, en niet N'Doruma...
i4° C en Q worden nooit gebezigd; zij worden vervangen

door K, b. v. Kougolo, Mobeka. — Bij uitzondering

behoudt men de spelling van zekere namen reeds door een
langdurig gebruik gevestigd, b. v. Congo.

i5° In 't meervoud sclirijft men geene s acbter de eigen-

namen der volksstammeu : de Bangala, de Azande, de
Bantu, enz., omdat, in de meeste namen, het meervouds-
teeken reeds besloten ligt. Ilet voorvoegsel ba, b. v.,

vormt het meervoud der namen van « bantu'schen » oor-

sprong. Sommige namen staan zelfs meer dan eeus in

't meervoud : Ababiia is van het getal; a is het meervoud
in 't azande en ba het meervoud in 't bantu.
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