
Bekeren 

Veranderen van of iemand doen veranderen naar een 

andere godsdienst. 

 

Beschaafd/beschaving 

De ontwikkeling van een volk op vlak van onderwijs, 

goede manieren, gezondheid, gebouwen, wegen, kunst, 

politiek… De Belgen waren er tijdens de kolonisatie 

van overtuigd dat de Congolezen niet beschaafd 

waren. Zij wilden de Congolezen tot ontwikkeling 

brengen. Ze dachten er niet over na dat de 

Congolezen misschien een andere, even goede 

beschaving hadden. 

 

Burgeroorlog 

Oorlog met wapens tussen verschillende groepen in 

één land. 

 

Centralen 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kant van de 

Duitsers, Oostenrijkers en de Italianen samen ‘de 

centralen’ genoemd. Zij vochten tegen de geallieerden. 

 

Chicotte 

Zweep van nijlpaardenhuid. 

 

Conferentie 

Dit is een (meestal zeer grote) vergadering van 

belangrijke bestuurders (vaak politici). 

 

Contract 

Een overeenkomst tussen minimum twee personen 

over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen doen. Dit 

staat op papier vastgelegd.  

 

Democratie 

Een manier om het land te besturen, waarbij het volk 

mee kan beslissen. België is een democratie. Om de 

paar jaar worden er verkiezingen gehouden, waarbij de 

mensen volksvertegenwoordigers kiezen. Deze 

volksvertegenwoordigers verdedigen de wensen en 

rechten van het volk. 

 

Dictator 

Een leider van een land, die met onbeperkte macht 

regeert. Het volk kan niet mee beslissen. 

 

Dwangarbeid 

Werk dat mensen verplicht moeten doen tegen hun 

zin en vaak in slechte omstandigheden. Ze worden 

bestraft als ze dit niet doen. 

 

Dynamiet 

Explosieve stof waarmee je dingen zoals rotsen kan 

laten ontploffen. 

 

Etnografie 

In deze wetenschap worden ‘etnieën’, dit zijn 

verschillende bevolkingsgroepen, in kaart gebracht. 

Door gewoontes, taal, uiterlijk en kunst te bestuderen, 

worden verschillende bevolkingsgroepen 

onderscheiden, bestudeerd en beschreven.  

 

Expeditie 

Een onderzoeksreis die vaak naar onbekende en 

afgelegen gebieden gaat en daardoor moeilijk en 

avontuurlijk is.  

 

Geallieerden 

De landen die in de Eerste Wereldoorlog samen tegen 

Duitsland, Italië en hun bondgenoten vochten. De 

belangrijkste geallieerden waren Rusland, Verenigd 

Koninkrijk (Engeland) en Frankrijk. België hoorde ook 

bij de geallieerden. 

 

Gedachtegoed 

Het gedachtegoed van een persoon is het geheel van 

zijn ideeën, meningen en overtuigingen. Ook groepen 

hebben een bepaald gedeeld gedachtegoed. 

 

Geografie 

De wetenschap die de planeet aarde bestudeert. Een 

ander woord voor deze wetenschap is aardrijkskunde. 

Deze wetenschap houdt zich bezig met hoe de aarde 

er uit ziet. Ze bestudeert bijvoorbeeld natuurkundige 

zaken zoals vulkanen. Ze onderzoekt ook het gedrag 

van mens en dier in relatie tot de planeet. In de 

geografie komen de vragen “waar?” en “waarom 

daar?” altijd op de eerste plaats. Geografen brengen 

deze kennis in kaart.  

 

Grondstof 

Een grondstof is een product uit de natuur dat 

verwerkt kan worden tot allerlei andere producten. 

Voorbeelden van grondstoffen zijn hout, water, 

aardolie, diamant… Er zijn grondstoffen die onder de 

grond zitten en via mijnbouw worden opgegraven. Er 

zijn ook grondstoffen die boven de grond groeien. 

 

Handel 

Handel is het uitwisselen van goederen tussen twee 

partijen. Je hebt verschillende vormen van handel. 

Ruilhandel is bijvoorbeeld het ruilen van goederen 

tegen goederen. Je kan ook handelen tegen geld.  

 

Handelsroute 

Een route over land of water die wordt gebruikt door 

handelaren. Er bestaan al eeuwen handelsroutes. 

 

Imago 

het aanzien of beeld van iets of iemand  

 

Kolonel 

Een kolonel is een militaire rang bij de landmacht en 

de luchtmacht. Een kolonel is een hoofdofficier, een 

hoge rang in het leger. 

 

Koloniaal 

Belgische bewoners van Congo werden kolonialen 

genoemd. Dat waren mensen die naar Congo waren 

verhuisd, maar het kon ook gaan om kinderen die daar 
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werden geboren. Zij werkten vaak voor de koloniale 

overheid of voor allerlei bedrijven in Congo. 

 

Onafhankelijkheid 

Een land is onafhankelijk als het niet meer wordt 

bestuurd door een ander land en volledig kan beslissen 

over zijn eigen regels en beleid. 

 

Onderhandeling 

Een proces van overleg waarbij mensen of groepen 

proberen tot een afspraak te komen die voor beiden 

goed is. 

 

Ontdekkingsreizen 

De naam die gegeven wordt aan de reizen van enkele 

Europese verkenners. Zij reisden naar gebieden waar 

in Europa nog maar weinig over gekend was.  

 

Openbare Weermacht 

De Force Publique of Openbare Weermacht was het 

koloniale leger van de Kongo-Vrijstaat en nadien van 

Belgisch-Congo. In 1960 telde de Force Publique meer 

dan 100.000 manschappen verspreid over meer dan 

vijftig kazernes in alle uithoeken van Congo. In de 

Force Publique waren er veel Congolese soldaten. Alle 

hogere rangen waren Belgen. 

 

Minister 

Een persoon die deel uitmaakt van de regering van een 

land. 

 

Missionaris 

Iemand die door de kerk naar andere landen wordt 

gestuurd om zijn geloof te verspreiden. In Congo 

waren er veel katholieke en protestantse 

missionarissen. 

 

Natie 

Dit is een gemeenschap van mensen die zich 

verbonden voelen door gedeelde kenmerken.  

 

Patrouilles 

Een groep soldaten die rondloopt om te kijken of alles 

goed gaat. 

 

Plantage 

Een stuk grond waarop op grote schaal één soort 

gewas verbouwd wordt.  

 

Propaganda 

Reclame voor bepaalde ideeën of overtuigingen. Vaak 

wordt bij propaganda misleidende informatie gebruikt. 

 

Ras 

Een ras is een groep dieren die in één groep valt 

samen te vatten omdat ze allemaal ongeveer dezelfde 

unieke fysieke (lichamelijke) kenmerken hebben. 

In de 19e eeuw sprak men ook van verschillende 

rassen mensen. Onderzoekers maakten onderscheid 

tussen verschillende rassen zoals het blanke en het 

zwarte ras. Intussen weten wetenschappers echter dat 

dit niet klopt. Er is maar één menselijk ras. 

 

Stereotype 

Een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak 

niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het 

is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en kan 

leiden tot discriminatie of racisme.  

 

Speech 

Toespraak tot een groep mensen. 

 

Transistorradio 

Type radio dat veel werd gebruikt in de jaren ’50. 

 

Transportsysteem 

Systeem voor het vervoer van allerlei producten. 

 

Vuurwapen 

Wapen dat een kogel schiet door middel van 

ontploffing. 

 

 

Kongo  

Een koninkrijk rond de Congostroom dat zijn 

bloeiperiode kende van 1400 tot 1888.  

 

Vrijstaat-Kongo   

Naam voor het grondgebied Congo van 1885 tot 

1908. Het was de persoonlijke kolonie van Leopold II.  

 

Belgisch-Congo  

Naam voor het grondgebied Congo van 1908-1960. 

België bestuurde de kolonie.  

 

Zaïre 

Naam voor het grondgebied Congo van 1970 tot 

1997.  

 

Democratische Republiek Congo  

Naam voor het grondgebied Congo sinds 1997, vaak 

afgekort tot Congo of DRC.  
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