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Met deze eerste KADOC-Nieuwsbrief van 2012 willen we u van harte onze beste wen-
sen voor het nieuwe jaar aanbieden. Graag presenteren we hier twee publicaties die 
KADOC eind vorig jaar afwerkte en door Universitaire Pers Leuven werden uitgegeven. 

KADOC-Studie Strijd en inkeer. De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaande-
ren 1958-1990, het doctoraat van historicus Bart Latré, gaat in op een van de vele nieu-
we religieus geïnspireerde initiatieven die in de jaren 1960 het licht zagen, namelijk de 
beweging van ‘progressieve’ christenen. De auteur brengt tientallen groepen en groep-
jes van ‘progressieve’ christenen uit Vlaanderen in kaart. Hij bestudeert ze tegen de 
achtergrond van de evoluties in kerk en samenleving in de periode 1958-1990. 

De tweede publicatie, Loci Sacri. Understanding Sacred Places, verscheen in de reeks 
KADOC Studies on Religion, Culture & Society onder de redactie van de professoren 
Thomas Coomans, Herman De Dijn, Jan De Maeyer, Rajesh Heynickx en Bart Verschaf-
fel. De auteurs - historici, filosofen, theologen … - uit binnen- en buitenland gaan in op 
de bijzondere fascinatie die al sinds lang uitgaat naar zogenoemde ‘heilige plaatsen’, 
waar de tijd als het ware is opgeheven.

In bijgevoegde folders vindt u meer informatie. U kunt ze bestellen bij de uitgever 
(www.upl.be) of u vindt ze in de betere boekhandel.

Blz. 3: Broeders van Scheut 
in de kaasmakerij en bij de 
intallering van een water-
pomp in Mikalayi (Kasaï, 
Congo), ca. 1910.
[KFH1501]
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Creatief en inventief
De broeders van Scheut 
in Kasaï, ca. 1890-1940

In 1862 stichtte Theophile Verbiest de Congregatie van het Onbevlekt Hart van 
Maria, met een moederhuis te Scheut. Hoewel de eerste broeders pas een 
dertigtal jaar later zouden intreden, hield de stichter bij de oprichting van 

de congregatie wel al rekening met die mogelijkheid. De recente historiografie 
besteedt steeds meer aandacht aan missiebroeders en -zusters en probeert een 
beeld te vormen van die grote groep religieuzen die een eigen, specifieke rol in 
het missiegebeuren had. Wie waren die broeders van Scheut? Wat was hun soci-
ale en geografische afkomst? Hoe werden ze gerekruteerd en welke opleiding 
genoten ze in Scheut? Welke werkzaamheden verrichtten ze in de missies? Op 
die vragen probeerden we een antwoord te geven in onze masterproef, die de 
broeders van Scheut in Kasaï (Congo) in de periode 1890-1940 bestudeerde.

In 1890 werden voor de eerste maal sinds de oprichting van de congregatie de toela-
tingsvoorwaarden voor broeders besproken op de Algemene Raad. De voorwaarden 
werden in de vorm van vlugschriften onder de bevolking verspreid. De eerste intre-
dingen volgden al snel en tussen 1890 en 1894 vertrokken de eerste vier broeders naar 
de missies. De congregatie van Scheut was niet op zoek naar hoogopgeleide broeders, 
maar eerder naar mannen tussen de achttien en dertig jaar oud die lager onderwijs 
hadden genoten en eventueel ervaring hadden in de landbouw of in een ambacht. Ver-
der werden ook een goede gezondheid en een godvruchtig karakter als belangrijke ele-

Noortje Lambrichts

ONDERZOEK De bouw van een steenoven 
in Mikalayi (Kasaï), ca. 1910.

[KFH1501]
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menten aangehaald. Tussen 1890 en 1940 werden in totaal 199 broeders naar de mis-
sies gezonden, van wie er 180 in Congo terechtkwamen.

Verschillende factoren konden jongemannen ertoe 
aanzetten om een leven als broeder van Scheut na te 
streven: de invloed van familieleden en kennissen, bij-

voorbeeld een oudere broer die lid was van een religieuze orde of congregatie, het con-
tact met lokale clerus en missionarissen en ten slotte missieliteratuur in de vorm van 
annalen en tijdschriften van religieuze congregaties, die een overwegend romantise-
rend beeld van de missies ophingen. De reden om een bestaan als broeder na te streven 
en niet een opleiding tot priester te volgen, blijft onduidelijk. Enerzijds kon de finan-
ciële situatie van het gezin een jongen verhinderen om verdere studies aan te vatten; 
anderzijds was het intellectuele niveau niet altijd voldoende om de priesterstudies met 
succes af te ronden.

Broeders van Scheut waren over het algemeen afkomstig uit de lage middenklas-
se, waarbij het beroep van de ouders zich overwegend situeerde in de landbouw- en 
ambachtssector. Dat feit ondergraaft de hypothese dat jongemannen intraden in een 
congregatie louter om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zij die intraden, 
behoorden niet tot de financiële bovenlaag van de bevolking, maar beschikten toch 
over voldoende middelen om in de dagelijkse behoeften te voorzien. De scholingsgraad 
van de broeders beperkte zich in de meeste gevallen tot lager onderwijs, eventueel 
gevolgd door een aantal jaren vakschool. In de onderzochte groep vormden de broe-
ders met een diploma hoger onderwijs een kleine minderheid.

“Onze flinke arbeiders- 
en boerenjeugd”
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De opleiding voor broeders van Scheut 
werd gespreid over een postulaat en een 
noviciaat van respectievelijk minimum 

zes maanden en een jaar. De constituties stipuleerden dat postulanten en novicen hun 
opleiding in Scheut moesten ontvangen onder leiding van een socius. Pas in 1934 wer-
den de noviciaten van Jambes (Wallonië) en Nijmegen (Nederland) gesticht. Postulan-
ten en novicen, en later ook de geprofeste broeders, werden tijdens hun vormingspe-
riode van andere scheutisten gescheiden, voornamelijk om een negatieve beïnvloe-
ding van de priesterstudenten en paters te voorkomen. Het postulaat werd beschouwd 
als een proefperiode waarin de congregatie probeerde na te gaan of de kandidaat in 
kwestie over de juiste mentale ingesteldheid en fysieke bekwaamheid beschikte om 
een leven als broeder van Scheut aan te kunnen. Het noviciaat stond volledig in het 
teken van de geestelijke vorming en het versterken van de roeping. Na het afronden 
van het noviciaat legde de broeder-novice voor de eerste maal de tijdelijke geloften af. 
De geprofeste broeders verbleven in het daartoe in 1896 speciaal opgetrokken broeder-
huis.

Broeders-postulanten en -novicen, alsook geprofeste broeders werden belast met aller-
lei huishoudelijke taken, gaande van wasdienst, koken, het onderhouden van de tuin 
en gebouwen, tot het verzorgen van het vee en meewerken in de drukkerij van Scheut. 
Hoewel in theorie een derde vormingsfase van twee jaar was voorgeschreven om de 
broeders tot bekwame vaklieden te scholen, werd dat in de praktijk niet altijd toege-
past. Pas in 1921 werd voor de eerste maal besloten om de broeders professionele hout-
bewerkingslessen aan te bieden, wat ertoe leidde dat in 1929 de eerste schrijnwerkerij 
in Scheut werd gebouwd. Al te vaak kwam het er in de praktijk op neer dat de broeders 
als werkkrachten in de huizen van de congregatie werden ingeschakeld, waardoor van 
gespecialiseerde vorming weinig sprake was.

De professionalisering van de opleiding was een proces van lange adem dat aanving in 
de jaren 1920, onder impuls van socius Van Roey en in een stroomversnelling kwam in 
de jaren 1950. In 1955 werd besloten om broeders enkel in de voormiddag huishoudelij-
ke taken te laten vervullen, zodat ze zich in de namiddag aan les en studie konden wij-
den. Voor de eerste maal verschenen gespecialiseerde vakken als koloniale vorming, 
bouwkunde, Frans en algemene vorming op het lesrooster. Toch werd ook die hervor-
ming niet meteen omgezet in de praktijk en bleef de roep vanuit de missies om vakbe-
kwame en praktisch geschoolde broeders groot. Het dagelijkse reilen en zeilen van de 
huizen van Scheut steunde voornamelijk op de arbeid die de broeders er verrichtten. 
De broeder-president kreeg orders van zijn overste, die hij op zijn beurt aan de broe-
ders overbracht. Doorgaans hielden de broeders zich elk met een specifieke taak bezig, 
zoals keukendienst, houtbewerking, schoen- en kleermaker, drukker en dergelijke. De 
opgedane kennis en kunde vormden de basis voor de werkzaamheden in de missies.

Na de erkenning van Congo Vrijstaat als een privébezit van 
koning Leopold II in 1885 ging hij op zoek naar religieuze insti-

tuten die de missionering van het gebied op zich wilden nemen. Om de invloed van 
Engelse en Franse missionarissen teniet te doen, deed hij een beroep op Belgische 
katholieke instituten. Na een aantal vruchteloze pogingen kwam Leopold II in contact 
met Scheut. De congregatie van Scheut ontving de goedkeuring van de Propaganda 
Fide en op 9 april 1888 werd het apostolisch vicariaat Congo Vrijstaat opgericht.

Scheut in Congo

“Tien voorname hoedanigheden 
van eenen goeden broeder”
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Op 25 augustus van dat jaar vertrok de eerste karavaan van 
missionarissen, zonder broeders, richting Congo. De daarop-
volgende jaren werden talrijke nieuwe missieposten gesticht. 
In juli 1901 werd besloten om de missie van Opper-Kasaï af 
te scheiden van het vicariaat. De missie, waarvan pater Cambier overste werd, telde 
ondertussen vijf missieposten: Luluaburg Sint-Jozef (°1891), Merode-Salvator (°1894), 
Sint-Trudo (°1895), Hemptinne Sint-Benedictus (°1897) en tot slot Tielen Sint-Jacobus 
(°1898). Drie jaar later werd de missie verheven tot prefectuur en in 1917 tot vicariaat. 
Ondertussen was in 1893 de eerste broeder met de boot richting Congo vertrokken. Die 
broeder, Frederik Buyle, werd later toegewezen aan de missie van Kasaï. Enkele jaren 
later werden twee broeders naar de missie van China gezonden, maar dat bleek geen 
succes. Er zouden geen nieuwe broeders in het gebied worden benoemd.

Het werk van de broeders in de missies was vergelijk-
baar met het werk in Europa, maar de omstandigheden 
verschilden grondig. De middelen die men in Kasaï ter 

beschikking had, waren beperkt en de praktische kennis van de broeders was niet 
altijd toereikend, vandaar de gewoonte tot verdere praktische scholing in de missies. 
Bovendien werden ze er geconfronteerd met nieuwe gewassen en grondstoffen, zoals 
rubber, die ze gaandeweg leerden hanteren. Ten slotte vonden ook allerlei technologi-
sche innovaties, zoals het gebruik van elektriciteit, ingang in de missies en werden de 
broeders gedwongen kennis op te bouwen van die nieuwe ontwikkelingen.

Het optrekken van gebouwen in Kasaï verliep enigszins anders dan in Europa. Wanneer 
er geen klei beschikbaar was om bakstenen te maken, werden gebouwen uit stampaar-
de vervaardigd. Die constructies waren echter zeer kwetsbaar voor de invloed van de 

De missie van Kasaï: 
onbekend terrein

De broeders Isidore en Louis 
met de schrijnwerkers  van 
Mikalayi (Kasaï), ca. 1910.

[KFH1501]
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natuurelementen en dienden op termijn vervangen te worden door bakstenen exem-
plaren. Het vervaardigen van bakstenen was een hele onderneming in Kasaï. Ovens 
werden gebouwd en hout werd aangevoerd om de ovens te stoken. Toen hij in 1948 in 
de missie van Hemptinne het hospitaal bouwde, liet broeder Karel rotsen opblazen die 
als fundering zouden dienen. Daarna kwamen 40 houtkappers uit de omgeving en na 
ongeveer een maand werk was er voldoende hout om 600.000 bakstenen te bakken. De 
aanvoer van klei voor de bakstenen en de dakpannen gebeurde ook door de inheem-
se bevolking, meestal tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. In 1917 ontwierp 
broeder Amandus zelf een machine om tegels te produceren. Creativiteit en inventivi-
teit waren sleutelbegrippen voor de missiebroeders.

De moderniteit diende zich eerst en vooral aan in de vorm van een drukkerij uit Europa 
die in 1908 de missie van Hemptinne bereikte. In de jaren 1920 deden de eerste wagens 
en motoren hun intrede in de missie van Kasaï. In de missiepost van Hemptinne werd 
een centrale garagepost opgericht, die werd geleid door een broeder. De missiepost van 
Luluaburg St. Jozef beschikte in 1921 over een volledig uitgeruste werkplaats met aller-
lei elektrische machines, zoals een cirkelzaag, slijpmachine, lintzaag en boormachine. 
Op het einde van de jaren 1930 werd de vraag naar broeders met kennis van elektrici-
teit en mechanica steeds groter.

Broeders stonden in voor de praktische aspecten die de 
missionering met zich meebracht en waren minder intel-
lectueel geëngageerd. Op die manier stonden ze dichter 

bij de lokale bevolking dan de paters of ze onderhielden in ieder geval op een andere 
manier contacten met de Afrikanen. Voor de uitvoering van het werk deden de broe-
ders een beroep op de plaatselijke bevolking. De broeder delegeerde het werk, stuurde 
de arbeiders bij en leidde hen op tot schrijnwerker, veehoeder enzovoort. Ondanks hun 
vaak paternalistische houding, eigen aan de tijd, konden ze als werkman ook het res-
pect van de Afrikanen verdienen.

Geleidelijk verwierf de broeder in de missiecontext een grotere verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid. Terwijl hij zich in Europa op de laagste trede van de hiërarchie 
bevond, werd in Congo de onderste laag van de hiërarchische organisatie ingenomen 
door de inheemse bevolking. De bevoegdheden van de broeder werden uitgebreid en 
hij kreeg een grotere beslissingsmacht toegekend, uiteraard beperkt tot het terrein van 
zijn werkzaamheden. De emancipatorische kracht van de missiecontext mag echter 
niet overschat worden. Paters bleven meewerken aan de materiële uitbouw van de mis-
sieposten en stonden vaak aan het hoofd van grote bouwwerken, terwijl de broeders 
een deelaspect, zoals de schrijnwerkerij, op zich namen.

Broeders van Scheut hadden een eigen profiel, verschillend van de paters. Hun verhaal 
bleef, net zoals dat van de missiezusters, vaker in de anonimiteit, maar hun bijdrage 
aan de missiewerken mag niet onderschat worden.

De broeder als 
intermediaire figuur



‘Christendemocraten 
aller landen verenigt u!’
De internationale christen- 
democratische samen-
werking en haar bronnen

De socialistische en communistische internationales zijn goed bekend. Dat 
er ook een internationale christendemocratische samenwerking was, is 
minder geweten en ook minder onderzocht. Tijdens een seminarie begin 

december 2011 in het Istituto Luigi Sturzo in Rome deelden enkele tientallen 
onderzoekers hun inzichten over de evolutie van de internationale christen-
democratische samenwerking en over de onderzoeksbronnen. De bijeenkomst 
werd mee georganiseerd door de Konrad-Adenauer-Stiftung en het Centre for 
European Studies (CES).

In de tussenoorlogse periode legde de Italiaanse priester en christendemocraat Luigi 
Sturzo de grondslagen van de internationale samenwerking van christendemocraten. 
Tijdens zijn jarenlange Londense ballingschap, op de vlucht voor Mussolini’s fascis-
me, haalde hij de banden aan met gelijkgestemde refuges. Zij ontmoetten elkaar in het 
Secrétariat International des Partis d’Inspiration Chrétienne (SIPDIC met hoofdkwar-
tier in Parijs). Al in 1932 legde het SIPDIC-congres in Keulen, voorgezeten door Konrad 
Adenauer, een verklaring af over een gemeenschappelijke Europese markt. Na 1945 
werd het christendemocratisch internationalisme geleidelijk uitgebouwd, eerst op 
Europees vlak, later ook op wereldschaal.

Godfried Kwanten

ERFGOED
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Tijdens het Romeinse seminarie belichtten verschei-
dene sprekers aspecten van de ontwikkeling (Jean 
Dominique Durand, Titiano Di Maio, Roberto Papini, 
Philippe Chenaux, Piotr Kosicki e.a.) die het chris-

tendemocratisch internationalisme na 1945 doormaakte. Op Europees vlak evolueer-
de de christendemocratische coöperatie na 1945 zeer geleidelijk in de richting van een 
steeds hechtere en meer formele samenwerking. In de Nouvelles Equipes Internatio-
nales (NEI), opgericht in 1947, konden prominente christendemocraten elkaar occasi-
oneel ontmoeten op een informele en vrijblijvende wijze, zonder met hun initiatieven 
en standpunten hun nationale partijen te engageren. De Belgische christendemocraat 
August Edmond De Schryver, NEI-voorzitter van 1950 tot 1959, was de verpersoonlijking 
van die losse samenwerkingsformule. Hij besefte dat de partijen nog te veel verschil-
den inzake sociale doctrine, confessioneel karakter, relatie tot conservatieve partijen, 
electorale sterkte enz. Een aantal partijen stonden ook op hun autonomie. De Schryver 
wenste vooral een informeel ontmoetingsforum, een los conglomeraat te creëren van 
leiders en prominente politici, ook van christelijke syndicalisten en academici. Via 
intense en hartelijke persoonlijke contacten moesten de geesten zonder overhaasting 
rijpen voor een meer bindende en geïnstitutionaliseerde formule. 

Al in de eindfase van De Schryvers voorzittersmandaat van de NEI rees de vraag naar 
meer formele, gestroomlijnde en structurele samenwerking tussen Europese christen-
democraten én partijen. De Koude Oorlogssfeer, de gemeenschappelijke communisti-
sche vijand, de rivaliteit met de succesvolle socialistische internationale, de stimulan-
sen vanwege kerkelijk vooraanstaanden, maar vooral de snel voortschrijdende Europe-
se integratie dwongen de christendemocraten tot nauwere supranationale contacten, 
tot meer inhoudelijke consensus en tot structurele dwarsverbindingen. Die kwamen 
er geleidelijk in het kader van de Europese Unie van Christen-Democraten (EUCD), de 
opvolger in 1965 van de NEI. De EUCD was op haar beurt de voorloper van de Europese 
Volkspartij (EVP), opgericht in 1976 in het vooruitzicht van de eerste rechtstreekse ver-
kiezingen van het Europees Parlement. Die EVP zou in enkele decennia uitgroeien tot 
een goed geoliede machine en tot de grootste partijformatie binnen de Europese Unie. 
Ze levert ook de omvangrijkste fractie (opgericht in 1953 in de Gemeenschappelijke Ver-
gadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) in het Europees Parle-
ment en belangrijke mandaten in de Commissie.

Na de Tweede Wereldoorlog groeiden, naast de (West-)Europese, ook andere interna-
tionale samenwerkingsverbanden tussen christendemocraten. Oost- en Centraal-Euro-
pese ballingen verenigden zich in 1950 in de Union Chrétienne-Démocrate de l’Europe 
Centrale (UCDEC). Zij profileerden zich sterk anticommunistisch, een eenzijdige focus 
die al eens tot wrevel leidde met de NEI-EUCD. De relaties tussen West-Europese chris-
tendemocraten en zusterpartijen in Zuid-Amerika, verenigd in de ODCA (Organizacion 
Democrata Cristiana de America, 1947), verliepen in een optimistische sfeer. De Euro-
peanen beschouwden de christendemocratie in dat continent als een derde weg tus-
sen Amerikaans superkapitalisme enerzijds en een communistische staatsgeleide eco-
nomie anderzijds. In hun ogen leidden beide extremen tot bloedige dictaturen. Slechts 
de centrumpositie van de christendemocratie vormde de basis voor een gezonde demo-
cratie. De politieke successen van Eduardo Frei in Chili bevestigden volgens hen die 
analyse.

In 1961 werd uiteindelijk ook een mondiaal contactforum van christendemocraten 
opgericht, de Union Mondiale des Démocrates Chrétiens (UMDC) waarvan, naast de al 

De ontwikkeling van het 
christendemocratisch 
internationalisme
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genoemde samenwerkingsverbanden, ook de Union Internati-
onale des Jeunes Démocrates Chrétiens (UIJDC of de jongeren-
afdeling van de NEI) deel uitmaakte.

KADOC belichtte tijdens het Romeinse seminarie de prominente 
rol die Belgische christendemocraten speelden in de internationale 
samenwerking, een rol die allerminst in verhouding stond/staat tot 

de (kleine) schaal van hun land. De Schryver was een spilfiguur in de vroege samen-
werking tussen Europese christendemocraten, maar ook andere Belgen namen belang-
rijke mandaten op. Theo Lefèvre volgde De Schryver op als NEI-voorzitter. Robert Hou-
ben wierp zich gedurende dertig jaar op als ideoloog en verschafte de Europese partij 
in wording een doctrinaire grondslag. Alfred Bertrand leidde de fractie in 1976-1977. 
Leo Tindemans was de eerste secretaris-generaal van de EUCD, de eerste voorzitter van 
de EVP (1976-1985) en de fractieleider (1989-1994) in het Europees Parlement. Wilfried 
Martens zat de fractie voor van 1994 tot 1999 en is al sinds 1990 voorzitter van de EVP. 
Al die Belgische christendemocraten vertaalden hun grote ideologische principes als 
personalisme, subsidiariteit, sociale solidariteit en verzekering, rentmeesterschap enz. 
in concrete Europese partijprogramma’s en beleidspunten.

Vanuit KADOC werd er ook op gewezen dat vele Vlaamse katholieke niet-politici ook 
een wezenlijke bijdrage leverden tot de vroege ontwikkeling en de identiteit van de 
christendemocratie in diverse landen en tot hun onderlinge samenwerking. Als voorzit-
ter van het Internationaal Christelijk Vakverbond-Wereldverbond van de Arbeid (ICV-
WVA) was August Van Istendael een centraal speler in het vroege Europese integratie-
beleid, dat zich vooral op het economische terrein afspeelde. Hij draaide mee in een 
Europees netwerk van katholieken, politici en anderen, die het Europese samenwer-
kingsproces genegen waren en het mee gestalte gaven. In andere continenten, voor-
al in Zuid-Amerika en Afrika, creëerde hij een voedingsbodem voor de christendemo-
cratie door de uitbouw en financieel-organisatorische ondersteuning van een christe-
lijk middenveld van vrije vakbonden en sociaal-culturele organisaties, en dat in lan-
den die vaak sterk links-rechts gepolariseerd waren. Zijn opvolgers August Cool, Jozef 

August Edmond De  
Schrijver als NEI-voorzitter 

op een christendemocratisch 
congres in Sao Paulo, 1957.

[KFB1068]

De Belgische 
bijdrage
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Houthuys en Willy Peirens speelden een vergelijkbare rol, ook in 
de landen achter het IJzeren Gordijn, waar zij clandestiene vak-
bonden (o.a. Solidarnosc in Polen) en sociale organisaties onder-
steunden en zo mee bijdroegen tot de val van de Muur. Op basis 
van dat prille christelijk-sociale weefsel ontwikkelden zich poli-
tieke partijen die zich verwant voelden met en vanaf 1989 aansluiting zouden zoeken 
bij de EVP.

Hoe is de ongewoon sterke Belgische aanwezigheid vanaf 1950 in het christendemocra-
tisch internationalisme te verklaren? Ten eerste gold de CVP/PSC in het buitenland als 
een succesformule. De partij genoot veel prestige bij Europese zusterpartijen wegens 
haar electorale kracht, haar vele leden en partijkaders, haar sterke ideologische en 
financieel-institutionele onderbouw en haar banden met middenveld en universitei-
ten. Belgische christendemocraten waren ook polyglot. Zij namen bovendien vaak 
een neutrale centrumpositie in, wensten zich niet het koste wat het kost te profileren 
en vormden geen bedreiging voor grote landen als Frankrijk, Duitsland of Italië. Hun 
rol als go-between tussen machtige spelers was hen op het lijf geschreven gezien hun 
vertrouwdheid met regeren bij consensus en met compromisvorming in eigen land. Zij 
waren meesters van het informeel overleg en architecten van internationale netwer-
ken.

Het Romeinse seminarie maakte ook de balans op van 
het beschikbare onderzoeksmateriaal inzake het chris-
tendemocratische internationalisme. De meest omvang-

rijke en waardevolle collectie wordt ongetwijfeld bewaard in de Konrad-Adenauer-Stif-
tung (Duitsland). Daar bevinden zich persoonlijke archieven van Duitse christendemo-
cratische tenoren, evenals de bestanden van de Europese Volkspartij, haar voorgan-

Bronnen en toekomst- 
perspectieven

De Belgische Eerste 
Minister Theo Lefèvre 
op het NEI-congres in 

Straatsburg, 1963.
[KFA7356
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gers en haar fractie in het Europees Parlement. Instellingen 
als het Italiaanse Istituto Luigi Sturzo, de Franse Fondation 
Robert Schuman en het Oostenrijkse Karl van Vogelsang-Insti-
tut betreffen vooral het aandeel van de christendemocraten 
in die landen tot de samenwerking op Europees terrein. Ook KADOC bewaart voor dat 
onderzoeksgebied een topcollectie. Ze bevat de persoonlijke archieven van Belgische 
christendemocraten die, zoals vermeld, spelverdelers en bruggenbouwers waren in 
de internationale samenwerking. Daarnaast vindt de onderzoeker in KADOC ook de 
archieven van CVP/PSC en haar studiedienst CEPESS, of van het ICV-WVA, die de inter-
nationale contacten en organisaties als NEI en EUCD ruim belichten.

In Rome uitten de deelnemende onderzoekers en archivarissen de intentie om uitwis-
seling en samenwerking inzake onderzoek en bronnen van het christendemocratisch 
internationalisme op een meer structurele basis uit te bouwen. Grensoverschrijdende 
initiatieven en een permanent samenwerkingsverband moeten het huidige onderzoek 
stroomlijnen en verdiepen. Onderlinge contacten tussen archivarissen moeten leiden 
tot de ontwikkeling van werkinstrumenten en tot een meer nauwgezette registratie 
van verspreide, maar vaak complementaire bronnengehelen, die eventueel digitaal ter 
beschikking zullen worden gesteld. De kruisbestuiving tussen onderzoekers en archi-
varissen moet in het algemeen leiden tot een beter inzicht in de ontwikkeling van de 
christendemocratie (nationaal en internationaal) en in thema’s als haar bijdrage tot de 
Europese integratie, haar relatie tot sociaaldemocratische en conservatieve partijen, 
haar omgang met de problematiek van ontwikkeling, onderontwikkeling en globalise-
ring, haar ideologische ontwikkeling enzovoort.

CVP-EVP-affiche voor de 
Europese verkiezingen van 

1979.
[KCA6241]



14

De wondere wereld  
van het boek
Colloquium over typo-
grafie en boekdesign

Van 28 september tot 1 oktober 2011 vond aan de Universiteit Antwerpen 
een boeiend colloquium plaats over typografie en boekdesign. Voor een 
80-tal aanwezigen - zowel gevestigde waarden als jonge, beloftevolle 

onderzoekers - bogen 22 sprekers uit verschillende Europese landen - Groot-Brit-
tannië, Nederland, België en Duitsland - zich over de vormgeving van het boek in 
heden, verleden én toekomst.

Op het eerste gezicht lijkt de vormgeving van een boek, met name de keuze voor een 
bepaalde lay-out of een lettertype, veeleer toevallig of arbitrair. Wie het fenomeen ech-
ter grondiger bestudeert, komt tot de vaststelling dat de fysieke verschijningsvorm van 
het boek een interessant cultuurhistorisch gegeven is dat de nodige aandacht verdient.

Het boek is al eeuwenlang drager van informatie en kennis. Dat 
gebeurt volgens bepaalde tradities en conventies, de zogenaamde 
codex. Nochtans is daarbinnen ook ruimte voor innovatie en ver-

nieuwing. Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm van het boek verschuift doorheen 
de tijd en dat volgens welbepaalde patronen. Kleine verschuivingen in de morfologi-
sche tradities (of vormtradities) kunnen wijzen op grote maatschappelijke veranderin-
gen op diverse terreinen. Ze reveleren iets over de creatiefase van het boek en de ver-

Carine Dujardin

COLLOQUIUM Joseph-Emmanuel Van Dries-
ten, illustrat aan het werk 

en lijst van materiaal, in 
Le Coloriste Enlumineur, 1 

(1893) 2, 10. 
[Leuven, KADOC]
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schillende actoren die daarbij betrokken zijn, gaande van de auteur, scribendi, illumi-
natoren, rubricisten tot letterzetters, uitgevers, typografen, moderne vormgevers en 
designers. Ze kunnen ook iets vertellen over het doelpubliek en over de plaats en het 
gebruik van het geschreven woord in de samenleving waarin ze tot stand zijn geko-
men. Gecombineerd met andere bronnen verschaffen ze informatie over de manier van 
leven, lezen en voorlezen, de graad van (an)alfabetisme enzovoort. Ze geven boven-
dien inzicht in de technologische mogelijkheden, beperkingen en innovaties van een 
bepaalde periode. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de studiedag was dat zowel lay-out als 
typografie begrepen moet worden vanuit de cultuurhistorische traditie en context. Op 
het eerste gezicht banale thema’s als het gebruik van afkortingen, interpunctie, rubri-
cering, paragraafaanduidingen, witregels en spatiëring of de keuze voor een bepaald 
lettertype (met een specifieke vorm, kleur, intensiteit, grootte en spanning) krijgen op 
die manier een bijzondere betekenis.

De thematiek werd in zeven afzonderlijke sessies ontwik-
keld. Sommige lezingen gaven een meer algemeen codico-
logisch overzicht, zoals de ontwikkelingen in de typogra-

fie (Gerard Unger, Universiteit Leiden en University of Reading, UK) of de technologie 
(Christoph Reske, Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Andere referaten focusten 
op deelaspecten, zoals het gebruik van paragraafaanduidingen (Jenny Weston, Univer-
siteit Leiden) of kleur (Margaret M. Smith, University of Reading, UK). Op de eerste con-
gresdag lag het accent op het middeleeuwse handschrift en het vroege typografische 
product. In zijn bijdrage beklemtoonde David Mc Kitterick (Trinity College Cambridge, 
UK) het belang van boekhistorische bestsellers in het codicologische onderzoek. Zijn 
conclusies over boekmorfologie en leesgedrag zijn gebaseerd op een grondige analyse 
van de Imitatio Christi van Thomas a Kempis, één van de bekendste zogenaamde ‘long-
term books’ in de westerse cultuurgeschiedenis.

In de lezingen kwamen zeer verschillende typologieën en boekgenres ter sprake. ‘Hol-
sterbooks’ zijn handschriften uit de elfde en twaalfde eeuw met een uitzonderlijk for-
maat, die, zoals uit het onderzoek blijkt, vooral een pedagogische functie hadden. Lan-
ge, smalle boeken lagen namelijk gemakkelijker in de hand bij het voorlezen. Ook de 
Trotula-handschriften, d.w.z. gynaecologische en verloskundige traktaten uit de late 
middeleeuwen, onderscheiden zich door een specifieke vormgeving die te maken had 
met lees- en voorleesgebruiken. 

Aan het boekdesign in de Zuidelijke Nederlanden werd een afzonderlijke sessie gewijd. 
Er waren lezingen over het nieuwe Tridentijnse missaal dat werd uitgegeven door de 
Officina Plantiniana van Christoffel Plantin, de onderzoeksmogelijkheden van de Short 
Title Catalogus Vlaanderen (STCV) en de typografische ornamentiek in zestiende-
eeuwse Antwerpse drukken.

In tegenstelling tot de meeste conferenties bleef de interesse 
op dit colloquium niet beperkt tot het klassieke of het avant-
garde design, die in de meeste naslagwerken over hedendaag-

se boekgeschiedenis in de kijker staan. Er was ook aandacht voor onbegane paden of 
weinig bekende pistes in het onderzoek. Zo waren er lezingen gewijd aan de heel spe-

Boekdesign in de 
negentiende eeuw

Van handschrift tot 
typografisch product 
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cifieke vormgeving van de Griekse alfabetboeken uit de negen-
tiende en twintigste eeuw en aan de invloed van de vorm-
geving op de popularisering van The Book of Mormon in de 
negentiende eeuw. Er werd ook bijzondere aandacht besteed 
aan de evolutie van de boekband, de paperback (achttien-
de eeuw), de commerciële uitgeversband en het pocketboek 
(twintigste eeuw).

De inbreng van KADOC vestigde de aandacht op de impact van de ‘Gothic revival’ op 
de boekgeschiedenis tussen ca. 1820 en ca. 1950. Zoals de Arts- & Craftsbeweging in 
het geïndustrialiseerde Engeland opnieuw het ambachtelijke professionalisme cen-
traal stelde, ontstond in het geïndustrialiseerde België een vergelijkbare beweging, die 
minder bekend, maar invloedrijker was. Het thema werd vanuit een brede invalshoek 
belicht, met aandacht voor de ideologische en maatschappelijke context waarin het 
neogotische boekdesign tot stand kwam. Aan de hand van een aantal representatieve 
voorbeelden uit de eigen erfgoedbibliotheek werd een chronologisch en typologisch 
overzicht gegeven van de neogotische boekvormgeving en werden stijlkenmerken toe-
gelicht en geïllustreerd. 

Een van de interessante elementen van het colloquium was 
dat er voldoende ruimte was voor interactie en discussie. 
De ruime chronologische focus bood heel wat vergelijkings-

materiaal en opende tal van interessante onderzoeksperspectieven. Zo kon uit de Plan-
tin Moretus Torad-databank van typografische ornamenten van Antwerpse drukkers 
tussen 1541-1600 worden afgeleid dat de versierde initialen van de Sint-Lucasgotiek 
geïnspireerd waren op pre-Plantijnse voorbeelden. Terwijl eerder onderzoek heeft aan-
getoond dat de Franse miniatuurkunst uit de veertiende eeuw inspirerend had gewerkt 
voor de neogotische Sint-Lucasgrafiek, blijken vooral de drukkers uit het tweede kwart 
van de zestiende eeuw een inspiratiebron geweest te zijn voor de typografie van Jean-
Baptiste de Bethune en de Sint-Lucasgotiek.

Dat hoeft niet echt te verwonderen. Bij de meer systematische overgang van het manus-
cript naar het typografische product in de zestiende eeuw gingen drukkers stelselmatig 
op zoek naar de mogelijkheden van de nieuwe druktechnieken. Ze werden ook gecon-
fronteerd met de grenzen en beperkingen van de revolutionaire transformatie die aan 
de gang was. Het bleek geen sinecure om de traditie van rijk verluchte, gehistoriseerde 
initialen om te zetten in een meer gestandaardiseerde vorm. In het laatste kwart van 
de negentiende eeuw werden vormgevers en drukkers voor vergelijkbare problemen 
en uitdagingen geplaatst in hun zoektocht naar kwaliteitsvolle toepassingsmogelijk-

“Waar Jan Gotiek  
de mosterd haalde”

Detail uit Abécédaire ou 
modèles gradués pour ser-

vir d’exercices préparatoires 
à l’étude du dessin à main 

levée van broeder Marès.
[KC9256]
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heden van de reproductie- en standaardisatietechnieken die de industriële revolutie 
had geschapen.

Het is een opmerkelijke vaststelling dat drukkers en vormgevers uit de negentiende 
eeuw geïnspireerd bleven door het middeleeuwse manuscript en het al wat geëvolueer-
de typografische product. Specialisten wezen erop dat de leidende figuren van de Sint-
Lucasneogotiek beter dan hun Engelse generatiegenoten in staat bleken om authenti-
citeit te suggereren. In tegenstelling tot gerenommeerde tenoren van bijvoorbeeld de 
Londense Kelmscott Press (1891-) imiteerden zij ook minutieus de slijtage van de broze 
en veel gebruikte initialen uit de postincunabeltijd. Dat bevestigt hun bijna fundamen-
talistische zoektocht naar authenticiteit, wetenschappelijkheid en hun hoge graad van 
ambachtelijk professionalisme. Wetenschappers kwamen tot dezelfde conclusie bij de 
studie van de neogotische grafiek en miniatuurkunst.

Een gedurfde insteek van het colloquium was ongetwij-
feld de laatste sessie, die een blik wierp op de toekomst 
van de typografie en vormgeving in het digitale tijdperk. 

Alles wijst erop dat er zich een nieuwe, even ingrijpende revolutie aan het voltrekken 
is. Revolutionaire innovaties, zoals het World Wide Web (een soort digitale ‘wereldin-
formatiebibliotheek’) met fascinerende uitvindingen die de toegang ertoe faciliteren 
(zoals iPod en iPad), zullen, onder meer via de jeugdcultuur, het dagelijks leven in de 
21ste eeuw beïnvloeden én wijzigen. Velen stellen zich de vraag of het gedrukte boek 
nog een toekomst heeft. 

Het antwoord daarop was genuanceerd. Enerzijds was men het erover eens dat de digi-
tale revolutie de kennis- en leescultuur grondig zal wijzigen, met een grotere partici-
patie van de lezer tot gevolg. Het digitale boek creëert als het ware zijn eigen wereld, 
waarbij het visuele en het interactieve een grote rol spelen. Wellicht zal de directheid 
van dat medium op termijn de functie van het boek als ‘brenger van informatie’ uit-
hollen. Anderzijds laten de moderne digi sets ook toe dat de individuele gebruiker zijn 
eigen lettertype en vormgeving instelt. In die zin is er voor typografie en design een 
belangrijke toekomst weggelegd. Velen zijn ervan overtuigd dat ook het boek als hoog-
waardig ambachtelijk product een toekomst heeft, wat kansen creëert voor een creatie-
ve, eigentijdse en kwalitatief hoogstaande vormgeving en design. Grafisch vormgever 
Geoffrey Brusatto (Universiteit Hasselt) schetste aan de hand van eigen ontwerpen en 
vertrekkend vanuit de logica van het e-boek enkele toekomstige pistes en mogelijkhe-
den van het lineaire boek in de 21ste eeuw.

De lezingen van de eerste congresdag zijn raadpleegbaar op youtube (http://www.
youtube.com/playlist?list=PL5A6D4C45B2BF2F4D&feature=plcp). Een selectie van de 
Nederlandstalige lezingen wordt gepubliceerd in het Jaarboek voor Nederlandse Boek-
geschiedenis. De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) brengt daarover in 
2012 een themanummer uit.

De ‘digital turn’,  
een nieuwe revolutie
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“Met zijn handen,  
zijn hart, zijn verstand”
De ‘ideale missionaris’ 
volgens de jezuïeten

In het eerste semester van het lopende academiejaar liepen twee Nederland-
se masterstudenten stage op de onderzoeksafdeling van KADOC. Die vorm-
de een onderdeel van hun Research Master aan de Universiteit Utrecht en de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Judith Huisman (Utrecht) bestudeerde op basis 
van de rijke erfgoedcollecties van de Belgische jezuïeten de manier waarop de 
Congolese Kwangomissie in beeld werd gebracht op het thuisfront in België in de 
missietijdschriften van de orde. Thijs de Leeuw (Nijmegen) onderzocht de wijze 
waarop het Leuvense neothomisme voor de Eerste Wereldoorlog werd verspreid 
binnen en beleefd door de katholieke studentengemeenschap. In deze bijdrage 
stelt Judith enkele resultaten van haar onderzoek voor; in de volgende KADOC-
Nieuwsbrief komt Thijs aan bod.

“Le Noir veut s’élever au-dessus de la condition de sauvage, il veut se rapprocher du 
Blanc et de sa civilisation, il veut trouver dans le missionnaire un protecteur.” Dit citaat 
uit de Revue missionnaire van 1930 is vandaag opmerkelijk. Het gebruik van de term ‘Le 
Noir’, zeker in combinatie met “la condition sauvage” en “rapprocher du Blanc”, lijkt te 
verwijzen naar de negentiende eeuw, toen de Europeaan het gevoel had gebukt te gaan 
onder de paternalistische notie van ‘the white man’s burden’. Het citaat bewijst dat de 
notie dat de blanke de taak heeft de mensheid te leiden, nog tot in de twintigste eeuw 
leefde. Het laat echter ook zien hoe, voor de katholieke missionaris in het interbellum, 

Judith Huisman

ERFGOED
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die ‘last’ van karakter veranderde. Van de negentiende-eeuw-
se ‘temmer van de wilden’ aan de zijde van de kolonist wordt 
hij langzaam (maar zeker) een beschermer, een christen, die de 
bekeerling de goede kanten van de beschaving bijbrengt en hem 
beschermt tegen de uitwassen van het westerse kolonialisme.

De Revue missionnaire en zijn voorganger Missions belges de la Compagnie de Jésus, 
twee ‘publiekstijdschriften’ die de jezuïeten gebruikten om hun missies te propageren, 
presenteren een bepaald model van de Congomissionaris, met zijn eigen identiteit en 
karakter. Wat waren de kenmerken van die als ‘ideaal’ voorgestelde missionaris? Hoe 
stond hij tegenover - of naast - de ‘inlanders’? Wat was zijn houding tegenover het kolo-
niale bestuur? Wanneer was zijn ‘missie’ volbracht? Op die vragen proberen we via ons 
onderzoek een antwoord te vinden. Eerder bekeken we al de (vroegmoderne) missie-
methoden van de jezuïeten in Paraguay en China en op Java in de eerste helft van de 
twintigste eeuw.

Dit onderzoek ligt in de lijn van de expertise die KADOC heeft 
opgebouwd. De relatie religie/missionering en kolonisatie kwam herhaaldelijk aan bod 
op colloquia en in publicaties en tentoonstellingen en behoort nog altijd tot de speer-
punten van de onderzoeksactiviteiten van het centrum. Wij maakten vooral gebruik 
van het werk van de KADOC-collega’s Ann Vandenberghe en Carine Dujardin. De eerste 
onderzoekt in het kader van een proefschrift de evolutie van de missiologische weten-
schap aan katholieke en protestantse zijde. Ze beschrijft hoe de roep om een steviger 
opleiding voor missionarissen luider klonk tijdens het roerige interbellum, toen mis-
sionarissen geconfronteerd werden met de opkomst van communistische, nationalisti-
sche en (in het geval van Afrika) pan-Afrikaanse bewegingen. In Leuven werd de Asso-In Leuven werd de Asso-
ciation universitaire catholique pour l’aide aux missions (Aucam) opgericht. In haar 
kielzog verschenen (populair)wetenschappelijke publicaties over missies en missieme-
thoden, zagen de zgn. ‘missiologische weken’ het licht en werden (jeugd)missiebonden 
als Pro Apostolis opgezet. Drijvende kracht achter veel van die initiatieven was de Bel-
gische jezuïet Pierre Charles (1883-1954). Ondertussen trachtte de katholieke kerk, bij 
monde van de Heilige Stoel, haar ‘Europese’ en ‘westerse’ imago af te schudden, door 
de universaliteit van de kerk te benadrukken, de missionarissen op het hart te drukken 
een autochtone clerus op te richten, en, af en toe, zeer voorzichtige kritiek te uiten op 
de uitbuiting van de gekoloniseerde volkeren. 

Wat waren de consequenties van die ontwikkelingen voor de 
‘gewone’ missionaris? Veranderde zijn rol op het missieveld? 
Wijzigden de verwachtingen die hij had vóór hij naar de missie 

Missieonderzoek

Prent uit de Revue 
Missionnaire, 1933.

[KYB1348]
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vertrok? Kunnen we een ontwikkeling zien in zijn perceptie van 
inlanders en de superioriteit van de westerse cultuur? Met die 
vragen hield Carine Dujardin zich bezig in haar studies over Bel-
gische minderbroeders in China. Uit brieven en officiële docu-
menten die de missionarissen naar het thuisland stuurden, distilleerde zij verschil-
lende kenmerken die de identiteit van de ‘oude’ missionaris bepaalden. Hij was (onder 
meer) een ‘romantische’ held, bevlogen door geïdealiseerde ideeën over een heldhaf-
tige strijd tegen vervaarlijke heidenen in een woeste natuur. Hij stelde zich paterna-
listisch op, zowel tegenover de lokale bevolking als tegenover de zusterorden in zijn 
missiegebied, en was een cultuurexclusivist voor wie het christelijk geloof onlosmake-
lijk verbonden was met de (superieure) westerse cultuur. In zijn bewondering voor de 
paus was hij een ultramontaan, maar wanneer het op samenwerking met andere mis-
sionarissen aankwam een nationalist. Al die aspecten veranderden sterk na de Eerste 
Wereldoorlog. De Chinamissionaris verloor zijn mythische heldenstatus, kreeg een rea-
listischer beeld van het missiewerk, ging zich aanpassen aan de Chinese cultuur (die 
hij steeds meer ging waarderen) en werd in plaats van de ‘oplegger van de beschaving’ 
een ‘partner’ van de lokale clerus in het ‘planten’ van de kerk in het gebied. 

Eenzelfde soort vragen stelden we over de Congomissie van de 
jezuïeten. Diepgravend onderzoek vereist natuurlijk primaire 

bronnen - zoals Dujardin gebruikte in haar casus -, maar gepubliceerde bronnen kun-
nen een eerste licht werpen op hoe de Belgische jezuïeten de ‘ideale’ Congomissiona-
ris zagen. We schrijven ‘ideale’, omdat de gebruikte bronnen, de vermelde tijdschrif-
ten, bedoeld waren voor de ruime promotie van de missieactiviteiten, onder meer met 
het oog op de verwerving van extra financiën. Alleen die aspecten van het missiewerk 
die aan het ideale imago beantwoordden, kwamen dus waarschijnlijk in de tijdschrif-
ten terecht. De magazines vormden de belangrijkste schakel tussen de missionarissen 
en het katholieke publiek in het moederland, tussen missionarissen onderling (iedere 
missiepost kreeg een gratis abonnement), tussen beide groepen en de ruime buiten-
wereld met interesse voor de missie. We onderzochten de interbellumjaargangen van 
Missions belges en de Revue missionnaire steekproefsgewijs. Vanaf 1919 is elke derde 
jaargang geanalyseerd, met een uitzondering voor de overgangsjaren: de laatste jaar-
gang van Missions belges (1926) en de eerste jaargang van de Revue missionnaire (1927) 
werden beide bestudeerd.

In deze fase van het onderzoek (december 2011) kunnen we volgende conclusies trek-
ken. In de eerste plaats blijkt dat de ‘heldenstatus’ van de Congomissionaris in de 
tijdschriften niet verdwijnt gedurende het interbellum, maar wel (licht) van karak-
ter verandert. De missionaris blijft een idool, zeker voor de jonge lezers van de twee 

Het ideale imago
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De Afrikaanse 
cultuur

tijdschriften. Bij de identiteit van de ‘romantische held’ passen termen als ‘pionier’, 
‘onverschrokken’, ‘doorzetter’, met een onverwoestbaar vertrouwen in God. Het militai-
re vocabulaire waarmee de werkzaamheden van de held beschreven worden, verdwijnt 
niet. Nog in de tweede helft van de jaren 1930 is er sprake van een ‘moeizame strijd’, 
nieuw missieterrein wordt ‘bezet’ en nieuwe christenen ‘veroverd’ of ‘gewonnen’, een 
taalgebruik dat we ook terugvinden bij bijvoorbeeld de Eucharistische Kruistocht en 
de Katholieke Actie. Maar de vijanden van de ‘strijders’ zijn veranderd en dus ook de 
gevaren waarmee de missionaris-held wordt geconfronteerd. Was vroeger het marte-
laarschap de droom van iedere missionaris en de heidense ‘kannibaal’ zijn vijand; al 
snel is de ‘vijand’ niet meer de Afrikaan zelf, maar dat wat hem weghoudt van Gods 
genade: de slaapziekte (een voortijdige dood), het fetisjisme, de protestantse missio-
naris of de op winst beluste koloniaal. De missionaris is niet meer zélf in gevaar, maar 
behoedt, door zijn medische kennis en zijn geduldige catechese of door zijn ‘oneindige 
goedheid’, de ‘zwarte’ voor dwalingen, en ‘wint’ hem voor God.

Vanaf de tweede helft van de jaren 1920 blijkt de heldenstatus van de missionaris ook 
uit zijn vermogen om met weinig middelen en weinig missiepersoneel toch veel te 
bereiken. Dat hangt samen met de verandering in de ambities van de missionaris: aan-
vankelijk ligt de nadruk op bekeringen, vanaf de jaren 1930 ijveren de missionarissen 
om het katholieke leven van ‘hun’ christenen te verdiepen. Er worden steeds meer ker-
ken gebouwd om regelmatiger kerkbezoek mogelijk te maken; er komen nieuwe katho-
lieke ziekenhuizen, (middelbare) scholen en later ook tijdschriften in het Lingala. Alles 
is geïnspireerd op het idee van het ‘rijke roomse leven’: de kerk als centrum van het 
maatschappelijke leven, zoals de paters dat in België kenden. In de missie-encycliek 
Maximum illud uit 1919 benadrukte Benedictus XV al het belang van de vorming van 
een inlandse clerus voor de duurzame inplanting van de kerk in een missiegebied. In 
Congo duurde het nog tot 1938 vooraleer de jezuïeten hun eerste zwarte priesters wijd-
den. Al in 1921 startte een kleinseminarie in Lemfu, maar uit de artikelen daarover 
blijkt dat de paters grote twijfels hadden over de geschiktheid van de karakters van de 
Congolese jongens voor het priesterschap; ze zijn - “zoals alle zwarten” - onverschil-
lig, lui, of trots. De uiteindelijke vorming van een inlandse clerus wordt niet in twijfel 
getrokken, maar is vooral een doel op lange termijn.

Van een ontwikkeling van een paternalistische naar een meer coö-
peratieve opvatting van het missiewerk is in Congo tijdens het 
interbellum dus nog nauwelijks sprake. Dat heeft alles te maken 

met de derde (voorlopige) conclusie. Uit de Revue missionnaire blijkt dat de wereldwij-
de missiebeweging vanaf de jaren 1920 zeker meer openstond voor niet-westerse cultu-
ren en niet-christelijke godsdiensten. Vanaf 1927 verschenen regelmatig artikelen over 
het boeddhisme, hindoeïsme en de islam, die in eerste instantie een informerend doel 
hadden (en dus niet veroordelend). Ook activiteiten en publicaties van het al vermelde 
Aucam, dat vaak pleitte voor een verregaande adaptatie aan de lokale cultuur, werden 
opgenomen in het tijdschrift. Maar Afrikaanse animistische godsdiensten en leefge-
woonten worden in dat kader weinig genoemd. Er bestond, in de ogen van de wester-
se missionarissen en missiologen, een sterke hiërarchie tussen de meer geavanceerde 
godsdiensten en culturen van Azië en de primitievere culturen van Afrika. Waar in Chi-
na zoveel mogelijk ruimte werd geschapen voor de lokale gebruiken die niet direct met 
het christendom botsten, werden de traditionele dansen en haardrachten van de Con-
golezen nog altijd als ‘barbaars’ bestempeld. De missionarissen erkenden dat christia-
nisatie niet altijd verwestering hoeft te betekenen, maar ze lijken in Afrika geen andere 
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‘passende’ manieren te kunnen ontdekken dan westerse. En trouwens, waarom zouden 
ze ook? ‘De zwarte wil zich toch immers aan de blanke beschaving optrekken?’ 

Betekent die koppeling van ‘blank’ en ‘beschaving’ dat de blanke missionaris altijd aan 
de zijde stond van die andere blanke, de koloniaal, en in hem een medestander in zijn 
missie zag? Nee, zeker niet. In de loop van de jaren 1930 wordt de kritiek op de koloni-
alisten steeds sterker. De kolonisatie zou de zwarte arbeider uitbuiten en in de armen 
van de communisten en nationalisten drijven. In 1936 schreef Pierre Charles een lang 
artikel waarin hij stelde dat kolonialisme niet het recht van de militair sterkere wester-
ling is, maar de plicht van de christen en altijd gericht zou moeten zijn op het belang 
van de gekoloniseerde.

Een laatste conclusie is dat Missions belges en de Revue missionnaire geen compleet 
beeld geven van het Belgische debat over missiemethoden, missie-ideologie en missio-
logie. De eerste jaren na 1927 werd de Revue missionnaire geleid door een relatief pro-
gressieve redactie, die veel aandacht besteedde aan internationale onderwerpen, ook 
als ze niet direct bij de missie aansloten. In 1936 veranderde de redactie en werd, naar 
aanleiding van een lezersenquête, weer meer aandacht besteed aan het wel en wee van 
de Belgische missionarissen in Congo. De missionarissen leverden, net als in de vroege 
jaren 1920, weer het grootste deel van de kopij aan. Hun brieven bestaan uit verslagen 
van hun ‘avonturen’ op de missiepost. De missionarissen in Congo hadden ofwel wei-
nig boodschap aan de nieuwe missiemethoden, ofwel beschouwden ze die als (nog) 
niet van toepassing op de Afrikaan. 
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