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ONZE KONGO 
Inleiding 

Onze Kongo was het belangrijkste teken van 'Vlaams' leven in Kongo voor 1914; het 

tijdschrift ontstond in 1910 in de kleine groep van Vlaamsgezinde Leuvense professoren. De 

initiatiefnemer en redactiesecretaris was Lodewijk Scharpé. Naast 

hem maakten zijn collega Jozef de Cock evenals de scheutist 

August de Clercq en Leopold Frateur, twee professoren van de 

Ecole des Sciences commerciales, consulaires et coloniales te 

Leuven (opgericht in 1904), deel uit van de redactie. De stichting 

van het tijdschrift was het gevolg van de groeiende aanwezigheid 

van Vlamingen (vooral missionarissen en in mindere mate 

ambtenaren) in Kongo en de overname van Kongo door België. 

De Koloniale Keure, de grondwet van Belgisch Kongo, wekte bij 

de Vlamingen de rechtmatige verwachtingen dat zij in de kolonie 

weldra dezelfde taalrechten zouden bekomen als hun Franstalige 

landgenoten. De Koloniale Keure garandeerde immers de 

principiële gelijkheid van de beide landstalen en volgens artikel 3 

dienden de decreten vijf jaar na de afkondiging van de Koloniale 

Keure, met andere woorden in 1913, in het Nederlands en het Frans uitgevaardigd te 

worden.De oprichting van een katholiek Vlaams Kongotijdschrift leek voor de 

initiatiefnemers de aangewezen weg om banden te smeden tussen de Vlamingen in Kongo en 

hun taalgenoten in het moederland. Dat was de beste manier om de Vlaamse aanwezigheid in 

Kongo te manifesteren. Daarnaast beoogde het tijdschrift ook een echt koloniaal tijdschrift te 

zijn: het stelde zich ten doel om het beschavingswerk van de missionarissen en van het 

koloniaal bestuur beter bekend te maken in het moederland. Onze Kongo was (op de eerste 

plaats) een wetenschappelijk en informatief tijdschrift over Belgisch Kongo en is nooit 

uitgegroeid tot een echt strijdorgaan van de V.B. Het grootste deel van de bijdragen werd 

geschreven door Vlaamse missionarissen van diverse kloosterorden (scheutisten, jezuïeten, 

norbertijnen en anderen meer). Die bijdragen handelden over religie, taalkunde, etnografie, 

economie, aardrijkskunde, flora, fauna, strijd tegen polygamie, tegen slaapziekte, 

missioneringswerk enzovoort. Enkele medewerkers, onder anderen scheutist Leo Bittremieux 

en jezuïet Ivo Struyf maakten naam en faam in de Vlaams-Afrikaanse letterkunde. Zuiver 

informatief bezorgde Robert de Melenaere, ambtenaar bij het ministerie van koloniën, 

regelmatig een uitvoerige bibliografie over Nederlandsche Boeken over Kongo. 

De eigenlijke Vlaamse problematiek, anders gezegd de verfransingspolitiek van het Belgisch 

koloniaal apparaat, kwam in het beste geval slechts op de tweede plaats aan bod. En als er op 

dat vlak door een Vlaams missionaris of ambtenaar, weliswaar naamloos of onder 

schuilnaam, al eens kritiek werd geuit in artikels zoals "Onze Taal in Kongo" (1910-1911) of 

"Van een onzer vrienden in Kongo die zelfs daar niet wil verfranschen" (1912-1913), dan 

gebeurde dat op een opvallend gematigde toon. Strijdvaardig stelde Onze Kongo zich alleen 

op wanneer het ijverde voor de uitvaardiging van de decreten die de gelijkheid van het 

Nederlands en het Frans in de kolonie moesten regelen. In de praktijk is er van de publicatie 

van deze decreten (behalve dan de decreten die het gebruik van de Franse en de Nederlandse 

taal in de rechtszaken regelden en die pas in 1957 gepubliceerd werden) evenwel nooit iets in 

huis gekomen. Teneinde de vervulling van deze rechtmatige Vlaamse eis te bekomen 

publiceerde Onze Kongo een tweetal opmerkelijke bijdragen. Ten eerste nam het een juridisch 
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gefundeerd artikel van de Vlaamsgezinde advocaat Edmond Ronse, "Onze taalrechten in 

Kongo" (1912-1913), in zijn kolommen op. Sterker nog, het tijdschrift drukte de integrale 

tekst af van de parlementaire rede die de katholieke volksvertegenwoordiger Adelfons 

Henderickx op 13 maart 1914 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gehouden had over 

de taalrechten van de Vlamingen in Kongo, alsmede het Franstalige, afwimpelende antwoord 

van de minister van koloniën. Met betrekking tot het moederland stelde het tijdschrift ook de 

taaltoestanden in het Museum van Belgisch Kongo te Tervuren aan de kaak. 

In het totaal verschenen van Onze Kongo vier jaargangen (1910-1914); de eerste twee 

jaargangen werden gedrukt bij De Vlaamsche Drukkerij te Leuven en de derde en vierde 

jaargang door J. Houdmont-Carbonez (Brugge), de "drukker van het Davidsfonds". In 1913 

telde het tijdschrift een 650-tal abonnees; het merendeel van hen waren geestelijken 

(parochiepriesters en collegeleraars). 

In zekere zin kan Onze Kongo beschouwd worden als de Vlaamse tegenhanger van La Revue 

congolaise (1910-1914), waarvan de eerste aflevering enkele dagen voor het eerste nummer 

van Onze Kongo verscheen. Tussen beide katholieke Kongo-tijdschriften bestond er, in 

weerwil van hun verschillende ingesteldheid (Vlaamsgezind en Frans-Belgisch), toch een 

beperkte vorm van samenwerking. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van beide 

koloniale tijdschriften. Na de oorlog ging Onze Kongo samen met enkele Franstalige Kongo-

tijdschriften geruisloos op in Congo (1920-1940). Dit algemeen Kongolees tijdschrift was de 

facto de voortzetting van La Revue Congolaise. (https://nevb.be/wiki/Onze_Kongo).  

Jan-M. Goris 
Zie ook: Jan-M. Goris, "Onze Kongo", Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Lannoo, 1998). 

 
Abstract 
Onze Kongo was the most important herald of 'Flemish' life in the Belgian Congo before 
1914. The periodical was founded in 1910 in the small group of Flemish-minded professors 
of Leuven University. The initiator and editorial secretary was Lodewijk Scharpé. [...] The 
foundation of the journal was a response to the growing presence of Flemish people (mainly 
missionaries and to a lesser extent civil servants) in the Congo and to the take-over of the 
Congo by Belgium in 1908. The Colonial Charter, the organic law which organized this take-
over and which was often considered to be ‘the constitution the Belgian Congo’, aroused 
expectations among the Flemish in the Congo that they would soon obtain the same 
language rights in the colony as their French-speaking compatriots. [...] The establishment of 
this Flemish and Catholic periodical seemed to be the right way for the initiators to forge 
links between the Flemish people in the Congo and the Flemish speakers in Belgium. [ ....] 
The mission of Onze Kongo was to become a scientific and informative magazine on the 
colony. [...] Most of the contributions were written by Flemish missionaries from various 
congregations and monastic orders. Topics dealt with included religion, linguistics, 
ethnography, economics, geography, flora, fauna, the fight against polygamy, sleeping 
sickness, missionary work, and others. [...] To a certain extent, Onze Kongo can be 
considered the Flemish counterpart of the more francophone La Revue Congolaise (1910-
1914). In spite of their different ideological vantagepoints, i.e. Flemish versus French-
Belgian), there was a limited form of cooperation between the two Catholic journals. World 
War I marked the end of both colonial periodicals. After the war, Onze Kongo and La Revue 
Congolaise, together with some other French-speaking Congo periodical, silently merged 
into the single periodical Congo (1920-1940). 
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Onze Kongo était la manifestation la plus importante de la vie "flamande" au Congo avant 

1914 ; la revue a vu le jour en 1910 dans un petit groupe de professeurs flamingants de 

Louvain. L'initiateur et le secrétaire de rédaction était Lodewijk Scharpé. [...] La fondation de 

la revue est le résultat de la présence croissante des Flamands (principalement des 

missionnaires et dans une moindre mesure de fonctionnaires) au Congo et de la prise de 

contrôle du Congo par la Belgique. La Koloniale Keure, la constitution du Congo belge, a 

suscité chez les Flamands l'espoir légitime qu'ils obtiendraient bientôt dans la colonie les 

mêmes droits linguistiques que leurs compatriotes francophones. [...]. Ses initiateurs ont cru 

trouver dans la création d'une revue congolaise catholique et flamande un bon moyen pour 

tisser des liens entre les Flamands du Congo et ceux de la mère patrie. [....] Onze Kongo était 

(avant tout) une revue scientifique et informative. [...] La plupart des contributions ont été 

écrites par des missionnaires flamands de divers ordres monastiques. Ces contributions 

portaient sur la religion, la linguistique, l'ethnographie, l'économie, la géographie, la flore, la 

faune, la lutte contre la polygamie, la maladie du sommeil, le travail des missionnaires, etc. 

[...] En un certain sens, Onze Kongo peut être considéré comme l'équivalent flamand de La 

Revue Congolaise (1910-1914). Malgré leurs points de vue différents (flamands et franco-

belge), il existait une certaine coopération entre les deux revues catholiques du Congo. La 

Première Guerre mondiale a marqué la fin de ces deux revues coloniales. Après la guerre, 

Onze Kongo, ainsi que certaines revues francophones du Congo, ont fusionné avec Congo 

(1920-1940). 
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