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Seksuele gewoonten: Observatie dagboek Burssens, 1958 

De mannen hebben twee - of driemaal betrekkingen met hun vrouw gedurende de nacht, 
de eerste maal om 10u., de tweede maal tussen 2 en 4 u. Meestal houdt men zich aan 
tweemaal, zoals de ouden het voorschrijven. In de loop van het huwelijksjaar wordt het 
eerste kind geboren; de moeder zoogt het zeven of acht maanden; de man heeft dan 
minder betrekkingen met zijn vrouw. Om de twee jaar brengt de vrouw een kind ter 
wereld; gemiddeld baart zij vijf - tot achtmaal; één of twee kinderen sterven. 

 

Blank vs. Zwart: Debaire bezoekt Burssens te Mariakerke, 12 juli 1958 

Onverwacht is adjunct gewestbeheerder Debaire bij mij in Mariakerke binnengevallen. 
Hij heeft aan de Koloniale Hogeschool te Antwerpen gestudeerd, maar ook te Gent waar 
hij het diploma van kandidaat in de rechten heeft behaald. Hij wil doctor worden en is 
naar België gekomen om een examen voor  de centrale examenkomissie af te leggen. 
Zijn vrouw, die aan de universiteit Lovanium in de medicijnen studeert (ze is al lang 
apotheker), is in Limete (Leo) gebleven. Op mijn vraag of zij daar, alleen als zij is, niet 
bang is, antwoordt hij dat hun oude boy ze tegen wie ook zou verdedigen., hij loopt met 
een mes op zak en kijkt elke vreemde die zich in huis vertoont achterdochtig aan, hij is 
trouw als een hond. Zo zijn de Negers, volgens Debaire, als je ze menselijk behandelt. 
 
Hij maakt zich nochtans geen illusies over hen. In zijn brief van 7 maart 1958 schreef 
hij: "Ik houd Bolikango voor een van de enkele Zwarten met een idealistische 
levensopvatting en die helemaal proper in zijn schoenen staat; geloof me, dat is 
uitzonderlijk.” In Leo sprak Debaire met lof over zijn zwarte secretaris; hij deed met zijn 
baas, op het bureau van de inlandse wijk, veel overuren zonder daarover te klagen; aan 
zijn eerlijkheid viel niet te twijfelen. 
 
Na de verkiezingen zorgde Debaire er voor dat zijn klerk gemeentesecretaris werd met 
een hoog salaris. De burgemeester (een Blanke), vertrouwend op de reputatie van de 
bediende, kontroleerde hem nauwelijks. Hij zit nu voor een jaar in de gevangenis daar 
hij zich voor vijfhonderd franken heeft laten omkopen. Debaive gaat hem soms bezoeken 
en zorgt voor zijn vrouw en kinderen. 
 
 



Rassenperceptie: Burssens over Bologo, donderdag 24 juli 1958 

“Mijn oud-chauffeur Joseph Bologo, die de Pygmeeën-tocht in 1954-55 heeft 
meegemaakt, komt me in Bunia groeten. Hij is ontroerd als hij me ziet. We gaan op het 
terras van het hotel plaatsnemen, inlanders ziet men daar niet. Ik stap de gelagkamer 
binnen om een fles bier voor Bologo te bestellen en vraag naar de blanke mijnheer die 
daar aan het werk is, of het hem geneert dat een Zwarte als klant het hotel-restaurant 
betreedt. “Hij heeft het recht’, zegt hij,”maar ge weet hoe de Blanke gasten zijn.” 

 

Rassenvoordeel: Conversatie met Joseph Nkondi, zaterdag 9 november 1957 

Nkondi ziet er wel een rassenvoordeel in. Hij heeft gestudeerd, is wel opgevoed, is eerlijk 
en zindelijk; hij heeft meer standing dan veel Blanken in Kongo. Officieel heeft hij 
toegang tot alle restaurants en winkels voor Blanken in de stad, maar, zegt hij, “Men 
duldt daar meestal onze tegenwoordigheid niet omdat we Zwarten zijn”. “Hoger 
Ontwikkelde Blanken behandelen u toch voorhand, “ zeg ik, “ kijk naar de professoren 
van Lovanium; ze spreken altijd met lof over u; “Neemt niet weg, “ antwoordt hij, “dat ik 
met mijn vier kinderen een klein huis heb toegewezen gekregen en de ‘chef de travaux’, 
die minder studies dan ik heeft gedaan en   minder kinderen heeft, over een grote 
woning beschikt; hij verdient daarenboven méér dan ik; hij wordt door de professoren 
ten huize ontvangen omdat hij een Blanke is.  

“In België,” gaat Nkondi voort, “ ben ik als een Blanke behandeld geworden; iedereen 
was lief voor mij; ik kwam ten huize van de professoren Bouckaert uit Leuven en Gent, 
ook van dr. R. Borghgraef, mijn huidige chef nu besef ik wel dat ik in Europa een … as 
en dat men mij, als gestudeerde zwarte, sympathie wou betuigen; ik was een gast die de 
belangstelling opwekte en meer kreeg dan hem feitelijk toekwam. De mentaliteit van de 
Blanken in Afrika is behave anders. De eerste maanden van hun verblijf alhier geven zij 
zo goed als geen blijken van vooroordeel; na een tijd is het daar mee uit, vooral dan bij de 
Europeanen met minder ontwikkeling; laten zich contamineren.”  

“Ligt de schuld alléén bij de Blanken?” vraag ik, “Niet alleen Zwarten zijn gecultiveerde, 
nette mensen met wie het prettig is om te gaan; ge weet da hun moraal – ik spreek er 
geen waarde-oordeel over uit – niet de onze is, en dat hun handelingen de Blanken vaak 
onbegrijpelijk schijne.” 

“Zij zouden moeten leren onderscheid te maken tussen een eerlijke welopgevoede Zwarte 
en de anderen.” 



“Dit wordt toch gedaan!” 

“Meestal niet. Voor de gemiddelde Blanken hebben we alleen dezelfde/donkere huid; op 
grond daarvan worden we vaak gekrenkt.” Aldus de minzame Nkondi. 

“Onlangs, toen ik Prof. Borghgraef vroeg of ik elke dag één uur over Nkondi kon 
beschikken, deelde hij me mee dat hij over zijn medische assistent tevreden is. “Hij 
werkt niet zo gaarne, maar wat hij doet, doet hij goed. Erg spraakzaam is hij niet, 
behalve als het over inlandse aangelegenheden gaat, dan zou hij een dag aan een stuk 
spreken.” “ ’Niet gaarne werken’ heb ik geïnterpreteerd als ‘niet werken met de drift van 
een Blanke’. 

 

Politieke spanningen: Vermoedelijk parafrasering van de woorden van 
rektor Gillon, woensdag 31 juli 1957 

Vandaag zaten ’s middags twee professoren uit Brussel aan tafel. Er komen er 
verschillende, een vijftal, meen ik. Bij de koffie wordt over de Congolese politiek gepraat. 
Volgens rektor Gillon hield gouverneur generaal Pétillon en de regering in Brussel geen 
rekening met wat er elders in Afrika gebeurde. Congo evolueerde op zichzelf. Nu is 
Kongo niet meer los van de andere delen van Afrika in te denken. De ontwikkelde 
Congolezen schijnen niet veel voor de Belgio-Afrikaanse gemeenschap te voelen. Men 
weet trouwens nog niet wat met gemeenschap bedoeld wordt. De zwarten zouden zo 
spoedig als het kan de politieke leiding willen in handen nemen; ze beseffen niet wat dit 
betekent. En of ze opgewassen zijn tegen een dergelijke ingewikkelde, wereldomvattende 
zaak! Ze zouden zich door blanke technici laten bijstaan. Gelijk de zaken nu gelegen zijn, 
willen ze verder springen dan hun stok lang is. Aan ambitie en pretentie schijnt het hun 
niet te ontbreken. Hoe zouden enkele onrijpe zwarte politiekers in een land als Congo, 
dat op alle gebied vol verscheidenheid zit, kunnen houden en het tot ontwikkeling 
brengen? 

 

 

 

 

 



De communautaire overzeese kwestie:  Burssens met Professor de Rop, 18 
juli 1958 

“Deel hem mee dat heel wat Vlamingen mis tevreden zijn dat de Lovanium geen 
Vlaamse sectie heeft. Hij lacht gegeneerd en weet niet anders te zeggen dat Lovanium 
een universiteit voor de zwarte is, wat niet met de werkelijkheid strookt. Professor de 
Rop of het hier een financiële of een principiële kwestie is. Volgens hem is er Vlaams-
haterij mee gemoeid, hij zal me daar meer over vertellen.” 

De ‘Franse’ tactiek (p.22): Het oogpunt van Professor de Rop, 18 juli 1958 

“Aan tafel zat ik naast professor De Rop de Vlaamse professoren van Lovanium en de 
Vlaamse Vriendenkring van Leuven hebben indertijd een rekwest ingediend om in 
Lovanium een Vlaamse afdeling op te richten. Een waalse prof Paquet, Namen, 
waarschijnlijk hierin geholpen door anderen heeft onmiddellijk de zwarte studenten van 
Lovanium zelf in zijn cursus naar beweerd wordt opgeruid om tegen het voorstel 
schriftelijk te protesteren onder voorwendsel dat Leuven Vlaams zou worden zodat de 
zwarten hun studiën in het frans niet meer kunnen voorzetten. Nu zien de zwarten in 
het Frans (de taal die men hen heeft aangeleerd het middel om de gelijke van de blanke 
te worden en veel geld te verdienen.)  

De taktiek van de franssprekenden in Kongo bestaat erin onder de geëvolueerden de 
mening te verspreiden dat van hen weldra een grondige kennis van het Nederlands zal 
geëist worden om hogere plaatsen in Kongo te bekleden… De franssprekende Blanken in 
Kongo zijn er op uit een anti-Vlaamse stemming onder de Zwarten te kweken.” 

De Vlaamse houding in Congo: Burssens over Gorissen, 29 juli 1958 

“Bibliothekaris Gorissen, in wiens huis ik ben ondergebracht, is een stil man die eerder 
op z’n eentje leeft en altijd met zijn boeken  en fiches bezig is; werkt aan een historische 
studie (middeleeuwen) . En hij ziet Kongo niet. De Professoren van Leuven hebben te 
weinig kontakt met de inlandse maatschappij…” 

 

 
 
 

 



 

 

Amaat Burssens (1897-1983) was professor aan de 

Rijksuniversiteit Gent en als afrikanist gespecialiseerd 

in Congolese talen en culturen. Voor zijn onderzoek 

en in het kader van de Gentse satellietuniversiteit 

Ganda-Kongo ondernam hij vele reizen naar 

Congo. Op zijn expedities sprak hij met mensen van 

verschillende achtergronden, zowel met koloniale 

gouverneurs als met de lokale taxichauffeur. Deze 

gesprekken beschreef en becommentarieerde hij in 

zijn dagboeken. Als Vlaming was hij een verdediger 

van de Nederlandse taal en promootte het 

Nederlands aan de Belgische koloniale 

universiteiten in Congo. Hij wilde zoveel mogelijk 

jonge Vlaamse studenten naar de koloniale 

universiteit lokken. De achtergrond en 

doelstellingen van Burssens vinden een weerslag in 

zijn dagboeken 


