HISTORISCHE VAARDIGHEDEN
DIRECTE, INDIRECTE, BEDOELDE EN ONBEDOELDE GEVOLGEN
Al eeuwen lang waren Europese landen geïnteresseerd in handel met Afrika en Azië. Toch bleef de
invloed van Europa in deze werelddelen beperkt. Dat veranderde na 1870: in korte tijd wilden
Europese landen hun macht vergroten. Een goed voorbeeld daarvan is het, op dat moment
industrialiserende, België. In 1879 nam de Belgische koning Leopold II (1835-1909) de Amerikaanse
journalist en ontdekkingsreiziger H.M. Stanley in dienst. Stanley moest ervoor zorgen dat gebieden in
Centraal-Afrika bezit van de koning zouden worden. Binnen zeer korte tijd had Leopold een groot
gebied veroverd. Hij noemde het Kongo-Vrijstaat. Deze kolonisatie had verschillende gevolgen, zowel
bedoeld als onbedoeld en direct als indirect.
1. Bestudeer de lijst met gevolgen in bron 1 en geef aan:
- welke gevolgen bestempelt kunnen worden als direct optredend en welke als indirect
optredend en
- welke gevolgen bestempelt kunnen worden als onbedoeld en welke als bedoeld. Schrijf
alleen de letters op.
2. Welke gevolgen waren ongunstig voor de Kongolezen?
3. In hoeverre waren de ongunstige gevolgen voor de Kongolezen door de Belgische koning
Leopold II bedoeld of onbedoeld?
4. Wie waren verantwoordelijk voor de ongunstige gevolgen?
bron 1 – gevolgen van de aanwezigheid van België in Kongo:
a. Een groot deel van de inheemse bevolking van Kongo werd door missionarissen gekerstend
b. Door het superioriteitsgevoel van de Belgen verdween op den duur de inheemse cultuur
van de Kongolezen
c. De Belgische koning Leopold II besloot tot het aanleggen van grote rubberplantages om te
voorzien in de groeiende Europese vraag
d. De Kongolezen moesten het oerwoud intrekken om daar rubberlianen in te kerven, het
sap op te vangen en dat tot kleverige hompen bewerken
e. Lange tijd leverde Kongo-Vrijstaat niets op. Zelfs de vrouw van Leopold klaagde: ‘Maar
Leopold, je ruïneert ons nog eens met je Kongo.’
f. Veel ongehoorzame Kongolezen die werkten op de rubberplantages werden gestraft door
het afhakken van de hand
g. In 1908 moest België onder internationale druk het koloniale bestuur op orde brengen.
Kongo werd afgenomen van de koning, die de kolonie tot dan toe in privébezit had gehad.
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