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Hoeksteen van een lisanga (Lingala: groep die bijeenkomt om te vergaderen): “Tijdens een palaver (Portugees: palavra is
woord) wordt een probleem dat de inlandse gemeenschap beroert, langdurig […] besproken.”1

1

M. Luwel, Belgisch Congo in oude prentkaarten (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1972), Foto-6, 29 oktober 1908.
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Verklaring van eigen werk
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Samenvatting
In de Congolese missie van Nederlandse en Belgische montfortanen heeft zich na de Simba-opstand in
1964 een grondige verandering voorgedaan: niet langer apart van het volk of superieur eraan maar te
midden ervan, in dienstbaarheid. Deze omslag in attitude vormde de inspiratie voor een onderzoek naar
de belangrijkste motieven van de montfortanen om in de periode 1956-1970 hun missiemethode in Congo
drastisch te hervormen. De thesis geeft daarmee inzicht in de wijze waarop missionarissen hun idealen
aanpasten aan een leefwereld waarin er voor hen veel veranderde. Niet alleen ontstond er met de
onafhankelijkheid van Congo een andere hiërarchie, ook de Kerk onderging met het Tweede Vaticaans
Concilie een aggiornamento. Maar vooral het structureel tekort aan priesters stuurde hun kairos-moment
om tot een lisanga van christenen te komen.
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Woord vooraf
Met deze masterscriptie gaat voor mij een lang gekoesterde wens in vervulling. Al bij de afsluiting van het
VWO in 1975 bestond er een verlangen om een studie aan een universiteit te mogen volgen. Als een van
de eerste afgestudeerden in dit door de Mammoetwet ontstane nieuwe stijl voortgezet onderwijs zou ik
voldoende voorbereid moeten zijn om de stap naar het wetenschappelijk onderwijs te kunnen maken.
Om verschillende redenen is het echter nooit zover kunnen komen. Maar de Early-Termination
mogelijkheid van mijn werkgever Eurocontrol gaf mij een nieuwe kans.
Voor de keuze van de studierichting wilde ik niet meer een wetenschappelijke verdieping zoeken
binnen het domein van de ICT-infrastructuur met computerbesturingssystemen, cloud-computing en big
data, het domein waarin ik ruim 31 jaar werkzaam ben geweest in een luchtverkeersleidingsomgeving,
maar heb ik mij laten leiden door de ervaringen, opgedaan in de samenwerking met mensen met andere
culturele achtergronden. Bij internationale projecten was ik vaak met grote verschillen in denkwijzen
geconfronteerd waarbij het dikwijls een enorme uitdaging bleek om tot een consensus te komen.
De keuze voor Radboud was niet moeilijk, enerzijds vanwege de goede ervaringen van mijn dochter
Marlou, die in 2012 haar studie bestuurskunde succesvol had afgesloten, anderzijds omdat de faculteit
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen mij een passende mogelijkheid bood om vanuit ZuidLimburg een studie als zij-instromer te kunnen volgen. Maar zou ik op mijn leeftijd nog wel een
wetenschappelijke studie aankunnen? Is dit de studie die mij de verdieping kon geven waarnaar ik op zoek
was? Zou ik wel binnen een groep jonge studenten kunnen passen en hoe zouden docenten reageren?
De dag van het eerste college kreeg hiermee iets spannends. Het college was bij dr. Gian
Ackermans. Hij voelde feilloos aan hoe ik ingepast moest worden in de wereld van de universiteit. Met
subtiele raadgevingen heeft hij mij vervolgens gedurende het hele studietraject gestuurd. Zo was hij mijn
begeleider in de afsluiting van het premaster deel en is hij ook degene die mij geïnspireerd heeft in het
ontwikkelen van deze scriptie. Ik ben dan ook uiterst dankbaar voor zijn richtinggevende en intense steun.
Voor het thema van deze scriptie hebben we ons laten inspireren door de Congregatie van
Montfortanen die in mijn woonplaats Schimmert al sinds 1881 een belangrijke vestigingsplek had
gevonden. Tijdens mijn jeugd was hun kleinseminarie Ste Marie een begrip voor toekomstige
missionarissen. Velen zijn hiervandaan uitgezonden naar alle delen van de wereld om mensen bij te staan
en te laten kennismaken met de christelijke waarden uit het evangelie. Net als mezelf zijn ook zij in hun
missie vaak geconfronteerd met andere inzichten en denkwijzen. De meest intense confrontatie die de
congregatie heeft moeten ondergaan is wel de ernstige mishandeling en gijzeling van haar missionarissen
in Congo in 1964 door de bevolking. In de geschiedschrijving Montfortanen in de Lage Landen, “een klein
en arm gezelschap” beschrijft de antropoloog Schoffeleers, zelf montfortaan, hoe de congregatie besloot
om na deze traumatische ervaring het missiewerk toch weer voort te zetten. De motieven hiervoor
worden echter slechts zijdelings genoemd. Wel valt op dat in 1993, bij de viering van hun 60-jarig
missiejubileum, binnen hun missiegebied veel lisanga’s bestaan, volledig zelfstandige
christengemeenschappen. Het is deze verandering die mij fascineert en me heeft uitgedaagd.
Voor het onderzoek heb ik de rijke archieven van de congregatie in de Nederlandse en Belgische
provincie mogen consulteren. Deze mogelijkheid heb ik als zeer bijzonder ervaren. Ik wil hiervoor dan ook
mijn grote erkentelijkheid en dankbaarheid uitspreken, in het bijzonder aan de montfortanen pater Hub
Kleijkers, archivaris in Vroenhof-Valkenburg, de paters Jan Bos en Jan Tachelet uit Isangi-Congo, pateroverste Frans Fabry en mevrouw Denise Delvaux van het Montfortaans Mariaal Centrum Leuven en pater
John van Oss, pastoor van de parochies Schimmert en Genhout.
Weliswaar het laatst genoemd maar niet minder waardevol is mijn dankbaarheid tegenover mijn
familie. Ze heeft mij voortdurend aangemoedigd om de lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
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Afkortingen en synoniemen
ANC
BMS
CICM

Armée Nationale Congolaise
Baptist Missionary Society
Congregatio Immaculati Cordis Mariae
Congregatie van de Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria, Scheutisten

CM

Congregatio Missionis
De Congregatie der Missie, Lazaristen

CNL
CSSp

Comité National de Libération
Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis
Mariae
Congregatie van de H. Geest

D.I.A.
H.C.B.
KADOC
KDC
KMM

Documentation et Information Africaines
Huileries du Congo Belge
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van
het Interfacultair centrum van de Katholieke Universiteit Leuven
Katholiek Documentatie Centrum Radboud Universiteit Nijmegen
KomMissie Memoires
Commissie ingesteld door het Centraal Missie Commissariaat tot vastlegging op geluidsband van
ervaringen van Nederlandse missiewerkers, 1975-1988

MNC
MPR
OFM

Mouvement National Congolais
Mouvement Populaire de la Révolution
Ordo Fratrum Minorum
Orde van Franciscanen of Minderbroeders

PLC
PSA
SCPF
SMM

Plantations Lever au Congo, vanaf 1966 de nieuwe naam van de H.C.B.
Parti Solidaire Africain
Sacra Congregatio de Propaganda Fide
Societas Mariae Montfortana
Congregatie van de Missionarissen van het Gezelschap van Maria, Montfortanen

SVD

Societas Verbi Divini
Gezelschap van het Goddelijk Woord, Missionarissen van Steyl

VHOB of ASBL
VN

Vereniging der Hogere Oversten van België of Assemblée des Supérieurs majeurs
de Belgique
Verenigde Naties

WP

Societas Missionariorum Africae
Witte Paters, Missionarissen van Afrika

In een proces van afrikanisering zijn namen van steden omgedoopt.
Elisabetha
Lokutu (vanaf 1966)
Léopoldstad
Kinshasa (vanaf 1966)
Stanleystad
Kisangani (vanaf 1966)
Nieuw Antwerpen Lisala (vanaf 1936)
Elisabethstad
Lubumbashi (vanaf 1960)
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Pater Jan Mathijs Schoffeleers SMM
“Na de gruwelen van augustus 1964 tot februari 1965 heeft zich in de Congolese missie een grondige
verandering voorgedaan: niet langer apart van het volk of superieur eraan, maar te midden ervan
in dienstbaarheid.”2

Monseigneur Louis Jansen SMM, bisschop van het bisdom Isangi-Congo
“Als leerlingen van Montfort weten we dat het ware apostolaat slechts door kruisen vruchtbaar
gemaakt kan worden.”3

Pater August Klinkers SMM, missie en regionaal-overste in Isangi-Congo
“Voor het opzetten van een lisanga van christelijk gehuwden hebben we geprofiteerd van de wijze
waarop Congolezen leven: een communautaire geest, onderlinge solidariteit en gastvrijheid voor
vreemdelingen. De H. Geest is hier ons voor geweest.”4

Evangelii praecones, encycliek van paus Pius XII, 2 juni 1951

“Laat niet het evangelie het goede dat de mensen al bezitten vernietigen of doven. De kerk wil
mensen tot meer volheid van leven voeren door hen te inspireren met de christelijke spiritualiteit;
ze wil niet handelen als iemand die roekeloos vernietigt en een bloeiend bos ontwortelt.”

2 Jan Mathijs Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen: “een klein en arm gezelschap” (Oirschot: Provincialaat Montfortanen,
2006), 397.
3 Archief Leuven-Isangi, Brief Mgr. Jansen aan alle Congo missionarissen, 13 juli 1965, Congo-nieuws Bulletin-6 (1965), 3-6.
4 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969.
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1.1

Inleiding
Aanleiding en context

Op 17 en 18 juli 1958 klonk er op de missiepost Isangi van de montfortanen vrolijke muziek van de fanfare
van Lokutu. De enthousiast spelende muzikanten kleurden het zilveren jubileum van de montfortaanse
missie in Congo. Uit vele dorpen waren christenen naar de hoofdplaats van de missie gekomen om samen
met de leerlingen van de jongens- en meisjesscholen, de werklui van de missiepost, de lokale bestuurders
en de leiding van het nabijgelegen palmoliebedrijf Lomami, een aubade te brengen aan de missionarissen.
Het feest eindigde met een groot kampvuur. Het symboliseerde een voldoening bij de montfortanen op
hetgeen ze hadden gerealiseerd sinds de overname, in 1933, van de missiepost Isangi van de Belgische
paters van Scheut.5 Toch bestond er ook een vrees en onzekerheid over de toekomst van het zendingswerk.
In het missiegebied Isangi ter grootte van Nederland en België en vanwege het oerwoud heel moeilijk
toegankelijk, waren de montfortanen met 35 missionarissen en met heel beperkte financiële middelen in
staat geweest om bijna een zesde van de bevolking van ongeveer 200.000 mensen te dopen als katholieke
christen.6 De Kerk was goed zichtbaar binnen de scholen en door de montfortaanse zusters, Dochters der
Wijsheid, ook binnen de gezondheidszorg. Wel bestond er enige bezorgdheid over het niveau van de
geloofsbeleving. De meeste Congolese christenen hielden immers vast aan hun niet-christelijke praktijken
zoals polygynie en de eigen praktijken rond geboorte, initiatie, huwelijk en dood.7 Ook was er nog maar
weinig vooruitgang geboekt in de vorming van nieuwe, autochtone priesters. Bij een klein aantal
montfortanen waaronder hun bisschop Mgr. Jansen, leefde er echter een toenemende onzekerheid of de
gehanteerde missiemethode wel geschikt was. Zou deze wel passen om in het door de Propaganda Fide8
toegewezen missiegebied tot een plantatio ecclesiae te komen, een vestiging van een Kerk zoals zij die
kenden in hun moederland België of Nederland? Moesten zij niet overgaan naar een andere aanpak, niet
langer vooral bevoogdend maar meer gericht op dialoog? Dienden zij niet meer oog te hebben voor de
lokale cultuur?9
Aan de basis voor de ongerustheid over de missionaire opdracht stonden veranderingen die WO-II in
Congo had gebracht.10 Net als in veel andere Afrikaanse landen ontwikkelde zich na WO-II ook in Congo een
streven naar onafhankelijkheid. In 1956 riep een beweging van nationalisme op om niet langer bevoogd te
blijven door Europeanen maar op zoek te gaan naar erkenning van de Congolees als volwaardig lid van een
unitaire en autonome maatschappij. 11 Deze beweging leidde op 30 juni 1960 tot de gewenste

Archief Leuven-Isangi, Brief van Propaganda Fide aan de paters scheutisten, Protocollo nr. 519/32, 23 februari 1932.
Archief Leuven-Isangi, Statistieken uit de jaarlijkse Prospectus Status Missionis, 1930-1958.
7 Jan Tachelet, “De Montfortaanse missie in Belgisch Kongo 1933-1958” (Ongepubl. licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit
Leuven, Faculteit der Godgeleerdheid, 1975), 136.
8 “The Congregation for the Evangelization of Peoples,” geraadpleegd op 25 november 2017,
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_20100524_profile_en.html.
De Heilige Congregatie voor de Voortplanting van het Geloof (Congregatio de Propaganda Fide (SCPF)), ook genoemd de
Propaganda Fide, is het departement binnen het Vaticaan dat verantwoordelijk is voor alle missies van de Kerk om het evangelie
te verspreiden. Het is in 1622 door de paus ingesteld.
9 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 121-122. Al in 1951 had de Kerk met de missie-encycliek Evangelii praecones van paus Pius
XII (1876-1958) benadrukt dat de verspreiding van het christendom geen lokale culturen mocht vernietigen: het christendom
diende deze juist te verrijken. Daarnaast accentueerde de paus in deze encycliek dat missionarissen zich moesten terugtrekken in
een assisterende rol zodra een inheemse clerus in staat zou zijn om de Kerk als instituut te beheren en het pastoraat te verzorgen.
10 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Bijlage Nos Regions Missionnaires,” 22 januari 1969, 46-54. “Na de
ondersteuning van de geallieerden waren de inheemse soldaten teruggekomen met een andere visie op hiërarchische
verhoudingen in een samenleving. Menselijke betrekkingen kwamen meer centraal te staan waardoor de verhouding meesteronderdaan herzien moest worden.” Citaat van de sinds 1937 in Congo werkzame missieoverste Klinkers in zijn referaat voor het
Montfortaans Kapittel van 1969.
11 Ruben Mantels, “Voorbode van een nieuwe tijd: Het manifest Conscience Africaine (1956) en de onafhankelijkheid van Congo.”
De Gids op Maatschappelijk Gebied 96 (2005): 21.
5
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onafhankelijkheid.12 Hierop anticiperend had het Vaticaan op 29 november 1959 de status van Congo als
missiegebied al opgeheven door in Congo een zelfstandige kerkelijke hiërarchie op te richten.13
Na de feestelijkheden van het zilveren jubileum gingen alle montfortanen voldaan weer terug naar
hun missieposten. In hun euforie beschouwden ze hun aanwezigheid van 25 jaar nog maar als een begin op
de verdere weg naar ontwikkeling en vestiging van de Kerk.14 De zorgen over de noodzaak voor een andere
aanpak raakten, mede vanwege de toenemende onrust bij de bevolking over de roep naar
onafhankelijkheid van de blanke overheersing, al snel op de achtergrond. De gehanteerde missiemethode,
ook na de onafhankelijkheid, bleef dan ook vrijwel ongewijzigd. De lokale bevolking leek zelfs steeds meer
waardering te krijgen voor het werk van de missionarissen, mede omdat de levensomstandigheden van de
Congolezen door de zwakke en chaotische leiding van het land sociaaleconomisch sterk achteruitgingen.15
Begin 1964 was de ontevredenheid onder de steeds armer wordende bevolking zo groot dat de roep
van een politieke beweging om in opstand te komen tegen de regering veel aanhangers kreeg. Met de
escalatie van een rebellie om alle blanken op te pakken, raakten ook 30 paters, drie broeders en 32 zusters
montfortanen betrokken in het conflict. Eind oktober 1964 werden ze gevangengenomen en moesten ze
nog vele ontberingen en zware martelingen ondergaan voordat ze door Belgische huurlingen konden
worden bevrijd. Ze lieten twee zusters, een pater en een broeder achter.16 “De simba’s [rebellenstrijders],
waaronder ook vele christenen uit ons gebied, hadden het op ons gemunt voornamelijk omdat we blank
waren en kapitalist. Wij wilden imponeren door machtsvertoon. Voor de toekomst van de Kerk is het van
belang of we ons superioriteitsgevoel hebben afgelegd.”17
Uit een recent onderzoek door de Belgische historicus Vanysacker naar de vraag waarom zoveel
missionarissen en missiezusters het slachtoffer werden van de Simba-opstand, kwam naar voren dat de
achtergronden van de Simba-opstand niet simpel te herleiden waren tot de visie dat de band met het
westerse koloniale systeem de hoofdoorzaak was voor de woede tegenover de religieuzen. Achterliggende
factoren zoals de ellende van de plattelandsbevolking, de politieke corruptie, de invloed van communistisch
gezinde naties, het historische trauma van de slavenhandel, maar ook de factor toeval hebben eveneens
een rol gespeeld.18 Vanysacker signaleerde dat de dramatische gebeurtenissen het begin vormden van een
nieuw tijdperk voor de missies van congregaties en de Kerk in Congo. Daarbij vroeg hij zich af wat
congregaties heeft bewogen om terug te gaan naar Congo: “de innerlijke gedrevenheid […] is niet te
verklaren.”19
Toch betekende de tragische gebeurtenis niet het einde van de missie. Hoewel “missionarissen zijn
vermoord door degenen voor wie zij niets anders dan liefde kenden”20 wilden Mgr. Jansen, missieoverste
Klinkers en vooral de jongere missionarissen van de congregatie het missiewerk weer snel voortzetten. In
zijn afweging om terug te keren naar de bewoners van het missiegebied wees de bisschop echter op de
noodzaak tot een andere aanpak. “We moeten onze missioneringsmethode veranderen. Leken, catechisten
12 David van Reybrouck, Congo: Een Geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010), 256. De beweging kreeg vooral tijdens de
wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 een sterke impuls. De Congolese elite wist hier haar idealen te bundelen tot een
gezamenlijk doel: onafhankelijk worden van de kolonisator België.
13 Dries Vanysacker, Vergeten martelaars: Missionarissen in het oog van de Simba-opstand in Congo, 1964-1966 (Leuven: Acco,
2015), 31.
14 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 139.
15 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, “Rapport Diocees Isangi,” 20 juni 1968, 11.
16 H. Tielemans, Gijzelaars in Congo: Overzicht van de dramatische gebeurtenissen in het missiegebied Isangi tijdens de Congolese
rebellie 4 augustus 1964 – 27 februari 1965 (Tilburg: Henri Bergmans, 1966), 3.
17 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, “De opstand in Congo: Gebeurtenissen in het gewest Isangi,” Rapport Pater Schepers aan
de Vereniging van Hogere Oversten in België, 17 februari 1965, 6. Citaat van een montfortaanse missionaris in zijn rapport aan de
Vereniging van Hogere Oversten van België.
18 Vanysacker, Vergeten martelaars, 193-200.
19 Vanysacker, 203.
20 H. Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 1933-1993 (s.l.: Provincialaat Montfortanen, 1994), 155.
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en onderwijzers dienen de verantwoordelijkheid voor een christengemeenschap over te nemen.” Hij
beklemtoonde daarbij dat dit doel alleen haalbaar kon zijn indien “de Congolezen benaderd zouden worden
als mens.”21
De motieven om voor een andere aanpak te pleiten bleven onduidelijk. Waren het de bevindingen
die al in 1958 in een reflectie op het zilveren jubileum van het missiewerk erkend werden? Was het de
vijandige houding van de inlanders tijdens de Simba-opstand? Was het de veranderde politieke toestand
na de onafhankelijkheid van Congo en de daaruit voortvloeiende behoefte aan een eigen Congolese
identiteit? Of waren het juist vooral lokale elementen, zoals de sociaaleconomische en politieke
omstandigheden, de veranderingen in de lokale Kerk, de aanwezigheid van verschillende stammen, de
slechte toegankelijkheid van het gebied en de concurrentie van andere religies of denominaties? Mogelijk
was het doorslaggevende motief wel de sterke afname in het aantal montfortanen dat nog bereid was om
de missionaire opdracht in Congo voort te zetten? Maar het zou eveneens denkbaar kunnen zijn dat
persoonlijke motieven van de montfortanen, gebaseerd op hun Spiritualité Montfortaine en de inzichten
van de Belgische franciscaan Tempels (1906-1977), de motivatie vormden voor een andere aanpak.
De spiritijnse pater Albert de Jong CSSp concludeerde in zijn onderzoek naar missionaire evangelisatie
door Nederlandse missionarissen in Oost-Afrika, dat naast de onafhankelijkheid vooral het Tweede
Vaticaans Concilie, dat op 11 oktober 1962 begon en op 8 december 1965 afsloot, een gebeurtenis is
geweest met verstrekkende gevolgen voor de missiekerk aldaar. Het aggiornamento, ‘bij de tijd brengen’
van de Kerk had in zijn bevinding de inspiratie gevormd om de interne structuur van de lokale Afrikaanse
kerk, haar liturgie, catechese en pastoraat in een proces van inculturatie in te passen binnen de Afrikaanse
culturele en sociale omstandigheden.22 De positie van dominantie en overheersing die de missionarissen
voordien hadden ingenomen was daarbij veranderd in ondergeschiktheid en dienstbaarheid aan de jonge,
lokale Afrikaanse Kerk en haar christengemeenschappen. De vraag komt op in hoeverre de uitkomsten van
het Concilie ook voor de montfortanen in Congo hierin sturend zijn geweest. Zijn er directieven gekomen
vanuit het montfortaans bestuur of vanuit de leiding van de nog jonge Congolese kerkprovincie?
De Nijmeegse missioloog Frans Wijsen signaleerde dat vanaf het eind van de jaren vijftig, gedreven
door een nationalistisch denken, een ander inzicht was ontstaan over de taak van de missionaris. 23
Missionarissen ondervonden veel meer een uitdaging om in plaats van het brengen van de geest van
Christus naar Afrika deze juist bij de Afrikaan naar boven te halen en te laten incarneren. De geest van
Christus was immers al aanwezig in het denken en handelen van de Afrikaan. Wijsen concludeerde dat vele
missionarissen dan ook geen noodzaak meer zagen om de lokale cultuur waarin het materiële verweven
was met het spirituele, om te vormen naar een christelijke praktijk, gebaseerd op een westerse cultuur.
Ook de montfortanen leken deze weg te zijn ingeslagen. Zo schreef de missieoverste in november 1971 aan
de familieleden van zijn confraters dat “het doel van de missie in Congo het ontwikkelen van de Congolese
mens is opdat deze kan komen tot een hoger geluk, een samenspel van het aardse materiële met het
innerlijke”. 24 Hij refereerde aan de nieuwe aanpak om tot levende christengemeenschappen te komen. “De
Congolezen bepalen zelf het beleid en hebben er de leiding en controle over.”25 Het zijn de motieven om
tot deze significante verandering in een missiemethode te komen dat de aanleiding vormt voor een nader
onderzoek.
Archief Leuven-Isangi, Brief van Mgr. Jansen aan al zijn confraters, Congo-nieuws Bulletin 6 (13 juli 1965), 4.
A. H. de Jong, De Uitdaging van Vaticanum II in Oost-Afrika (Kampen: Uitgeverij Kok, 1994), 174. Inculturatie is het proces waarin
elementen uit een cultuur integreren in een andere cultuur zodanig dat er een nieuwe cultuur ontstaat.
23 Frans Wijsen, “Mission and multiculturalism: On communication between Europeans and Africans,” Exchange. Journal of
Missiological and Ecumenical Research 32 (2003), 263-264.
24 Archief Vroenhof-Valkenburg, Brief pater Bos aan de familieleden van de confraters, november 1971, Montfortaans Contactblad
5, nr. 4 (1971), 13-14.
25 Archief Leuven-Isangi, Visitatierapport van pater-provinciaal Vanderhallen, december 1969, Congo-Bulletin 38 (1969), p5-6,
21
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1.2

Afbakening, doel- en vraagstelling

Het onderzoek richt zich op de motieven die sinds de manifestatie in 1956 van een beweging van
nationalisme in Congo aan de basis hebben gestaan voor de substantiële aanpassingen van de
missiemethode welke de montfortanen in het bisdom Isangi doorvoerden na de Simba-opstand van 1964
en waarvan rond 1970 de contouren zichtbaar werden. Daarmee is het doel van deze thesis om meer inzicht
te krijgen in de crisis die montfortaanse missionarissen hebben ervaren bij hun evangelisatiewerk in het
Congolese missiegebied Isangi om daarmee een kenniskader te scheppen dat bijdraagt aan de
veranderingen in opvatting over de relatie tot Congolese inlanders. Bovendien probeert de thesis meer
inzicht te geven in de wijze waarop missionarissen hun idealen aanpasten aan een leefwereld waarin er
voor hen met de dekolonisatie en het Tweede Vaticaans Concilie veel veranderde. Om deze doelstelling te
bereiken staat daarom de volgende vraag centraal.
Wat zijn in de periode 1956-1970 voor de montfortaanse missionarissen in het Congolese
missiegebied Isangi de belangrijkste motieven om tot een vernieuwing in missiemethode te komen en
hoe kunnen we deze begrijpen?
Om tot een antwoord te komen op deze vraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd.
1. Wat waren de idealen van de congregatie van montfortanen voor hun missie naar Congo?
Deze vraag gaat op zoek naar de oorsprong van de congregatie en haar motivatie om een
missioneringsopdracht te gaan uitvoeren in het gebied Isangi in Congo. Centraal staat de periode tot
1956. Wat wilde de missie bereiken? Hoe werd dit aangepakt? Hoe zagen de missiewerkers destijds
hun relatie met de inlandse bevolking en met de Belgische kolonisator?
2. Hoe laat het missiegebied zich typeren?
Deze vraag probeert in beeld te brengen met welke lokale elementen de missionarissen te maken
hadden zoals de aanwezigheid van verschillende stammen, de toegankelijkheid van het gebied, de
concurrentie met andere religies of denominaties en de rol van de kolonisator.
3. Wat zijn de sociaaleconomische, kerkelijke en politieke omstandigheden waarmee de montfortanen in
de periode 1956-1970 in Isangi te maken hadden?
Deze vraag schetst de omgeving van de montfortanen gedurende drie periodes: de laatste jaren onder
koloniaal bewind (1956-1960), de eerste jaren van onafhankelijkheid waaronder de Simba-opstand met
de gijzeling en bevrijding van de montfortanen (1960-1964), en de herstart van de missie met een
nieuwe aanpak (1965-1970).
4. Wat betekent het Tweede Vaticaans Concilie voor de opdracht aan de montfortanen in Congo?
Deze vraag richt zich op de vernieuwingen die de richtlijnen van Vaticanum II verlangden over de
aanpassingen in het apostolaat in missiegebieden. In hoeverre vormden zij een inspiratie voor de
montfortaanse missionarissen om tot een herziening van hun missiemethode te komen? Wat hoopten
de montfortanen van het Concilie?
5. Hoe is de receptie van de nieuwe missiemethode na de doorwerking van Vaticanum II en de
aanpassingen als gevolg van de dekolonisatie van Congo, tien jaar na haar onafhankelijkheid?
Deze vraag gaat op zoek naar manifestaties van de nieuwe missieaanpak en hoe deze in het bisdom
Isangi ontvangen werden door de inlandse bevolking en de montfortaanse congregatie.
6. Welke motieven zijn fundamenteel gebleken voor het vernieuwingsproces?
Deze vraag probeert te achterhalen welke motieven het meest sturend zijn geweest om tot een
vernieuwing van de missiemethode te komen.
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1.3

Verheldering van de voornaamste termen

De vraagstelling bevat de begrippen missie en missiemethode. In het licht van de onderzoeksvraag en doel
van het onderzoek verlangen deze een nadere afbakening.
Missie
Het woord missie komt van het Latijnse missio dat zending betekent. Het evangelie van Johannes verwijst
als enige evangelie expliciet naar missie wanneer deze spreekt van de zending van de Zoon door de Vader
en de zending van de Heilige Geest (Johannes 20:21-23). Door de zending worden alle mensen in staat
gesteld met God te communiceren. 26 Voor de montfortanen was zending het bijzondere doel van de
congregatie. Artikel 2 van hun Regel uit 1953 schreef voor dat een montfortaan zich dient in te zetten om
door missie-apostolaat het Rijk van Jezus te vestigen zowel onder gelovigen als onder andersdenkenden en
ongelovigen.27 De Regel verlangde zowel een missio ad intra, een zielzorg gericht op het ontwikkelen en
hernieuwen van de christelijke geest onder gelovigen, 28 als een missio ad extra, een bijdrage aan het
vestigen van het christendom in de gestalte van de Rooms-Katholieke Kerk in gebieden die door de Kerk
aan de congregatie zijn toevertrouwd.29
Missiemethode
Missiemethode of pastorale methode verwijst naar de wijze waarop de montfortanen het doel van een
missie willen bereiken. De Regel uit 1953 verlangde dat de montfortanen alle werkzaamheden in de
missielanden op zich zouden nemen die voor de vestiging en de uitbreiding van de christelijke godsdienst
noodzakelijk geacht werden.30 Daarbij dienden ze de richtlijnen van de Kerk en de missieoverste te volgen;
een eigen zienswijze mocht slechts toegepast worden na goedkeuring door dit gezag.31 Pastoraat, onderwijs
en ziekenzorg vormden de pijlers van de missiemethode. Het succes van de methode werd afgemeten aan
de toename van het aantal dopelingen, communies, huwelijken en priesterroepingen.32 Als voorbereiding
op het missioneringswerk kregen studenten in de apostolische scholen van de congregatie een vorming tot
priester. 33 De opleiding omvatte alle studies die door het Kerkelijk Recht waren vastgelegd. 34 Behalve
ontmoetingen met missionarissen, vooral tijdens het jaarlijkse missiefeest, omvatte de opleiding geen
verdere missiologische scholing.35

1.4

Typering van de voornaamste bronnen en status quaestionis

Onze voornaamste bronnen zijn de briefwisselingen tussen de montfortanen in het missiegebied en de
leden van de congregatie in haar provincies Nederland en België. 36 De brieven bevinden zich in de archieven
van de congregatie in ‘Huize Vroenhof’ in Valkenburg en in het ‘Montfortaans Mariaal Centrum’ in Leuven.
Enkele zijn afkomstig uit de archieven van de Katholieke Documentatie Centra van de Radboud Universiteit
Nijmegen (KDC) en de Katholieke Universiteit Leuven (KADOC). De archieven hebben niet alle brieven
Frans Wijsen, Seeds of Conflict in a haven of peace: From religious studies to interreligious studies in Africa (Amsterdam-New
York: Editions Rodopi B.V., 2007), 23-24.
27 A. Welters, vertaler, D + S Constituties S.M.M. van de priesters-missionarissen van het Gezelschap van Maria. (Rome: Generalaat
Montfortanen, 1953), Artikel 2, 6.
28 Welters, Constituties 1953, Artikel 233, 61.
29 Welters, Artikel 249, 64.
30 Welters, Artikel 250, 64.
31 Welters, Artikel 251, 64-65.
32 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Formulier “Propaganda Fide, Prospectus Status Missionis 1956-1957”, ingevuld door de
missieoverste op 25 september 1957
33 Welters, Constituties 1953, Artikel 265, 67.
34 Welters, Artikel 298, 73.
35 A. H. de Jong, De Missionaire opleiding van Nederlandse Missionarissen (Kampen: Uitgeverij Kok, 1994), 42, 44-45.
36 Archief Vroenhof-Valkenburg, Montfortaans Contactblad 1, nr. 1 (1967), 16-17. Het bestuur van de congregatie is sinds 1905
gedecentraliseerd. Naast de provincie Frankrijk is destijds de provincie Nederland opgericht. Op 11 juni 1966 werd het Belgische
deel hiervan afgesplitst als Belgische Vice-provincie. Het gebied van België en Congo kreeg hierdoor een eigen bestuur.
26
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kunnen ontsluiten.37 Veel brieven blijken niet bewaard of vernietigd38 te zijn; andere zijn gekwalificeerd als
zeer persoonlijk en daardoor niet toegankelijk. Toch kan met de tientallen brieven van de missieoverste, de
montfortaanse bisschop en brieven van missionarissen aan jonge seminaristen of aan hun familie een beeld
gereconstrueerd worden van de dagelijkse praktijk in het missiegebied. Behalve de verschillende
briefwisselingen bevatten de archieven ook rondzendbrieven van de bisschop aan de missionarissen,
notulen en verslagen van vergaderingen, publicaties in periodieken en tijdschriften, dagboeken,
necrologieën en homilieën, gedachtenisprentjes, studies en rapporten over ontwikkelingen in het
missiegebied, de constituties van de congregatie uit 1953 en beeldmateriaal zoals foto’s en landkaarten.
Een voorname bron voor deze studie waren de verslagen van de kapittelvergaderingen van de
congregatie, zowel van het algemeen bestuur als van de Nederlandse en Belgische provincies. Zo toonden
de kapittelvergaderingen in 1958, 1964 en 1969 van het algemeen bestuur, het hoogste gezag binnen de
congregatie, hoe de orde omging met verlangens van confraters die werkzaam waren in missiegebieden
waar de plaatselijke omstandigheden sterk veranderden. Voor de ontwikkelingen bij de montfortanen in
Isangi kon hieruit een treffend beeld geschetst worden van de crisis die zij hebben ervaren in hun
evangelisatiewerk en de wijze waarop ze deze wisten te overwinnen.
Belangrijke bronnen waren eveneens de publicaties van de congregatie in hun maandelijks
verschijnende tijdschrift Pro Nostris en het tweewekelijkse blad Congo-Bulletin. Pro Nostris dat voor het
eerst verscheen in 1946 en uitsluitend bestemd was voor de leden van de Nederlandse provincie, bevatte
naast officiële stukken van het provinciaal bestuur, benoemingen en overlijdensberichten met een
beknopte necrologie, voorts verslagen van visitaties aan missiegebieden, uittreksels van brieven van
missionarissen en korte artikelen over een missiegebied. 39 Congo-Bulletin was vooral bedoeld voor de
montfortanen in Isangi. Na de hervatting van de missie in 1966 wilde de missieoverste dat zijn
missionarissen sneller en vollediger geïnformeerd zouden worden. Alle verzonden en ontvangen nietpersoonlijke brieven en voor het missiegebied relevante berichten in Afrikaanse kranten en tijdschriften
werden daarop gebundeld in deze nieuwe periodiek.40
Naast deze interne periodieken publiceerde de congregatie ook tijdschriften die toegankelijk waren
voor een breder publiek. Van belang waren vooral het blad L’Écho Montfortain, uitgegeven door het
algemeen bestuur van de congregatie in Rome, en het Montfortaans Contactblad, sinds 1967 uitgegeven
door de Nederlandse Provincie van de montfortanen. Beide bladen bevatten artikelen waarin vooral
gebeurtenissen binnen de congregatie zoals wijdingen, benoemingen en overlijdens, bestuurlijke
wijzigingen, de betekenis van Vaticanum II en de voortgang van het missiewerk centraal stonden.
Behalve archiefdocumenten uit de archieven van de montfortanen zijn tevens archieven van de
Vereniging der Hogere Oversten (VHOB) en de paters van Scheut geconsulteerd. De VHOB of Assemblée
des Supérieurs majeurs de Belgique (ASBL) was op 21 mei 1954 opgericht na een verzoek van het Vaticaan
aan al haar kerkprovincies om meer samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende religieuze
orden en congregaties.41 Waardevol voor het onderzoek waren met name studies over de kerk in Congo en
verslagen van vergaderingen waarin de oversten van de Belgische congregaties, waaronder ook de
montfortaanse, de hervorming van hun missiemethodes bespraken.42
Email mevrouw Lambrichts, archivaris, aan auteur, 16 december 2016. Het archief van het montfortaanse generalaat in Rome
was niet beschikbaar vanwege een digitale transitie.
38 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Bijlage Nos Regions Missionnaires,” 22 januari 1969, 46-54. Het archief
van de montfortanen in Isangi-Congo is verloren gegaan tijdens de Simba-opstand in 1964.
39 Archief Vroenhof-Valkenburg, Pro Nostris 1 (1946), 1.
40 Archief Leuven-Isangi, Dossier Congo-bulletins, Congo-bulletin 1 (juni 1965).
41 Archief KADOC KU Leuven, Archieven Vereniging van Hogere Oversten van België (VHOB), 1956-2005/Aanvulling 3/Algemeen
secretariaat, BE/942855/710/D121.
42 Archief KADOC KU Leuven, Archieven scheutisten (CICM) Generalaat, 1862-1967, Congo in general, BE/942855/1262/4471.
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Een bijzondere bron vormden de dagboeken van twee montfortanen met hun ervaringen tijdens de
opstand in 1964.43 Hierin tekenden zij een indringend beeld van de woede die de Congolezen uitten naar
blanken. Ook de bijdrage van een missionaris aan een onderzoek van de hogere oversten in de VHOB gaf
daarover een goed inzicht. 44 Een andere bijzondere bron waren de necrologieën, homilieën en
gedachtenisprentjes van Mgr. Jansen45 en missieoverste Klinkers.46 Zij toonden hoe medeconfraters hen
karakteriseerden en hun drijfveren typeerden voor het evangelisatiewerk.
Naast de schriftelijke bronnen hebben we gebruik gemaakt van orale bronnen. Ons onderzoek heeft
immers betrekking op een historisch proces in het recente verleden waarvan de schriftelijke bronnen
mogelijk onvolledig zijn47 en bovendien geen inzicht geven in karakters van mensen en de wijze waarop
relaties onderhouden werden. Uit de collectie van de KomMissie Memoires (KMM) 48 kozen we de
opgetekende herinneringen van een tweetal montfortanen die gedurende de periode van onderzoek in
Congo en Malawi de vernieuwing van hun missiemethode hadden begeleid.49 Tevens analyseerden we een
interview met een Nederlandse missionaris van Scheut die vanuit een naburig bisdom nauwe relaties had
onderhouden met de montfortanen.50 Naast deze interviews hebben we nog op ons onderzoek gerichte
gesprekken gevoerd met enkele montfortaanse missionarissen. Vooral het tweegesprek met pater Jan Bos
die in de periode 1959-1998 zijn missieopdracht vervulde in het bisdom Isangi waarvan de laatste 28 jaar
als missieoverste en provinciaal-vicaris, gaf veel wezenlijke gegevens over de cultuur, de stemming en de
vroomheidbeleving die destijds bestond in het missiegebied.51
In de academische literatuur blijkt uit het werk uit 1994 van A.H. de Jong CSSp dat er nog grote
lacunes bestaan in de missiehistoriografie van Nederlandse congregaties.52 Zijn studie in het kader van het
onderzoek Missie op een keerpunt in de context van Oost-Afrika 53 waarin hij ook de montfortaanse
congregatie heeft betrokken, vulde de leemtes in over (1) de rol die Nederlandse missionarissen hebben
gespeeld in het Afrikaans nationalisme in Oostelijk Afrika54, (2) hoe deze missionarissen zijn voorbereid op
hun missionaire taak,55 en (3) de rol die Nederlandse missionarissen hebben vervuld in het toepassen van
de uitkomsten van het Tweede Vaticaans Concilie. 56 Zo kwam hij tot een beschrijving van factoren en
motieven die voor de Nederlandse missionarissen waaronder de montfortanen in Malawi, in de periode
1945-1975 in Oost Afrika aan de basis hebben gestaan van substantiële aanpassingen in hun

Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek Pater Tielemans, december 1964; Dagboek Pater Jacobs, 17 december 1964.
Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Antwoord pater Schepers op vragenlijst VHOB van 12.02.1965, 17 februari 1965.
45 Archief Leuven-Isangi, Dossier bisschop Jansen, Annonce van overlijden 23 april 1988, Necrologie 20 april 1988, Homilie door
pater Fabry SMM, provinciaal van de Belgische Provincie, 27 april 1988.
46 Archief Vroenhof-Valkenburg, Dossier pater Klinkers, Gedachtenisprentje, Necrologie 18 maart 1990, Homilie door pater
Tachelet SMM, 31 maart 1990.
47 A. H. de. Jong, Missiegeschiedenis en oral history. Een methodische terreinverkenning aan de hand van de KMM-documentatie
(Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 16: 121-134, 1986), 124. Missionarissen lieten relatief weinig geschreven bronnen na.
48 A. H. de Jong, Missie en politiek in Oostelijk Afrika. Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme in Kenya, Tanzania en
Malawi 1945-1965 (Kampen: Uitgeverij Kok, 1994), 22. Deze commissie werd in 1976 ingesteld met als doel om een documentatie
van herinneringen van Nederlandse missionarissen op te bouwen door middel van interviews. Haar werk heeft in 1989 geleid tot
de publicatie door het KDC van het boek Missie verhalen. Interviews met missionarissen. Deel II Afrika.
49 Archief KMM 286, interview met P. Keulen SMM. Pater Keulen werkte in de periode 1938-1957 in Isangi-Congo. Archief KMM
824, interview met J. Dirkx SMM. Pater Dirkx droeg in de periode 1959-1984 in belangrijke mate bij aan het opzetten van
christengemeenschappen in Malawi.
50 Archief KMM 022, interview met H. Bardoul CICM.
51 J. Bos SMM, interview door auteur, 3 maart 2017, transcriptie gecontroleerd door J. Bos, 13 maart 2017.
52 A. H. de Jong, Missie en politiek in Oostelijk Afrika, vii.
53 de Jong, vii. Het onderzoek Stegon 230-117-102 Berg en Dal 1993 richtte zich op de rol van Nederlandse missionarissen in het
politieke en kerkelijke ontvoogdingsproces in Tanzania, Kenya, Uganda en Malawi 1945-1975.
54 A. H. de Jong, Missie en politiek in Oostelijk Afrika, 1.
55 A. H. de Jong, De Missionaire opleiding, 2.
56 A. H. de Jong, De Uitdaging van Vaticanum II, 1.
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missiemethode. Of deze bevindingen ook gelden voor de montfortanen in andere delen van Afrika zoals in
hun missiegebieden in Congo en Mozambique, kon niet uit de literatuur worden vastgesteld.
Van groot belang voor ons onderzoek was de eigen geschiedschrijving door de montfortanen. De
biografie die pater Eyckeler SMM in 1958 publiceerde over de stichter van de congregatie Louis-Marie
Grignion de Montfort,57 verheldert met name de montfortaanse wijze van leven die destijds gangbaar was.
Over het missiewerk in Congo zijn vooral door Pater Tielemans SMM diverse publicaties uitgebracht. In zijn
boek Montfortanen in Zaïre: 1933-199358 beschrijft hij in detail hoe de montfortanen hun missie in Isangi
hebben aangepakt. Voor het deel over de Simba-opstand putte hij uit zijn dagboek en zijn eerdere
publicaties Gijzelaars bij de rebellen59 en Gijzelaars in Congo,60 waarin hij een zeer aangrijpend beeld van
de vernederingen had geschetst die hij en zijn confraters in deze periode hadden ondergaan. Zijn publicaties
tonen een indringend beeld van de crisis die hij en de montfortanen in Congo hebben ervaren.
De geschiedschrijving Montfortanen in de Lage Landen, “een klein en arm gezelschap” door pater
Schoffeleers SMM, geeft een inkijk in de volledige historie van de congregatie vanaf de geboorte van haar
stichter in 1673 tot 2006, het jaar waarin de montfortanen herdachten dat zij 125 jaar eerder hadden
moeten uitwijken naar Nederland.61 Na zijn priesterwijding in 1955 was hij naar Malawi vertrokken waar hij
al spoedig ontdekte dat een evangelisatie gebaseerd op een zuiver westerse versie van het christendom,
nooit kon slagen. Na een studie antropologie aan de universiteit Lovianum in Kinshasa en de universiteit
van Oxford keerde hij terug naar Malawi om het missiewerk weer op te pakken. Als docent en missionaris
experimenteerde hij er onder meer met het inpassen, in een proces van inculturatie, van de evangelische
boodschap binnen de Afrikaanse culturele en sociale omstandigheden. In 1976 keerde hij terug naar
Nederland als hoogleraar religieuze antropologie. Van belang voor ons onderzoek waren vooral zijn met
een academische distantie beschreven visies op de bestuurlijke en missionaire ontwikkelingen binnen de
montfortaanse congregatie.
Een bijzondere geschiedschrijving vormde de verhandeling De montfortaanse missie in Belgisch
Kongo, 1933-1958 uit 1975 van de historicus Jan Tachelet, zelf montfortaan, voor zijn licentiaat
Missiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Hierin reconstrueerde hij hoe de montfortanen tot aan
hun zilveren jubileum een christendom hebben uitgedragen in een missiegebied met zeer verschillende
bevolkingsgroepen. Elke groep kende een eigen samenhang en geschiedenis. Alle groepen waren
onderworpen aan de koloniale overheersing en aan een Kerk die niet open stond voor andere culturen.62
Om inzicht te verwerven in de betekenis van Vaticanum II voor het vervullen van de missieactiviteiten hebben we ons laten leiden door de visie van A. Camps OFM.63 In zijn referaat op 23 september
1966 voor de hogere oversten in de VHOB gaf hij de verschillende congregaties waaronder de
montfortanen, een handreiking voor een passende vernieuwing van hun missiemethodes. 64 Voor de
montfortanen zijn we daarna nog specifiek nagegaan wat hun verlangens waren tegenover Vaticanum II en

57 P. Eyckeler, De H. Montfort, Louis-Grignion, 1673-1716, apostolisch missionaris, stichter van de Paters Montfortanen en van de
Dochters der Wijsheid (Maastricht: Ernest van Aelst, 1958).
58 H. Tielemans, Montfortanen in Zaïre.
59 H. Tielemans, Gijzelaar bij de rebellen (Eindhoven: s.n., 1965).
60 H. Tielemans, Gijzelaars in Congo.
61 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 14. Het boek besteedt veel aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandse en
Belgische provincies. Het volgt het grondpatroon van pater Michel Bertrand SMM Histoire des Missionnaires Montfortains (1997)
dat als sleutelboek geldt voor de montfortaanse identiteit.
62 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 139.
63 A. Camps, “De missionaire activiteit van de Kerk.” in Het Concilie in kort bestek, onder redactie van V. Heijlen et al. (Roermond
en Maaseik: J.J. Romen en Zonen, 1966), 80-97.
64 Archief KADOC KU Leuven, Archieven VHOB, 1956-2005/Aanvulling 2/Missiecomité, BE/942855/710/D77, “De Missionaire
Activiteit van de Kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie,” Lezing door P.H.J. Camps OFM voor de Hogere Oversten van België en
verantwoordelijken der Missionerende Orden en Congregaties, zowel mannelijke als vrouwelijke, 23 september 1966.

Pag. 8

hoe hun receptie was van de uitkomsten van het Concilie over vernieuwing in de missieactiviteiten van de
Kerk.65 Het werk van de historici Fouilloux, Lamberigts en Declerck heeft ons daarbij inzicht gegeven in het
verloop van Vaticanum II en hoe haar uitkomsten tot stand zijn gekomen. 66 Voor de benodigde
historiografische inbedding van Congo in de onderzoeksperiode hebben we voornamelijk publicaties
bestudeerd van de historici Ceuppens67, Eynikel68, Schalbroeck69 en Vanysacker70.

1.5

Methodische verantwoording

Dit onderzoek wil een beter begrip verkrijgen over de motieven van de montfortanen in Congo om in een
relatief korte periode (1956-1970) hun missiemethode substantieel te vernieuwen. De studie probeert
daarmee het inzicht te verdiepen in de crisis die montfortaanse missionarissen hebben ervaren bij hun
evangelisatiewerk dat immers vanwege een veranderde leefwereld, mede als gevolg van de
onafhankelijkheid van Congo en de uitkomsten van Vaticanum II, om een ander missionair handelen vroeg.
Onderzoek filosofie, methode en strategie
De onderzoeksvraag richt zich op een periode in het recente verleden waarin de congregatie van
montfortanen in de loop van vijftien jaar een aantal veranderingen doorvoerde in de aanpak van hun
missieopdracht in Congo. Het onderzoek geeft daarom een longitudinale vorm aan een verleden. 71 Het is
hiervoor van wezenlijk belang dat de bronnen toelaten om voor de onderzochte periode een betrouwbaar
en valide historisch beeld te kunnen schetsen.72 Als primaire bronnen73 beschouwen we vooral politiekjuridische documenten die we mochten raadplegen in de archieven van de montfortaanse congregatie. Dit
betrof officiële stukken en publicaties uit de onderzochte periode geproduceerd door de congregatie, de
Kerk in Congo en het Vaticaan, maar ook brieven, memoires, dagboeken, studies en rapporten, homilieën,
necrologieën, gedachtenisprentjes en beeldmateriaal. Daarnaast zien we als primaire bronnen
archiefdocumenten van KADOC die inzicht geven in de samenhang tussen de montfortaanse visie over de
vernieuwing van de missiemethode en opvattingen bij andere Belgische congregaties. Zij komen uit de
archieven van de paters van Scheut en de VHOB.74
Als belangrijke secundaire bronnen75 beschouwen we de eigen geschiedschrijving van Schoffeleers76
en Tielemans 77 en de verhandeling van Tachelet. 78 Als montfortaanse missionarissen hebben zij een

Vaticanum II, “Congo. Vol. Series I Volumen II Pars V: Africa,” in Acta et documenta concilio oecumenico Vaticano II Apparando,
onder redactie van Cura et Studio secretariae pontificiae commissionis centralis praeparatoriae concilii (Città del Vaticano: Typis
Polyglottis Vaticanis, 1960), 198-199.
Vaticanum II, “Congregationes Religiosae Clericales, Vol. Series I Volumen II Pars VIII: Superiores Generales Religiosorum,” in Acta
et documenta concilio oecumenico Vaticano II Apparando, onder redactie van Cura et Studio secretariae pontificiae commissionis
centralis praeparatoriae concilii (Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1960), 157-158, 161.
66 Mathijs Lamberigts en Leo Declerck, Het Concilie Vaticanum II 1962-1965 (Antwerpen: Halewijn / Adveniat, 2015).
67 Bambi Ceuppens, Congo made in Flanders? Koloniale Vlaamse visies op "blank"en "zwart" in Belgisch Congo (Gent: Academia
Press, 2003).
68 Hilde Eynikel, Onze Kongo. Portret van een koloniale samenleving (Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1983).
69 Ivo Schalbroeck, Belgisch Kongo. De dekolonisatie van een kolonie (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 1986).
70 Vanysacker, Vergeten martelaars.
71 Alan Bryman, Social Research Methods (Oxford: Oxford University Press, 2012), 66. De vraagstelling van het onderzoek richt zich
immers op een verandering die zich geleidelijk voltrekt gedurende een bepaalde tijdsperiode.
72 Albert van der Kaap, “Histoforum. Artikelen over geschiedenisdidactiek 2012,” geraadpleegd op 31 mei 2016,
http://histoforum.net/2012/bruikbaarheidvanbronnen.html.
73 Harry Jansen, Triptiek van de Tijd: Geschiedenis in Drievoud (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2010), 83. Primaire bronnen hebben
betrekking op materiaal dat geproduceerd is in de periode die wordt onderzocht.
74 Archief KADOC KU Leuven, Archieven scheutisten (CICM) Generalaat, 1862-1967, Congo in general, BE/942855/1262/4471.
75 Jansen, Triptiek van de Tijd, 83. Secundaire bronnen hebben betrekking op de literatuur om meer te weten te komen over de
periode die wordt onderzocht. Deze literatuur is vaak afkomstig van andere historici.
76 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen.
77 Tielemans, Montfortanen in Zaïre.
78 Tachelet, “De Montfortaanse missie.”
65
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voorsprong omdat ze de montfortaanse leefomgeving goed kennen. Maar hun engagement kan ertoe
leiden dat ze in hun geschiedschrijving hun betrokkenheid niet kunnen loslaten.
Eveneens als secundaire bronnen zien we de geraadpleegde orale bronnen79. Hiervoor zijn meerdere
redenen. (1) De orale bronnen bestaan uit gesproken herinneringen van de missionarissen aan hun leven,
aan mensen die zij gekend hebben en gebeurtenissen waarvan zij getuige zijn geweest of waarin zij
participeerden.80 (2) De informanten grijpen terug op herinneringen die een periode van meer dan twintig
jaar overbruggen en bovendien niet relevant hoeven te zijn voor de situatie in Congo, met name bij
diegenen die niet in Congo gewerkt hebben. (3) Er zijn slechts vijf orale bronnen waarvan niet meer dan
twee informanten een achtergrond kennen in Isangi gedurende een deel van de onderzoeksperiode. De
orale bronnen zijn vooral complementair, bedoeld om de schriftelijke archiefbronnen te verduidelijken en
supplementair, erop gericht om een beeld te verkrijgen van datgene dat niet uit de archiefgeschriften af te
leiden valt, zoals karakters van mensen en de wijze waarop relaties werden onderhouden en vroomheid
werd beleefd. De orale bronnen blijken een wezenlijke aanvulling te zijn voor ons onderzoek. Een gesprek
met een missionaris, zelfs wanneer deze niet ter plekke werkzaam was geweest, heeft ons tot nieuwe
gezichtspunten kunnen inspireren. Natuurlijk is de distantie niet zo eenvoudig als bij schriftelijke bronnen
maar de prikkel is meer uitgesproken.
Tenslotte beschouwen we als secundaire bronnen de monografieën van de Jong81, de geraadpleegde
historisch-wetenschappelijke werken voor de benodigde historiografische inbedding van Congo in de
onderzoeksperiode82, de theoretische achtergronden over Vaticanum II83 en de publicaties in Afrikaanse84
en Nederlandse kranten.
De primaire bronnen zijn anders gelezen dan de secundaire, want ze vereisen leeswijzen die zich
richten op het vinden van voor het onderzoek relevante informatie.85 We zochten vooral naar standpunten,
uitdrukkingen van een attitude van de missionarissen naar de inlandse bevolking, formuleringen die wijzen
op een behoefte voor een andere aanpak en informatie over ontwikkelingen binnen en buiten de
congregatie die van invloed konden zijn op de invulling van de missiemethode.86 Naast de informatieve
leeswijze, om te leren wat werkelijk heeft plaatsgevonden en de synoptische leeswijze, om het doel van
een tekst en de bedoeling van de auteur te achterhalen, hanteerden we tevens de leeswijze van de
hermeneutiek,87 het interpreterend lezen. Hermeneutisch lezen houdt immers niet op bij de betekenis van
de tekst en de intentie van de auteur, maar bekijkt ook de sociale en historische context waarbinnen de
79 De orale bronnen bestaan uit eigen interviews met montfortanen die in Congo of Malawi werkzaam waren en de interviews uit
de KMM-collectie met twee montfortanen en een missionaris van Scheut. De orale bronnen in het KMM-bestand zijn niet
doelgericht op onze vraagstelling tot stand gekomen. Zie hiervoor A. H. de Jong, Missiegeschiedenis en oral history, 125.
80 A. H. de Jong, Missiegeschiedenis en oral history, 123.
81 A. H. de Jong, De Missionaire opleiding. A. H. de Jong, Missie en politiek in Oostelijk Afrika. A. H. de Jong, De Uitdaging van
Vaticanum II. De studie van de Jong was gestart op initiatief van de KMM om na te gaan in hoeverre de door haar gemaakte en
verzamelde interviews met Nederlandse missionarissen bruikbaar zouden zijn om bij te dragen aan de missiehistoriografie in
Nederland.
82 Het betreft hier werken van de historici Ceuppens, Eynikel, Schalbroeck en Vanysacker (Zie hiervoor hoofdstuk 1.4)
83 Vooral het artikel van Camps en het werk van Lamberigts en Declerck geven inzicht in de betekenis van Vaticanum II. (Zie hiervoor
hoofdstuk 1.4)
84 Archief Leuven-Isangi, Dossier L’Agence de presse D.I.A. Het betreft hier voornamelijk artikelen van het Persagentschap
Documentation et Information Africaines (D.I.A.). D.I.A. werd opgericht in 1956 door de vergadering van de gezamenlijke
bisschoppen in Congo, Rwanda en Burundi. Tot 1965 financierde het episcopaat het agentschap. Hierna werd het een onafhankelijk
opererend orgaan. Het doel van D.I.A. was het verzamelen, documenteren en verspreiden van informatie voor en over Afrika.
85 Jansen, Triptiek van de Tijd, 83.
86 Documenten met sleutelwoorden zoals missiemethode en methode van aanpak, maar ook teksten en uitspraken die wijzen op
een dienstbaarheid door bevoogding vanuit een attitude van hiërarchie tegenover de lokale bevolking, of op een dienstbaarheid
waarin de Congolezen ondersteund worden in het dragen van verantwoordelijkheid, werden zo verzameld en geclassificeerd op
hun relevantie voor de vraagstelling van het onderzoek.
87 Jansen, Triptiek van de Tijd, 15, 86. De term hermeneutiek is ontleend aan het Griekse woord hermeneus, dat tolk betekent.
Volgens de hermeneutiek wordt historische kennis geboren uit het inlevend verstaan van de mensen van vroeger.
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bron werd geproduceerd. Deze leeswijze was van belang omdat zij een inzicht kon geven in de
achterliggende motieven van het missionair handelen.88
We volgden daarmee een inductieve onderzoekbenadering met een interpretivistische
epistemologische89 oriëntatie. We zochten naar nieuwe inzichten door de montfortanen in hun context te
plaatsen en ze van binnenuit te willen begrijpen (verstehen) en niet door een verklaring (erklären) op basis
van empirische wetmatigheden.90 De montfortanen stonden immers niet op zichzelf maar waren zowel
subject als object. Zij acteerden als waarnemer maar werden tegelijk ook waargenomen. Zij waren
verbonden met de missionaire opdracht van de montfortaanse congregatie en konden hun betrokkenheid
hiermee niet afleggen.91 Als onderzoeker gingen we daarbij empathisch te werk. We probeerden ons in te
leven in de gedachtegang van de montfortanen waarom en hoe zij waren gekomen tot een aanpassing in
hun missiemethode maar onthielden ons van waardeoordelen. De godsdienstwetenschapper Ninian Smart
noemt dit gestructureerde empathie. Deze empathie lieten we hand in hand gaan met methodische
distantie: maximale toenadering met behoud van afstand.92
Betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit
De keuze voor een kwalitatief onderzoek volgens een inductieve benadering met een archiefonderzoek als
onderzoeksmethode, kent enkele gevaren die de betrouwbaarheid en validiteit van de bevindingen
negatief kunnen beïnvloeden.
Betrouwbaarheid hangt samen met de mate waarin bevindingen onafhankelijk zijn van toeval: in
hoeverre zijn de bronnen controleerbaar en inzichtelijk? 93 Voor de raadpleging van bronnen in het archief
van de montfortaanse congregatie van de Nederlandse en Belgische provincies bestonden, behalve voor de
documenten die als persoonlijk geclassificeerd waren, geen restricties. Het archief van de Nederlandse
provincie bleek volledig digitaal beschikbaar en beschikte bovendien over een zoekindex. Van het archief
van de Belgische provincie kon van elk origineel document een kopie gemaakt worden. Van beide archieven
zijn alle ter beschikking staande bronnen onderzocht. Omwille van controleerbaarheid en inzichtelijkheid
zijn de voor het onderzoek relevante bronnen verzameld in een overzicht met voor elke bron haar
herkomst, context, datering en een excerpt. In het overzicht zijn tevens de beschikbare en relevante
bronnen uit de archieven van de paters van Scheut en de VHOB opgenomen. Daarnaast bevat het overzicht
de verslagen van de orale bronnen. Eén verslag is door de geraadpleegde missionaris gecontroleerd.94
Validiteit heeft betrekking op de juistheid van de onderzoeksbevindingen: in hoeverre vormen deze
een weergave van datgene wat zich feitelijk in de praktijk heeft afgespeeld?95 De archieven hebben niet
slechts documenten ontsloten van de bisschop en de missieoverste, maar ook documenten van andere
Bryman, Social Research Methods, 560.
Jansen, Triptiek van de Tijd, 15. Epistemologische vraagstukken gaan over de manieren om tot betrouwbare kennis te komen. De
interpretivistische oriëntatie stelt dat een historische verklaring de achterliggende betekenis en verschijnselen beschrijft en
verheldert.
90 J. Kamp et al., Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), 26. Het begrip
verstehen (verstaan of begrijpen) staat tegenover het begrip erklären (verklaren). Terwijl verstehen een resultaat is van een proces
van voortdurende interpretatie van informatie uit primaire en secundaire bronnen, is erklären de uitkomst van een empirische
analyse van zintuigelijke waarnemingen die controleerbaar en herhaalbaar zijn.
91 Bryman, Social Research Methods, 32. De ontologische oriëntatie is daarmee constructivistisch. Ontologische vraagstukken gaan
over het karakter van maatschappelijke verschijnselen. Deze kunnen gezien worden als op zichzelf staand en onafhankelijk
opererend van degenen die het verschijnsel mogelijk maken (een objectivistische oriëntatie) of, zoals in ons onderzoek, als een
maatschappelijke constructie opgebouwd uit het denken en handelen van de montfortanen en de montfortaanse congregatie (een
constructivistische oriëntatie).
92 George Chryssides en Ron Geaves, The Study of Religion. An Introduction to Key Ideas and Methods (London-New York:
Continuum, 2007), 227-228.
93 Bryman, Social Research Methods, 46, 405.
94 Bos, interview.
95 Bryman, Social Research Methods, 46.
88
89
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auteurs in dezelfde en andere sociale en politieke contexten en tijdshorizonten. Om te komen tot een
feitelijk nauwkeurige betekenis van alle bronnen heeft een proces van interpretatie plaatsgevonden
volgens de zogenoemde hermeneutische cirkel. Een interpretatie verloopt in een cirkelbeweging van detail
naar grotere eenheid en van grotere eenheid naar detail. Van iedere bron is een interpretatie gemaakt.
Deze vormde daarmee een deeltje van een groter geheel. Vervolgens is vanuit al deze deeltjes een
interpretatie van een geheel ontwikkeld. Daarna zijn de deeltjes opnieuw geïnterpreteerd, maar nu in het
licht van de interpretatie van het geheel. Dat geheel is dan nogmaals geïnterpreteerd, maar nu in het licht
van de verbeterde interpretaties van de deeltjes. Het proces stopte toen er een bevredigende,
samenhangende interpretatie van het geheel was gevonden.96 Hiermee zijn de bevindingen getoetst op
hun interne validiteit.97 Daarnaast is nagegaan wat de reikwijdte is van het onderzoek: in hoeverre zijn de
bevindingen en de historische verklaring overdraagbaar op vergelijkbare of overeenkomstige situaties?98
De uitkomsten van de studies van Tachelet99 en de Jong100 hebben veel kennis in kaart gebracht over de
evangelisatie van Nederlandse congregaties in Afrika na WO-II. Ze geven daarmee een kader waartegen de
bevindingen van dit onderzoek kunnen worden getoetst op overdraagbaarheid naar congregaties in andere
delen van Afrika.
Representativiteit verwijst naar de vraag of de bronnen voldoende geschikt zijn om de
onderzoeksvragen te beantwoorden. 101 Van essentieel belang is om toegang te krijgen tot het
bronmateriaal en vervolgens voldoende bronnen te vinden met de voor het onderzoek benodigde
specifieke informatie. Alle beschikbare bronnen zijn geraadpleegd kunnen worden; bijna 300 bronnen
verschaften relevante informatie. De meeste geschriften, vooral de briefwisselingen, bleken gericht te zijn
op het beheer van de missioneringsopdracht. Zij waren meestal informatief of administratief van karakter
en als zodanig onderdeel van een proces. Sommige geschriften waren net als de interviews retrospectief;
ze rapporteerden bovendien persoonlijke zienswijzen over ontwikkelingen in het missiegebied of binnen
de wereldlijke en kerkelijke overheid. Vooral deze bronnen gaven inzicht in hoe de missionarissen de
inlanders zagen en hoe ze deze benaderden. Een klein aantal bronnen reflecteerde over eigen keuzes,
vooral in de periode waarin Congo onafhankelijk werd en in de periode na de Simba-opstand van 1964. Alle
gebruikte bronnen uit de archieven van de montfortanen reflecteerden echter grotendeels wat de
montfortaanse missiewerkers zelf hebben ervaren, enerzijds als getuigen van een geschiedenis en
anderzijds als degenen die deze geschiedenis hebben gemaakt.

1.6

Context en relevantie

Dit onderzoek past binnen de missie van het onderzoeksinstituut van de faculteit Filosofie, Theologie en
Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen om kennis uit te breiden omtrent
fundamentele vragen betreffende de aard, de plaats en de betekenis van de mens in de wereld. Deze thesis
vormt de afsluiting van het masterprogramma Religiestudies. Ze onderzoekt de religieuze motivatie van
christelijke professionals, afkomstig uit Nederland en België, die een groot deel van hun leven werkzaam
zijn in Congo met als motieven het verbreiden van het evangelie, het vestigen van de Kerk en het bijdragen
aan maatschappelijke voorspoed en culturele ontwikkeling. In de reconstructie van de geschiedenis blijven

Jansen, Triptiek van de Tijd, 105.
Bryman, Social Research Methods, 390. De interne validiteit van een bron gaat na in hoeverre zij een feitelijke nauwkeurigheid
weergeeft.
98 Bryman, Social Research Methods, 390. De externe validiteit van de bevindingen richt zich op de mate waarin deze kunnen
worden gegeneraliseerd.
99 Tachelet, “De Montfortaanse missie.”
100 A. H. de Jong, De Missionaire opleiding. A. H. de Jong, De Uitdaging van Vaticanum II. A. H. de Jong, Missie en politiek in Oostelijk
Afrika. A. H. de Jong, Missiegeschiedenis en oral history.
101 Kamp et al., Geschiedenis schrijven!, 73.
96
97
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de Congolezen vrijwel onzichtbaar maar kan uit de bronnen wel een indringend beeld gereconstrueerd
worden van de wijze waarop missionarissen zichzelf zagen en hoe de lokale bevolking hen zag.
De relevantie van het thema van het onderzoek ligt in de zich alsmaar verder ontwikkelende
mondialisering waarbij er steeds vaker en meer contacten ontstaan tussen mensen uit alle werelddelen
terwijl Afrika destijds nog door pioniers (ambtenaren, kolonisten en missionarissen) bezocht werd. Een
reflectie van de geschiedenis van deze pioniers kan inzicht geven in de historische beeldvorming rond de
ontmoeting van Europeanen en Afrikanen en ons beeld scherpen van conflicten die daar mogelijk in zitten.

1.7

Leeswijzer

De opzet van deze scriptie is in twee delen te onderscheiden. Het eerste deel richt zich op de historische
context voorafgaand (hoofdstuk 2) en tijdens de periode van onderzoek (hoofdstuk 3). Het tweede deel
(hoofdstuk 4) reconstrueert waarom en hoe de montfortanen tot een andere invulling van hun
missiemethode zijn komen.
Hoofdstuk 2 begint met een summiere inkijk in de montfortaanse congregatie, haar idealen en met
welke motieven zij de missieopdracht in Congo is gestart. Vervolgens wordt geschetst hoe de montfortanen
in de periode tot de onafhankelijkheid van Congo hun missieopdracht hebben ingevuld in het zeer moeilijk
toegankelijke gebied dat werd bewoond door verschillende stammen en waar de Belgische kolonisator het
politieke en sociaaleconomische beleid bepaalde.
Hoofdstuk 3 beschrijft de sociaaleconomische, kerkelijke en politieke omgeving van de
montfortanen. Centraal staat de vraag of en in hoeverre deze omgeving aan de basis stond voor een
herbezinning van de gehanteerde missiemethode. Deze omgeving onderging velerlei veranderingen zoals
het opkomend nationalisme in 1956, de onafhankelijkheid van Congo in 1960, een gijzeling en bevrijding
uit een Simba-opstand in 1964 en allerhande vernieuwingen binnen de Congolese Kerk, de congregatie en
als gevolg van Vaticanum II.
In hoofdstuk 4 staat het perspectief van de montfortanen centraal. De reconstructie toont niet alleen
hun ervaringen van ontkenning, frustratie en desoriëntatie maar ook hoe zij hun idealen aanpassen aan
een leefwereld met een andere hiërarchie en een aangepaste, contemporaine visie binnen de Kerk en de
congregatie.
In de slotbeschouwing willen we komen tot een verdere verdieping van de vraagstelling van het
onderzoek. We proberen te achterhalen wat de belangrijkste motieven zijn geweest voor de aanpassing
van hun idealen en hoe we deze zouden kunnen verstehen. Daarnaast gaan we na in hoeverre onze
bevindingen relateren aan de status quaestionis. We besluiten met een korte reflectie op ons onderzoek.
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2

De Congregatie Societas Mariae Montfortana, een missionair gezelschap in
Congo

In dit hoofdstuk staan de vragen centraal met welke idealen de montfortanen de missie naar Congo
aanvaard hebben. Wat heeft hen naar Isangi in Congo getrokken? Wat wilden ze met hun missie bereiken
en hoe pakten ze dit aan? Met welke lokale elementen hebben ze te maken gehad en hoe laat het
missiegebied zich typeren? Hoe stonden ze tegenover de Belgische kolonisator? Hoe zagen zij de inlandse
bevolking en hoe zagen de inlanders hen? Daartoe zal eerst een inkijk gemaakt worden in het ontstaan van
de congregatie, haar stichter en zijn idealen. Vervolgens schetsen we hoe de congregatie tot een keuze voor
een missie in Isangi-Congo is gekomen en hoe hun aanpak was tot aan de onafhankelijkheid van Congo.
Vormden de ontwikkelingen in deze periode al de opmaat voor een verandering in de missiemethode?

2.1

In de voetsporen van Montfort

Oorsprong van een gezelschap
Met het kiezen van de eerste generale overste in 1722 ging een langgekoesterde wens van Louis-Marie
Grignion de Montfort (1673-1716) 102 in vervulling. Een klein gezelschap van priesters koos ervoor om
volgens de Regel van de Priesters-Missionarissen van het Gezelschap van Maria, een reglement dat
Montfort in de lente van 1713 had geschreven, het missiewerk van Montfort voort te zetten.103 Voor zijn
vrouwelijke volgers, Montfort kende al vanaf 1703 enkele vrouwen die hem altijd trouw bleven, stichtte hij
kort voor zijn overlijden de congregatie van de Dochters der Wijsheid. 104 Van al zijn volgelingen verlangde
hij dat ze een diep geloof in grote nederigheid en eenvoud zouden uitdragen.105 De mannelijke volgelingen
dienden zich volledig te richten op het missie-apostolaat.106 De vrouwelijke volgelingen moesten zich vooral
toeleggen op onderwijs aan kinderen en het verzorgen van zieken en armen.107
De uitbraak van de Franse Revolutie op 14 juli 1789 bracht de nog jonge congregatie in grote
moeilijkheden maar het voortbestaan kwam pas echt in gevaar na het uitroepen in 1870 van een algemene
verbanning van kloosterlingen.108 De situatie werd zo ernstig dat de congregatie in 1880 besloot om buiten
Frankrijk een nieuw onderkomen te gaan zoeken. Het bracht de congregatie naar Meerssen en Schimmert
in Nederland. Hier begon een bloeiperiode; de congregatie kreeg missieopdrachten in Amerika, Afrika en
Azië. Op haar hoogtepunt in 1964 voerde ze deze uit met 1243 paters en 365 broeders. Met bovendien nog
281 scholastieken, montfortanen in vorming, omvatte de congregatie in die tijd 1889 mannelijke
religieuzen. 109 Momenteel is de congregatie werkzaam in 31 landen met 792 religieuzen: 611 paters
montfortanen, 60 broeders van Sint Gabriël en 121 zusters, Dochters der Wijsheid.110 Een hoogtepunt voor
de congregatie was de heiligverklaring van Montfort op 20 juli 1947.111
Montfort overleed op 28 april 1716.
P. Eyckeler, De H. Montfort, 57, 285. Al in het eerste jaar van zijn priesterschap, Montfort werd priester gewijd op 5 juni 1700,
uitte hij in een brief aan zijn leidsman in Parijs het verlangen voor een eigen congregatie: “Gezien de zeer grote noden van de Kerk
smeek ik om een klein, arm gezelschap van goede priesters die zich uitsluitend wijden aan missiewerk”.
104 Eyckeler, 338-339, 380. Op 1 augustus 1715 kreeg Montfort de goedkeuring voor zijn Regel van de Dochters der Wijsheid.
105 Eyckeler, 293, 423. Daartoe had hij een drietal basisgeschriften voor de priestercongregatie nagelaten: De Brandende Bede, De
regels van de priestermissionarissen van het gezelschap van Maria en De toespraak tot de leden van het Gezelschap van Maria.
Daarnaast heeft hij zijn gedachtegoed en inhoud van zijn catechese verwoord in een groot aantal documenten zoals in de vele
Cantiques en in de brieven aan zijn geestelijke leidsman in Parijs.
106 Eyckeler, 290-292.
107 Eyckeler, 338.
108 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 56.
109 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Verslag eerste sessie,” februari 1969, 59.
110 Generalaat Societas Mariae Montfortana, “Statistics on 12 January 2016,” geraadpleegd op 23 februari 2019,
http://www.montfortian.info/smm/statistics.html.
111 “Montforts heiligverklaring,” Alles voor allen (juli 1947): 99-102.
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Montforts’ zendingsopdracht
Na zijn priesterwijding wilde Montfort als missionaris naar Canada gaan, destijds een Franse kolonie. Maar
zijn geestelijke raadsman weigerde en stuurde hem naar Nantes om als volksmissionaris aan de
plattelandsbevolking in Frankrijk geloofsonderwijs te gaan geven.112 Frankrijk in die dagen kende echter
een onstuimige periode. Het streven van Lodewijk XIV naar een hegemonie in Europa, de betwisting tussen
Kerk en Staat wie de hoogste macht bezat en de strijd van de Kerk tegen de Hugenoten waren catastrofaal
voor de bevolking. Montfort zag vele misstanden en armoede, veroorzaakt door de machtspositie van de
adel en een geestelijkheid die zich vereenzelvigde met de adel en niet wilde opkomen voor de belangen
van het volk.113 Daarnaast zag Montfort zich geconfronteerd met vele geestelijken die zich aangetrokken
voelden tot de leer van het Jansenisme114 die vonden dat een mens alleen van zijn zonde gevrijwaard kon
worden wanneer het leven gericht zou zijn op zondebesef, schuld en boete.115 Ze hadden daarom weinig
waardering voor de rondtrekkende predikers met een grote Mariadevotie.116
In deze complexe samenleving wilde Montfort in zijn missie-apostolaat zich niet laten beïnvloeden
door politieke, sociaaleconomische of theologische situaties die afweken van zijn geestelijke gezindheid:
leven in afhankelijkheid van armen en vooral wijzen op de plaats van Maria als degene die leidt tot Christus
en daardoor tot Gods wijsheid.117 Dat de congregatie Montforts’ geestelijke oriëntatie bleef volgen is terug
te vinden in hun Regel die nog steeds zijn opdracht uitstraalt:
“Montfortanen dienen naar het voorbeeld van de stichter God te verheerlijken en het Rijk van Jezus
te vestigen door missie-apostolaat, zowel onder gelovigen als onder andersdenkenden en
heidenen.”118
Omstreeks 1960 begon de zienswijze op schuldbesef te veranderen. De focus kwam te liggen op de inzet
voor mensen in nood en niet langer op ascese, bekering en boete.119 Bij de montfortanen kwamen vragen
op of de invulling van hun aanpak van het missiewerk niet te veel was afgedwaald van de geestelijke richting
van hun stichter.120 Deze bewustwording uitte zich bijvoorbeeld in een brief van de algemeen-overste aan
alle montfortanen, kort voor het begin van Vaticanum II, waarin hij verlangt dat montfortanen zich volledig
overgeven aan de Heilige Geest “die in ons is.” Montfortanen dienen te leven “in dienstbaarheid,
onbaatzuchtig en loyaal aan de Maagd, Christus en dus de Kerk.”121
Vormde dit al een opmaat voor een herbezinning bij de congregatie dat ze bij de uitvoering van hun
missieopdracht de spiritualiteit van Montfort niet uit het oog mochten verliezen?122 Was Montfort in zijn
zoektocht naar meer volheid van leven zowel voor zichzelf als voor anderen, zijn missie om de boodschap
van het evangelie over te dragen juist niet bewust begonnen vanuit een attitude van nederigheid en
dienstbaarheid zonder zich te laten afleiden door zijn leefwereld?

Eyckeler, De H. Montfort, 53, 56.
Eyckeler, X, 120.
114 Eyckeler, xi. De beweging werd genoemd naar de bisschop van Ieper Jansenius (1585-1638). Zijn boek Augustinus uit 1640 werd
door de paus als een ketterse dwaalleer veroordeeld. In de tijd van Montfort werd de beweging geleid door Quesnel.
115 Eyckeler, XI, 418. Slechts Gods genade kan de mens verlossen. Deze genade is alleen voor de uitverkorenen.
116 Eyckeler, 419-420.
117 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 25.
118 Welters, Constituties 1953, 5-6.
119 L. Logister, In de voetstappen van de Gekruisigde. Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort (Valkenburg a/d
Geul: Provincialaat Montfortanen, 2014), 12-13.
120 Jan Tachelet, “La pauvreté chez L-M Grignion de Montfort. Perspectives bibliques et missiologiques.” (PhD diss., Université
Pontificale Grégorienne Faculté de Missiologie Rome, 1990), 231-232.
121 Archief Vroenhof-Valkenburg, Brief van algemeen-overste aan alle confraters en Dochters der Wijsheid, 30 augustus 1962,
L’Écho Montfortain 327 (Juillet-Août 1962), 155.
122 Archief Leuven-Isangi, “Akte van het Generaal Kapittel 1964,” 1964,” 9.
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2.2

Missionering in Isangi, hoe het begon voor de montfortanen

De aanloop naar een contract
Tijdens de Conferentie van Berlijn (1884-1885) lukte het de Belgische koning Leopold II om eindelijk zijn
langgezochte erkenning te krijgen over het stroomgebied van de 4700 km lange Congorivier.123 Daarmee
kreeg Leopold II toegang tot een gebied in Afrika om er net als andere Europese mogendheden een
wingewest van te maken. Door de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande behoefte aan voedsel en
grondstoffen had een aantal landen immers al grote onbezette stukken gebied in Afrika ingepalmd. Op
1 augustus 1885 werd de Onafhankelijke Congostaat officieel een feit. 124 Leopold II die van de
mogendheden de opdracht had gekregen om de materiële en morele omstandigheden van de bevolking te
verbeteren, kon zijn beschavingsmissie gaan opzetten.125 Maar al meteen na de overdracht veranderde hij
zijn Congopolitiek. Gedwongen door de behoefte aan veel kapitaal, zijn privékapitaal was bij lange na niet
voldoende om de enorme staat te organiseren, werd hij al snel meegesleurd in allerlei schandalen.126 Vooral
de uitbuiting van de inlandse bevolking werd hem fataal en dwong hem uiteindelijk om zijn Onafhankelijke
Congostaat op 18 november 1908 over te dragen aan de Belgische staat. Daarmee werd België een koloniale
mogendheid.127
Net als Leopold II streefde de Belgische regering ernaar om de beschavingsmissie vooral ten gunste
te laten komen aan het Belgische volk. Naast een door Belgen geleide administratie voor het juridisch en
beleidsmatig kader moest de economische exploitatie door vooral Belgische ondernemingen plaatsvinden
en zocht men voor de geestelijke ontwikkeling van de Congolezen met onderwijs, cultuur en evangelisatie
bij voorkeur Belgische missionarissen.128 Al in 1876 wilde Leopold II een Belgische congregatie in Congo
introduceren, maar de congregatie van de paters van Scheut CICM liet zich pas overhalen nadat de paus in
1888 een apostolisch vicariaat voor de Onafhankelijke Congostaat had gesticht en aan de scheutisten had
toegekend. Het Vaticaan vervulde daarmee de wens van Leopold II om voor de missieopdracht een
Belgische missieorde in te zetten.129
Al snel bleek dat vanwege het onmetelijke gebied een samenwerking met andere congregaties
noodzakelijk werd. Een conventie die het koloniale bestuur in 1906 sloot met de Kerk deed deze noodzaak
nog verder versterken. Door de conventie kreeg de katholieke kerk in België immers een monopolie zowel
voor het onderwijs aan de inheemse bevolking 130 als voor de aanstelling van oversten voor religieuze
missies in Congo.131 Tezamen met een verdere opdeling van het gebied in vele apostolische prefecturen en
vicariaten groeide het aantal priestercongregaties om deze reden van negen in 1909 naar negentien in 1940
123 Jean-Pierre Mbwebwa Kalala, “De relaties tussen de katholieke kerk en de staat in de Democratische Republiek Congo,” De gids
op maatschappelijk gebied 101, nr. 5 (2010): 34,
http://www.congoforum.be/upldocs/Katholieke%20kerk%20en%20staat%20in%20Congo.pdf.
De algemene akte van Berlijn werd ondertekend op 26 februari 1885 door de Verenigde Staten en vijftien Europese landen,
waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland.
124 Eynikel, Onze Kongo, 34.
125 Eynikel, 53. Vooral door zijn menslievende beloftes zoals het bestrijden van de slavernij had hij de benodigde steun van de
conferentie weten te krijgen.
126 Eynikel, 62-63. Zo zag Leopold II het als legitiem dat de inlanders verplicht werden om voor zijn staat zonder vergoeding taken
zoals het oogsten van rubber te verrichten. Door de Europeanen kregen de Congolezen immers een betere toekomst. Daarmee
plaatste hij de blanken op het niveau van de inlandse chef en superieur aan de bevolking. Hij negeerde dat chefs meestal werden
gekozen en dat de blanken het land hadden gekaapt.
127 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 17-19. Het Koloniaal Charter gaf aan het ministerie van Koloniën in Brussel alle gezag om een
gebied te besturen dat 6000 km van het moederland verwijderd was. Deze situatie zou niet meer veranderen tot aan Congo’s
onafhankelijkheid.
128 Mantels, “Voorbode van een nieuwe tijd,” 14.
129 Eynikel, Onze Kongo, 231-233.
130 Eynikel, 238.
131 Mbwebwa Kalala, “De relaties tussen de katholieke kerk en de staat,” 34.
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en het aantal zustercongregaties van zes in 1911 naar minstens zestig in 1940.132 Een van de additionele
missionerende orden was de congregatie Societas Mariae Montfortana. Een oproep van de bisschop van
het Apostolisch Vicariaat van Nieuw Antwerpen om zijn missiegebied te verkleinen, mede om de
concurrentie met in het gebied gevestigde protestantse missies beter te kunnen aangaan, bracht de
algemeen-overste van de scheutisten ertoe om op 25 oktober 1931 een beroep te doen op de provinciaaloverste van de montfortanen van de Nederlandse provincie waaronder ook België viel. De montfortanen
waren destijds in onderhandeling met de paters-Jezuïeten voor een missie naar Java of Sumatra maar
stonden wel open voor een missie naar Congo omdat een dergelijke missie een stimulans zou kunnen zijn
voor meer montfortaanse roepingen uit België. 133 Bovendien had deze missie heel aantrekkelijke
voorwaarden zoals de mogelijkheid om spoedig een autonome missie te kunnen zijn, volledig gescheiden
van de scheutisten in het vicariaat van Nieuw Antwerpen. Daarnaast was er het aanbod van de scheutisten
om hun eigendommen waaronder de missiepost Elisabetha met de in bakstenen opgetrokken gebouwen,
gratis te kunnen overnemen.134
Met het Protocollo 519/32 van de Propaganda Fide kwam op 23 februari 1932 voor de montfortanen
de toestemming om in het gebied van het Vicariaat Nieuw Antwerpen op de linkeroever van de Lomami
rivier te beginnen met het evangelisatiewerk. Daarbij zouden zij bestuurlijk tot de jurisdictie van de
apostolische vicaris van Nieuw Antwerpen behoren maar mochten ze, zodra er twee nieuwe posten waren
gesticht, de aanvraag indienen om als autonome missie verder te gaan.135
Op 28 april 1932, de feestdag van de Montfort, werd het contract 136 ondertekend met de
Nederlandse provincie van de congregatie, destijds bestuurlijk verantwoordelijk voor het gebied van België.
Het feit dat het Protocollo sprak van een Belgische provincie van de congregatie werd op dat moment nog
als een irrelevant detail gezien. Het zou echter later de congregatie opbreken want alleen Belgische
congregaties konden gebruik maken van faciliteiten zoals staatssteun voor het geven van onderwijs. Het
was een bijkomende voorwaarde om tot een autonome missie te komen.137
Typering van het missiegebied
Het 330 km lange en 60 km brede missiegebied dat de montfortanen met de ondertekening van het
contract kregen, lag in het centrale deel van Congo ter hoogte van de evenaar aan de linkeroever van de
Lomami-rivier die bij Isangi uitstroomde in de brede Congorivier. De Congostroom vormde de belangrijkste
verbinding met de hoofdstad Kinshasa. Vanuit Isangi was het ongeveer 1000 km varen naar de hoofdstad.
Afbeelding 1 laat de locatie en grootte van het missiegebied zien in relatie tot het Congogebied, het
continent Afrika en het herkomstgebied van de montfortanen. In het gebied dat overwegend bedekt was
met een zeer moeilijk toegankelijk tropisch regenwoud en slechts enkele doorgaande wegen kende die
bovendien gedurende de regentijd vrijwel onbruikbaar waren, woonden bij de overdracht van het
missiegebied in 1932 ongeveer 150.000 mensen.138 Het koloniaal bewind had het gebied administratief
opgedeeld in drie gewesten: Yahuma in het noorden, Isangi in het centrale deel en Opala in het zuiden. Alle

Dries Vanysacker, “Historisch overzicht van de katholieke Belgische en Nederlandse missies (negentiende-twintigste eeuw),”
Trajecta 5, nr. 4 (1996): 315-316.
133 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 71.
134 Archief Leuven-Isangi, Dossier Tielemans met verwijzingen, Brief Mgr. E. De Boeck CICM, bisschop van het Apostolisch Vicariaat
van Nieuw Antwerpen, 17 december 1930; Brief algemeen-overste SMM aan pater-provinciaal SMM, 4 januari 1932; Brief
algemeen-overste SMM aan overste CICM, 29 januari 1932; Brief van Propaganda Fide aan overste CICM, 28 februari 1932; Brief
algemeen-overste SMM aan pater-provinciaal SMM 8 maart 1932.
135 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 72-73.
136 De tekst van het contract is toegevoegd in Bijlage I – Contract Overname Missiegebied Isangi.
137 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1950-1959, Brief 224/319 Ministerie van Koloniën aan pater-provinciaal SMM,
25.02.1952. Het zou nog tot 1952 duren voordat aan alle eisen van de staat was voldaan.
138 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 147.
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gewesten behoorden tot de Oost-Provincie, een van de zes provincies in koloniaal Congo.

Afbeelding 1 – Geografische ligging van het missiegebied139

Afbeelding 2 – Bevolkingsgroepen in het missiegebied 140

De bewoners leefden in stam- en familieverband langs de oevers van de rivier of in kleine dorpen in het
oerwoud. Afbeelding 2 toont de zes verschillende bevolkingsgroepen die onderscheiden konden worden
als sociale gemeenschappen met een homogene structuur en een eigen dialect, maar met Lingala als
gemeenschappelijke omgangstaal. De mensen uit de Topoke stam vormden de voornaamste groep; zij
woonden vooral in de binnenlanden van het Isangi gewest. Op de rivieroevers rond Isangi leefden
voornamelijk mensen uit de Lokele stam. Het gewest Yahuma werd bevolkt door twee stammen:
Mongandu’s en Mombesa’s. In het gewest Opala woonden vooral mensen die behoorden tot de Bambole
stam. Tussen de diverse groepen leefden nog pygmeeën, de oorspronkelijke bewoners van het oerwoud.
De verschillende groepen waren in het woongebied van de pygmeeën terecht gekomen toen ze vanuit het
noorden een verblijfplek zochten.141 Het eerste contact met niet-Afrikanen kregen ze vanaf midden 19e
eeuw toen Arabieren door het gebied trokken op zoek naar inlanders om ze tot slaven te maken.142 Alleen
de Mombesa’s wisten zich daartegen met succes te verzetten. 143 De eerste blanke die door het
missiegebied trok was in 1877 de ontdekkingsreiziger John Rowlands, beter bekend als Henry Morton
Stanley. Zijn ontdekkingen hadden echter als gevolg dat de jacht op inlanders verder toenam.144
De eerste missionarissen in het gebied waren leden van de Engelse Baptist Missionary Society (BMS).
In 1896 stichtten zij een standplaats in Yakusu, niet ver van Kisangani. De protestantse missionarissen zagen
al snel dat de clanstructuur en de tradities van de inlandse bevolking niet zomaar te veranderen waren. Zij
kozen ervoor om het overdragen van de boodschap van het evangelie daarom toe te vertrouwen aan de
Afrikanen zelf. De aanpak met inlandse catechisten bleek heel doeltreffend. Niet alleen wisten ze op deze
manier te vermijden dat de inlanders weer terugvielen in hun eigen religieuze tradities, ook dwongen ze
veel respect af en werden ze vaak geconsulteerd, vooral door stamhoofden. Hun missiemethode gaf hun
daarmee een superieure positie met eenzelfde aanzien als een inlands hoofd. 145

Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 14.
Tielemans, 19.
141 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 1-9.
142 Eynikel 1983, 37.
143 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 10.
144 Eynikel 1983, 26, 29.
145 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 66-67.
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Vanaf 1914 kwamen er ook katholieke missionarissen naar het gebied. De paters van Scheut
vestigden zich om de zielzorg voor de blanken van het bedrijf H.C.B. (Huileries du Congo Belge) in Elisabetha
op zich te nemen. Al snel gingen de scheutisten een tegenwicht vormen tegen de protestanten in het
gebied. 146 Met hulp van de staat bouwden ze een grote missiepost. Deze moest indruk maken op de
bevolking. De statie met 95 hectare aan gronden kreeg een kerk omringd door een patershuis, een complex
van scholen, ziekenhuis, ambachtswerkplaatsen, steenovens en huizen voor werklui, een boerderij en
ingerichte plantages. Ze moest lijken op een middeleeuwse abdij.147
Met deze grootschalige opzet legden de paters van Scheut de basis voor de missiemethode van de
montfortanen. De missieoverste diende te zorgen voor de algemene organisatie. Hij verbleef meestal op
de missiepost en fungeerde als pastoor van de plaatselijke christenen. De directeur van de school was zijn
naaste medewerker. Hij bestuurde de school en verzorgde de godsdienstlessen. De derde missionaris op
de missiepost was de reispater. Zijn werkterrein lag hoofdzakelijk in het binnenland. Hij trok van dorp tot
dorp en verzorgde het pastorale werk en de begeleiding van de plaatselijke catechist.
Om de boodschap van het evangelie te verspreiden werd het van groot belang geacht dat de Kerk
overal aanwezig was. Missieposten waren daarvoor essentieel. Veel inlanders konden daarmee in de
plantages een inkomen verwerven, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de missiestatie die immers
zoveel mogelijk financieel onafhankelijk wilde zijn van Europese gelden. Om gedoopt te worden en op grote
christelijke feestdagen waren de inlanders verplicht om naar de missiestatie te komen. De paters hadden
de leiding. Hun leiderschapsstijl was autocratisch. Alle initiatief ging van hen uit. In de dorpen rond de
missiepost stelden ze meestal een catechist aan. De keuze van de persoon om de functie van catechist in
te vullen werd veelal overgelaten aan het dorpshoofd. Deze wees echter vaak iemand aan die niet veel
invloed in het dorp had.148
De pionierstijd, de aanpak in de periode tot de onafhankelijkheid
Bij het aanvaarden van het missiegebied Isangi in 1932 had de provinciaal-overste van de montfortanen het
beeld dat het missiewerk diende te gebeuren met paters voor de zielzorg, broeders voor onderwijs en het
materiële werk en zusters voor de medische zorg en opleiding van meisjes.149 De eerste missionarissen
kregen echter als opdracht om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van de paters van Scheut. 150
Bovendien verlangde hij dat zijn confraters net als de scheutisten de invloed van de protestantse
missionarissen zouden tegengaan.151
Tezamen met de montfortaanse zusters, de eerste drie Dochters der Wijsheid arriveerden al in april
1935, gingen de missionarissen aan de slag om de Kerk te planten.152 Maar “als missionarissen werkten wij
als kind van een koloniaal land, een kind van de koloniale tijd met een opleiding van die tijd en een gevoel
van superioriteit die overal terug te zien was. Gevoed door een zeker paternalisme deden we, ondanks het
priesterzijn en de beste bedoelingen, mee als vreemdeling aan een bezetting van een vreemd land,” schreef
de al sinds 1937 in het gebied werkzame pater Klinkers later.153 Hij verwees hiermee naar een institutionele
Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 23. Protestanten werden beschouwd als aanhangers van een “niet waarachtig geloof". Ze
werden gezien als concurrenten die bestreden moesten worden.
147 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Vanderhallen, “Rapport Diocees Isangi,” 20 juni 1968, 3; Brief Pater Bos aan de mensen van
Klimmen, 28 november 1959; Hogema et al., Missieverhalen, 322.
148 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, “Rapport Diocees Isangi,” 20 juni 1968.
149 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 37.
150 Deze opdracht vloeide voort uit artikel twee van het overnamecontract. Door het stichten van twee nieuwe missieposten
dachten ze het recht te hebben op de status van autonome missie. Zie Bijlage I – Contract Overname Missiegebied Isangi, artikel 2.
151 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 23-24.
152 Archief Leuven-Isangi, Dossier studies missieoverste Lanckohr, “Beknopt overzicht van de vestiging en ontwikkeling van de
montfortaanse missie in Belgisch Kongo,” 1956, 1-2.
153 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969, 1.
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vestiging van een universele Europese Kerk met universeel in de betekenis van uniform. Het doel was
immers om de Kerk te vestigen zoals ze die kenden vanuit hun eigen sociaal-culturele vorming. Het
betekende in de praktijk dat “alles overgebracht moest worden dat ze zelf in hun eigen streek en opleiding
aan Kerk hadden beleefd.” 154 De Kerk was destijds zeer klerikaal en hiërarchisch georganiseerd. In de
verkondiging werd vaak op een nogal autoritaire wijze de nadruk gelegd op de kennis van de leer en de
praktijken.155 De sacramenten werden toegediend in het Latijn. Voor de plaatselijke cultuur hadden ze niet
veel oog. De doctrine Geen verlossing buiten de Kerk verlangde immers om de niet-christen inlanders snel
te dopen.156 Bekering tot christen stond daarom boven de lokale cultuur.157 De missionarissen namen alle
initiatief; ze zagen de inlanders als onderdanen die geen verantwoordelijkheid konden dragen. De
montfortanen plaatsten zich met deze aanpak daarmee in een sociale positie die sterk vergelijkbaar was
met die van de blanke kolonialen.158
Om aan de opdracht van de congregatie te voldoen vonden ze in Isangi bij de Lokele-stam en in Opala
bij de Bambole-stam al snel twee geschikte locaties voor nieuwe missiestaties. Daarmee zouden ze het
recht verwerven om het missiegebied Isangi in te stellen als autonome missie waardoor ze in aanmerking
zouden komen voor staatssubsidies voor het onderwijs en geldsommen van de Propaganda Fide voor het
dagelijkse onderhoud.159 Maar het verzoek voor staatssteun kreeg geen goedkeuring; er bleken nog drie
bijkomende voorwaarden te gelden: (1) de overste van de missie moest Belg zijn, (2) de meeste
missionarissen moesten Belg zijn, (3) het bestuur van de missie moest in België zijn gevestigd. De
montfortanen konden op dat moment hieraan niet voldoen; de keuze voor een missie naar Congo was
immers juist gestuurd door de wens om meer montfortanen uit België aan te trekken.
De zwakke financiële situatie dwong de montfortanen om naast hun eigenlijke taken inkomsten te
gaan verwerven uit andere bronnen. 160 Met de concessies voor gronden die ze van de staat hadden
gekregen, ontwikkelden ze een eigen landbouw, veeteelt en nijverheid.161 Met de opbrengst wisten ze voor
het uitbreken van WO-II nog twee missiestaties te vestigen: Bondamba in het noorden bij de Mombesa en
Mongandu stammen, en Wenge aan de Lomami bij de Topoke stam. Pas na WO-II, toen nieuwe
missionarissen waaronder enkele met de Belgische nationaliteit weer naar het missiegebied konden
komen, kon het aantal missieposten met missiestaties in Yabwanza (1946), Loleka (1951) en Yabaondo
(1956) verder uitgebreid worden.162 Op 25 februari 1952 kreeg de missie haar lang gewenste status van
autonome missie. Hieraan was de benoeming op 14 juni 1951 door het Vaticaan voorafgegaan van de
Belgische montfortaan Louis Jansen tot Apostolisch Prefect van de apostolische prefectuur Isangi.163
Na WO-II ontstond er nog een omslag. Vele Congolese soldaten kwamen terug uit verre landen en
hadden daar een andere visie gekregen op hiërarchische verhoudingen in een samenleving. Ook de
montfortanen ontging het niet dat de inlandse bevolking steeds meer moeite kreeg met de door de
kolonisator opgelegde paternalistische leefwereld. Enkele montfortanen waaronder Mgr. Jansen voelden

Citaat van de missieoverste tijdens het Speciaal Generaal Kapittel 1969.
154 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 100.
155 Tachelet, 123-124.
156 Wijsen, “Mission and multiculturalism,” 261-262. Met de doctrine Geen verlossing buiten de Kerk werden mensen er persoonlijk
op aangesproken dat ze alleen binnen de Kerk van christenen verlost konden worden van uitsluiting van het heil. Buiten de Kerk
was verlossing onmogelijk.
157 Archief KADOC KU Leuven, Archieven VHOB, 1956-2005/Aanvulling 2/Missiecomité, 67/1 BE/942855/710/D77. 6 januari 1967.
“De Missieactiviteit van de Kerk en de Belgische Missie-instituten,” 3.
158 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 129.
159 Zie Bijlage I – Contract Overname Missiegebied Isangi, artikel 4.
160 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 36. De congregatie verleende slechts noodhulp.
161 Tielemans, 46-48.
162 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 75.
163 Archief Leuven-Isangi, Brief No. 132/2585 provinciaal-overste Heiligers aan de minister van Koloniën in België, 22.01.1952.
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aan dat de Congolezen zich van hen aan het vervreemden waren. Ze realiseerden zich dat om de Kerk te
kunnen blijven vestigen, hun missiemethode aangepast moest worden. In 1956 besloot de bisschop om de
missionarissen erop te wijzen zich meer te gaan richten op christianiseren in plaats van bekeren.164 Zijn
oproep vond echter geen gehoor; de meeste missionarissen reageerden slechts berustend op de
ontwikkelingen bij de bevolking en wezen een verandering in aanpak af.165 Zij vonden daarbij steun bij de
leiding van de congregatie. Deze was immers meer bezorgd om trouw aan het verleden dan om vernieuwing
met het oog op de toekomst.166
Op 17 juli 1958 herdachten de
montfortanen zelfgenoegzaam dat ze 25 jaar
missiewerk hadden kunnen verrichten in het
missiegebied Isangi, hiernaast weergegeven
in Afbeelding 3. Bij de overdracht van het
missiegebied in 1932 aan de montfortanen
waren er immers rond de door de
scheutisten gevestigde missiepost slechts
5468 mensen katholiek gedoopt terwijl ze op
dat moment, ondanks de uitgestrektheid van
het gebied, de moeilijke toegankelijkheid van
de binnenlanden, het zware tropische
klimaat, de beperkte middelen en het gering
aantal missionarissen, de zorg hadden voor
34081 gedoopte mensen rond acht
missiestaties. Bovendien droegen ze nog de
verantwoording voor de opleiding van
Afbeelding 3 – Missiegebied Isangi in 1958168
11.117 jongens en meisjes, verdeeld over elf
missiescholen en 114 scholen in dorpen in
het oerwoud.167
De meeste montfortanen ondersteunden echter niet de bezorgdheid dat met het missiewerk twee
culturen naast elkaar waren gaan leven. Ze beschouwden de aanwezigheid van 25 jaar in het Isangi gebied
als een goede basis waarop met hun missiemethode de verdere ontwikkeling en vestiging van de Kerk kon
worden voortgezet. 169 Zij stonden dan ook niet open voor nieuwe inzichten bij andere congregaties zoals
het werk Bantoe-Filosofie van de franciscaan Placied Tempels (1906-1977).170 Hij had als missionaris in het
zuiden van Congo ervaren dat een evangelisatie die zich baseerde op een zuiver westerse versie van het

164 Wijsen, “Mission and multiculturalism,” 261-262. Bekeren is niet hetzelfde als christianiseren. Christianiseren is gericht op het
christen maken van een samenleving; het betekent dat iedereen in de samenleving zich bindt aan de cultuur van het christen-zijn.
165 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1950-1959, Brief Mgr. Jansen aan alle confraters in Isangi, 26.07.1956.
166 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 240.
167 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 116.
168 René Michiels, Het Leven van een Missionaris in Kongo (Leuven: Provincialaat montfortanen, 2000), 12. De grootste afstand in
het missiegebied is tussen Opala en Bonbamda; ze bedraagt 522 km.
169 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Vanderhallen. Rapport Diocees Isangi, 20 juni 1968, 8
170 Placied Tempels, Bantoe-Filosofie (Antwerpen: De Sikkel, 1946), 23-26. In dit werk probeerde Tempels een interpretatie te geven
van de levensfilosofie van de Bantoe in Katanga die hij door zijn missioneringswerk zo goed kende. Tempels’ centrale stelling was
dat heel het streven van de Bantoe was gericht op levenssterkte. De Bantoe gaan uit van levenskracht als basis van een wezen.
Deze kracht vermeerderen of vrijwaren is de zin van al hun gebruiken. Niet het wezen staat centraal maar de levenskracht die
aanwezig is in de natuur, de planten-, dieren- en mensenwereld, en in de wereld van de geesten en het denken over God. Voor de
Bantoe is “levenskracht het-wezen en het-wezen een levenskracht.”
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christendom, nooit kon slagen.171 Voor een duurzame evangelisatie was het volgens hem van belang dat ze
uitging van de opvattingen en ervaringen van de Congolezen zelf. Tempels nam daarmee afstand van de
assimilatie-visie waarop zijn eerdere missiemethode was gebaseerd, een aanpak die erop gericht was om
de autochtone volkeren “eerst Europeesch te maken vooraleer ze te kerstenen.”172 Hij koos eenduidig voor
een aanpak die uitging van een adaptatie van de westerse versie van het christendom aan de normen en
waarden van de inlanders.
Of de verwachtingen van de montfortanen in 1958 een juiste inschatting zijn geweest zal nader
onderzocht worden in de beide volgende hoofdstukken. Daarvoor bekijken we hoe de politieke en
sociaaleconomische omstandigheden van de Congolezen verder geëvolueerd zijn en of er binnen de Kerk
veranderingen zijn geweest die een invloed hadden op de missionaire activiteiten van de montfortanen in
Congo. Vervolgens onderzoeken we wat deze betekend hebben voor de missiemethode van de
montfortanen. Twee montfortanen vervulden als bisschop en overste hierin een beslissende rol. We zullen
ze in de volgende paragraaf in een korte biografie nader typeren.

2.3

Twee markante montfortanen

Mgr. Louis Jansen en pater August Klinkers vormden in de periode van ons onderzoek de belangrijkste
leiders van het missionaire gezelschap van de congregatie Societas Mariae Montfortana. In een periode
waarin de leefwereld van de missionarissen significant veranderde, waren zij degenen die het voortouw
namen in de uitvoering van de missieopdracht.
Mgr. Louis Jansen SMM (1919-1988)
Mgr. Jansen was op weg naar Rome voor een Ad Limina bezoek toen hij op 20 april 1988 plotseling overleed.
Daarmee verloor de congregatie haar Belgische bisschop van het bisdom Isangi. Priester gewijd in 1945 en
met het diploma van ziekenverzorger was hij in 1947 naar de missiepost Bondamba afgereisd om er een
jongensschool te vestigen en de gezondheidszorg voor de lokale bevolking te verbeteren.173 Op 10 januari
1952 verhuisde hij naar Isangi om er als apostolisch prefect de op 14 juni 1951 door het Vaticaan tot
prefectuur verheven Isangi-missie te gaan leiden. Op 14 juli 1962, ruim twee jaar na de onafhankelijkheid
van Congo, ontving de prefectuur Isangi van het Vaticaan een opwaardering tot bisdom. Mgr. Jansen, op
9 september 1962 tot bisschop gewijd, kreeg daarmee de erkenning om de missieopdracht voort te zetten
als lid van het Congolees episcopaat, de gezamenlijke Congolese Bisschoppenconferentie. Hij was de eerste
bisschop van het diocees Isangi en met zijn 32 jaar de jongste bisschop van Congo verantwoordelijk voor
het pastoraat van alle christenen in het missiegebied.
Zijn leven werd vooral getekend door de opstand van de Simba’s in 1964. In de homilie refereerde
de provinciaal-overste aan de crisis die hij in deze periode had moeten doorstaan. “Hij voelde zich
machteloos toen hij uitzichtloos in een rij van geknevelde missionarissen lag en de dood recht in zijn ogen
keek, zijn eigen dood en die van heel het diocees.” 174 De bevrijding uit de gijzeling zag hij als een teken om
weer terug te gaan naar het bisdom. Dat de missiestaties leeggeplunderd waren kon hij nog enigszins
verdragen maar met de koele houding van de lokale bevolking had hij veel moeite. Zijn overlijdensannonce
toont de wapenspreuk die hem kenmerkte. Zijn devies was Stella Lucente [Heldere Ster]. Hieruit putte hij
de hoop dat de missieopdracht volbracht kon worden. 175

171 Tempels, 114. “Ofwel komt er een christelijke Bantoe-beschaving, ofwel komt er niets anders dan een oppervlakkige
vereuropeanisering die het Bantoeïsme vermoordt. Er bestaat geen andere uitweg”.
172 Tempels, 114.
173 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 253.
174 Archief Leuven-Isangi, Dossier Mgr. Louis Jansen. Homilie provinciaal-overste tijdens de uitvaart in Loenhout, 27 april 1988.
175 Archief Leuven-Isangi, Dossier Mgr. Louis Jansen. Annonce van overlijden, 20 april 1988.
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Pater August Klinkers SMM
Maria, Joseph, Antoon, August Klinkers (1909-1990) werd geboren in Beek, Nederland. In 1937, het jaar van
zijn priesterwijding, vertrok hij naar de Congo-missie waar hij als reispater werd ingezet op de missiepost
Opala. Vanaf 1942 begon er een lange periode waarin hij overste was. Kenmerkend voor zijn werkwijze was
zijn gedrevenheid om het evangelisatiewerk altijd te combineren met initiatieven waarmee hij de welstand
van de inlanders kon verbeteren. Zo zette hij in de missiepost Wenge een varkens- en geitenfokkerij op en
in de nieuwe missiepost Yabwanza een koffie- en cacaoplantage en een zagerij. In 1959 werd hij gevraagd
om als overste de missiepost in Isangi te gaan leiden. 176 De benoeming vormde de opstap naar zijn
aanstelling, kort voor de onafhankelijkheid in 1960 tot regionaal-overste van de montfortanen. Hij kreeg
daarmee de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de montfortanen te leiden in de Congo-missie tijdens
de onafhankelijkheid (1960), de Simba-opstand (1964) en de wederopbouw (vanaf 1966 tot 1970).
Als regionaal-overste werd hij de inspirator voor de vernieuwing van de missiemethode van de
montfortanen.177 Terwijl hij als jonge missionaris de boodschap van het evangelie verspreidde volgens de
normen van die tijd, wist hij als oudere missionaris de vertrouwde methodes achter zich te laten om
verwachtingen van het gezamenlijke Congolese episcopaat en vernieuwingen van Vaticanum II in praktijk
te brengen. Zo maakte hij de missiepost in Lokutu, waar hij van 1967 tot 1984 als pastoor van de parochie
werkte, een toonaangevend centrum voor het pastoraal van het bisdom. Vooral zijn innovatieve aanpak
werd door de leiding van de congregatie als erg gedurfd gewaardeerd.178
De congregatie karakteriseerde hem als iemand die vaste referentiepunten had waarmee hij open
kon staan voor veranderingen. “Vastberaden, maar toch met een zekere mildheid straalde hij voortdurend
een christen-zijn uit. Hij was iemand die nogal duidelijk voor zijn mening uitkwam, maar open stond voor
andere visies wanneer deze werden gefundeerd door een goede bezieling.”179 Bij zijn gouden priesterfeest
op 5 juli 1987 kreeg hij een familiestamboom aangereikt waarin hij werd getypeerd “als goedhartig en
goedmoedig, een doorzetter, iedereen wist wat je aan hem had, iemand die het voortouw nam en hard
meewerkte, iemand die al jong wist wat hij wilde.”180 Op zijn gedachtenisprentje lezen we dat hij “wegens
zijn ervaring en heel zijn persoonlijkheid werd beschouwd als een wijze man, door confraters en
bisschop.”181 Hij werd begraven naast de kerk in Yabaondo.

Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 147.
Tielemans, 232.
178 Archief Leuven-Isangi, Homilie pater Tachelet SMM 31 maart 1990, Rendez-vous (april 1990), 2.
179 Archief Leuven-Isangi, Homilie pater Tachelet SMM 31 maart 1990, Rendez-vous (april 1990), 3.
180 Familiearchief familie Klinkers Beek.
181 Gedachtenisprentje pater August Klinkers.
176
177
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3

Isangi en haar sociaaleconomische, politieke en kerkelijke omgeving

In het vorige hoofdstuk is aangestipt dat na WO-II de bevolking van Congo steeds meer moeite kreeg met
de door de kolonisator opgelegde paternalistische leefwereld. Maar hoewel enkele montfortaanse
missionarissen aanvoelden dat door deze ontwikkeling de evangelisatieopdracht wel eens zou kunnen
mislukken werd het zilveren jubileum van de missie in 1958 in een optimistische sfeer gevierd. In dit
hoofdstuk bekijken we de sociaaleconomische, politieke en kerkelijke omgeving van de montfortanen.
Daarmee proberen we de context te schilderen waarbinnen de afweging heeft plaatsgevonden voor een
andere missiemethode. De verschillende ontwikkelingen laten zich duiden in drie perioden: (1) de aanloop
naar de onafhankelijkheid in 1960, (2) de eerste jaren als onafhankelijke natie en (3) de jaren van herstel
van de uitvoering van de missie na een ingrijpende Simba-opstand in 1964. Daarnaast schetsen we met
welke ontwikkelingen de montfortanen te maken kregen binnen de Kerk van Congo als gevolg van de
Congo’s onafhankelijkheid en de vernieuwingen in de Kerk vanuit Vaticanum II.

3.1

De leefwereld in Isangi

Op weg naar onafhankelijkheid
Vooral na de WO-II ontstond er een exodus van Belgen naar Congo. Voor velen was de overstap naar Congo
een verwerkelijking van een droom tot zelfontplooiing die samenging met een paternalistisch ideaal: een
wil om, als dragers van een moderne beschaving die de maatstaf en de standaard van alle volken op aarde
zou moeten zijn, de Congolese wereld met haar beschavingsachterstand als bouwers en vormgevers te
ontwikkelen. 182 Daarbij bestond de overtuiging dat “de (‘blanke’) elite in naam van haar dienende
beschavingstaak het recht had te heersen over de (‘zwarte’) bevolking.”183 Maar de explosieve toename
van het aantal blanken dat zich in Congo vestigde had ook een keerzijde. In de dagelijkse praktijk van
kolonisatie ontstond een gevoel van superioriteit waarin ‘beschavers’ wilden beschermen en opvoeden
maar alleen wanneer het van hoog naar laag ging en de inlanders respectvol en onderdanig bleven. De
Belgische regering zag geen reden om haar politiek van bevoogding los te laten en de bevolking te gaan
voorbereiden op een onafhankelijkheid mede omdat de Congolezen de paternalistische beschavingspolitiek
leken te omarmen.184
De publicatie op 1 juli 1956 van het Manifeste in het blad Conscience Africaine duidde echter op een
in gang zijnde verandering. Het liet zien dat ook in Congo, net als in vele andere Afrikaanse landen, zich een
beweging met nationalistische opvattingen aan het vormen was. De redactie van het tijdschrift, bestaande
uit een groep jonge évolués,185 besloot een platformtekst te publiceren die uitging van een sociale, culturele
en politieke ontvoogding om geleidelijk, binnen een termijn van dertig jaar, de Congolees een volwaardig
en volwassen lid van een unitaire, autonome maatschappij te laten zijn. Mede geïnspireerd door de jonge
priester en latere kardinaal Joseph Malula, die al sinds 1947 was geëngageerd in de sociale emancipatie van
de Congolese bevolking, durfden zij hun streven naar onafhankelijkheid nu te uiten.

182 Ceuppens, Congo made in Flanders, 135. De ideologie van het Belgisch koloniale paternalisme was ontstaan uit de bepaling van
de Verenigde Staten na WO-I dat alle volkeren recht hebben op zelfbeschikking. In 1945 bekrachtigde het Charter van San Francisco
van de Verenigde Naties deze bepaling door koloniale mogendheden op te leggen dat zij de belangen van hun koloniale gebieden
moesten erkennen. Pierre Ryckmans, gouverneur-generaal van Belgisch-Congo van 1934 tot 1946, sprak van “Dominer pour servir”.
183 Mantels, “Voorbode van een nieuwe tijd,” 14-15.
184 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 36.
185 Schalbroeck, 46-50. Congolezen die niet langer de kolonisatie met haar sociale ongelijkheid op een passieve wijze wilden blijven
ondergaan en actief ernaar streefden om dezelfde rechten en plichten als blanken te verkrijgen, werden aangeduid als évolués.
Het statuut van évolué, vastgelegd op 12 juli 1948, omvatte een kaart van burgerlijke verdienste die Congolezen konden verdienen
wanneer ze zich zouden ontwikkelen in nauw contact met Belgen. In 1952 kwam er een nieuw statuut, de Immatriculation. Ze had
als doel dat Congolezen zich volledig zouden gaan gedragen als Europeanen, zowel in het openbaar als in hun privéleven.
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De kiem van het manifest was gelegd door een veranderde visie van het Vaticaan na WO-II over
samenwerking met koloniale regeringen. De Kerk die in het opkomend communisme een bedreiging zag,
verlangde dat missionarissen en priesters hun binding met koloniale machten zouden opgeven. In
december 1953 adapteerde de Kerk daarop de uit 1906 stammende conventie met België aan de nieuwe
realiteit.186 Bovendien riep binnen de Kerk in Congo een schoolkwestie veel weerstand op toen de Belgische
regering in 1954 de schoolinfrastructuur wilde veralgemenen om zo het monopolie van de missionarissen
in het onderwijs te breken.187 Met name bij de évolués ontstond hierdoor een vertrouwen om politieke
wensen te gaan uiten. Dit vertrouwen werd nog versterkt door zowel een pleidooi van koning Boudewijn
tijdens zijn bezoek aan Congo in 1955, dat de relatie tussen blank en zwart menselijker moest worden188 als
door de publicatie door van Bilsen in december 1955 van een dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding
van Congo.189 Jef van Bilsen baseerde zijn inschatting op de tijd om een nieuwe generatie te vormen.190
De publicatie van het manifest vond plaats met steun van de Kerk. 191 Ook de montfortanen
omarmden het manifest: “het getuigt van rijpheid, helder inzicht in de problemen, oprechtheid en
delicatesse.” 192 De regering van België nam echter een afwachtende houding aan. Al snel kwamen er
daardoor andere, meer radicale manifesten, zoals van Joseph Kasavubu (1917-1969) van de Abako-groep193
met een roep naar onmiddellijke onafhankelijkheid. Pas in 1958 ontstond er in België een bereidheid om
een ontvoogding van Congo in gang te zetten. De Wereldtentoonstelling in Brussel en een Pan-Afrikaanse
vergadering in Akkra met als thema de bevrijding van Afrika van het kolonialisme, stimuleerden niet alleen
de politieke emancipatie van de Congolese évolués, maar hadden ook de Belgische politieke klasse tot een
inzicht gebracht dat onafhankelijkheid niet meer uitgesteld kon worden. 194 Prepolitieke groeperingen
mochten zich nu gaan organiseren. 195 Naast de Abako-groep ontstonden er politieke partijen zoals de
Mouvement National Congolais (MNC) met Patrice Lumumba (1925-1961) als leider 196 en het
‘Rassemblement Katangais Conakat’, aangevoerd door Moïse Tsjombe (1919-1969).197
De alsmaar radicaler wordende Congolese nationalistische beweging deed de druk op de Belgische
politiek verhogen om tot een snelle dekolonisatie te komen. Op 20 februari 1960 eindigde een haastig in
Brussel georganiseerde Ronde-Tafelconferentie in een sfeer van euforie. De eis van de Congolezen om op
30 juni 1960 een soevereine staat te kunnen uitroepen was ingewilligd. De Belgische regering bleek totaal
overrompeld door het gemeenschappelijke Congolese front van niet alleen de radicale maar ook de
gematigde nationalisten. 198 De vorming van de eerste soevereine Congolese regering was echter niet
eenvoudig. Ondanks de grote overwinning van het MNC van Lumumba bij de provinciale en wetgevende
verkiezingen verliep het formatieberaad uiterst moeizaam. Toch lukte het Lumumba op 24 juni 1960 om
een regering te vormen. Zijn grootste rivaal Kasavubu werd gekozen tot president.
Mbwebwa Kalala, “De relaties tussen de katholieke kerk en de staat,” 36.
Schalbroeck, Belgisch Kongo, 44.
188 Mantels, “Voorbode van een nieuwe tijd,” 13.
189 Jef van Bilsen, “Een dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding van Belgisch Afrika,” De Gids op Maatschappelijk Gebied 46,
nr. 12 (december 1955): 999-1028.
190 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 41.
191 Mbwebwa Kalala, “De relaties tussen de katholieke kerk en de staat,” 59.
192 Archief Vroenhof-Valkenburg, Congolees Manifest. Maria-Garde 15 (maart 1958), 7.
193 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 56-57. De Abako groep of “Alliance des Bakongo” was in 1950 opgericht om het Bakongo volk te
beschermen. Onder Kasavubu, klerk bij de koloniale administratie in Kinshasa, groeide ze uit tot een politieke beweging.
194 Archief KADOC KU Leuven, Archieven scheutisten (CICM) Generalaat, 1862-1967, Congo in general, BE/942855/1262/4471, 5
december 1964, A. Tanghe CICM, en F. Dezutter CICM, “Kongo 60-64,” 2.
195 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 94.
196 Schalbroeck, 61. Lumumba kwam uit Stanleystad. Als klerk bij de posterijen ontwikkelde hij zich tot een redenaar met een
expliciete visie voor de toekomst van Congo.
197 Schalbroeck, 60. Tsjombe wilde de belangen van Katanga beschermen, een grondstofrijk gebied in het zuiden van Congo.
198 Schalbroeck, 143
186
187

Pag. 25

De eerste jaren als onafhankelijke natie
Na een ontvoogdingsproces van nog geen anderhalf jaar beleefde Congo op 30 juni 1960 haar eerste dag
als soevereine republiek. Maar de ophefmakende toespraak van premier Lumumba tijdens de
ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring199 vormde de start van een uiterst woelige periode. Het
land dat door haar natuurlijke rijkdommen zou kunnen uitgroeien naar een welvarende natie was door de
inderhaast opgezette democratische instellingen en haar nog zeer onervaren bestuurders uiterst
kwetsbaar. Nog geen week na de soevereiniteitsoverdracht stortten enkele ongelukkige besluiten van de
nieuwe regering in Kinshasa de republiek al in een complete chaos. 200 President Kasavubu en premier
Lumumba zagen daarop geen andere uitweg dan het inroepen van de Verenigde Naties.201
Op 22 november 1960 besloot de VN te interveniëren in het bestuur van het land. Lumumba werd
niet langer erkend als premier van Congo; de leiding van het land werd overgedragen aan Kasavubu en zijn
door Lumumba aangestelde stafchef van het leger, kolonel Mobutu. 202 Met het besluit van de VN zag
Lumumba zijn bescherming wegvallen. Midden januari 1961 vond hij onder nogal duistere omstandigheden
in Katanga de dood.203 Ondertussen was Congo verdeeld geraakt in meerdere machtssferen waarvan de
belangrijkste geleid werden door Tsjombe in Katanga, Kasavubu en Mobutu vanuit Kinshasa en een prolumumbistische regering in het Isangi gebied van de montfortanen. Als enige uitweg uit de ontstane crisis
poogde de VN alsmaar tot een voor alle partijen aanvaardbare centrale regering te komen maar het zou
nog tot begin 1963 duren voordat de eenheid van het land, op het lumumbistische bolwerk Stanleystad na,
weer kon worden hersteld.204
Begin 1964 werd de bevolking weer onrustiger. De bevolking die alsmaar armer en ontevredener
werd, ging verlangen naar andere politieke leiders. Ze werd hierin geleid door het Comité National de
Libération (CNL). Deze beweging was in september 1963 door oppositieleiders opgericht. Als
vrijheidsbeweging groeide ze al snel uit tot de ideologische kracht achter de Simba-opstand. Haar
belangrijkste doel was om het Congo van Lumumba te herstellen. Als Simba-strijders205 richtten ze zich in
het begin vooral op Congolezen die geassocieerd werden met het vroegere koloniale bewind en Congolezen
die behoorden tot een onwelgevallige stam of politieke partij. Daarbij kregen ze veel steun van de
bevolking. Eind juli 1964 hadden ze bijna de helft van het land ingenomen waaronder het gebied rond
Isangi.206 Met de afkondiging door het CNL in september 1964 van de onafhankelijkheid en haar claim de
wettelijke regering van Congo te zijn met Stanleystad als hoofdstad, daarin gesteund door landen zoals de
Sovjet-Unie, China, Cuba, Algerije en Egypte, besloot de VS om te interveniëren in de politieke
verhoudingen. President Kasavubu werd gedwongen om de verbannen Tsjombe in ere te herstellen en hem

199 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 148-149. In het bijzijn van koning Boudewijn hekelde Lumumba vooral de attitude van superioriteit
van de blanken tegenover de Congolese bevolking.
200 Van Reybrouck, Congo, 320. Van Reybrouck typeert de ontwikkeling als volgt. “Eén maand na de onafhankelijkheid op 30 juni
1960 was de toestand in Congo al dramatisch: het leger was compleet dooreengeschud, het bestuur was onthoofd, de economie
was van slag, Katanga was afgescheurd, België was binnengevallen en de wereldvrede was bedreigd. En dat omdat in het begin
enkele militairen in de hoofdstad een hogere soldij en een hogere positie hadden gevraagd.”
201 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 154.
202 Van Reybrouck, Congo, 324.
203 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 155.
204 Dick Wittenberg, “Hoe kwam de baas van de VN aan zijn einde? Oplossing van het mysterie dichterbij,” De Correspondent, 27
september 2017, geraadpleegd op 28 september 2017, https://decorrespondent.nl/7374/hoe-kwam-de-baas-van-de-vn-aan-zijneinde-oplossing-van-het-mysterie-dichterbij/2502736698726-afee7ece. Secretaris-generaal Dag Hammarskjöld is tijdens dit proces
omgekomen. Op weg naar Katanga voor onderhandelingen met Tsjombe stortte zijn vliegtuig op 18 september 1961 neer door een
nooit volledig opgehelderde oorzaak.
205 Vanysacker, Vergeten martelaars, 17. Simba betekent ‘leeuw’ in de Afrikaanse taal Swahili. Hun militaire kracht lag vooral in hun
perceptie dat ze vanwege een besprenkeling met water door een sjamaan onkwetsbaar zouden zijn voor kogels.
206 Vanysacker, 17.
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op te dragen de Simba-opstand te beëindigen. 207 Hij wist daarop de rebellen te verjagen en de
gevangengenomen blanken waaronder de montfortanen, te bevrijden.
Congo na de Simba-opstand van 1964
De bevrijdingsoperatie door het regeringsleger van president Kasavubu en zijn premier Tsjombe met steun
van Belgische en Amerikaanse legereenheden deed de opstand van de opstandelingen snel uitdoven.
Geleidelijk werd het bezette deel van het land weer heroverd. Maar in het najaar van 1965 ontspoorde de
rivaliteit tussen Kasavubu en Tsjombe zodanig dat Mobutu, inmiddels luitenant-generaal, besloot om in te
grijpen en met een staatsgreep alle regeringsmacht naar zich toe te trekken. Hij schafte meteen het
parlement en het meerpartijenstelsel af. Met harde hand creëerde hij orde en stabiliteit. Gesteund door
een nieuwe grondwet waarmee hij zijn politieke tegenstanders kon uitschakelen, begon hij vanaf 1968 in
een alleenheerschappij de Tweede Republiek Congo weer op te bouwen.
In zijn beleid stond authenticiteit centraal. Hij wilde de nadruk leggen op de authentieke Congolese
cultuur en vond dat de Congolezen afstand moesten nemen van de aanhoudende overblijfselen van het
kolonialisme en de voortdurende invloed van de westerse cultuur. Aanvankelijk beperkte hij zich tot
maatregelen gericht op een Afrikaanse bewustwording zoals een naamsverandering en het dragen van
Afrikaanse kleding. 208 In 1974 voerde hij een Mobutisme in. Met dit beleid stond een religieuze
verheerlijking van hemzelf in het middelpunt. Congolezen dienden hun christelijke namen te vervangen
door een Bantoenaam en alle kruisbeelden om te ruilen met zijn beeltenis. Op deze wijze poogde hij een
gecentraliseerd land te creëren met een enkelvoudige nationale identiteit.209

3.2

De Kerk in Congo

“De bisschoppen hebben de Actes van hun grote vergadering gepubliceerd. Het koloniale tijdperk is voorbij,
de onafhankelijkheid is gekomen. Heel andere methoden zullen wij in ons missiewerk gaan volgen. De tijd
van bouwen en wegenaanleg is voor de priester voorbij, hij moet nu voor 100% zielenherder worden.” Dit
schreef pater Lommerse (1919-1977), montfortaan, op 15 september 1962 vanuit het missiegebied Isangi
aan de seminaristen in Nederland. Hij verwees naar besluiten die de Congolese bisschoppen in hun
gezamenlijke algemene vergadering hadden genomen na hun uitgebreide analyse van de situatie binnen
de Kerk van Congo aan het begin van de onafhankelijkheid.210 Hij vervolgde met “de tijd is nu gekomen om
levende Christengemeenschappen te vormen […], de leken te vormen tot mannen van echte katholieke
actie, liturgische vernieuwing, gemeenschapsmis, hoogmis met alle gezangen in de volkstaal.”211

207 Vanysacker, Vergeten martelaars, 18-19. Daarmee bereikte de VS dat voor het eerst sinds de onafhankelijkheid de drie vijanden
van Lumumba een trojka gingen vormen: Kasavubu als president, Mobutu als opperbevelhebber, Tsjombe als premier. De
reddingsactie met hulp van Amerikanen en Belgen werd in de wereld gemengd ontvangen. Terwijl de Verenigde Staten en GrootBrittannië ermee instemden bleef Frankrijk neutraal en kwamen er heftige protesten uit het communistische Sovjet-Unie.
208 Filiep Stellamans, “Joseph Mobutu sterke man of bloeddictator? Een analyse van de berichtgeving in de binnen- en buitenlandse
pers over de opkomst van het Mobuturegime” (master thesis, Katholieke Universiteit Leuven, 2006), V-5.3.1,
http://www.ethesis.net/mobutu2/mobutu2_inhoud.htm. Joseph-Désiré Mobutu hernoemde zichzelf tot Mobutu Sese Seko en het
land, de rivier en het betaalmiddel tot Zaïre. De algehele leiding van een bedrijf moest in handen van een Zaïrees liggen.
209 Sandra W Meditz, Tim Merrill, and Library Of Congress. “Zaire: A Country Study” (Washington, D.C.: Federal Research Division,
Library of Congress, 1994), 50, 366, https://www.loc.gov/item/94025092/. Mobutu legitimeerde zijn beleid met de visie dat “in de
Afrikaanse traditie nooit twee chefs konden bestaan" en dat zijn beleid “in het hele land op dezelfde manier gezien en
geïnterpreteerd werd."
210 Secrétariat Général de l'Episcopat, Actes de la VIe Assemblée Plénière de l'Episcopat du Congo 20 Novembre – 2 Décembre 1961
(Léopoldville: Secrétariat Général de l'Episcopat, 1961), 133-134, 157-158. Voor de toekomst van de Kerk in Congo dienden levende
christengemeenschappen ontwikkeld te worden waarin leken een verantwoordelijke plaats moesten innemen. De besluiten waren
genomen tijdens de zesde algemene vergadering van het gezamenlijke Congolese episcopaat van 20 november 1961 tot 2
december 1961 in Congo-Léopoldville.
211 Archief Vroenhof-Valkenburg, Dossier Brieven van pater Lommerse. Brief 15 september 1962 aan de seminaristen van het
Kleinseminarie St. Marie, 22.
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De eerste plenaire vergadering in een onafhankelijk Congo van alle bisschoppen uit de Congolese
kerkprovincies wilde met haar besluiten de Kerk in Congo een nieuwe impuls geven. Het aantal diocesane
priesters vormde immers slechts 17% van de 2879 priesters voor heel Congo. 212 De vrouwelijke religieuzen
waren in totaal met 3867, waarvan slechts 31% Afrikaans. Het aantal catechisten was zeer beperkt
(ongeveer 13.000) en misten vaak een goede vorming.213 Bovendien signaleerden de bisschoppen dat er al
vanaf 1959 onder de bevolking een radicale verandering gaande was op het politieke vlak, in mentaliteit en
in het sociaaleconomisch leven. Hierdoor werd, mede door de spanningen tussen blanken en Congolezen,
het christendom steeds meer gezien als een buitenlandse religie. Een van de gevolgen daarvan was dat de
sacramentele praktijk (doopsel, huwelijk, biecht) sterk achteruitging. De bisschoppen onderkenden dat de
organisatie en de methodes van het apostolaat drastisch herzien dienden te worden en dat de Kerk zich
moest aanpassen aan de nieuwe Congolese realiteit.214 De inplanting van de Kerk in Congo met zo’n 14
miljoen inwoners waarvan 40% jonger dan 15 jaar,215 stond in feite nog maar aan een begin.
De besluiten van het episcopaat in december 1961 betekenden een grote uitdaging. Nog maar kort
daarvoor, op 29 november 1959, had Paus Johannes XXIII de Kerk van Congo officieel uit haar statuur van
missiegebied ontheven en het gebied uitgeroepen tot een zelfstandige eenheid met zes kerkprovincies.216
De al aanwezige kerkstructuur met 26 bisdommen en zes apostolische prefecturen bleef daarbij intact.217
Aan het hoofd stonden nog steeds veelal Belgische missiebisschoppen waaronder Mgr. Jansen. Met de
besluiten moest de jonge zelfstandige Congolese Kerk zich in het bijzonder richten op haar pastorale taken
en er vooral voor waken geassocieerd te worden met het regime. Op uitdrukkelijke wens van de bevolking
mocht ze zich echter nog niet terugtrekken uit de andere pijlers van haar missiewerk (scholing, medische
zorg en sociale acties).218
Eind 1963, aan de vooravond van de Simba-opstand, was er nog maar weinig veranderd binnen de
Congolese Kerk. Veel katholieke geestelijken en missionarissen wilden of konden zich niet conformeren aan
de gewenste omwenteling en aarzelden om zich te gaan engageren in het lekenapostolaat en het ware
leven van de Congolese mens. Daarnaast hadden ze geen oog voor allerlei bewegingen zoals het
Kimbangisme219 en het Kitawala220 die, niet langer verboden door de overheid, een serieuze bedreiging voor
de uitvoering van hun evangelisatieopdracht konden worden.221 De Simba-opstand kwam voor de Kerk dan
ook als een verrassing. Zo zag het Congolese episcopaat in haar pastorale brief van 20 januari 1964 het jaar

Vanysacker, Vergeten martelaars, 31-32. De cijfers komen uit een rapport dat was opgemaakt door een commissie onder leiding
van de jezuïet Willy De Craemer. Het rapport werd gebruikt tijdens de vergadering van het gezamenlijke Congolese episcopaat.
213 Vanysacker, 32.
214 Vanysacker, 35.
215 Van Reybrouck, Congo, 252.
216 Vanysacker, Vergeten martelaars, 31.
217 F. Geerts, “De Kerk in Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi,” Kerk en Missie 34, nr. 118 (1955): 72. De paus sloot hiermee een
periode van ruim 300 jaar af waarin de Kerk in Congo werkzaam was geweest binnen een statuut van missiegebied. De apostolische
prefectuur van Congo, die al in 1640 was opgericht, was immers formeel nooit opgeheven door de Propaganda Fide.
218 Vanysacker, Vergeten martelaars, 198.
219 W. MacGaffey, “The Implantation of Kimbanguism in Kisangani, Zaire Vol. 23, No. 3.” The Journal of African History 23, no. 3
(1982): 382. Het Kimbangisme was in de twintiger jaren ontstaan vanuit de prediking door Simon Kimbangu (1887-1951), een
catechist van de BMS. De koloniale overheid had de beweging echter verboden vanwege haar grote weerstand tegen blanken. Toch
had ze een grote aantrekkingskracht omdat ze haar messiaanse visie goed wist in te passen in de Afrikaanse cultuur. (Zie ook Alan
Anderson and Edmond Tang, “Independancy in Africa,” in The Cambridge History of Christianity vol. 9: World Christianities c.1914c.2000, onder redactie van Hugh McLeod (New York: Cambridge University Press, 2006), 112.)
220 Tachelet, “De Montfortaanse missie,” 137. De Kitawala (wachttoren) is een messiaanse religie die uit het protestantisme was
ontstaan maar zich helemaal in de Afrikaanse cultuur had ingepast. De koloniale overheid heeft haar lange tijd onderdrukt vanwege
het politieke karakter.
221 Vanysacker, Vergeten martelaars, 34.
212
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1964 nog als een periode van opbouw met de christenen als inspirators. Maar al twee dagen na het
uitbrengen van de brief begon de zware opstand die zich ook richtte tegen de Congolese Kerk.222
De Simba-opstand betekende een verdere bewustwording en erkenning dat de missionaire activiteit
een grondige aanpassing diende te ondergaan. De geestelijkheid in Congo realiseerde zich dat ze haar
bedenkingen tegen het aanpassen van de gangbare missiemethode moest opgeven maar wist nog niet hoe.
De bevolking verlangde bovendien, mede vanwege de totale vernietiging van de infrastructuur, dat de
gevluchte buitenlandse missionarissen snel weer zouden terugkeren om de schoolse, medische en sociale
activiteiten te hervatten.223 “De Kerk van Congo staat voor een nieuwe taak,” zo besloot een beschouwing
in het weekblad Katholiek Archief van 3 september 1965 over de gebeurtenissen in Congo van januari 1964
tot eind juni 1965; “het is van belang dat zij haar missionaire taak pastoraal opnieuw overdenkt en omwerkt
[…] en bovenal bereid is om de taak eenvoudig en nederig uit te voeren.”224

3.3

Vaticanum II

Ontwikkelingen op weg naar Vaticanum II
Het besluit van de bisschoppenconferentie van de gezamenlijke Congolese bisschoppen in december 1961,
ruim 10 maanden voor het begin van Vaticanum II, om leken een centrale plaats in te laten nemen voor de
vorming en opbouw van christengemeenschappen, kon als bijzonder worden gezien maar was niet nieuw.
Al op 22 november 1903 kondigde paus Pius X (1835-1914) het Motu Proprio Tra le Sollecitudini af waarin
hij opriep tot een meer actieve deelname van leken. 225 Vooral het samen beleven van de liturgie met
gebruik van de volkstaal in combinatie met een samenzang van gregoriaanse gezangen zag hij als een goed
middel voor het creëren van een actieve geloofsgemeenschap.226
Voor de montfortanen in het missiegebied Isangi was het ontstaan van deze liturgische beweging op
dat moment nog niet opportuun. Zij baseerden hun missiemethode vooral op de pauselijke encyclieken
Maximum illud van paus Benedictus XV (1854-1922), Rerum ecclesiae van paus Pius XI (1857-1939) en
Evangelii praecones van paus Pius XII (1876-1958). Al deze encyclieken verlangden dat er voldoende
missionarissen ter beschikking zouden staan om een autochtone clerus op te leiden die in hun eigen
kerkprovincies de verantwoordelijkheid kon dragen voor de evangelisatie.227 Pius XII voegde hier nog aan
toe dat een christelijke missie nooit mocht leiden tot een verdringing van een lokale cultuur. Hij benadrukte
dat missionarissen de cultuur en gewoonten van een inheems volk dienden te respecteren. 228 Pius XII
reageerde daarmee op een opkomende dreiging na WO-II van krachten die de Kerk afwijzen. Vooral de
opkomst van het communisme en de groeiende wens, met name in Afrika, om onafhankelijk te worden van
koloniale overheersers, baarden hem grote zorgen. In zijn encycliek Fidei Donum uitte hij zijn verontrusting
dat de plantatio ecclesiae in een gevaar verkeerde dat alleen door meer missionarissen en voldoende
geldelijke middelen afgewend kon worden.229

Archief KADOC KU Leuven, Archieven scheutisten (CICM) Generalaat, 1862-1967, Congo in general, BE/942855/1262/4471 “De
Kerk in Congo tijdens de laatste opstand over de periode van januari 1964 tot juli 1965,” 1965, 879.
223 Ibid., 911.
224 Ibid., 879, 916. De beschouwing was ontleend aan Vivante Afrique: Revue générale des Missions d’ Afrique 238 (1965).
225 Lamberigts en Declerck, Het Concilie Vaticanum II, 25.
226 Richard Bot, Zingt allen mee (Kampen: Gooi en Sticht, 2003), 105.
227 George Mukuka, “The establishment of the indigenous catholic clergy in South Africa: 1919-1957” Studia Historiae Ecclesiasticae
34, nr. 1 (2008): 306-309.
228 Markus Patenge, “64 Jahre Missionsenzyklika Evangelii praecones,” Institut für Weltkirche und Mission, laatst aangepast 1 juni
2015, geraadpleegd op 25 juli 25 2017, http://iwm.sankt-georgen.de/64-jahre-missionsenzyklika-evangelii-praecones/. Het
eigenlijke doel van plantatio ecclesia was immers om een Kerk te vestigen binnen de structuren van een volk. Een christelijke missie
mocht daarom nooit leiden tot een verdringing van een lokale cultuur.
229 T. M. Bours, red., Fidei Donum (Den Haag: Nationaal Missiebureau, 1958), 25-31.
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Zijn opvolger paus Johannes XXIII (1881-1963) voelde daarentegen aan dat de Kerk een actualisatie
nodig had. De snelle dekolonisatie van met name de Afrikaanse landen leek te vragen om de Europees
gerichte Kerk om te vormen naar een Wereldkerk.230 Zijn aankondiging op 25 januari 1959 dat de Kerk zich
in een concilie moest gaan beraden over een aggiornamento, een aanpassing aan de eisen van de tijd,
kwam voor velen als een verrassing.231 Johannes XXIII wenste een nieuw concilie met een eigen pastorale
doelstelling. Bovendien wilde hij de rol van de bisschoppen en lokale kerken herwaarderen. Als
voorbereiding op het concilie gaf hij op 18 juni 1959 alle bisschoppen en hogere oversten de ruimte om hun
verwachtingen voor Vaticanum II te formuleren. Ook de katholieke universiteiten ontvingen een brief.232
Uit hun respons kwamen drie wensen bovendrijven: (1) het herstel van het permanent diaconaat,233
(2) verduidelijking van de rol van de bisschop en (3) versnelling van het proces van de liturgische
vernieuwing. 234 De meeste missiebisschoppen in Afrika pleitten vooral voor een lokale Afrikaanse liturgie
zonder taalbarrières en een theologie die beter aansloot bij de belevingswereld van de gelovigen.235 Ook
de algemeen-overste van de montfortanen Cornelius Heiligers ondersteunde deze verlangens. Hij
benadrukte in zijn antwoord aan de voorbereidende conciliaire commissie de grote wens van zijn
missionarissen om naast de invoering van de volkstaal in de liturgie tevens lokale elementen te mogen
toevoegen aan de bediening van de sacramenten. Daarnaast pleitte hij voor een pauselijk bureau dat de
opleiding van catechisten zou gaan verzorgen. Deze opleiding betekende voor zijn congregatie immers een
te zware belasting terwijl de nood aan catechisten binnen de uitgestrekte missiegebieden volgens hem
alleen maar zou groeien.236 Terwijl het antwoord van de algemeen-overste vijf thema’s omvatte was dat
van zijn bisschop Jansen juist erg kort.237 In zijn brief van 22 augustus 1959 gaf hij aan dat zijn recente
benoeming tot prefect hem nog onvoldoende inzicht had gegeven in de wijze waarop vernieuwingen
aangepakt zouden kunnen worden. Wel hoopte hij dat het Concilie goede richtlijnen zou uitvaardigen
waarmee hij de aan hem toevertrouwde christenen beter zou kunnen verbinden. 238 Gaf zijn respons
daarmee al een indicatie dat de montfortanen hun missiemethode wilden aanpassen?239 Met zijn antwoord
aan de voorbereidende conciliaire commissie leek hij af te wijken van het standpunt van de meeste
Congolese bisschoppen die destijds nog vonden dat het Concilie Vaticanum I zou moeten afsluiten. 240
Zinspeelde hij nog voor het begin van Vaticanum II al op een nieuwe strategie voor de ontwikkeling van de
kerk in Congo?
230 É. Fouilloux, “The Antepreparatory Phase: The Slow Emergence from Inertia (January 1959 - October 1962),” in History of Vatican
II. Vol. I. Announcing and Preparing Vatican Council II. Toward a new Era in Catholicism, onder redactie van G. Alberigo en J.
Komonchak (Maryknoll & Leuven: Orbis & Peeters, 1995), 90.
231 Fouilloux, 90-91. Ten tijde van het overlijden van Pius XII in 1958 waren er nog geen bewegingen voor een nieuw concilie.
232 Fouilloux, 93-94. Aanvankelijk wilde de voorbereidende conciliaire commissie gebruik maken van vragenlijsten. De paus wees
deze methode echter af omdat daarmee de zoektocht naar vernieuwing ingeperkt werd.
233 Fouilloux, 109. Een herstel van het diaconaat was al door Pius XII opgebracht als middel om het tekort aan priesters op te vangen.
Het diaconaat was vanaf de vierde eeuw verdwenen omdat haar taken geleidelijk waren overgenomen door priesters.
234 Fouilloux, 110.
235 Lamberigts en Declerck, Het Concilie Vaticanum II, 44. Bepleit werd om de volkstaal in te voeren en de sacramenten en rituelen
in te passen in de lokale cultuur. Daarmee wilden de missiebisschoppen komen tot een actieve deelname van leken.
236 Vaticanum II, “Congregationes Religiosae Clericales,” 157-158, 161.
237 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 126-130. De montfortanen in Congo bogen zich in deze dagen vooral over wat de gevolgen
konden zijn van de door koning Boudewijn toegezegde onafhankelijkheid.
238 Vaticanum II, “Congo,” 198-199.
239 Bibliotheek Montfortanen Leuven, “Nieuwjaarsbrief,” Verzameling van Rondzendbrieven 1959-1960 (januari 1960), 42-43. In de
nieuwjaarsbrief van 1960 wees hij zijn missionarissen immers op de noodzaak om de missiemethode te veranderen. In een
onafhankelijk Congo konden zij volgens hem als blanke missionarissen niet langer superieur blijven aan de Congolezen.
240 Claude Soetens, “L'apport du Congo-Léopoldville (Zaïre), de Rwanda et du Burundi au concile Vatican II,” in Vatican II
commence... Approches Francophones onder redactie van Étienne Fouilloux (Leuven: Bibliotheek van de faculteit der
Godgeleerdheid, 1993), 195-196, 198. Deze zienswijze werd vooral ingegeven door een loyaliteit aan de kerkelijke hiërarchie.
Tijdens de zesde algemene vergadering van het gezamenlijke Congolese episcopaat en eerste vergadering als zelfstandige eenheid
binnen de Kerk in 1961 kozen ze echter voor een aanpak met een centrale plaats voor leken.
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Vaticanum II en haar uitkomsten voor de missiemethode
Op 11 oktober 1962 verzamelden meer dan 2500 bisschoppen en oversten zich in de Sint Pietersbasiliek in
Rome voor hun eerste sessie. Onder de deelnemers bevonden zich naast 379 bisschoppen als
vertegenwoordiger van Afrika, tevens de algemeen-oversten van alle mannelijke orden en congregaties
waaronder Cornelius Heiligers van de montfortanen. Er zouden daarna nog drie sessies nodig zijn alvorens
het Tweede Vaticaans Concilie op 8 december 1965 met de publicatie van de concilieboodschappen aan de
wereld door paus Paulus VI (1897-1978) afgesloten werd.241 De vele conciliedocumenten verlangden een
adequate implementatie. Ze brachten hoop maar zaaiden ook verwarring. Zo creëerde de constitutie Lumen
Gentium de verwachting dat de autoriteit niet langer hiërarchisch behoefde te zijn met de paus aan het
hoofd. Zij sprak immers van een Kerk waarin alle christenen (leken, religieuzen en priesters) ‘het volk van
God’ vormen. 242
Voor de missionaire activiteit van de Kerk waren twee documenten afgekondigd: Ad Gentes Divinitus,
Decreet over de missieactiviteit van de Kerk, en Nostra Aetate, Verklaring over de verhouding van de Kerk
tot de niet-christelijke religies. Het zeer uitvoerige missiedecreet Ad Gentes Divinitus vloeide voort uit het
schema over de missionaire activiteit van de Kerk.243 Het Concilie bevestigde hierin de opdracht voor de
Kerk om de mensen te verzamelen tot volk van God door ze tot vrede, eenheid, liefde en gerechtigheid te
brengen. In de uitwerking van deze fundamentele opdracht van de Kerk beschrijft het decreet drie met
elkaar samenhangende deelopdrachten: (1) dialoog met niet-christenen, (2) oecumene met de christenen
van andere denominaties en (3) samenwerking met iedereen die werkt aan het meer menselijk maken van
het leven.244 De korte, maar krachtige Verklaring Nostra Aetate was het resultaat van de bespreking van
het schema over de oecumene en behandelde het aspect van de dialoog met niet-christenen. In de
Verklaring werd benadrukt dat dialoog niet bedoeld was om andersdenkenden hun weg en waarheid te
ontnemen maar er juist op gericht diende te zijn om door gesprek en samenwerking te laten zien dat de
weg van Christus hun eigen weg vervolmaken zou.245
De Nijmeegse missioloog Camps OFM zag beide documenten als complementair, want “de drie
deelopdrachten vormen samen de éne zending van de christen […] die deze in nederige dienstbaarheid aan
het heilsplan van God en tot zegen van alle mensen moet uitvoeren.”246 Voor de missionarissen (priesters,
religieuzen en leken) betekende dit nog meer om zowel oog te hebben voor de denk- en handelwijze van
de niet-christenen waaronder zij leefden, als ook het erfgoed, de taal en de gewoonten van de inlanders te
blijven respecteren. Missionarissen dienden dan ook goed voorbereid te zijn alvorens aan hun missie te
beginnen. Zo moest de opleiding voor missionarissen een studie missiologie te bevatten die hun de kennis
zou geven om de meest geschikte missiemethode voor een missiegebied te kunnen bepalen. Daarnaast
werd verwacht dat elke aankomende missionaris zich een intensief verdiepte in de sociale structuur en
gewoonten van zijn missiegebied.247

241 Lamberigts en Declerck, Het Concilie Vaticanum II, 89. Johannes XXIII was op 3 juni 1963 gestorven. In een kort conclaaf (19-21
juni 1963) kozen de kardinalen niet alleen een nieuwe paus maar besloten ze tevens om het concilie voort te zetten.
242 Michael Walsh, “The religious ferment of the sixties,” in The Cambridge History of Christianity Volume 9 World Christianities
c.1914-c.2000, onder redactie van Hugh McLeod (New York: Cambridge University Press, 2006), 310.
243 Lamberigts en Declerck, Het Concilie Vaticanum II, 51. De term schema duidde op een ontwerptekst over een bepaald thema als
basis voor een plenaire discussie.
244 Camps, “De missionaire activiteit van de Kerk,” 80-82. Het hoofdmotief voor deze opdracht is het heilsplan van God voor de
mens: alle mensen verenigen tot één volk van God.
245 Camps, 95.
246 Camps, 96-97.
247 Camps, 88.
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Receptie van Vaticanum II
Kardinaal Joseph Malula, in 1956 als jonge priester nog ondertekenaar van het manifest dat het verlangen
naar onafhankelijkheid in beweging zette en vanaf 27 augustus 1964 de eerste Afrikaanse aartsbisschop
van onafhankelijk Congo, vertaalde aggiornamento als een zich bewust worden van de Kerk van haar eigen
problemen en die van de wereld. Vaticanum II bevestigde in zijn ogen de broederlijkheid die alle
rassenverschillen en stamtwisten uitsloot en alle christenen verenigde. Vooral de mogelijkheid om zich in
de liturgie overeenkomstig de eigen cultuur uit te kunnen drukken zag hij als een uiting van katholiciteit
waarmee de Kerk alle volkeren kon verrijken.248 Voor pater Mosmans WP, algemeen secretaris van het
Congolese episcopaat en inspirator van de in 1961 vastgelegde vernieuwingsstrategie van de Congolese
Kerk, bevestigden de uitkomsten van het Concilie de door de Congolese Kerk gekozen strategie om
christengemeenschappen te gaan creëren met de inzet van leken.249
De montfortanen besloten nog tijdens het Concilie om te starten met een vernieuwing van hun
constituties. Hun 41e Algemeen Kapittel (5 mei – 16 juni 1964) waaraan ook Mgr. Jansen deelnam, 250
concludeerde dat de Regel aanpassingen verlangde “om het kenmerkende van een missionaris zoals door
Montfort beschreven, over te brengen naar de nieuwe tijd.”251 Enkele commissies werden benoemd om
zich naast de herziening van het religieuze leven eveneens te buigen over het werk als missionaris. De
continuïteit van dit werk stond onder druk, zo vond het Kapittel: hoe zou een blijvende aanwezigheid in
missiegebieden kunnen worden zeker gesteld?252 Het Kapittel verwachtte van de commissies dat ze hun
opdracht zouden afronden voor het volgende Algemeen Kapittel op 28 april 1969.253
De montfortanen liepen daarmee vooruit op de opdracht van het Concilie om zich te vernieuwen:
“alle instituten moeten teruggaan naar de geest waaruit ze zijn ontstaan […] en hun missiemethodes hierop
aanpassen.”254 De voorbereiding van het Kapittel 1969 kreeg hiermee de opdracht om de verschillende
conciliebesluiten mee te nemen in de vernieuwingsvoorstellen. In januari 1967 publiceerde Pro Nostris al
een voorlopige inventarisatie van voorgestelde wijzigingen voor de Regel.255 Enkele wijzigingen tekenden
een nieuw beeld van een missionaris: “niet langer als priesterlijk apostel gericht op bekering van heidenen
en met leken in zijn dienst, maar als hulpverlener in dienst van het Godsvolk, erop gericht om hen te binden
aan de cultuur van het christen-zijn.”256
Voor de implementatie van de conciliedocumenten in België nam de VHOB het voortouw. Haar
Missiecomité waarin ook de montfortanen waren vertegenwoordigd, publiceerde op 6 januari 1967 een
beleidsnota voor al haar missionerende orden en congregaties, zowel mannelijke als vrouwelijke. 257 Het

248 Archief Leuven-Isangi, Lezing “De actualiteit van het Concilie in Congo” door Mgr. J. Malula in conferenties over het concilie,
Congo-nieuws Bulletin 23 (1966), 11-12.
249 Archief Leuven-Isangi, Lezing “Afrika en het volk van God” door G. Mosmans WP in conferenties over het concilie, Congo-nieuws
Bulletin 23 (1966), 14-15. Tevens geciteerd in Soetens, “L'apport du Congo-Léopoldville,” 195, 198.
250 Archief Leuven-Isangi, “Akte van het Generaal Kapittel 1964,” 1964, 1.
251 Archief Leuven-Isangi, “Akte van het Generaal Kapittel 1964,” 1964, 9. Het Kapittel wilde de drie basisgeschriften van Montfort
(De Brandende Bede, Oorspronkelijke Regel en de Toespraak over armoede) integreren in hun Regel.
252 Archief Leuven-Isangi, “Akte van het Generaal Kapittel 1964,” 1964, 33. Het Kapittel dacht dit te bereiken met nieuwe
apostolaatsmethodes, eigen opleidingshuizen en speciale convenanten tussen een diocees en de Congregatie.
253 Archief Vroenhof-Valkenburg, Pro Nostris 14 (15 november 1966), 2-3.
254 Ibid., 2-3. Citaat uit de brief van 15 november 1966 van de algemeen-overste Heiligers aan alle montfortanen waarin hij verwijst
naar een rede van paus Paulus VI voor de leden van de Curie over de uitkomsten van het Concilie.
255 Ibid., 11-19. De inventarisatie was afkomstig van de Commissie voor Kerkrechtelijke Aangelegenheden van de religieuzen in
Nederland waarvan ook de montfortanen lid waren. De inventarisatie was gebaseerd op de instructie Perfectae Caritatis, Over de
vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven.
256 Ibid., artikels 41-42, 16.
257 Archief Vroenhof-Valkenburg, Montfortaans Contactblad 1, nr. 1 (1967), 16-17. Op 11 juni 1966 was het missiegebied IsangiCongo vanwege de oprichting van een Belgische Vice-provincie onder Belgisch bestuur gekomen.
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nieuwe beleid dat was gebaseerd op de decreten Perfectae Caritatis en Ad Gentes Divinitus, 258 verlangde
dat elk missie-instituut zelfstandig haar eigen vernieuwing doorvoerde, zowel haar missiemethode als haar
Regel. Specifiek vroeg de nota dat de missie-instituten “de veranderde situaties in de missiegebieden en de
gevolgen ervan volledig dienden te aanvaarden en een schijn van superioriteitsgevoel en paternalisme
moesten vermijden.”259 De nota bevatte geen wensen over het stimuleren van een actief lekenapostolaat.
Daarmee leek de VHOB voorbij te gaan aan de uitdrukkelijke wens van het gezamenlijke episcopaat van
Congo, uitgedrukt in 1961 en bekrachtigd door Ad Gentes Divinitus, om leken praktische pastorale
methodes te geven en onder begeleiding in te zetten bij christengemeenschappen.260 Wel vroeg de nota
expliciet dat de missie-instituten hun missionarissen volledig ten dienste zouden stellen aan de lokale
bisschoppen van jonge kerken.
De missieoversten van de montfortanen uit de verschillende missiegebieden in de wereld waaronder
overste Klinkers kwamen in februari 1969 als voorbereiding op het Kapittel 1969 in Rome samen om te
bespreken hoe al deze vernieuwingen ingepast zouden moeten worden in de praktijk van ieders’
missieopdracht. We zullen in het volgende hoofdstuk onderzoeken welke invulling de montfortanen in
Isangi hebben gekozen. We volgen hierin de montfortanen in hun dagelijkse praktijk in het missiegebied.
Specifiek reconstrueren we welke motieven hen daarin gestuurd hebben.

258 Archief KADOC KU Leuven, Archieven VHOB, 1956-2005/Aanvulling 2/Missiecomité, 67/1 BE/942855/710/D77, 6 januari 1967,
“De Missieactiviteit van de Kerk en de Belgische Missie-instituten,” 13-14. De nota verwijst specifiek naar de Ad Gentes paragrafen
20, 25, 26, 27, 30, 32 en 33.
259 Archief KADOC KU Leuven, Archieven VHOB, 1956-2005/Aanvulling 2/Missiecomité, 67/1 BE/942855/710/D77, 6 januari 1967,
“De Missieactiviteit van de Kerk en de Belgische Missie-instituten,” 12.
260 Vaticanum II, Ad Gentes Divinitus: Over de missie-activiteit van de Kerk, 7 december 1965 (Hilversum: Gooi & Sticht, laatst
aangepast: 29 november 2017), paragraaf 21, https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=703&id=7311.
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4

Waarom de missiemethode moest veranderen

In de beide vorige hoofdstukken is een beeld geschetst van de politieke, sociaaleconomische en kerkelijke
context waarbinnen de montfortanen hun evangelisatieopdracht in Isangi-Congo vanaf hun komst in 1933
hebben ingevuld. We hebben gezien waar hun idealen door geïnspireerd waren en hoe de missionarissen
deze met een missiemethode hebben proberen te verwezenlijken in een perspectief waarin zij tot aan de
onafhankelijkheid van Congo in 1960 gezamenlijk optrokken met de Belgische kolonisator om
“christendom, ontwikkeling en beschaving te brengen”.261 We hebben bovendien geconstateerd dat hun
leefwereld, vooral na WO-II, veranderde door een inlandse bevolking die steeds meer moeite kreeg met
een door de kolonisator opgelegde paternalistische attitude van Dominer pour servir. 262 In deze
veranderende wereld ging de Kerk substantiële hervormingen doorvoeren, niet alleen als antwoord op het
proces van dekolonisatie binnen Congo, maar vooral met een zoektocht naar een aggiornamento.
Vaticanum II leidde tot vele vernieuwingen binnen de Kerk waaronder haar visie op missieactiviteit en haar
verhouding tot niet-christelijke religies.
In dit hoofdstuk zullen we vanuit het perspectief van de montfortanen nagaan welke overwegingen
de missionarissen in het missiegebied Isangi hebben gehad om tot een hervorming van hun missiemethode
te besluiten. In de eerste twee paragrafen bekijken we hoe de montfortaanse gemeenschap in Congo
reageerde op een leefwereld die significant veranderde en wat dit betekende voor hun zienswijze op de
gehanteerde missiemethode. In de derde paragraaf zullen we nader onderzoeken hoe ze tot een andere
aanpak zijn gekomen. We gaan na welke manifestaties van een nieuwe aanpak rond 1970 al zichtbaar
waren en hoe deze zijn ontvangen door de inlandse bevolking, de montfortaanse congregatie en de
Congolese bisschoppen.

4.1

Op weg naar revolutie van het volk

De woelige jaren 1956-1960 voor de onafhankelijkheid
Op 26 juli 1956 reflecteerde de bisschop van de montfortanen Mgr. Jansen in een brief aan zijn
missionarissen in Isangi over de ervaringen van de eerste vijf jaar prefectuur.263 De beweegreden voor de
brief kwam voort uit zijn deelname aan een gezamenlijke Bisschoppenconferentie. Hier was hem verweten
dat de montfortanen achterbleven bij de ontwikkeling van het missiegebied, vooral in het onderwijs.264
Mgr. Jansen gaf in zijn brief aan vele goede ontwikkelingen te zien maar constateerde tegelijkertijd dat de
“grote trek naar de missie voorbij was, […] de inlanders veel minder volgzaam werden […] en zelf een
verantwoordelijkheid wilden dragen.” Daarnaast signaleerde hij dat “de christenen in het missiegebied nog
niet genoeg bewust waren van hun christen-zijn”. Met deze constateringen vroeg hij zich af of de
gehanteerde missiemethode niet aangepast diende te worden. Vooral de houding van de montfortanen
tegenover de inlanders waarbij ze deze vaak met weinig respect behandelden, baarde hem grote zorgen:
“Wij moeten de inlanders meer behandelen als mensen. Harde woorden en mensen publiek terechtwijzen
helpen niet meer om een boodschap over te dragen en zeker niet om ze te leren als christen te leven.”
Mgr. Jansen drukte hier niet alleen een teleurstelling uit maar leek ook oprecht gefrustreerd. Zijn
twijfels over de autoritaire benadering van de inlanders was een eerste indicatie dat de montfortanen in
Congo hun sinds 1933 gehanteerde missiemethode in vraag stelden. De brief van de bisschop viel samen
met de publicatie van een manifest in het blad Conscience Africaine. Terwijl het Manifest de behoefte aan
Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 124.
Ceuppens 2003, XXXII.
263 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1950-1959, Brief Mgr. Jansen aan alle confraters in Isangi, 26 juli 1956.
264 Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi: de leiding van de congregatie,” Email aan auteur, 9 december 2018. Het Congolese
episcopaat ondersteunde daarmee het standpunt van de koloniale overheid.
261
262
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zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Congo in beweging wilde zetten265 probeerde de bisschop zijn
missionarissen te overtuigen om zich aan te passen aan een andere hiërarchie: “Wij moeten hen laten
spreken en handelen; wij mogen hun initiatieven niet doden door onze eigen zienswijzen voortdurend op
te dringen.” Door meer verantwoordelijkheid te geven aan catechumenen en leken wilde hij komen tot
gemeenschappen waarin christenen zich gingen binden aan een cultuur van christen-zijn en niet langer
terugvielen op traditionele riten. Bovendien hoopte hij hiermee de christelijke ontwikkeling van het
missiegebied sterk te verbeteren.266 Maar kreeg Mgr. Jansen wel voldoende vertrouwen en steun van zijn
confraters? Een benoeming tot Apostolisch Prefect, zeven jaar na een priesterwijding, was immers erg
ongebruikelijk. Jan Tachelet zag zijn benoeming vooral als strategisch, gericht op het verkrijgen van
subsidies.267 Wat personeel betreft was Mgr. Jansen volledig afhankelijk van de montfortanen. Als jonge
priester was hij door zijn benoeming aangewezen om een groep missionarissen te leiden die vele jaren
ervaring hadden en zijn autoriteit maar met moeite erkenden. 268 Voor de meeste beslissingen was hij
aangewezen op de missieoverste. Daarnaast had hij nog te maken met bisschoppen in zijn kerkprovincie
die specialist waren in kerkelijk recht. Zij bewaakten de bisschop eveneens in zijn handelen.269
Mgr. Jansen stond niet alleen in zijn visie. Al in maart 1956 waren er publicaties in het montfortaanse
missietijdschrift In Slagorde verschenen waarin gepleit werd voor een aanpassing van de missiemethode.
Missionarissen dienden zich beter in te leven in de mentaliteit en gewoonten van de Afrikanen; het doel
om de Europese Kerk te brengen naar de Afrikaanse wereld was niet langer valide.270 Bovendien tekende
zich een tekort aan priesters af voor de nabije toekomst. Om dit op te vangen zouden steeds meer taken
van de missionaris overgedragen dienen te worden aan catechisten, onderwijzers en andere inlanders.271
Maar deze publicaties leken aan de montfortanen in Congo voorbij te gaan. Steunden zij Mgr. Jansen wel
in zijn wens om te veranderen? En hoe stond de leiding van de congregatie tegenover dergelijke
bespiegelingen?272
Het Provinciaal Kapittel in februari 1958 van de Nederlandse provincie besloot haar bezorgdheid over
een structureel tekort aan religieuzen en leken in de Afrikaanse missies op brede schaal bekend te gaan
maken. 273 Met de keuze tijdens het 40e Algemeen Kapittel in april 1958 van pater Cornelius Heiligers tot
nieuwe algemeen-overste van de montfortanen274 werd de weerstand bij de leiding van de congregatie
gebroken om structureel vast te houden aan een volgens behoudende montfortanen onveranderbare
traditie.275 “Een religieuze congregatie is een levend organisme die beweging, ontwikkeling en aandacht
265 Schalbroeck, Belgisch Kongo, 48-50. De publicatie op 1 juli 1956 van het Manifeste door jonge évolués duidde op een verlangen
van de Congolezen om als volwaardig en volwassen gezien te worden en niet langer bevoogd.
266 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1950-1959, Brief Mgr. Jansen aan alle confraters in Isangi, 26 juli 1956.
267 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1950-1959, Brief 224/319 Ministerie van Koloniën aan de provinciaal-overste
Heiligers, 25.02.1952. Met de benoeming werd immers aan alle voorwaarden voldaan om erkenning als autonome missie te
verkrijgen en daarmee het recht op een financiële ondersteuning van de staat voor het geven van onderwijs.
268 Archief Vroenhof-Valkenburg, Dossier Congo KAN 0363–0400 1930–1995, Brief Algemeen-overste A. Josselin aan provinciaaloverste C. Heiligers over L. Jansen als Apostolisch Prefect van Isangi, 10.01.1952; Brief missieoverste P. Lanckohr aan C. Heiligers
over de benoeming van Mgr. L. Jansen, 02.02.1952.
269 Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi: de leiding van de congregatie,” Email aan auteur, 9 december 2018.
270 A. Daniëls, “Grensgebied,” In Slagorde 10, nr. 2 (maart 1956), 81. Daniëls, zelf montfortaan, sloot zich hiermee aan bij de
opdracht van de encycliek Evangelii Praecones: “Missioneren is niet als het afkappen van een prachtig bos om dan iets nieuws te
planten, maar wel als een tuinman die op een tak een nieuwe ent zet om zo nog mooiere vruchten te verkrijgen.”
271 A. Daniëls, “Zon en schaduw,” In Slagorde 10, nr. 6 (juni 1956), 179.
272 P. Derckx, Geschiedenis van de montfortanen in Indonesië 1939-2005 (Valkenburg: Archief en Missieprocuur Montfortanen,
2010), 94. Piet Derckx, montfortaanse missionaris in Indonesië, verwijst hier naar een bij vele montfortanen aanwezig sentiment
dat de centralistische structuur van de congregatie een belemmering was voor het montfortaan-zijn in hun tijd, eind jaren vijftig.
273 “Kapittel van paters Montfortanen. Zorg over Afrikaanse missies,” De Tijd, 28 februari 1958, 1.
274 “Generaal-overste der Montfortanen verongelukt,” De Tijd, 3 oktober 1957, 1. De verkiezing van een nieuwe algemeen-overste
was nodig omdat de algemeen-overste Josselin verongelukt was.
275 “Als generaal naar Rome. C.M. Heiligers S.M.M.,” De Tijd, 26 april 1958. Dagblad De Tijd memoreerde dat “in deze uitverkiezing
een waardering kan worden gezien voor de gehele Nederlandse provincie.”
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verlangt voor veranderde omstandigheden en gebeurtenissen.” 276 Hiermee legitimeerde de nieuwe
algemeen-overste Heiligers de wens van het kapittel om te gaan vernieuwen. Hij riep op om “te leven als
goed montfortaan, ook al is niet alles gereguleerd. Onze Regel, ofschoon recent vernieuwd, 277 is nog steeds
niet voldoende aangepast aan het werkelijke leven van een montfortaan.”278
Ondertussen kreeg de alsmaar radicaler wordende Congolese nationalistische beweging meer en
meer aanhang bij de bevolking. Hun hoop op verbetering van de levensomstandigheden, mede ingegeven
door de op 13 januari 1959 door koning Boudewijn toegezegde onafhankelijkheid van Congo, leek
werkelijkheid te worden. Daarmee groeide hun verzet tegen de blanken als vertegenwoordigers van de
koloniale overheid. Voor de montfortanen leek het echter of de bevolking in het missiegebied deze
ontwikkelingen negeerde. “Niemand leek zich druk te maken over een politieke verandering. De inlanders
leefden in hun eigen afgebakende leefwereld en bekommerden zich slechts over hun dagelijks bestaan. Ze
waardeerden de aanwezige gezondheidszorg en het onderwijs voor de jeugd.” 279 De oproep van
Mgr. Jansen, de berichten in de tijdschriften van de congregatie en de snelle politieke ontwikkelingen waren
voor de montfortaanse missiewerkers dan ook geen prikkels om de missiemethode te veranderen. Voor
hen leek de bevolking in het missiegebied “tot in lengte van dagen tevreden te zijn met de bestaande
toestand.”280 Er waren geen tekenen bij de bevolking waar te nemen dat ook zij als deel van de bezetter
werden gezien, want “ofschoon ook wij werden bezien als blanken die alles beter meenden te weten,
werden wij gerespecteerd en gewaardeerd omdat men zag dat wij goede werken deden”.281
De onverschilligheid van de meeste missionarissen om hun autoritaire aanpak te matigen, baarde de
bisschop echter grote zorgen. Maar wat maakte hem zo bezorgd? Was het hun suprematie of hun materiële
rijkdom tegenover de materieel arme Congolees? Lag het misschien aan de organisatie van het onderwijs
of aan specifieke karakters van missionarissen? Vreesde de bisschop dat de inlanders binnen afzienbare tijd
de montfortanen met hun aanpak niet langer meer zouden accepteren in hun omgeving? Merkwaardig was
dat de montfortanen veel concurrentie hadden in het missiegebied. In de meeste dorpen waren
verschillende geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd; naast westerse kerken waren er ook lokale
kerken, vooral gebaseerd op het Kimbangisme en het Kitawala. Het onderwijs speelde een belangrijke rol.
Daarmee wilden de montfortanen zich onderscheiden. In het pastoraal beleid was onderwijs dan ook van
prioritair belang. Het pastoraal zelf kwam pas op de tweede plaats.282
In november 1959 besloot Mgr. Jansen om steun te vragen bij de nieuwe, hervormingsgezinde
algemeen-overste Heiligers: “de blanke superioriteit is voorbij. […] Aan de missioneringsmethode van vele
paters zal iets moeten veranderd worden indien we onze invloed willen bewaren en versterken. […] Het is
de hele mentaliteit van de missionarissen die langzaamaan moet omgeschakeld worden. […] Er zijn er te
veel die de toestand zo niet zien. Vooral de paters van de oude stempel blijven bij het oude systeem van ik
ben de baas en de zwarten moeten maar naar mijn pijpen dansen. […] En juist dat nemen ze niet meer. […]
Maar o wee, maak er geen opmerking over! Men zegt niet langer, ik zal het proberen te veranderen maar:
zet me maar af! Terwijl het pertinent duidelijk is dat er een onrechtvaardigheid werd gepleegd. En dat zal
zich tegen ons wreken.” De bisschop drukte hiermee zijn ergernis uit. Toch leek hij niet ten einde raad dat
de missie zou gaan mislukken. De crisis was volgens hem immers oplosbaar, maar alleen wanneer “we met
de inlanders gaan praten en met hen rekening houden.”283
Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 240.
Welters, Constituties 1953. Pater Heiligers verwijst hier naar de Constituties S.M.M. uit 1953.
278 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 270.
279 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 125.
280 Tielemans, 125.
281 Bos, interview.
282 Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi,” Email aan auteur, 24 oktober 2018.
283 Archief Leuven-Isangi, Brief van de bisschop aan algemeen-overste, 24 november 1959.
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De nieuwjaarsbrief 1960 bevatte al een eerste indicatie dat de leiding van de congregatie kon
instemmen met een aanpassing van de missiemethode: “Laten wij de inlanders in woorden en daden
behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden.” 284 Het bleef nu niet meer bij een oproep. In een
vernieuwd reglement beschreef Mgr. Jansen niet alleen waaruit een christelijke praktijk zou moeten
bestaan maar wees hij bovendien de missionarissen erop om niet langer de Kerk te willen planten door
alles over te brengen wat zij zelf in hun streek aan Kerk hadden beleefd. Het pastoraat moest ingepast
worden in de lokale cultuur. De bisschop wilde zo bereiken dat er een gemeenschap van christenen zou
ontstaan die geen behoefte meer had om terug te vallen op haar oorspronkelijke religieuze tradities.285
Het missiewerk in de eerste jaren van een soeverein Congo
Op 26 en 27 juli 1960 verzamelden alle oversten van de acht missieposten zich om onder leiding van
Mgr. Jansen de voortgang van hun missieopdracht te bespreken. Congo was in de eerste dagen van haar
bestaan als soevereine republiek. Een van de onderwerpen was het instellen van parochieraden met leken
om daarmee het parochieleven beter te kunnen ontwikkelen. Enkele bisdommen in Congo hadden hier
immers zeer positieve ervaringen over gerapporteerd.286 Vooral het overwicht van een dergelijke raad om
tot een cultuur van christen-zijn te komen, moest de oversten overtuigen: “men kan de parochie erop
aanspreken dat de ouderen dit of dat hebben beslist. Dat heeft meer gewicht dan een recommandatie van
een blanke missieoverste.” 287 De montfortanen leken het initiatief echter nog als te ambitieus te ervaren.
Bovendien liet de politieke en sociale onrust in hun gebied niet toe om te gaan experimenteren.
Met het besluit in december 1961 van de zesde Algemene Vergadering van de bisschoppen van
Congo om levende christengemeenschappen te gaan ontwikkelen waarin leken als volk van God een
centrale plaats moesten innemen,288 leek er een omslag te komen in de weerstand tegen vernieuwingen in
de missiemethode. Het besluit was een duidelijk appel op missionarissen om de invulling van hun
missieopdracht te veranderen. De meeste montfortanen reageerden opgetogen maar waren ook bezorgd,
want hoe moesten ze de oproep van het episcopaat uitvoeren? “De hele Congo-geestelijkheid is aan het
studeren geslagen”, schreef een montfortaan aan seminaristen van de congregatie.289
Aan de vooravond van Vaticanum II, op 30 augustus 1962, kwam er met de brief van de algemeenoverste Heiligers ook vanuit de leiding van de congregatie een oproep om de missiemethode te gaan
vernieuwen. In zijn brief wees algemeen-overste Heiligers erop dat de missionaire invulling van de meeste
montfortanen te veel was “weggedrift van de opdracht van de stichter Montfort om mensen kennis te laten
maken met de christelijke boodschap”. Hij vroeg daarom alle montfortanen om hun opdracht “als zonen
van Montfort te volgen,” want de montfortaanse toewijding is immers te “leven in dienstbaarheid,
onbaatzuchtig, loyaal aan de Maagd en Christus en dus de Kerk.”290
De groeiende steun voor de opvatting om de missiemethode te hervormen291 leek een weerslag te
hebben op vooral de oudere missionarissen in Isangi. Het gehoorzamen aan een nieuwe en onstabiele
Bibliotheek Montfortanen Leuven, ”Nieuwjaarsbrief,” Verzameling van Rondzendbrieven 1959-1960 (januari 1960), 42-43.
Bibliotheek Montfortanen Leuven, “Statuta,” Verzameling van Rondzendbrieven 1959-1960 (10 april 1960), 9.
286 Bibliotheek Montfortanen Leuven, “Verslag van de vergadering van oversten 27 juli 1960,” Verzameling van Rondzendbrieven
1959-1960 (juli 1960), 17-18. Zo schreef de bisschop van het bisdom Bunia dat zijn ingestelde parochieraden alles bespraken wat
in een parochie speelde, ook niet-religieuze onderwerpen. Ze konden daardoor een goed inzicht geven in de denkwijzen, gebruiken
en problemen binnen een parochiegemeenschap.
287 Ibid., 19.
288 Secrétariat Général de l'Episcopat, Actes de la VIe Assemblée Plénière, 133-134.
289 Archief Vroenhof-Valkenburg, Dossier Brieven van pater Lommerse, Brief 15 september 1962 aan de seminaristen van het
Kleinseminarie Ste Marie Schimmert, 22.
290 Archief Vroenhof-Valkenburg, Brief van algemeen-overste aan alle confraters en Dochters der Wijsheid, 30 augustus 1962,
L’Écho Montfortain 327 (Juillet-Août 1962), 155.
291 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1962, Brief 3121/62 Propaganda Fide aan algemeen-overste van de montfortanen,
14 juli 1962. In de brief drukte het Vaticaan haar vertrouwen uit in de missie van de montfortanen. Tevens kondigde het Vaticaan
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politieke hiërarchie met een afrikanisering van de kaders, de sociaaleconomische situatie van de bevolking
die alsmaar achteruitging en de bevolking steeds onrustiger maakte, en de roep om de vertrouwde manier
van werken drastisch te veranderen waarbij ze zelf te maken hadden met een achteruitgaande gezondheid,
had hen zodanig ontmoedigd dat ze, ondanks inspanningen om hen te behouden voor het missiewerk,292
besloten om Congo te verlaten.293 Het vertrek van de ervaren missionarissen betekende echter nog niet dat
de achterblijvende missionarissen, waaronder de in 1960 benoemde regionaal-overste Klinkers294 actief het
roer gingen omgooien. Een veertiental jonge montfortanen, bereid om hun plaatsen in te nemen,295 had
tijd nodig om de taal te leren en zich in te passen in de gehanteerde missiemethode. Bovendien misten de
jonge missionarissen nog ervaring en hadden ze niet het overwicht om veranderingen in gang te zetten,
want “ondanks dat wij als jonge missionarissen ons niet herkenden in de gehanteerde methode hadden we
niets in te brengen […]. Wij bespeurden dat er een generatiekloof bestond tussen de autoritaire aanpak van
de gevestigde generatie en onze wijze van omgaan met mensen waarin samenwerken voorop stond.”296
Ondertussen groeide in de eerste jaren van onafhankelijkheid de spanning tussen de bevolking en de
regering. Voor de montfortanen waren ze echter niet van dien aard om ernstig bezorgd te worden over de
voortgang van het missiewerk. “Dat er iets broeit geloof ik wel. De mensen zijn niet meer tevreden. Er zijn
er te weinig die van de onafhankelijkheid geprofiteerd hebben. We zullen maar afwachten,” schreef
Mgr. Jansen aan de provinciaal-overste in maart 1964.297 Tielemans beschrijft de eerste jaren van Congo als
soevereine natie vooral als een periode waarin voortdurend sprake was van een afbraak van opgebouwde
idealen. De houding van de christenen ten opzichte van de montfortanen werd alsmaar afstandelijker
vanwege een permanente politieke machtsstrijd en de behoefte aan materieel gewin. De montfortanen
waren machteloos, want “ofschoon wij met de Congolezen wilden samenwerken leefden zij in hún
wereld.” 298 Of hij hiermee de visie van alle montfortanen in Isangi uitdrukt? Vanuit de latere
berichtgevingen van vooral regionaal-overste Klinkers zullen we hierop terugkomen.

4.2

Het drama van de Simba-rebellie

Van missionaris tot gijzelaar
Op 4 augustus 1964, de oversten van de missieposten waren samen in Isangi voor een retraite, kwam er
plotseling een bericht van uit Stanleystad vluchtende soldaten van het regeringsleger: “Paters, neem de
boot en maak dat ge weg komt, er is grote matata [moeilijkheden] op komst”. De oversten reageerden
gelaten “het zal wel niet zo’n vaart lopen”. Ze besloten echter toch om de retraite af te breken en terug te
gaan naar hun missieposten.299 Deze reactie tekende het vertrouwen dat de montfortanen hadden in de
inlanders uit hun missiegebied en hun leiders om te worden ontzien in een conflict tussen de zittende
regering en de aanhangers van Lumumba die enkele dagen eerder bezit hadden genomen van Stanleystad.
Maar kort hierna kwam ook voor de missionarissen een onaangename kennismaking met de soldaten van
de Lumumbisten. Ze wilden de montfortanen uit hun huis halen want “wij [de montfortanen] moesten nu
maar eens in hun hutten kruipen waar het altijd warm was en inregende”. De soldaten waren “jonge
de opwaardering af van het prefect Isangi tot bisdom.
292 Archief KADOC KU Leuven, Archieven VHOB, 1956-2005/Aanvulling 2/Missiecomité, BE/942855/710/D77, Verslag van
bijeenkomst mannelijke en vrouwelijke Missieoversten op 25 april 1961.
293 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1960, 1962. Brieven van de missieoverste aan de provinciaal-overste, 24.08.1960,
18.10.1960, 20.06.1962, 26.08.1962.
294 “Personalia. Benoemingen Montfortanen” De Volkskrant, 22 juli 1960, 4.
295 Archief Vroenhof-Valkenburg, Lijst van missionarissen werkzaam in Congo 1933-1964. Met de komst van deze nieuwe lichting
steeg het aantal montfortanen naar 38 paters en vijf broeders.
296 Bos, interview.
297 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1964, Brief Mgr. Jansen aan provinciaal-overste, 21 maart 1964.
298 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 229.
299 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek Pater Jacobs, 17 december 1964, 1.
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mannen met ontbloot bovenlijf, omhangen door palmtakken. […] Simba was hun naam, ieder die niet was
ingewijd was onrein. […] Elke kogel die hen raakte ging terug naar degene die hem had afgeschoten.” Vooral
inlanders “die geen kaart van de Partij [het MNC] hadden” werden gezocht. 300
“Wij zijn gekomen om vrede te brengen. Hou je erbuiten en er gebeurt niets,” was de boodschap
van het bevrijdingsleger zoals zij zich noemden toen ze in het missiegebied arriveerden.301 Afgezien van
enkele intimidaties met vaak ernstige bedreigingen, vooral wanneer de Simba’s verliezen hadden geleden
in gevechten met het regeringsleger, mochten de montfortanen hun missiewerk in de volgende maanden
zonder veel belemmeringen voortzetten.302 Maar het bevel op 29 oktober 1964 van de legerleiding van het
bevrijdingsleger om alle Europeanen in het missiegebied te arresteren deed de rust echter ernstig
verstoren. Het bevel gold immers ook voor de montfortanen, zowel de paters als de zusters. “Tezamen met
andere blanken werden wij om onze veiligheid in een Residence Surveillée gezet.”303 Afhankelijk van de
plaats in het missiegebied waar ze op dat moment verbleven vervoerden de Simba’s hen naar de
verzamelplaatsen in Isangi, Basoko of Stanleystad. Alles moesten ze achterlaten; zelfs kleding mochten ze
niet meenemen. In de eerste week van hun gijzeling arriveerden elke dag nog meer Europeanen waaronder
ook missionarissen van andere congregaties.304 De meeste bewakers lieten hen met rust maar soms vonden
sommigen het nodig om met stokslagen hun woede te uiten. De ware reden voor de gijzeling was op dat
moment nog niet duidelijk: “Daar zaten we dan, niet wetend wat er aan de hand was”.305
De komst van vliegtuigen op 10 november boven Basoko betekende een verdere verslechtering. Alle
gegijzelde blanken, ook de montfortanen, werden beschuldigd van collaboratie met de Amerikanen. De
bewakers besloten daarop om iedereen op te sluiten in een ruimte die zo klein was, dat er meteen een
gebrek aan zuurstof ontstond. Een montfortaanse broeder liet daarbij zijn leven.306 Op 19 november leidde
eenzelfde verschijning van vliegtuigen boven Isangi tot een zware beproeving van de montfortanen die hier
in gijzeling zaten. De foltering kostte drie montfortanen het leven: twee zusters en een missionaris. “Het
liefst hadden we toen allemaal de kogel gekregen, dan waren we uit ons lijden geweest,” schreef een
gegijzelde montfortaan in zijn dagboek.307 De legerleiding van het bevrijdingsleger besloot hierna om alle
geïnterneerde missionarissen te vervoeren naar Stanleystad. “Onderweg hoorden we niets dan: Geef ons
er een, dan vreten we hem op”.308 Bevrijdingsacties van het regeringsleger309 wisten echter kort hierna alle
gegijzelde montfortanen te bevrijden.310

Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek Pater Jacobs, 17 december 1964, 2-3. Citaten uit dagboek pater Jacobs SMM.
Ibid.
302 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek Pater Tielemans, december 1964, 7. “Het leven op de missiepost ging zijn
gewone gang; we maakten ons niet ongerust,” schreef pater Tielemans op 25 oktober 1964 nog in zijn dagboek.
303 Ibid., 8. Citaat uit dagboek pater Tielemans.
304 Ibid., 11. Vooral Witte Paters, zusters en inlandse priesters arriveerden na een lange voettocht en vele martelingen.
305 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek pater Jacobs, 17 december 1964, 13. Citaat uit dagboek pater Jacobs SMM.
306 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek pater Tielemans, december 1964, 19. Een zuster gaf later aan dat de oorzaak
waarschijnlijk niet verstikking was geweest, maar een bloeding in de hersenen als gevolg van slagen op het hoofd.
307 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek pater Jacobs, 17 december 1964, 21-23.
308 Ibid., 24.
309 “Belgische para's blijven zoeken naar gijzelaars” De Volkskrant, 26 november 1964, 1.
310 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Dagboek pater Tielemans, december 1964, 20-31. De groep uit Basoko wist na een barre
tocht van 270 km Stanleystad te bereiken en kon hier op 24 november worden bevrijd; Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies,
Dagboek pater Jacobs, 17 december 1964, 28-32. De groep uit Isangi waaronder Mgr. Jansen strandde onderweg naar Stanleystad
maar kon op 10 december 1964 alsnog worden bevrijd; Tielemans, Gijzelaars in Congo, 289. Een achtergebleven montfortaanse
zuster werd op 27 februari 1965 opgehaald; Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 156. In totaal zijn 29 paters, 2 broeders en 30 zusters
bevrijd en naar België gebracht. Tien paters, twee broeders en vier zusters waren tijdens de opstand buiten het missiegebied.
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Afbeelding 4 – Bidprentje van de montfortanen die zijn omgekomen bij de Simba-opstand in 1964 311

Een eerste reflectie
“Heel de bevolking was uitgelopen om de eerste rebellen met gejuich te begroeten”, schreef pater Schepers
kort na zijn bevrijding uit het missiegebied in een rapport aan de VHOB.312 Pater Schepers, elf jaar werkzaam
in het missiegebied Isangi en de opstand aan den lijve ondervonden, was door zijn provinciaal-overste
gevraagd om de montfortaanse bijdrage te verzorgen voor het onderzoek van de VHOB. De Vereniging van
Hogere Oversten wilde inventariseren hoe de Belgische congregaties het verloop van de opstand hadden
ervaren en wat volgens hen de rol van de lokale bevolking was geweest in de opstand.313 In het rapport
schetste pater Schepers hoe, voorafgaand aan de opstand, Lumumbisten maandenlang de bevolking
hadden aangespoord om lid te worden van het MNC. Ze waren op zoek naar steun om het gebied te kunnen
bevrijden van de heerschappij van de regering. Ofschoon in het missiegebied op dat moment weliswaar
nog enige welstand bestond, heerste er bij de lokale bevolking toch ontevredenheid. Vooral de regering
moest het ontgelden. De inlanders, ook de christenen, stonden daardoor welwillend tegenover de
activisten en kochten massaal de aangeboden lidkaarten van het MNC: “het christen-zijn was geen motief
om het lidmaatschap af te wijzen.” Daarnaast lieten vele inlanders zich overhalen lid te worden van het
bevrijdingsleger. Vooral jongeren maakten hier gebruik van. Zij voelden zich nogal aan hun lot overgelaten
omdat er na hun basisvorming op de missiescholen geen mogelijkheden meer waren om verder te studeren
of om een betaalde werkplek te vinden. In het leger werd de jeunesse echter opgeleid “tot het bedrijven
van ernstige misdaden”.314
In het rapport gaven de montfortanen verder aan dat bij het uitbreken van de opstand vooral de met
de regering sympathiserende inlanders het voornaamste doelwit waren geweest van het bevrijdingsleger.
Er werd niet gekeken naar functie of religie. Aan hen als missionarissen was uitdrukkelijk medegedeeld dat
ze ongedeerd zouden blijven en hun missiewerk konden voortzetten zolang ze zich niet met politiek zouden
inlaten. De opstand legde het kerkelijk leven echter lam. De zielzorg bleef beperkt tot de diensten in de
kerk waarbij het aantal christenen dat de diensten bezocht drastisch afnam. Zelfs een elitegroep zoals het
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313 Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Brief P.J. Bongaerts WP, secretaris VHOB aan pater Schepers SMM, 12.02.1965.
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Marialegioen315 trok zich terug. Angst was daarvoor de voornaamste reden: “Mensen waarvan we zeker
waren dat ze ons sympathiek gezind waren, durfden hun sympathie nauwelijks te uiten.” Het rapport
signaleerde verder dat de Simba’s weinig interesse in de kerk hadden. Ofschoon sommige Simba’s de
missieposten soms bezochten gaven de leiders duidelijk blijk van hun minachting en wantrouwen tegenover
de missionarissen: “een houding die zijn weerslag had op de bevolking”. Voor de montfortanen was de
opstand daarmee ook gericht tegen de Kerk. Dit uitte zich vooral toen de Simba’s verliezen gingen lijden en
daarop hun afkeer lieten blijken. Zo lieten zij de jeunesse vrij om hun woede te uiten op “alles wat blank en
kapitalist” was. Van de plaatselijke bevolking was niemand hiervan getuige; de meeste inlanders waren uit
angst gevlucht in de bossen.316
De beschuldiging aan het adres van de montfortanen om net als alle blanken gezien te worden als
blank en kapitalist, beschouwde het rapport als een heel ernstige vermaning. “Hadden zij het
superioriteitsgevoel dat blanken doorgaans in Congo manifesteerden wel in voldoende mate laten varen?”
Het zou de vele vernederingen door de Simba’s kunnen verklaren, immers “waren de vernederingen geen
verkropte wraakgevoelens?” Daarnaast stelde het rapport zich de vraag of de beschuldiging van kapitalist
niet mede veroorzaakt was door de majestueuze gebouwencomplexen in de missiestaties. “Behoort de tijd
van imponeren door machtsvertoon niet tot het verleden?”317
Mgr. Jean Jadot (1909-2009), van 1952 tot 1960 algemeen aalmoezenier van het leger in Congo en
sinds de onafhankelijkheid directeur van de Pauselijke Missiewerken te Brussel, publiceerde in 1965 als
redactielid van het Bulletin de l'Union Missionnaire du Clergé een analyse van de Simba-opstand en de
impact die deze heeft gehad op de missies. Jadot zag een viertal domeinen waaruit de rebellie was
voortgekomen. (1) In het sociale domein was er sinds de onafhankelijkheid van Congo een grote kloof
ontstaan tussen een steeds armer wordende bevolking en een kleine bovenlaag, vooral binnen de publieke
sectoren, die door corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen steeds rijker was geworden. De bevolking
steunde daarom de opstand met de hoop dat hun situatie zou verbeteren. De steun nam echter snel af
toen ook de rebellen alle respect voor orde en rechtvaardigheid verloren. (2) Leiders van politieke partijen
misbruikten de ellende van de bevolking om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. Daarbij zetten
ze vaak jeugdbendes in die hoofdzakelijk bestonden uit kansarme en niet-geschoolde jongeren.
(3) Buitenlandse naties speelden een belangrijke rol, met name in de organisatie en financiering van de
revolutionaire operatie. Vooral vanuit China, de Arabische wereld en de in 1963 opgerichte Organisatie van
Afrikaanse Eenheid geleid door Ghana en Guinee kregen de Simba-rebellen veel steun. Hun drijfveren
waren voornamelijk de afkeer tegen het superioriteitsgedrag van het Westen en de verspreiding van het
christendom in Centraal-Afrika. (4) Dat de rebellie vooral in Oost-Congo tot onmenselijke excessen had
geleid vond haar oorsprong in een historisch trauma van de slavenhandel. Een groot deel van de Congolese
bevolking leed immers nog steeds aan trauma’s in hun morele en sociale structuren die veroorzaakt waren
door Arabische slavenhandelaars in de 18e en 19e eeuw.318 Deze eigentijdse perceptie van Jadot was voor
Vanysacker een belangrijke verklaring voor de vraag waarom vele missionarissen en missiezusters ondanks
hun langdurig missiewerk het slachtoffer waren geworden van de Simba-opstand.319 Jadot en Vanysacker
wijzen daarmee naast de politieke en sociale dimensies van de montfortanen nog naar dieperliggende
oorzaken.

Het Marialegioen was een initiatief van de montfortanen om leken te vormen tot pastorale werkers.
Archief Leuven-Isangi, Dossier Studies, Antwoord pater Schepers op vragenlijst VHOB van 12.02.1965, 17 februari 1965, 5.
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318 Vanysacker, Vergeten martelaars, 193-200.
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Terug naar het missiegebied
Waarom waren “montfortanen gemarteld, gegijzeld en zelfs vermoord door degenen voor wie zij niets
anders dan liefde kenden?” vroeg de provinciaal-overste van de montfortanen zich af in zijn preek tijdens
de herdenkingsdienst op 6 januari 1965 ter ere van de omgekomen montfortanen. In zijn antwoord duidde
hij al op een terugkeer naar het missiegebied: “het missieoffer voor de kerk en de congregatie is niet
tevergeefs geweest […]; nieuwe krachten zullen straks weer naar het missiefront gaan en de onafgewerkte
taak voortzetten.”320 Voorlopig zag de congregatie echter, mede door het verbod van de apostolisch vicaris
in Kinshasa, geen kans om missionarissen terug te sturen. 321 In het ruim een maand later uitgebrachte
rapport van de montfortanen aan de VHOB stond er eveneens een aanduiding voor een terugkeer naar het
missiegebied, maar “deze zal niet in de nabije toekomst zijn en alleen met een verandering van de
missiemethode.”322 Meteen na de herdenking namen Mgr. Jansen en overste Klinkers de leiding op zich om
de terugkeer naar Congo te gaan voorbereiden. Beiden volgden daarmee de oproep van hun provinciaaloverste om “nog eens het beste van zichzelf te offeren”.323 Overste Klinkers was niet aanwezig geweest bij
de herdenking. Al sinds het uitbreken van de Simba-opstand had hij in Kinshasa vertoefd. Niet alleen had
hij daarmee de gijzeling kunnen ontlopen, hij fungeerde er tevens als bruggenhoofd voor de congregatie.
Een vergadering in juli 1965 van de Congolese bisschoppen in Kinshasa bracht hen weer samen. De
situatie in het missiegebied Isangi was op dat moment erg onduidelijk met het grootste deel van het gebied
in handen van de opstandelingen. Een gezamenlijk bezoek aan het missiegebied was daardoor nog
onverantwoord. In zijn brief van 13 juli 1965 aan de montfortanen in Isangi schreef Mgr. Jansen dat de
Congolese bisschoppen zich afvroegen of er vanwege de veranderde omstandigheden en het grote gebrek
aan priesters niet een andere koers gekozen moest worden, bijvoorbeeld “door zich meer te richten op de
familie en de jeugd, door leken zich meer bewust te laten zijn van hun verantwoordelijkheden en door
inlanders meer te benaderen als mens tot mens.” In de brief beklemtoonde hij zijn motivatie om ondanks
de traumatische ervaringen de missie in Isangi door te zetten: “wij dragen een verantwoordelijkheid over
onze christenen. Zij zijn immers al lang zonder geestelijke steun.” 324
Eind juli 1965 konden Mgr. Jansen en overste Klinkers Isangi weer bereiken. Over wat ze aantroffen
waren ze erg ontdaan. Terwijl soldaten van het regeringsleger het straatbeeld domineerden bleken de
Simba’s nog heer en meester in de omliggende bossen. De bevolking was vooral gericht op overleven; vele
families hielden zich onder slechte leefomstandigheden nog steeds schuil in de bossen. De christenen leken
opgetogen toen ze de montfortanen weer zagen, maar tegelijkertijd schaamden ze zich omdat ze niet
hadden voorkomen dat de missionarissen waren gegijzeld en hun bezittingen geplunderd. De beide
montfortanen begrepen dat het nog te vroeg was om het missiewerk te hervatten: “Er valt nog weinig
apostolaat te doen. De mensen willen eerst hun leven in veiligheid brengen”.325
Ondertussen was er binnen de congregatie grote onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van de
Congo-missie. Sommige Congo-missionarissen hadden al snel nieuwe functies gevonden. Anderen waren
zonder taak gebleven, in afwachting van een snelle terugkeer. Onduidelijk was tevens wie van de Congomissionarissen daadwerkelijk wilde terugkeren naar Congo. Daarnaast was er nog geen besluit genomen
over het tijdsplan en de vorm waarin de terugkeer moest plaatsvinden en bestond er bovendien een grote
onzekerheid over het garanderen van de veiligheid, de invulling van de missiemethode en de voorbereiding
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op een terugkeer naar Congo. De onzekerheid over de toekomst vormde daarmee een risico dat de Congomissionarissen hun missionaire motivatie konden verliezen.
Een vergadering van het provinciaal bestuur van de congregatie op 30 augustus 1965, richtte zich op
het wegnemen van alle onduidelijkheden. Ook Mgr. Jansen was erbij. Net teruggekeerd van zijn
oriëntatiereis in het missiegebied ontvouwde hij zijn plan om de hervatting van de missietaken in twee
fasen op te delen met vier paters die vanaf eind september 1965 hun missietaak zouden hervatten en de
overige paters een jaar later. De eerste fase was bedoeld om het missiewerk zoveel mogelijk te herstellen,
niet alleen de materiële schade en het pastoraat, maar vooral het onderwijs. Daarnaast vroeg hij om een
commissie die een gepaste invulling van het overbruggingsjaar zou verzorgen voor diegenen die in de
tweede fase terug wilden keren. Gedacht werd aan cursussen waarin de nadruk zou liggen op de inzichten
van Placied Tempels en de relevante documenten van het Concilie. Maar bovenal mocht een terugkeer naar
Isangi pas ingezet worden wanneer er sprake zou zijn van een stabiele politieke situatie en een veilige
omgeving.326
Al snel moest het plan voor de eerste fase worden bijgesteld. De nog altijd instabiele politieke situatie
in het missiegebied vroeg om uitstel.327 Met de staatsgreep van Mobutu, op 24 november 1965, ontstond
er hoop dat de terugkeer kon worden ingezet. Vooral zijn belofte “om orde en veiligheid te brengen en niet
langer toe te staan dat het welzijn van de Congolezen geofferd werd aan de egoïstische aspiraties van
politici” 328 had als muziek geklonken in de oren van de Congo-missionarissen. Het bericht dat alle
opstandelingen verjaagd waren uit het grootste deel van het missiegebied 329 maakte hen dan ook erg
onrustig. Zou het overbruggingsjaar verkort kunnen worden? De vergadering met de bisschop op 29
december 1965 moest uitsluitsel brengen. Besloten werd om de eerste fase van het plan in werking te
stellen met het spoedige vertrek van twee missionarissen naar Isangi. Als voorbereiding op een nieuwe
aanpak stimuleerde Mgr. Jansen alle missionarissen om vooral “de documenten van het Concilie te
lezen”.330 Onduidelijk was echter welke documenten hij specifiek bedoelde. Daarnaast beklemtoonde hij
dat de terugkerende montfortanen zich uitsluitend dienden te beperken tot hun taak als missionaris en zich
volledig moesten distantiëren van het kolonialisme. Bovenal hoopte hij dat zich voldoende montfortanen
zouden aanmelden om terug te gaan naar het missiegebied.331

4.3

Een nieuwe aanpak

De crisis overwonnen?
Op 5 maart 1966 arriveerden de eerste missionarissen in het missiegebied.332 Het missiewerk kon weer
beginnen. Maar het opstarten van de missie viel zwaar. De oproep van Mgr. Jansen tot een andere invulling
van het missiewerk bleek niet uitvoerbaar. Hoewel de teruggekeerde montfortanen waren bijgeschoold
met de Bantoe filosofie van Tempels en de significante vernieuwingen uit het Concilie, richtte de praktijk
zich op het herstel van de schade. Niet alleen vanwege de grote materiële ravage in de negen missieposten,
maar vooral omdat de christelijke praktijk en het onderwijs ernstig verwaarloosd bleken. In een rapport
aan de algemeen-overste beschreef overste Klinkers de wanhoop die er bestond bij zijn confraters: “Wat is
er eigenlijk nog overgebleven van de Kerk? Is er nog sprake van een zichtbare Katholieke Kerk? Waar zijn
de catechisten gebleven? Waarom hebben zij de christenen niet bij elkaar geroepen?” In het rapport legt
Archief Leuven-Isangi, “Verslag van de Congo-vergadering in Winterslag,” 30.08.1965, Congo-nieuws Bulletin-11 (1965), 8-21.
Archief Leuven-Isangi, “Verslag van de Congo-Commissie,” 30.08.1965, Congo-nieuws Bulletin-13 (1965), 5.
328 Archief Leuven-Isangi, Brief pater Klinkers aan alle Congo missionarissen, 12.1965, Congo-nieuws Bulletin-19 (1965), 1-4.
329 Archief Leuven-Isangi, Bericht DIA, “De Kerk van Congo op de drempel van 1966, Congo-nieuws Bulletin-21 (1966), 16-18.
330 Archief Vroenhof-Valkenburg, Pro Nostris 8 (januari 1966), 10-12.
331 Archief Leuven-Isangi, “Verslag van de Congo-vergadering te Winterslag-Genk,” 30.08.1965, Congo-nieuws Bulletin-11 (1965),
8-21. Alle Congo-missionarissen mochten immers zelf besluiten of ze wilden terugkeren.
332 Archief Leuven-Isangi, “Verslag pater Klinkers over Isangi,” 13.03.1966, Congo-nieuws Bulletin 25 (1966), 1-10.
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hij een mogelijke oorzaak van deze praktijk bij zichzelf: “Hebben wij, bang om iets uit handen te geven, niet
altijd alles zelf gedaan?”333
Koortsachtig werd begonnen met de wederopbouw. De heropening van de scholen kreeg de hoogste
prioriteit; de leerlingen waren immers al bijna twee jaar verstoken van onderwijs. Tijd voor experimenten
met een andere aanpak was er niet. Een opstand in juni 1966 vanuit Katanga die ook het gebied rond Isangi
trof “schudde ons weer wakker,” want “ofschoon het probleem van de niet-gewortelde Kerk ons bleef
bezighouden, hadden we alles bij het oude gelaten”.334 In maart 1967 was het herstel door Mgr. Jansen,
overste Klinkers en de teruggekeerde 14 paters en twee broeders ondertussen zo ver gevorderd dat het
missiewerk op vijf missieposten weer volledig functioneerde. Vier missieposten waren nog niet bemand.335
Een nieuwe gijzeling in juli 1967 van Mgr. Jansen en zes montfortanen zorgde opnieuw voor een
grote consternatie: “Toen er weer een opstand uitbrak en een aantal paters weer in de gevangenis
belandde, was de maat vol.”336 Voor acht montfortanen was het de beweegreden om terug te keren naar
Europa. De overige negen montfortanen waaronder Mgr. Jansen en overste Klinkers, verlieten hun
missieposten en trokken zich terug in Elisabetha waar in 1933 de Congo-missie was begonnen. 337 Hier
vonden ze beschutting tegen een lokale overheid, zowel de civiele als de militaire, die met steeds hardere
dreigementen alsmaar meer goederen en andere bezittingen was gaan opeisen.338 Maar terwijl tijdens de
opstand van de Simba’s in 1964 de christenen nog de zijde van de Lumumbisten kozen, namen ze het nu
op voor de montfortanen. In een brief aan de gouverneur van de Oost-Provincie in Kisangani gingen ze
tegen de overheid van Mobutu in verweer. Ze verlangden dat de overheid de veiligheid zou waarborgen
want “zij [de montfortanen] konden er niets tegen inbrengen uit vrees getaxeerd te worden als
kolonialisten. Zij waren juist teruggekomen voor ons geestelijk en materieel heil”.339
In deze toestand van crisis besloten de negen achtergebleven montfortanen om een noodplan op te
stellen. Voor alle negen missieposten340 wilden ze het missiewerk gaan uitvoeren vanuit Elisabetha en de
bisschopsresidentie Isangi. Als voorwaarde voor het slagen van het plan beschouwden ze de inzet van leken
als cruciaal; zonder hulp van leken zouden er immers tenminste 28 missionarissen nodig zijn om het
pastoraat en het onderwijs te kunnen verzorgen. Veel verantwoordelijkheden en taken die nu nog bij
henzelf lagen zoals het godsdienstonderwijs en een aantal pastorale taken, dienden aan de leken
overgedragen te worden. Om de catechisten voldoende draagvlak te geven en goed te kunnen laten
functioneren zouden deze gekozen dienen te worden door christenfamilies. Essentieel voor het slagen van
het plan werd erkend dat de catechisten en leken een goede voorbereiding en begeleiding zouden
krijgen.341

Archief Isangi Leuven, Dossier pater Klinkers, “Apostolaat bisdom Isangi Zaïre,” Rapport aan algemeen-overste, januari 1969, 2.
Ibid., 3.
335 Michiels, Het Leven van een Missionaris in Kongo, 43.
336 Archief Isangi Leuven, Dossier pater Klinkers, “Apostolaat bisdom Isangi Zaïre,” Rapport aan algemeen-overste, januari 1969, 3.
337 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967, Brief pater Vanderhallen aan de provinciaal-overste, 05.09.1967. De
vertrokken montfortanen waren op eigen verzoek teruggekeerd naar het moederland. Voor vier van hen betekende de terugkeer
het einde van hun missie naar Congo. Eén montfortaan, pater Bos, had vanwege zijn vakantie de gijzeling ontlopen. Zie ook Bijlage
II – Overzicht Congo missionarissen in periode 1965-1970.
338 Archief Leuven-Isangi, Dossier provinciaal-overste, “Rapport Diocees Isangi,” 20 juni 1968. Er was sprake van een gezagscrisis
onder de inlandse bevolking: de lokale bestuurders hadden grote moeite om de beslissing van Mobutu te accepteren om nog
slechts zijn partij MPR toe te laten in het land.
339 Archief Leuven-Isangi, Brief van de bevolking van Isangi aan de gouverneur van de Oost-Provincie in Kisangani, 10 augustus 1967,
Congo-Bulletijn 16 (1967), 8-9.
340 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967, “Verslag van de vergaderingen in Elisabetha,” Brief Mgr. Jansen aan de
provinciaal-overste, 03.11.1967. Verwezen werd naar de missieposten in Elisabetha, Isangi, Bondamba, Yabaondo, Yabwanza,
Wenge, Opala, Yahuma en Koret.
341 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967, “Verslag van de vergaderingen in Elisabetha,” Brief Mgr. Jansen aan de
provinciaal-overste, 03.11.1967.
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In een brief aan de congregatie verdedigde overste Klinkers de ingrijpende keuzes in de
missiemethode met “we moeten tot iets komen waardoor de christengemeenschappen leefbaar zijn, ook
als wij er niet meer zijn”. De missieopdracht beëindigen of tijdelijk verlaten was “geen optie geweest, want
ze hadden zich tegenover de Kerk geëngageerd om dit deel tot een levende Kerk te maken.” Bovendien
wilden zij hun voorgangers die in het missiegebied met een andere methode hadden gewerkt en waarvan
sommigen “zelfs hun leven hadden geofferd”342 niet afvallen, want “wij profiteerden juist van het grote
aantal gedoopte Congolezen en al het materiële dat zij hadden verwezenlijkt.”343
De eerste reactie van de christenen rond Elisabetha was positief: “er is tamelijk wat
enthousiasme.”344 Ook de congregatie verwelkomde het plan en zag het als een eerste stap in de uitvoering
van de Actes van de zevende Algemene Vergadering van Congolese bisschoppen. 345 De leiding van de
congregatie zou echter eveneens graag zien dat het plan niet langer een herstel van de situatie voor de
Simba-opstand zou nastreven maar zich definitief zou gaan baseren op een situatie met significant minder
missionarissen en “nieuwere stromingen onder de confraters”. 346 Uitgangspunt zou moeten zijn, stelde de
congregatie, dat missionarissen zich zouden beperken tot het pastoraat. Onderwijs en het materiële werk
moest overgelaten worden aan leken.347 Pater Klinkers kreeg als regionaal-overste daarop het mandaat om
het plan verder uit te werken.348
Voor de congregatie stond de vernieuwing van de missiemethode in Isangi niet op zichzelf. Mede als
gevolg van het aggiornamento van Vaticanum II wilde zij zich eveneens bij de tijd brengen. Zo zag zij het als
opmerkelijk dat een derde van de leden van de congregatie werkte in een buitenlandse missie zonder dat
de Regel van de congregatie inspeelde op hun situatie. “In een proces van vernieuwing dienden daarom
ook de problemen van de buitenlandse missie meegenomen te worden.”349 De congregatie had daarvoor
begin 1969 een speciaal Algemeen Kapittel bijeengeroepen. Voorafgaand aan deze algemene vergadering
in Rome mochten regionaal-oversten van buitenlandse missies hun wensen kenbaar maken.350 Ook overste
Klinkers kreeg de mogelijkheid om zijn visie te bepleiten. In een referaat351 van zijn rapport352 verdedigde
hij een missiemethode die met minder missionarissen de Kerk met levende christengemeenschappen
structureel moest vestigen. De Simba-opstand uit 1964 had immers aangetoond dat na het gedwongen
vertrek uit Congo de Kerk in hun missiegebied vrijwel was verdwenen. “De vraag die wij ons stelden was:
wat blijft er van de Kerk over wanneer we nog eens gedwongen worden om ons bisdom te verlaten. We
keken elkaar aan en kwamen unaniem tot dezelfde conclusie: we moeten onze methode aanpassen aan de
verlangens van de huidige tijd en plaats. Wij dienen onze christenen te zien als volwassenen.” 353 Deze
conclusie was mede geïnspireerd door de uitkomsten van de zesde algemene vergadering van het

Archief Leuven-Isangi, Brief pater Klinkers aan de missieprocurator pater Aelbers, 8 november 1967, Congo-bulletin 18.
Archief Leuven-Isangi, Brief pater Bos aan de provinciaal-overste, 7 juli 1968, Congo-bulletin 25, 5.
344 Archief Leuven-Isangi, Brief pater Klinkers aan de missieprocurator pater Aelbers, 8 november 1967, Congo-bulletin 18.
345 Secrétariat Général de l'Episcopat, Actes de la VIIe Assemblée Plénière de l'Episcopat du Congo 16 Juin - 24 Juin 1967 (Kinshasa:
Secrétariat Général de l'Episcopat, 1967), 44-56. Deze vergadering bevestigde grotendeels de richtlijnen uit de vorige algemene
vergadering in 1961. Het pastorale doel moest gericht blijven op het creëren van christengemeenschappen waarin alle christenen
de plicht hebben om als Volk van God de Congolese Kerk mee op te bouwen en als verantwoordelijke te dragen.
346 Archief Leuven-Isangi, Brief pater Aelbers aan de bisschop en de missieoverste, 4 oktober 1967.
347 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967, Brief pater Aelbers aan pater Klinkers, 12 november 1967.
348 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969, 3.
349 Archief Leuven-Isangi, “Akte van het Generaal Kapittel 1964”.
350 Archief Leuven-Isangi, “Montfortaans speciaal Generaal Kapittel februari-maart 1969,” 50-52. Dit kapittel was een voortzetting
van het 41e Algemeen Kapittel 1964 om de voorstellen te bespreken voor de aanpassing van de Regel aan de verschillende
conciliebesluiten. Een van deze voorstellen omvatte een vernieuwde werkwijze voor missionarissen.
351 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Bijlage Nos Regions Missionnaires,” 22 januari 1969.
352 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969.
353 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Bijlage Nos Regions Missionnaires,” 22 januari 1969, 48.
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Congolese episcopaat in 1961 en vooral Vaticanum II waar de term ‘Volk Gods’ een bredere betekenis had
gekregen.354
“Met de nieuwe aanpak wilden we het volk van God dat is verenigd in geloof, verplaatsen naar een
Kerk in haar eigen cultuur.” Zo omschreef pater Klinkers het nieuwe doel van de montfortanen in Isangi.355
Daarvoor moest de missiemethode een aanpassing krijgen die de structuur van de Kerk kon inpassen binnen
het leven van de Congolezen: een structuur met levende christelijke gemeenschappen waarin volwassen
leken een actieve en dynamische rol vervulden in het evangelisatiewerk en waarin elke vorm van
bevoogding en paternalisme was uitgebannen. Door zich als missionarissen enigszins terug te trekken in
plaats van alles zelf te willen regelen en niets uit handen te willen geven, zouden ze een meer dienende
houding aan de gemeenschap naar voren kunnen schuiven. Deze attitude moest de Congolese
christengemeenschap vertrouwen geven. De voornaamste opdracht werd om de jonge
christengemeenschap met raad en daad te gaan begeleiden. Als priester hoefden ze geen vrees te hebben
te worden beschuldigd van het afschuiven van verantwoordelijkheid. Als priesters die de sacramenten
toedienden, behielden ze immers toch hun speciale plaats.356
Waarom een Lisanga als basis voor een levende christengemeenschap?357
Volgens de richtlijnen van de algemene vergadering van het Congolese episcopaat in 1961358 moest er een
eenvoudige structuur komen van levende christelijke gemeenschappen die aansloot bij de Congolese
leefomgeving. In de afweging welke structuur het best zou kunnen passen hebben de montfortanen gebruik
gemaakt van de leefwijze in een structuur van een lisanga359, een structuur die voor de bevolking in het
missiegebied, levend als clans in dorpen en kampen, heel vertrouwd was. 360 Het clanleven was een
familieleven met een grote onderlinge solidariteit, gastvrijheid voor vreemdelingen en een sterke
communautaire geest: het dorpsleven ging hen immers allemaal aan. Besluiten werden als groep genomen;
de groep droeg de verantwoordelijkheid. De inlanders waren niet gewend om als individu een besluit te
nemen en hiervoor de verantwoording te nemen; hun kracht lag in de groep. Besluitvorming gebeurde in
een proces van dialoog; ingeval van verschil van mening was het de gewoonte om te zoeken naar een
aanvaardbaar en voor alle partijen bevredigend compromis, een werkwijze die soms erg langdurig kon zijn.
Een keuze voor een individu als verantwoordelijke voor een christengemeenschap met een besluitvorming
volgens het klerikale systeem met één geestelijke die voorging maar ook kon straffen, was ongeschikt en
zou vrijwel altijd tot een mislukking leiden.361
Een organisatie die erg leek op het beproefde dorpssysteem en kon passen binnen de denkwijzen en
de structuur van het dorp was een lisanga van christenen: een zichzelf sturende groep christenen bestaande
uit christelijk gehuwden, christenen die nog in concubinaat leven, christenen die in polygamie leven en
354 Archief KADOC KU Leuven, Archieven VHOB, 1956-2005/Aanvulling 2/Missiecomité, BE/942855/710/D77, “De Missionaire
Activiteit van de Kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie,” lezing door P.H.J. Camps OFM voor de Hogere Oversten van België en
verantwoordelijken der Missionerende Orden en Congregaties, zowel mannelijke als vrouwelijke, 23 september 1966. Het
missiedecreet Ad Gentes Divinitus had verduidelijkt dat God al vanaf het begin bezig is om met een heilsplan alle mensen te
verenigen tot één volk van God. Niet alleen binnen het christendom maar ook erbuiten.
355 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Bijlage Nos Regions Missionnaires,” 22 januari 1969, 49.
356 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969, 11.
357 Ibid., 3-14.
358 Secrétariat Général de l'Episcopat, L'Eglise à l'Aube de l'Indépendance: Déclaration de la VI Assemblée Plénière de l’Episcopat
(Léopoldville: Secrétariat Général de l'Episcopat, 1961), 21-34.
359 “Vertaling/woordenboek Lingala–Nederlands,” geraadpleegd op 30 mei 2017, https://dic.lingala.be/nl/lisanga.Lisanga betekent
groep die bijeenkomt om te vergaderen.
360 Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi,” Email aan auteur, 24 oktober 2018. Het Congolese episcopaat koos voor de term
Communauté Ecclésiale Vivante, in het Lingala lisanga, vanwege de commotie rond de term basisgemeenschappen. Deze term
werd in de pastorale methode in Latijns-Amerika gebruikt maar raakte bij de Romeinse Curie in diskrediet omdat er een
communistisch gedachtegoed werd vermoed.
361 Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi,” Email aan auteur, 24 oktober 2018.
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schoolgaande jeugd. Als leider van zo’n lisanga zagen de montfortanen de groep van christelijk gehuwden
als meest geschikt. Doordat zij alle sacramenten hadden ontvangen was hun aanzien en autoriteit voor de
christenen zodanig dat ze beschouwd werden als de enigen die het christelijk leven uit konden dragen. De
christelijk gehuwden zouden daardoor ook goed in staat moeten zijn om de verantwoording voor het
functioneren van een levende christengemeenschap op zich te nemen. Zij zouden alle beslissingen moeten
nemen zoals het kiezen van een voorzitter, penningmeester en catechist. De missionaris stond buiten de
lisanga. Hij was daarmee gevrijwaard voor ongelukkige besluiten of slecht beheer. Ook politiek moest
buiten de lisanga blijven. Het dorpshoofd die tevens de belangen van de overheid diende te verdedigen,
was uitgesloten om als voorzitter of catechist gekozen te worden.
Eens per maand hield de lisanga een vergadering. Ze verdeelde dan taken zoals de begeleiding van
christenen die hun huwelijk wilden voorbereiden. Daarnaast bepaalde ze de bezoeken aan christenen die
oud, ziek of in stervensgevaar waren en wie de catechist mocht assisteren in de zondagsdiensten. Soms
wees ze doopgetuigen aan voor de nieuwe catechumenen. Het voornaamste onderwerp van de vergadering
was echter het bespreken van geschillen binnen de christengemeenschap. Vaak bestonden deze uit
huwelijksperikelen over een bruidsschat. Aan de vergaderingen mochten alle christenen en catechumenen
deelnemen; iedereen kon meepraten maar beslissingen werden overgelaten aan de christelijk gehuwden.
Van de catechist werd veel verwacht. Niet alleen was hij degene die de gebedsdiensten en het koor leidde,
ook bereidde hij de catechumenen voor op hun doop en gaf hij godsdienstonderwijs aan de christenen.
Voor het pastoraat was hij de rechterhand van de priester.
Elke lisanga vormde een autonome christengemeenschap die zelf toezicht hield op haar
functioneren. De lisanga diende ook voor inkomsten te zorgen. Belangrijke uitgaven waren immers de
vergoeding voor de catechist en het onderhoud van de kerk. De begeleiding van de lisanga gebeurde vanuit
de parochieraad van de parochie waartoe de lisanga behoorde. In deze raad zaten naast de missionarissen
die als priester voor de parochie waren benoemd ook de christenen die waren afgevaardigd door de tot de
parochie behorende lisanga’s. Daarnaast maakte de regionaal-catechist deel uit van de raad. Hij was door
de bisschop benoemd voor de lisanga’s van de parochie om de verschillende catechisten te begeleiden en
de priester te assisteren in zijn apostolische taken. Daarvoor had hij met succes een driejarige opleiding in
een opleidingscentrum voor catechisten afgerond. 362 Vooral in de binnenlanden was de inbreng van
regionaal-catechisten zeer gewenst; met hun opleiding tot klerikale leken waren zij immers veel beter
gevormd dan de daar aanwezige catechisten.363 Zij werden betaald door het bisdom. Hun gezinnen werden
begeleid om als modelgezin te functioneren. Zo hielpen de zusters om van de echtgenotes degelijke
huisvrouwen te maken en overtuigde katholieke moeders. 364
Het ‘kairos-moment’
In zijn rapport voor het Algemeen Kapittel van 1969 beschreef regionaal-overste Klinkers hoe de
montfortanen de politieke, sociaaleconomische en kerkelijke ontwikkelingen in Congo hadden beleefd. Dat
ze hun missiemethode moesten veranderen werd al duidelijk in 1956: “De Bantoefilosofie van Placied
Tempels wees ons erop om naar de bevolking te luisteren en hun denkwijze te leren begrijpen.” De
overgang naar een onafhankelijk Congo ondergingen ze met veel angst en onzekerheid: “Ook wij werden
gezien als vreemdeling en bezetter”. Niet alleen begon de nieuwe overheid met het opeisen van
bezittingen, ook ontstonden er vele nieuwe sektes die de christenen probeerden te lokken met een eigen
Archief Vroenhof-Valkenburg, Montfortaans Contactblad 4, nr. 2 (1970), 19-20. Op 17 februari 1969 startte de driejarige
opleiding in Lokutu met acht studenten. Zij waren geselecteerd uit aanbevelingsbrieven van hun lisanga.
363 Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi,” Email aan auteur, 24 oktober 2018. Onder de docenten van de catechistenopleiding
werd zelfs nagedacht over priesterwijdingen van gehuwde regionaal-catechisten.
364 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 184.
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invulling van het christendom. Er ontstond een angst voor een bijltjesdag voor blanken maar deze bleek
niet te komen. De aankondiging van de dood van Lumumba werd ervaren als een zwarte bladzijde.365
Enige hoop kwam er met de algemene vergadering van het Congolese episcopaat in 1961. De oproep
van de bisschoppen om levende christengemeenschappen te gaan opbouwen was echter nog geen reden
om een verandering in gang te zetten. De meeste montfortanen beschouwden de kerk immers zo goed
gevestigd dat ze heidense bewegingen zoals de Simba’s, zou kunnen weerstaan: “we zaten nog vast aan
een mooie illusie”. 366 Maar bij de terugkeer in 1966 in het missiegebied bleken de christenen, ook de
catechisten, zich helemaal niet te hebben onttrokken aan de voorvaderlijke voorschriften van de Simbaleiders. Ze volgden nog steeds hun eigen traditionele riten en hadden geen verantwoordelijkheid gevoeld
om zonder de missionarissen initiatieven te nemen in de beleving van het christen-zijn. Hoewel ”we ons
bewust werden dat we dit aan onszelf te wijten hadden,” was het herstel van de missie echter nog steeds
volledig volgens de vertrouwde missiemethode. Een opstand in de zomer van 1966 “schudde ons weer
wakker”. Maar na enkele angstige momenten werd “het voornemen om te veranderen weer vergeten.”
Een volgende opstand, in juli 1967, leidde tot een kairos-moment: “we hadden onze lessen zo lang
ondergaan dat de tijd rijp was voor een doorbraak. Bij een volgende coup vliegen we het land uit. Wat
hadden we dan geprofiteerd van de gelegenheden die ons geboden waren?”367 Tijdens de vergadering in
Elisabetha, eind oktober 1967, “tekenden we de contouren van een missiemethode waarin de inlandse
christenen de verantwoordelijkheid moesten gaan dragen voor hun christengemeenschap.”368
Op weg naar een lisanga als basis voor een levende christengemeenschap?
De keuze van de montfortanen in Isangi om zich ten dienste te stellen van grotendeels door leken geleide
christengemeenschappen betekende een radicale verschuiving in hun missiemethode. De conferentie van
bisschoppen en vicarissen van de Oost-Provincie in maart 1969, uiterst nieuwsgierig naar de eerste
ervaringen van het experiment van de montfortanen, reageerde zeer opgetogen over de nieuwe aanpak
omdat “wij het aandurfden om de inlanders alle verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te geven.” Enkele
bedenkingen over het behoud van de controle over de christengemeenschap konden worden
weggenomen. Het systeem van de lisanga bezat immers met de bestuurs- en catechistenstructuur allerlei
controlemiddelen om dwalingen in de uitvoering van kerkelijke voorschriften in een vroeg stadium te
kunnen signaleren.369 De montfortanen in Isangi stonden niet alleen in hun keuze voor een andere aanpak.
Ook in andere delen van Congo bestonden er al experimenten met methodes die veel overeenkomsten
bleken te hebben met de nieuwe aanpak van de montfortanen.370
In april 1970 verschenen in het Congo-Bulletin enkele artikelen over het functioneren van de
missiepost in Elisabetha. 371 Ze beschrijven dat er in een stabiele en relatief veilige omgeving 372 op dat
moment drie montfortanen en één Congolese geestelijke werkten om het parochiewerk, de
catechistenschool, de arbeiderskampen, het ziekenhuis en de omliggende dorpen in de jungle te bedienen.
Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969, 1-2.
Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Klinkers, “Nieuwe methode lisanga: levende christengemeenschappen,” januari 1969, 2.
367 Ibid., 3.
368 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967. “Verslag van de vergaderingen in Elisabetha,” Brief Mgr. Jansen aan de
provinciaal-overste, 03.11.1967.
369 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1969. Brieven pater Klinkers aan pater Aelbers, 29 maart 1969.
370 Archief KMM 022; Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1969, Brief pater Klinkers aan pater Aelbers, 27 mei 1969; T. van
Bijnen, “De Balami van Luluaburg.” Kerk en Missie 49, nr. 173 (januari 1969): 13-17. De paters Scheutisten hadden zowel in
Luluabourg als in de missievestiging Jyakamba lekenapostolaten opgezet; in Bukavu bestonden er mulungano’s die sterk leken op
de lisanga structuur.
371 Archief Leuven-Isangi, Congo-Bulletijn 41 (april 1970), 1-20.
372 Een stabiele en veilige omgeving was cruciaal voor het functioneren van een lisanga. Mobutu had dit weten te realiseren door
alle politieke tegenstanders uit te schakelen. Daarmee had hij vijf jaar na zijn staatsgreep zijn belofte gestand gedaan om orde en
veiligheid te brengen en het land te kunnen opbouwen met grote infrastructurele projecten.
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Naast Congolezen woonden er vele migranten uit Europa. De meesten bewoners waren werkzaam in de
fabrieken van de Plantation Lever au Congo. De arbeidersgroep bestond uit ongeveer 13.000 inlanders van
allerlei stammen met verschillende dialecten. De groep had zich verspreid over de verschillende wijken van
Elisabetha en twee omliggende dorpen. Elke wijk of dorp omvatte een autonome lisanga van christenen
met een zelfgekozen voorzitter, penningmeester en catechist. Eén maal per maand was er een vergadering
voor alle christenen en catechumenen. In het begin was de animo voor de vergaderingen, vooral in de
wijken, erg laag; er ontbrak een gevoel van betrokkenheid. Maar door “vol te houden en terug te blijven
komen op voorstellen” kwam de christengemeenschap van de lisanga toch tot leven.373 De aansturing van
de vergaderingen gebeurde door een parochieraad die maandelijks bij elkaar kwam om de problemen van
de parochie te bespreken. Daarnaast adviseerde de raad over de methode van het apostolaat, de
vormgeving van de liturgische viering 374 en de houding tegenover andere godsdiensten. Het
godsdienstonderwijs aan 1900 leerlingen, de voorbereiding van de catechumenen, de opleiding van zes
regionaal-catechisten uit verschillende stammen en de nazorg van leken-godsdienstonderwijzers lag vrijwel
geheel in handen van vier montfortanen, daarbij ondersteund door een aantal leken-onderwijzers en een
zestal montfortaanse zusters. Vijf Nederlandse zusters verzorgden de zieken in het ziekenhuis en in de
omliggende dorpen. Een Congolese zuster leidde als directrice de basisschool voor meisjes. Naast de
verzorging probeerden de zusters tevens de ontwikkeling van de meisjes en vrouwen te stimuleren.
Was daarmee de lisanga voor de montfortanen de weg naar een levende christengemeenschap? Het
Kapittel 1969 dat de opdracht had om de verschillende conciliebesluiten mee te nemen in de vernieuwing
van de montfortaanse Regel, onderschreef de zoektocht naar vormen die “het missie-apostolaat dichter bij
de mens brengen en leken inschakelen in het missiewerk.” Voor dat doel stimuleerde het Kapittel dan ook
dat buitenlandse missies “experimenten starten om nieuwe wijzen van samenleven en samenwerken te
ontdekken” op voorwaarde dat “zij [de montfortanen in een buitenlandse missie] doordrongen blijven van
de geest van hun congregatie en trouw blijven aan de Regel.”375
Op 19 maart 1970 vierde Mgr. Jansen zijn zilveren priesterfeest. Samen met 21 montfortanen en
twee regionaal-catechisten verzorgde hij op dat moment vanuit de missieposten Isangi, Lokutu, Bondamba,
Yabaondo en Wenge het pastoraat voor ruim 40.000 christenen die geleid werden door catechisten in ruim
200 christengemeenschappen; meer dan 20.000 jongeren kregen onderwijs waarvan ruim 19.000 op
basisniveau.376 Het aantal montfortanen in het bisdom was gehalveerd: van de 45 missionarissen die bij het
uitbreken van de Simba-opstand in Isangi werkten bestond het gezelschap op dat moment nog maar uit 23
montfortanen waarvan één Congolese. Zes van hen waaronder Mgr. Jansen, hadden een of meer
gijzelingen ondergaan. Van de 33 montfortanen die slachtoffer waren geweest van de gijzeling tijdens de
Simba-opstand, keerden 22 bevrijde gegijzelden niet meer terug. Van de 18 montfortanen die naar het
missiegebied terugkeerden voor de gijzeling in juli 1967 verkozen nog eens vier montfortanen om hierna
hun missie naar Congo definitief te beëindigen.377 De nieuwe, op 5 april 1970 gekozen regionaal-overste en
latere vicaris Jan Bos van het provinciaal vicariaat van de montfortanen in Congo,378 uitte in zijn brief aan

Archief Leuven-Isangi, Congo-Bulletijn 41 (april 1970), 5.
Archief KMM 824. Door de invoering van de volkstaal in de liturgie, een van de vernieuwingen van Vaticanum II, konden de
inlanders beter de Schrift en de catechese begrijpen.
375 Archief Leuven-Isangi, “Speciaal Generaal Kapittel 1969, Verslag eerste sessie,” februari 1969, 8, 12.
376 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 181.
377 Zie Bijlage II – Overzicht Congo missionarissen in periode 1965-1970.
378 Archief Leuven-Isangi, Dossier pater Vanderhallen. “Overeenkomst tussen de Belgische provincie van de montfortanen en het
vicariaat in Congo van de montfortanen,” 25 maart 1971. De Belgische provincie, op 11 oktober 1969 door het Algemeen Kapittel
opgewaardeerd van haar statuur van Vice-provincie, besloot om het missiegebied Isangi verder op te waarderen tot een provinciaal
vicariaat, afhankelijk van de Belgische provincie. Daarmee kreeg missie-overste Bos als vicaris vrijwel alle bevoegdheden van een
provinciaal-overste.
373
374

Pag. 49

het Belgisch Provinciaal Kapittel van 28 juli 1968 zijn grote tevredenheid met de ingezette vernieuwing: “de
missieoverste Klinkers heeft ons een grote dienst bewezen; we zien nu al ontwikkelingen die ons verbazen.”
Maar hij gaf tegelijk aan dat een succes pas na vele jaren is vast te stellen.379 Het invoeren van de nieuwe
pastorale methode liep immers niet overal van een leien dakje. In de jungle ging dat vlotter dan rond
missieposten waar dikwijls een goed gevestigd Marialegioen functioneerde. De lisanga werd hier vaak als
een dubbelstructuur ervaren omdat de legionairs werden gezien als ‘spionnen’ van de paters en daarom
gewantrouwd.380
Harrie Tielemans leek dan ook nogal pessimistisch over de toekomst van de Kerk in Congo. In zijn
afsluitende beschouwing van de Congo-missie in zijn geschiedschrijving Montfortanen in Zaïre 1933-1993
concludeert hij: “Ofschoon pater Klinkers na zijn terugkeer in Isangi voorop had gelopen om door het
oprichten van basisgemeenschappen de christenen te vormen tot een gelovige en strijdende Kerk,” 381
kunnen de montfortanen na hun terugkeer “door de halvering van het aantal paters het missiewerk niet
meer op alle plaatsen en op eenzelfde wijze uitvoeren [als voor de Simba-opstand].”382 Hij verwijst hier naar
de missiemethode zoals die had bestaan voor de grondige verandering vanaf eind 1967: apart van het volk
en superieur eraan een Kerk planten zoals die in de geboortestreek was beleefd. Waarom gaat hij hier
voorbij aan de jaren waarin Congo een dekolonisatie onderging, de Kerk met Vaticanum II een
aggiornamento beleefde en de montfortanen na de ernstige waarschuwingen in 1964 en 1967 een
significant andere weg waren ingeslagen met hun missiemethode? Dat zijn negatieve visie over de
toekomst van de Kerk in Congo niet algemeen door de montfortanen werd gedeeld blijkt goed uit het citaat
van pater Michiels in zijn boek Het Leven van een Missionaris in Kongo: “Hij [pater Harrie Tielemans] dacht
misschien dat Isangi na zijn vertrek in 1964 nog steeds [een] “achterlijk” diocees was […]. Waarschijnlijk
heeft Harrie zich niet voldoende geïnformeerd over de periode na de rebellie, anders zou hij [dit] niet
geschreven hebben.”383

Archief Leuven-Isangi, Brief J. Bos aan het Belgisch Provinciaal Kapittel van 28 juli 1968, 07.07.1968, Congo-bulletin 25 (1968), 7.
Jan Tachelet, “Montfortanen in Isangi,” Email aan auteur, 24 oktober 2018.
381 Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 232.
382 Tielemans, 229.
383 Michiels, Het Leven van een Missionaris in Kongo, 214. René Michiels was missionaris in Congo in de periode 1956-1996.
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Slotbeschouwing
In 1933 trok de congregatie van de Societas Mariae Montfortana, missionarissen van het Gezelschap van
Maria, naar het missiegebied Isangi in Congo om er een christendom in de gestalte van de RoomsKatholieke Kerk te vestigen. De montfortanen namen daarmee een missiegebied met ongeveer 150.000
bewoners over van de paters van Scheut CICM. Bovendien kon de congregatie profiteren van de
eigendommen van de scheutisten, hun missiemethode en het vele missiewerk dat al was verzet. Tezamen
met de kolonisator België trokken de montfortanen vervolgens op om christendom, ontwikkeling en
beschaving te brengen.
Tijdens de viering van het zilveren jubileum van de missie in 1958 keek de congregatie voldaan terug
op hetgeen was bereikt. Ondanks het gering aantal montfortaanse missionarissen en zusters, Dochters der
Wijsheid, was de kerk duidelijk zichtbaar aanwezig in de acht missiestaties, de vele scholen en in
ziekenhuizen. Wel bestond bij enkele montfortanen waaronder Mgr. Jansen een onbehagen dat de
christenen in het missiegebied nog onvoldoende bewust waren van hun christen-zijn. De inlandse
christenen zagen de christelijke cultuur immers nog niet als vervanger van hun eigen religieuze praktijken
zoals polygynie en de cultus aan geesten en magie. Daarnaast waren deze montfortanen bezorgd dat de
autoritaire aanpak van een aantal confraters een bedreiging kon worden voor de toekomst van de missie.
Zij vonden dat hun aanpak moest veranderen. Ze zou aangepast moeten worden aan de behoefte bij een
groeiend aantal inlanders om voor hun welvaart en welzijn zelf de verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
In november 1967 besloten de montfortanen om de missiemethode drastisch te hervormen: niet
langer als superieur maar als gelijke van de Congolezen. Met de opdracht aan de missieoverste om het plan
zodanig uit te werken dat alle verantwoordelijkheid voor het niet-sacramentele deel zou overgedragen
worden aan leken, ondersteunde de congregatie het besluit voor een experiment met een nieuwe
missiemethode. Ondertussen was het land onafhankelijk geworden, was de status als missiegebied van de
Kerk in Congo opgeheven, had het Tweede Vaticaans Concilie plaatsgevonden en hadden de montfortanen
ernstig geleden onder de verschillende opstanden met als dieptepunt de Simba-opstand in 1964 waarbij
vier montfortanen om het leven kwamen.
Het besluit tot deze drastische adaptatie in de missiemethode van de montfortanen in Congo vormde
de aanleiding voor nader onderzoek. De studie heeft zich vooral gericht op de motieven die aan de basis
hebben gestaan voor de substantiële aanpassingen van de missiemethode waarvan rond 1970 de
contouren zichtbaar werden. Daarmee wil deze masterthesis bijdragen aan de verduidelijking van de crisis
die montfortaanse missionarissen hebben ervaren bij hun evangelisatiewerk in het Congolese missiegebied.
Om deze doelstelling te bereiken hebben we ons de vraag gesteld wat voor de montfortaanse
missionarissen in het Congolese missiegebied Isangi in de periode 1956-1970 de belangrijkste motieven zijn
geweest om tot een vernieuwing in missiemethode te komen en hoe we deze kunnen begrijpen.
De studie laat zien dat het vooral externe omstandigheden waren die de montfortanen hebben aangezet
om hun missiemethode te herzien. Al ver voor Vaticanum II leefde er een onbehagen om aanpassingen te
maken. Ze zagen dat de opbrengst te laag was tegenover de inzet. Ook de Congolese bisschoppen kwamen
tot de vaststelling dat een andere opzet nodig was om de Kerk binnen Congo te planten. Tijdens hun
gezamenlijke bisschoppenconferentie in december 1961 kozen ze voor een significante vernieuwing: er
dienden christengemeenschappen te komen waarin leken een centrale plaats moesten innemen.
Vaticanum II vormde de theologische en hiërarchisch gelegitimeerde articulatie van het onbehagen
van de montfortaanse missionarissen en de Congolese bisschoppen. De in Lumen Gentium geformuleerde
nieuwe verhouding tussen leken en priesters binnen de samenleving dat een priester uit mensen komt en
er voor mensen is, sloot aan bij wat de montfortanen dachten. Gevormd door de inzichten van Montfort,
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de stichter van de congregatie, paste deze visie in hun geestelijke werkelijkheid en opdracht. Om
gezamenlijk een lokale christelijke gemeenschap op te bouwen moest de positie als alleenheerser in een
parochie daarom kantelen naar een opstelling van dialoog en bereidheid tot samenwerking met de inlandse
christenen. De visie van Vaticanum II op de Kerk als volk Gods waarin naast dienstbaarheid aan de wereld
tevens de verantwoordelijkheid van de leek in de Kerk beklemtoond werd, was daarbij essentieel.
De keuze voor een lisanga van christenen als aggiornamento om de lokale Kerk in een proces van
inculturatie in te passen binnen de Afrikaanse culturele en sociale omstandigheden was niet alleen gemaakt
als uitvloeisel van de onafhankelijkheid van Congo en de uitkomsten van Vaticanum II, zoals aangetoond
door Albert de Jong CSSp in zijn onderzoek naar missionaire evangelisatie door Nederlandse missionarissen
in Oost-Afrika. Voor de montfortanen was deze inculturatie mede ingegeven door pragmatisme vanuit hun
montfortaanse vorming, hun eigen Spiritualité Montfortaine. Het structurele tekort aan priesters vormde
daarin de drijvende kracht. De nieuwe werkelijkheid, zowel in Congo als binnen de Kerk fungeerde als
katalysator; ze maakte het mogelijk dat de gehanteerde missiemethode een doeltreffende en definitieve
vernieuwing kon ondergaan in een culturele omgeving waarin de Congolezen waren opgegroeid. Bevrijd
van een koloniale overheersing en een paternalistische bevoogding kregen de Congolezen in het bisdom
Isangi de mogelijkheid om een vorm van christendom te ontwikkelen waarin ze zich op hun gemak konden
voelen, niet alleen als christenen maar ook als Afrikanen. De organisatie van zelfstandig opererende
christelijke basisgemeenschappen onder leiding van Congolezen, tezamen met liturgische aanpassingen
geïnspireerd door de vernieuwingen van het Tweede Vaticaanse Concilie en de eigen culturele achtergrond,
passen als pijlers van de nieuwe montfortaanse missiemethode daarom binnen het vanaf 1956 in gang
gezette proces van afrikanisering en de-koloniale ontvoogding. Het is daarom niet verwonderlijk dat de
contouren van haar resultaten al vrij snel na hun ontwerp zichtbaar werden.
Voor de geschiedschrijving van de montfortanen vormen de bevindingen van ons onderzoek een
inkijk in het proces van een belangrijke verandering die zij in hun missie in Congo hebben ondergaan. Ons
onderzoek heeft zich speciaal gericht op de motieven die aan deze verandering ten grondslag lagen. Deze
dragen immers bij aan het zelfverstaan van de montfortaan, in het bijzonder als missionaris in een missie
bij niet-christenen. We herkennen daarin een veranderde visie op hulpverlening en sluiten ons aan bij de
bevindingen van Albert de Jong: niet langer gericht op acculturatie waarbij de Westerse cultuur en
beschaving de lokale Afrikaanse cultuur moest vervangen omdat zij als superieur werd beschouwd, maar
gericht op adaptatie aan de lokale cultuur en de ontwikkeling van een christelijke geest. 384 Regionaaloverste Klinkers formuleerde het nieuwe doel treffend: “Met de nieuwe aanpak wilden we het volk van
God dat is verenigd in geloof, verplaatsen naar een Kerk in haar eigen cultuur.” Vanuit een academische
distantie hopen we een verdieping te hebben gegeven aan hun geschiedschrijving.
A.H. de Jong CSSp concludeerde in zijn studie van de missionaire evangelisatie door Nederlandse
missionarissen in Oost-Afrika, dat vooral de nieuwe theologische opvattingen van Vaticanum II de
missionarissen hadden aangezet om hun missiemethode drastisch te gaan hervormen. Met een vernieuwde
aanpak zijn de missionarissen zich gaan richten op het vestigen van een lokale Afrikaanse kerk die kon
passen binnen de Afrikaanse culturele en sociale omstandigheden. Daarvoor was een totale verandering
van hun eigen positie in de jonge, lokale Afrikaanse kerk nodig. Waren zij voorheen alleenheersers in hun
parochie, deze houding moesten ze ombuigen in een opstelling van dialoog en samenwerking met hun
christenen om gezamenlijk een plaatselijke christelijke gemeenschap op te bouwen. Ervan overtuigd dat de
Kerk er rijp voor was, lieten zij zich voor de implementatie niet belemmeren door de conservatieve
384 A. de Jong, “Africans viewed in the missionary mirror. Shifts in the 'Black-white' Thinking of Dutch Missionaries on Africans and
Their Culture in East Africa 1945-1965,” Exchange 30, nr. 1 (2001): 76-77.
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opvattingen van de Afrikaanse clerus. 385 Hoewel ons onderzoek aantoont dat zijn bevindingen voor
Nederlandse missionarissen in Oost-Afrika ook de montfortanen in het bisdom Isangi in Congo aangaan,
nuanceren onze uitkomsten met name zijn visie dat de vernieuwingen werden ingezet vanwege de door
het Concilie verkregen rijpheid van de Kerk. Naar onze bevindingen vormde vooral de in 1961 door het
Congolese episcopaat verlangde christengemeenschappen de initiële start voor een substantiële
verandering binnen de Kerk in Congo. Het Concilie verschafte vervolgens de benodigde theologische
motivatie en fundering om te kunnen gaan experimenteren met een andere aanpak. Voor de
montfortaanse missionarissen in Congo was bovendien het loslaten van de centrale gezagsstructuur binnen
de congregatie en de door de congregatie ingezette vernieuwing van haar Regel een belangrijk motief om
autonoom een eigen invulling te kunnen geven aan de te hanteren missiemethode. Politieke instabiliteit en
zorgvuldigheid over hoe een christengemeenschap opgebouwd zou moeten worden die kon passen in een
Afrikaanse cultuur deed de montfortanen echter lange tijd twijfelen. Het moment waarop het definitief
duidelijk werd dat het structurele tekort aan priesters, zowel vanuit de lokale geestelijkheid als vanuit
missionarissen uit het moederland een voortzetting van hun missie volgens de sinds 1933 gehanteerde
missiemethode in gevaar zou brengen, opende uiteindelijk de nieuwe weg naar een structuur van lisanga’s.
Onze studie verfijnt eveneens het onderzoek van Vanysacker waarom zoveel missionarissen en
missiezusters het slachtoffer werden van de Simba-opstand. Zijn conclusie dat de rebellie ingrijpende
gevolgen had voor de missies en de Kerk in Congo, vooral omdat vele missionarissen niet meer wilden
terugkeren,386 blijkt ook valide voor de montfortanen. Van de 45 missionarissen die bij het uitbreken van
de Simba-opstand in Isangi werkten en waarvan 33 missionarissen werden gegijzeld, zijn 22 bevrijde
gegijzelden niet meer teruggegaan naar Isangi. Voor zijn nieuwsgierigheid naar de innerlijke gedrevenheid
om toch terug te keren komt uit onze studie naar voren dat vooral de verantwoordelijkheid tegenover de
omgekomen montfortanen en Dochters der Wijsheid, de belangrijkste drijfveer was om het missiewerk
voort te zetten. De congregatie wilde hun werk niet verloren laten gaan. Daarnaast vonden we motieven
zoals het niet in de steek laten van de zielzorg van de christenen in de jonge Afrikaanse Kerk in het bisdom
Isangi en het voortzetten en de verdere voltooiing van de opdracht van de Propaganda Fide aan de
montfortanen.
Ons onderzoek komt tot een beeld dat enigszins afwijkt van de eigen geschiedschrijving door pater
Tielemans SMM. De oprichting van christengemeenschappen lijkt hij vooral te zien als een uiting van een
gelovige en strijdbare Kerk. Zijn geschiedschrijving schuift daarmee de stimulerende en faciliterende rol
terzijde die de montfortanen zelf hadden gekozen om hun aanpak toe te snijden op de verlangens van de
Congolezen om als volwaardig en volwassen gezien te worden. Dat de montfortanen zich als priesters die
de sacramenten toedienden terugtrokken in een rol die was gericht op het begeleiden en stimuleren van
christelijke gemeenschappen met leken-christenen als verantwoordelijken voor hun lokale Kerk, ziet
Tielemans als een verlies van montfortaanse waardigheid en een afbraak van hun evangelisatiewerk. Hij
wijt dit aan de Congolezen die na de onafhankelijkheid immers alleen nog maar gericht waren op macht en
materieel gewin en daarvoor een politieke strijd voerden. Merkwaardig is dat de geschiedschrijving
daarmee geen afstand wil nemen van de invulling van de missieopdracht in 1933 om een Europese Kerk te
planten in het missiegebied Isangi. Ze devalueert hiermee de montfortanen die na de Simba-opstand het
missiewerk hebben voortgezet en uitgebouwd. Bovendien gaat ze voorbij aan de vernieuwingen die het
Generaal Kapittel 1969 binnen de congregatie heeft doorgevoerd.
In 1983 vierde de missie van de montfortanen in Isangi haar gouden jubileum. Met ruim 60.000 christenen
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en veel lisanga’s verheugde Mgr. Jansen zich erover dat de Kerk van Isangi gestalte begon te krijgen. Er
werkten op dat moment nog 16 paters, 6 broeders en 23 zusters montfortanen en Dochters der Wijsheid
in het bisdom, maar het einde van het missiewerk kwam in zicht.387 Het proefschrift La pauvreté chez L-M
Grignion de Montfort. Perspectives bibliques et missiologiques dat Jan Tachelet SMM in 1990 publiceerde,
bevestigde de grondige verandering die zich in de Congolese missie in de periode 1956-1970 had
voorgedaan: niet langer een missiewerk waarbij de bevolking onderdanig de instructies van de
missionarissen moest uitvoeren maar een ontwikkeling en ondersteuning van een jonge Kerk in Congo
waarin de montfortanen samen optrokken met de Congolezen.
In 1993 waren de montfortanen 60 jaar in Congo. Zij verbleven nog op twee locaties: Kisangani, waar
de montfortaanse opleiding was gevestigd en Lokutu waar ze een grote parochie verzorgden. Op andere
plaatsen was het missiewerk overgenomen door de Congolezen. In 1998 besloot pater Jan Bos SMM om
het land te verlaten. Hij was de laatste montfortaan van Nederlandse herkomst. Hij liet nog vijf Belgische
montfortanen achter, waaronder pater Jan Tachelet. Ofschoon het land de zoveelste crisis doormaakte
“gingen de lessen door, ging het leven door, ging bidden en hopen door.”388 Het zijn de laatste woorden van
Pater Schoffeleers SMM over de montfortaanse geschiedenis in Congo. Als historicus, antropoloog en
montfortaan zou hij “graag anders zien, maar je moet je daar in schikken.”389
Een korte terugblik op ons onderzoek leert dat niet alleen de montfortanen een crisis hebben ondergaan.
Ook als onderzoeker heeft onze hermeneutische werkwijze in de interpretatie van verschillende bronnen
ons enkele malen tot een significant ander inzicht gebracht over de motieven die de montfortanen
stimuleerden om hun missiemethode te vernieuwen.
Als vertrekpunt voor ons onderzoek kozen we de reflectie van de montfortanen over hun missie in
Congo. Daartoe bestudeerden we de eigen geschiedschrijving van vooral Tielemans en Schoffeleers. We
kregen daarmee een eerste beeld van hun drijfveren om in Congo een missieopdracht te vervullen. We
herkenden de crisis waarin zij terecht kwamen bij het planten van de Kerk en begrepen dat de montfortanen
na hun terugkeer naar Congo vanwege een halvering van het aantal paters het missiewerk niet meer op
alle plaatsen en op eenzelfde wijze konden uitvoeren als voor de Simba-rebellie. Het als tijdelijk
beschouwde priestertekort als gevolg van een politieke machtsstrijd binnen het onafhankelijke Congo was
daarmee het belangrijkste motief om in 1967 een andere weg in te slaan: niet meer apart van de
Congolezen maar tezamen met de leken-christenen die de verantwoordelijkheid voor hun plaatselijke Kerk
en het onderwijs op zich wilden nemen. De geschiedschrijving schetste ons daarmee een beeld waarin de
oprichting van christengemeenschappen een duidelijke uiting was van een gelovige en strijdbare Kerk.
Hierna zijn we op zoek gegaan naar bevindingen uit eerder onderzoek. We hebben daarvoor in het
bijzonder de dissertatie van Albert de Jong CSSp en de studie van Dries Vanysacker bestudeerd. Zij wijzen
vooral naar respectievelijk Vaticanum II en de Simba-rebellie als belangrijkste motieven om tot een andere
missiemethode over te gaan. Onze zoektocht naar de missiemotieven van de montfortanen in Congo kreeg
daarmee een fascinerende uitdaging. Wat waren de achtergronden voor deze verschillende visies? Zou ons
onderzoek van de beschikbare archiefdocumenten van de congregatie van de Nederlandse Provincie van
de montfortanen hier uitsluitsel over kunnen geven?
Helaas bleek het archief van de Nederlandse Provincie onvoldoende bronnen te kunnen ontsluiten
om ons een coherent beeld te laten reconstrueren. De Belgische Provincie van de montfortanen bracht
echter uitkomst. Naast een rijke bibliotheek bezit zij een archief met veel bronmateriaal uit vooral de
Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 365.
Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 398.
389 Schoffeleers, Montfortanen in de Lage Landen, 365, 405.
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periode na 1966 waarin de Belgische Provincie een zelfstandige bestuurseenheid was. Bovendien bevat
haar archief nog bronnen uit Isangi die niet verloren waren gegaan tijdens de Simba-opstand. Zonder
restricties mochten we alle bronnen raadplegen. Daarnaast kregen we via hun archief ook toegang tot
bronnen in het archief van de scheutisten voor hun correspondentie met de montfortanen.
Het door ons gecreëerde beeld uit alle geraadpleegde archieven laat significante verschillen zien met
de eigen montfortaanse geschiedschrijving en de status quaestionis. Zo is in ons beeld de rol van het
Congolese episcopaat veel meer beduidend en heeft Vaticanum II en de Simba-opstand de montfortanen
wel veranderd maar niet zodanig dat ze daarom hun missiemethode gingen hervormen. De noodzaak
hiertoe ontstond pas toen de montfortanen zich realiseerden dat ze hun gehanteerde methode niet langer
konden voortzetten vanwege een tekort aan priesters, een situatie die niet slechts tijdelijk maar structureel
zou blijven. Wij vonden daarbij nog andere belangrijke motieven zoals de vernieuwingsbeweging binnen de
congregatie met een herbezinning van de Spiritualité Montfortaine en de erkenning van de hiërarchie in
het onafhankelijke Congo waarin de Congolezen zelf beschikken over hun welvaart en welzijn.
Een belangrijke factor in de beslissing om een hervorming van de missiemethode in te zetten was de
politieke stabiliteit en veiligheid in hun missiegebied. In hoeverre de geruime tijd politiek instabiele en
onveilige omgeving een remmende rol heeft gehad, is niet na te gaan. Uit de overwegingen van overste
Klinkers kwam echter goed naar voren dat er een intensief proces heeft plaatsgevonden waarom en hoe hij
de aanpassingen heeft ingevoerd. We begrepen dat het niet de inlanders waren geweest die de
verantwoordelijkheid hadden opgeëist voor hun Kerk maar dat de montfortanen de Congolezen daartoe
hadden uitgenodigd, gestimuleerd en begeleid. We hebben daarmee een ander zelfverstaan kunnen
reconstrueren. Daarbij herkenden we dat voor een zelfontplooiing en zelfrealisatie het cruciaal was dat er
een klimaat van vertrouwen ontstond tussen de missiewerkers en de leiding van de congregatie. Alleen dan
zouden autonome besluiten genomen kunnen worden. Ook deze factor is fundamenteel gebleken in het
proces om tot een aanpassing van de missiemethode te komen.
Het onderzoeksresultaat heeft ons verrast; het was immers niet als zodanig geadresseerd binnen de
eigen geschiedschrijving en de status quaestionis. Als aankomend onderzoeker zagen we ons in een solitaire
positie beland. Hebben we onze hermeneutische analyse wel juist uitgevoerd? Hebben we met onze
bevindingen wel een bijdrage kunnen leveren aan het kenniskader over de veranderingen in opvatting in
de relatie tussen Congolese inlanders en christelijke professionals afkomstig uit Nederland en België? We
realiseren ons dat er vele manieren bestaan om montfortaan te zijn.
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Bronnen en literatuur
De meeste bronnen bevinden zich in de archieven van de montfortaanse congregatie in ‘Huize Vroenhof’ in Houthem-Sint Gerlach
en het ‘Montfortaans Mariaal Centrum’ in Leuven. Enkele archieven worden beheerd door de Katholieke Documentatie Centra van
de Radboud Universiteit Nijmegen (KDC) en de Katholieke Universiteit Leuven (KADOC).
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Briefwisselingen tussen de missionarissen in het missiegebied en de leden van de congregatie in de provincie Nederland
Verslagen van vergaderingen op provinciaal en generaal niveau, kronieken, necrologieën en gedachtenisprentjes, interne
rapporten en studies, rapporten van de bisschop aan de Propaganda Fide, periodieken
Dagboeken van pater Tielemans en pater Jacobs, december 1964
Gesprekken met pater Kleijkers, archivaris en missionaris in Mozambique en Malawi

Archief van de montfortanen in het ‘Montfortaans Mariaal Centrum’ in Leuven
Briefwisselingen tussen de missionarissen in het missiegebied en de leden van de congregatie in de provincie België
Verslagen van vergaderingen op provinciaal en generaal niveau, kronieken, necrologieën en gedachtenisprentjes, interne
rapporten en studies, rapporten van de bisschop aan de Propaganda Fide, periodieken
Gesprekken met pater Tachelet en broeder De Maegd

Archief van de Katholieke Universiteit Leuven (KADOC) voor documenten gerelateerd aan de
montfortaanse missie uit archieven van de paters van Scheut CICM en de Vereniging van Hogere Oversten
van België:
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Archief KADOC KU Leuven, Archieven Vereniging van Hogere Oversten van België (VHOB), 1956-2005/Aanvulling
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Archief van de Katholieke Documentatie Centra van de Radboud Universiteit Nijmegen (KDC)
Periodieken van de montfortanen, KMM-interviews

Montfortaanse periodieken
“Onze Missionarissen en Missiehuizen” (1909-1935), hierna voortgezet als “Schepter en Kruis” (1935-1947),
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“Congo Bulletin” (juni 1965-april 1970)
“Contactblad” (1967-2012)
“Wijzer” (sinds 1997)
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Bijlage I – Contract Overname Missiegebied Isangi390
Tussen de ondergetekende, de Apostolisch Vicaris van Nieuw Antwerpen, de Algemeen-Overste van de Paters
van Scheut en de Provinciaal-Overste van de Nederlandse provincie van de Paters Montfortanen is het volgende
overeengekomen.
1. De Paters Montfortanen zullen in het Vicariaat van Nieuw Antwerpen het gebied bezetten dat zich op de
linkeroever van de Lomami bevindt.
2. Zodra de Paters Montfortanen minstens twee posten hebben gesticht buiten die van Elisabetha zullen zij het
recht hebben om het voornoemd gebied, "positis ponendis", in te stellen als autonome missie, afgescheiden
van het Vicariaat van Nieuw Antwerpen.
3. Tezamen met het gebied zal afstand worden gedaan van de post die de Paters van Scheut in Elisabetha reeds
hebben en de "école primaire", vakschool van de H.C.B. en alle andere werken en gebouwen van deze
missie.391
4. De Paters Montfortanen zullen werken onder jurisdictie van de Apostolische Vicaris van Nieuw Antwerpen
en onder het bestuur van de Paters van Scheut gedurende de hele tijd dat zij met hen te Elisabetha zullen
werken. Zodra het mogelijk is zal men afstand doen van de post Elisabetha met zijn verschillende werken, te
beginnen met de school. Van hun kant zullen de Paters Montfortanen zich zo spoedig mogelijk vestigen in
het zuiden van het gebied, zo nodig met een van de Paters van Scheut, gedurende de eerste maanden.
5. Zo lang als de Paters Montfortanen te Elisabetha zullen werken met de Paters van Scheut en onder hun
bestuur, zal de missie zorgen voor hun alledaags onderhoud. Zodra zij zich afzonderlijk hebben gevestigd
zullen zij de geldmiddelen krijgen die de school van Elisabetha geeft, en zullen zij van de Apostolische Vicaris
hun deel ontvangen van de subsidie van de Staat (vanwege eredienst en scholen), van de Propaganda Fide,
van de H. Kindsheid, van de collecte van Driekoningen, tenzij zij deze niet reeds rechtstreeks ontvangen.
Daarentegen zullen vanaf dat ogenblik alle onkosten van de missie voor hun rekening zijn.
6. Eveneens gedurende de tijd dat zij onder het bestuur van de Paters van Scheut zijn, zullen de Paters
Montfortanen van hun kant deelnemen aan het gemeenschappelijk werk, terwijl zij voor hun rekening nemen
de kosten van uitrusting en missiereizen evenals andere uitgaven die geen betrekking hebben op hun dienst
voor de missie.
7. De terreinen die in eigendom zijn gegeven aan de Paters van Scheut zullen gratis aan de Paters Montfortanen
worden overgedragen in het gebied dat de Paters Montfortanen zullen bezitten evenals de gebouwen die
zich erop bevinden. Dit zal eveneens geschieden met de meubels en inventaris van de kerk en sacristie. Wat
betreft de meubels van de huizen, gereedschap, magazijnartikelen, veestapel, enz. zal door een
gemeenschappelijke schikking een som worden vastgesteld, terug te betalen binnen een bepaalde tijd.
8. De Nederlandse provincie der Montfortanen zal al het mogelijke doen om reeds dit jaar 1932 enkele
missionarissen te zenden; zij zal zich verplichten om uiterlijk in 1933 missionarissen te zenden.
9. Het is begrepen dat voor alles wat betreft de school van Elisabetha de bepalingen van deze overeenkomst
zijn gedaan wederzijds onder voorbehoud van de rechten die de H.C.B. kan doen gelden op voornoemde
school.
Opgemaakt te Scheut bij Brussel, 28 april 1932
namens en krachtens Zijne Excellentie Vicaris Apostolicus van Nieuw Antwerpen, Sup.Gen. Cong.I.C.M. en SMM
provinciaal

Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 298-299.
Tielemans, Montfortanen in Zaïre, 26. Het bedrijf H.C.B. is de eigenaar van de school in Elisabetha en subsidieert het onderwijs.
Het bedrijf, opgericht in 1911, had van de Belgische overheid een groot gebied in beheer om palmbomen te planten en de vruchten
hiervan te verwerken. De scheutisten hebben in 1921 de missiepost gesticht, mede voor de zielzorg van de christenen die er
werkten en de christelijke vorming van hun kinderen.
390
391
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Bijlage II – Overzicht Congo missionarissen in periode 1965-1970
Overzicht Congo-missionarissen in periode 1965-1970
Missionarissen

Positie in 1964

(5)

Priester
gewijd

Start Slachtoffer
in gijzeling 1964
Congo

Terugkeer Locatie Slachtoffer
naar Isangi voor gijzeling 1967
gijzeling (1)
1967

Retour
Europa
door
gijzeling
1967

Aanwezig in Terugkeer naar Locatie - positie eind 1970
(4)
vergadering Congo na
Noodplan gijzeling 1967
okt-nov 1967
(3)

(2)

1
2
3
4
5

Janssen L.
Klinkers A.
Awouters H.
De Belder Fr.
Bos J.

Bisschop Bisdom Isangi
Regionaal-overste
Docent
Docent en Reispater
Reispater

19.03.1945
20.02.1937
08.03.1959
08.03.1959
08.03.1959

dec-47
sep-37
nov-59
okt-62
nov-59

Ja - Isangi
Nee - Kinshasa
Nee - Vakantie
Ja - Yabwanza
Nee - Vakantie

mrt-66
mrt-66
aug-65
jan-66
mrt-66

Isangi
Lokutu
Isangi
Yabaondo
Lokutu

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee - in StanleyvilleNee
Ja
Ja - Vakantie
Nee
Vakantie

Ja
Ja
Ja
Nee - vakantie
Nee - vakantie

ja
ja
ja - tot 1970 (ziekte)
Ja
ja

Isangi - Bisschop Bisdom Isangi
Lokutu - pastoor (vanaf 1970)
Missie-procurator (vanaf 1973)
Isangi-pastoraat en procurator
Isangi - Regionaal-overste (vanaf
1971 tevens Provinciaal vicaris)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Schrouff J.
Dreezen J.
De Belder J.
Michiels R.
Van Liedekerke R.
Verhoest (Montfort) Br.
Haase F.
Machtelinckx Chr.
Stolk A.
Braken J.
Heijnen (Grignion) Br.
Moors P.
Aelbers Fr.
Janssen H.
Maessen (Emmanuel) Br.
Franken Fr.
Van Assema J.
Van Etten N.
Geris Th.
Lemmens (Hugo) Br.
Snijders G.
Stoop H.
Yernaux R.
Vermeulen Fr.
Baumé Sylvain (Congolees)

Reispater
Pastoor
Docent
Docent
Docent
Broeder
Reispater
Docent
Reispater
Reispater
Broeder
Pastoraat
Pastoraat
Docent
Broeder
Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat
Broeder
Docent
Pastoraat
Docent
Docent en reispater
Pastoraat

31.03.1957
27.03.1949
12.03.1961
20.03.1955
08.03.1959
19.03.1950
27.03.1960
01.04.1962
28.03.1950
16.03.1958
19.03.1954
19.03.1945
20.02.1938
24.03.1963
28.04.1958
04.03.1967
04.03.1967
19.03.1966
24.03.1963
19.02.1962
19.03.1942
08.02.1969
10.02.1963
27.03.1949
15.08.1969

jun-58
jul-49
okt-62
jan-58
nov-59
jan-54
jan-62
dec-62
jan-53
jul-59
nov-59
nov-46
feb-39
nov-66
mrt-68
mrt-68
mrt-68
mrt-68
apr-64
nov-68
jun-46
nov-69
apr-64
jan-50

Ja - Opala
Ja - Bondamba
Nee - Kinshasa
Nee - Vakantie
Nee - Vakantie
Nee - Vakantie
Ja - Opala
Ja - Yabaondo
Ja - Elisabetha
Nee - Vakantie
Nee - Vakantie
Ja - Yabwanza
Ja - Isangi
Nee - Kinshasa
Nee - niet benoemd
Nee - niet benoemd
Nee - niet benoemd
Nee - niet benoemd
Ja
Nee - niet benoemd
Nee - Vakantie
Nee - niet benoemd
Nee - Stanleystad
Ja - Bondamba

mrt-66
nov-66
nov-66
nov-66
nov-66
nov-66
jan-67
jan-67
jan-67
feb-67
feb-67
jun-67
jun-67
nov-67
mrt-68
mrt-68
mrt-68
mrt-68
nov-68
nov-68
mei-69
nov-69
jan-70
okt-70

Isangi
Bondamba
Bondamba
Lokutu
Lokutu
Bondamba
Lokutu
Lokutu
Lokutu
Isangi
Yabaondo
Yabwanza
Yabwanza

Ja
Ja - Vakantie
Nee
Nee
Nee - in StanleyvilleNee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja

Nee - vakantie
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee

Nee - uitgetreden
ja
Bondamba - overste
ja
Isangi - Docent/Inspecteur
ja
Lokutu-Docent/directeur
ja
Isangi-Docent/directeur
ja
Broeder - in 1970 uitgetreden
ja - jan68
Isangi - Docent regionaal-catechisten
Nee - uitgetreden
Nee
Pastor in NL
ja - mrt68
Isangi - pastoraat
ja
Yabwanza - Broeder
ja - tot 1968 (ziekte) Pastoraat in DLD
Nee
Missie-procurator (1967-1973)
nov-67 Isangi-Docent
mrt-68 Wenge - Broeder
mrt-68 Bondamba - pastoraat
mrt-68 Wenge - overste
mrt-68 Isangi - pastoraat
nov-68 Isangi - pastoraat
nov-68 Isangi - Broeder
mei-69 Isangi-Docent
nov-69 Wenge
jan-70 Lokutu-Docent
okt-70 Opvolger pater Awouters

Analyse
1 Op 30 juni 1967 waren in het bisdom werkzaam: 16 paters en 2 broeders (en ook 2 zusters).
2 In juli 1967 werden 7 missionarissen (de bisschop, 5 paters en 1 broeder) gedurende 10 dagen gegijzeld door lokale autoriteiten (ook 2 zusters behoorden tot de gegijzelden).
3 De gijzeling vond plaats in Isangi, maar ook de missionarissen uit Yabwanza en Yabaondo behoorden tot de gegijzelden. In Lokutu en Bondamba bleef alles rustig.
4 Na de gijzeling in 1967 keerden negen montfortanen terug naar Europa: zes op eigen verzoek als gevolg van de gijzeling en drie als gevolg van een geplande vakantie.
5 Van de montfortanen die terugkeren vanwege een geplande vakantie hadden twee zowel de 1964- als de 1967-gijzeling ondergaan (Schrouff, Fr. De Belder). De derde montfortaan wist alle gijzelingen te ontlopen (Bos).
6 Van de zes op eigen verzoek teruggekeerde montfortanen waren er drie ook in 1964 gegijzeld geweest. (Haase, Stolk, Aelbers)
7 Van de overige drie op eigen verzoek teruggekeerde montfortanen had er één alle gijzelingen kunnen ontlopen (Michiels), en hadden de beide anderen één gijzeling meegemaakt (Machtelinckx in 1964 en Braken in 1967).
8 Van de negen in 1967 teruggekeerde montfortanen zijn er vier niet meer teruggegaan naar Isangi (Stolk, Schrouff, Machtelinckx, Aelbers); twee van hen zijn later uitgetreden (Schrouff, Machtelinckx).
9 In de periode na de gijzeling van 1967 tot eind-1970 zijn 11 missionarissen naar Congo gegaan; voor 5 missionarissen was dit een hernieuwd weerzien.
10 Eind-1970 waren er één bisschop, 18 paters en drie broeders werkzaam in het missiegebied. Zij werkten vanuit de vijf missieposten Isangi, Lokutu, Bondamba, Yabaondo en Wenge.
Andere cijfers (5)
1.1 Bij het uitbreken van de rebellie in 1964 waren 33 montfortanen werkzaam in het bisdom Isangi; 12 montfortanen waren met vakantie. Twee montfortanen (en twee zusters) hebben de gijzeling niet overleefd.
1.2 Van deze 45 montfortanen zijn er 18 in 1967 teruggekeerd naar Congo en vijf in de periode 1967-1970 (na de noodvergadering in november 1967). Van deze 23 montfortanen hebben 11 montfortanen de gijzeling van 1964 meegemaakt.
1.3 Het aantal uittredingen na 1964 is acht. Hiertoe behoorden twee montfortanen die ook de gijzeling van 1967 hebben ondergaan.
1.4 In de periode van nationalisme en onafhankelijkheid (1956-1963) zijn in totaal 9 montfortanen vroegtijdig teruggekeerd naar Europa.
1.5 In dezelfde periode (1956-1963) zijn 13 jonge montfortanen naar Congo gegaan als missionaris.
1 Archief Leuven-Isangi, Bijlage met status van de montfortaanse missie in de periode 1965-1967 gedateerd 27 november 1967, bij brief van de bisschop aan de minister van Justitie in Kinshasa nr 42/69, 7 januari 1969
2 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967, Brief pater Vanderhallen aan de Provinciaal-overste, 05.09.1967
3 Archief Leuven-Isangi, Dossier Briefwisseling 1967, Verslag van de vergaderingen in Elisabetha, In: Brief Mgr. Jansen aan de Provinciaal-overste, 03.11.1967
4 Tielemans, 1994, 191
5 Archief Leuven-Isangi, Missionarissen werkzaam in de Congo-missie - periode 1933-1964, Lijst van BDNL-Montfortanen die in Congo/Zaïre verbleven, 1990
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