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INLEIDING 

 

In 1911 vertrokken de eerste broeders missionarissen vanuit Antwerpen naar ‘den Kongo’ om er op vraag van 

het Ministerie van Koloniën het onderwijs in de Belgische kolonie mee uit te bouwen.  

Vandaag is de regio een zelfstandige entiteit binnen de congregatie, gerund door Congolese Broeders maar wel 

blijvend ondersteund. Van alle landen in Afrika en Azië is Congo het land met het grootste aantal Broeders, 

kloosters en apostolaatswerken. Regelmatig worden de Broeders van Liefde gevraagd om ook in andere 

gebieden van Congo de zorg voor de meest uitgestotenen op te nemen. Ondertussen werken ook Congolese 

Broeders in andere landen en werden ze zo op hun beurt missionaris. In de voetstappen van hun illustere 

voorgangers zetten ze het charisma van Stichter Vader Triest voort en geven dit op hun eigen wijze gestalte. 

Het onderwijs bleef lange tijd het enige 

domein binnen het apostolaat in Congo. 

Vanaf 1970 werd de zorg voor mensen met 

een fysieke handicap een tweede domein 

binnen het apostolaat en daarna volgde de 

geestelijke gezondheidszorg die vooral de 

laatste jaren een bijzondere aandacht kreeg.  
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1. NAAR DEN KONGO 

OP VRAAG VAN DE BELGISCHE STAAT 

In 1910 kreeg Vader Amadeus, de toenmalige Generale Overste, een brief van de Minister van Koloniën. Hij 

werd hiermee uitgenodigd tot een onderhoud in Brussel waarbij hij gevraagd werd ‘om Broeders voor den 

Kongo’. Net als in de periode van Kongo-Vrijstaat, liet de Belgische overheid de regeling van het onderwijs in 

hun kolonie over aan de religieuzen. Voor de meeste religieuzen kaderde onderricht in een soort globaal 

beschavingsproject en richtten ze zich in die zin op de grote massa. Ook in Kongo, waar het onderwijs in de 

praktijk neerkwam op iets dat het midden hield tussen basisscholing en praktisch onderwijs. Perfect voor de 

staat want deze had nood aan laagopgeleiden die in eerste instantie in dienst konden staan van de blanken. 

Het gegeven onderwijs moest niet emancipatorisch zijn maar vooral gezagsgetrouwe zwarten vormen. 

Daarenboven waren kloosterlingen op zich ook gemakkelijker inzetbaar omdat ze niet gebonden waren aan 

een gezin en daardoor een grotere continuïteit verzekerden. Hierdoor kenden ze de streek, taal en bevolking 

als de besten en waren ze het meest geschikt om onderwijs aan te bieden dat aangepast was aan de lokale 

omstandigheden. Bovendien, niet minder belangrijk dan al het aangehaalde: religieuzen waren goedkoop. Toch 

was het ook voor de koloniale overheid niet om het even wie de zwarten in Kongo ging onderwijzen: ordes die 

in het moederland al in onderwijs en opvoeding gespecialiseerd waren – zoals de Broeders van Liefde - hadden 

een dikke streep voor. 

De gretigheid waarmee Vader Amadeus op de vraag inging, doet vermoeden dat sommige Broeders al een 

tijdje hoopten op de komst van een brief met een dergelijke vraag. Hij sloot een overeenkomst met de staat: de 

Broeders van Liefde zouden in Lusambo een staatsschool stichten. De overheid zorgde voor de 

schoolgebouwen en huisvesting van de missionarissen en betaalde ook hun loon: jaarlijks een vergoeding van 

1000 frank. Daarbovenop was er ook nog 3500 frank per missionaris voorzien voor voeding. Ook waren 

medische zorgen en de kosten van de heenreis en eventuele repatriëring voor rekening van de staatskas. De 

uitrusting en huisraad die de Broeders nodig hadden om in Kongo te kunnen leven werden eveneens door de 

staat betaald.  
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VOORBEREIDING VAN DE REIS NAAR CONGO 

Vanaf het moment dat de oversten beslist hadden wie naar Kongo mocht – er waren meer kandidaten dan 

plaatsen – hadden Broeder Gabriël en de andere uitverkorenen lessen genomen in het Luba en de tropische 

geneeskunde. Niet als voorbereiding op wat hen daar zou kunnen overkomen, maar wel om de zwarten te 

kunnen helpen. Met diezelfde doelstelling volgden ze ook lessen in de teelt van groenten, cacao- en 

rubberbomen, in het verbouwen van koffieplanten en het kweken van allerlei dieren. Ze bekwaamden zich ook 

in allerlei ambachten, zodat ze, eens ze er waren, ook praktische lessen zouden kunnen geven. Enkele dagen 

voor hun vertrek leerden ze in Boom nog snel hoe ze bakstenen moesten bakken. 

Samen met het vertrek van de eerste vijf missionarissen werd ook het eerste tijdschrift van de Broeders van 

Liefde, Deus Caritas Est, gepubliceerd. Het blad zou toelaten om publiciteit te maken voor de missie, maar 

tegelijkertijd was de missie ook goede publiciteit voor de Broeders van Liefde!  

DOEL 

De motivatie was mooi. Met de aanhechting van Kongo door de Belgische staat waren de Kongolezen 

landgenoten geworden, en was het dus de plicht van de Belgen ‘om hun al het mogelijke te verschaffen waar 

de bewoners van het moederland ook van genoten’. Die zwarten leefden daar in de meest miserabele 

omstandigheden. Ze hadden een ellendig bestaan, voedden zich met walgelijk eten, liepen nog min of meer 

naakt rond en woonden in huizen die zelfs maar met moeite krotten te noemen waren. Met het onderwijs dat 

ze er gingen geven zouden de Broeders iets kunnen veranderen aan het lamentabele niveau van beschaving.  

Maar eens ze de evenaar voorbij waren en de Minister van Koloniën ver weg was, werd nog zelden op deze 

motivatie teruggekomen. Naast het medelijden met die triestige levensomstandigheden van de zwarten 

speelde voor Broeder Gabriël en zijn missionarissen immers vooral ‘de drang om de glorie van God te gaan 

verspreiden’. Het werk op vlak van het geestelijke leven was dringender. Men moest de heidenen gaan 

bekeren. Het onderwijs was daarvoor een hulpmiddel. Men wou de zwarten deel maken aan ‘de overvloed der 

hemelsche zegeningen’. Voor de missionarissen was het doel dus klaar en duidelijk: ze gingen werken aan de 

‘godsdienstige verbreiding’. Voor de staat die hen daartoe de financiële middelen gaf, werd daar dan ook 

‘vaderlandse verbreiding’ aan toegevoegd.  

2. DE EERSTE MISSIEPOST: LUSAMBO 

Aangekomen in Lusambo, bouwden de Broeders meteen een vakschool, en in functie hiervan ook een lagere 

school uit. De vakschool zoals die van de Broeders van Liefde in Lusambo was in die jaren een zeldzaamheid in 

Belgisch Kongo. In de jaren ’20 waren er maar 7 dergelijke scholen. 

Eens het gebouw klaar was, gingen Broeder Gabriël en zijn medebroeders zelf op zoek naar leerlingen voor hun 

school voor schrijnwerkers, schoenmakers, kleermakers en later ook nog smeden en drukkers.  

De eerste Broeders leerden niet alleen een vak aan, ze schonken ook veel aandacht aan gezondheidsleer, 

beleefdheid en aan andere ‘vakken met een hoog beschavingsvermogen’. Dit werd ondersteund door 

eenvoudige godsdienstlessen om van de zwarten zo ‘stilletjes aan beschaafde en godsdienstige wezens’ te 

maken. Hun taak beperkte zich niet tot de uren in de klas. Ze verzorgden ook besmette wonden, huiduitslag, 

verzworen voeten, koorts en dergelijke meer. Daarnaast speelden ze ook een rol in preventie van ziekten: ze 

entten hun leerlingen in tegen de pokken en wasten ze regelmatig met groene zeep. 
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3. NAAR KABINDA 

DE INSPECTIETOCHT 

In de overeenkomst die de Broeders van Liefde in 1910 met het Ministerie van Koloniën hadden gemaakt, was 

er afgesproken dat de Broeders na Lusambo ook in Kabinda een vakschool zouden beginnen en dit zo snel 

mogelijk na de oprichting van Lusambo. 

In mei 1912 vertrok een inspectietocht met 5 Broeders vanuit Lusambo naar Kabinda. Broeder Gabriël had de 

leiding van de tocht. Het eerste stuk van de tocht verliep met de stoomboot; het tweede deel moesten ze te 

voet: zeven dagen door de brousse, over heuvels van een paar honderd meter hoog. Een ploeg van 

achtenveertig dragers droeg het volgens Broeder Gabriël ‘strikt noodzakelijke’: tenten, bedden, lees- en 

gebedenboeken, drank, kleren, een jachtgeweer en kogels, fototoestel, pennenmes, lucifers, kaarsen, 

schoentrekker, notaboekje en potlood, kompas, nijptang, schroevendraaier, hamer, blikopener, meter, 

spelden, draad, naalden, kam, wekker, … Tijdens de inspectietocht stonden de Broeders voor dag en dauw op. 

Om vier uur ’s ochtends al hadden ze mis zodat ze om negen uur, voor de grootste hitte, hun rustplaats 

bereikten. Daar kookten de dragers voor hen en wasten ze ook hun kleren. Want ze hadden veel gezweet. 

Rivieren werden overgestoken door er slingerplanten overheen te spannen. Tijdens het oversteken loslaten 

betekende de dood, zo schreef Broeder Gabriël naar België. Op sommige stukken werden de voeten van de 

dragers opengehaald door scherpe stenen. Onderweg namen de Broeders notities van al wat interessant was, 

spraken ze met inboorlingen en voelden zich een beetje ontdekkingsreiziger. In totaal bestond de karavaan uit 

drieënvijftig mannen. Naast de dragers waren er ook verkenners. Deze liepen voorop om de weg aan te duiden 

door middel van lijnen op de grond. Ook de dauw van de planten slaan zodat de rest van de karavaan niet 

onmiddellijk kletsnat werd, was een taak van de verkenners. De Broeders verdeelden zich zodanig dat ze de 

volledige karavaan in het oog konden houden. Broeder Gabriël beschrijft hoe ze op handen en voeten naar 

boven klauterden, zich vastklampend aan boomwortels. ‘En dit alles dan ook nog eens in volle Kongolese hitte. 

Gelukkig zijn er zwarten om ons bij dit alles te helpen’. Eens aangekomen in Kabinda regelde Broeder Gabriël 

de voorlopige verblijfplaats voor Broeder Hilarius, Maurinus en Marcolinus, die zich op Lichtmis 1913 defintief 

in Kabinda vestigden. Eind februari volgden ook nog de Broeders Serverianus en Chrysologus. 
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DE VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL  

De vijf Broeders in Kabinda startten meteen met bouwen: klassen voor lager en beroepsonderwijs, ateliers, een 

boerderij en natuurlijk ook een klooster. Alles samen ging het om 1911 vierkante meter, zo werd er trots in 

Deus Caritas Est geschreven. Met hun bouwactiviteiten stelden de Broeders zo’n tweehonderd man te werk. 

Veertig van hen haalden het hout voor de steenbakkerij dat op twee dagen stappen moest gezocht worden. 

Tien waren er in de weer met de klei. Vijfenveertig sleurden de bewerkte aarde naar de bakkerij. Vier vormden 

de stenen, twaalf droegen die gevormde stenen weg, negen onderhielden het vuur, veertig brachten de 

afgewerkte stenen naar de bouw en maakten de mortel. De Broeders zorgden ervoor dat alles in juiste banen 

liep.  

 

In 1915 waren de schoolgebouwen klaar; de eerste leerlingen volgden gewoon lager onderwijs. Eens deze 

leerlingen voldoende basiskennis hadden, werd de school uitgebreid. In 1918 openden de Broeders de eerste 

twee ateliers in hun vakschool (schrijnwerk en kleermaken), een paar jaar later werd er een derde atelier 

(smeedkunst) toegevoegd.  
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OVERZICHT VAN DE DIRECTEURS VAN DE LAGERE SCHOOL IN KABINDA  

1) Frère Gabier    1913-1921 
2) Frère Manasses   1922-1950 
3) Frère Henric   1950-1954 
4) Frère Elvir   1954-1959 
5) Mr. Antoine Lubamba  1959-1962 
6) Mr. Marcel Mhahibna  1962-1966 
7) Frère Kalonda   1966-1973 
8) Mr. Forutnat Matschi  1973-1987 
9) Mr. Jean Muimbi Kanyinda 1987-nu 
(uit een document van directeur Kanyinda) 

4. TOEMAATJE 

DE HOUDING VAN DE CONGOLEZEN TEGENOVER DE EERSTE BROEDERS 

MISSIONARISSEN 

Hoe de Congolezen tegenover de Broeders stonden is nu niet meer te achterhalen. De schaarse blik die we 

hierop hebben is van de Broeders zelf. Deze vonden dat de Congolezen best welwillend tegenover hen 

stonden. Ze waren enkel een beetje achterdochtig. Het lijkt erop dat de Broeders voor de zwarten de meest 

bereikbare blanken waren. Soms verhalen de Broeders over leerlingen die zonder al te veel schroom met hun 

problemen naar hen toestapten. In elk geval kwamen er zich zo goed als iedere dag nieuwe werkkrachten 

aanbieden bij de Broeders. De boy was het meest gegeerd: ‘jongens van negen of tien jaar, met een helder 

verstand, die goed onthouden en nog beter kunnen nadoen’. Dat waren de beste, zo gaf Broeder Gabriël de 

Belgische lezers van Deus Caritas Est mee. Het was aan te raden om ze zelf op te leiden, want dan kon je ze 

vormen zoals je wou. 

DE HOUDING VAN DE EERSTE BROEDERS MISSIONARISSEN TEGENOVER DE 

CONGOLEZEN 

De Broeders deden hun best om de Congolezen te bereiken. Daarvoor was de taal essentieel. Iedere Broeder 

deed zijn best om het Tshiluba onder de knie te krijgen. Broeder Gabriël ging nog een stukje verder en schreef 

zelfs het eerste woordenboek van het Tshiluba, in 1914 als Etude du Tshiluba gepubliceerd. Deze en andere van 

zijn werken worden nog steeds in wetenschappelijke publicaties aangehaald.  

En toch bleven de Congolezen voor de meerderheid van de Broeders het zwakke broertje van de blanken. 

Uitzonderingen niet te na gesproken: ‘Om alles goed te begrijpen, zouden we onze Europese mentaliteit en 

opvattingen die wij over de waarden van de tijd, het leven, de mensen en zaken hebben, moeten kunnen 

wijzigen. We zouden moeten kunnen redeneren met de zwarte mentaliteit, volgens hun begrippen die ze 

hebben over en de waarden die ze hechten aan welstand, werk, de doelen die ze beogen en de middelen die ze 

kunnen en willen gebruiken.’ Een behoorlijk progressieve zienswijze van een niet nader geïdentificeerde 

Broeder in Kabinda (1934). 

BIBLIOGRAFIE 

Dr. René Stockman, F. (2011). Naar den Congo. 100 jaar Broeders van Liefde in Congo. Antwerpen: Halewijn. 
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5. TWEE CONGOLESE BROEDERS VAN LIEFDE AAN HET WOORD 

BROEDER ANDRÉ KATEBA (OVERSTE VAN DE COMMUNAUTEIT VAN KABINDA) 

Broeder André Kateba werd vorig jaar door Broeder Jean Mbeshi aangesteld als coördinator van het zg. Projet 

Scolaire in Kabinda. Zijn taak bestaat erin de renovatie en de nieuwbouw van het hele scholencomplex in goede 

banen te leiden (zie ook bundel: Het project). Een zware taak die hij evenwel met volle overtuiging op zich nam. 

Ze kadert immers volledig in het charisma van de congregatie en zijn roeping ten dienste van de jeugd. 

Tegelijkertijd kreeg hij ook de functie van overste van de communauteit van Kabinda. 

 
Het drukke leven van de coördinator van het renovatieproject van de Groupe Scolaire 

WAAROM IK BROEDER VAN LIEFDE WERD 

Al vanaf mijn jonge jaren wou ik ten dienste staan van jongeren. Geboren in de provincie Oost-Kasaï ontmoette 

ik heel wat missionarissen van Scheut. Ik zag hoe deze Belgische Broeders zich inzetten voor zijn volk. Ik vroeg 

me af waarom de Congolezen dit niet deden. Later, ik was toen al leerkracht in het secundair onderwijs, bracht 

een Waalse priester uit Namen me in contact met een communauteit van de Broeders van Liefde. Ik herkende 

bij hen dezelfde roeping voor de armen die ook mij bezielde. Geïnspireerd door het Bijbelse woord: 'De oogst is 

overvloedig, maar de arbeiders karig' trad ik bij hen in. Ik was toen 29 jaar. 'J'ai continué – et maintenant j'ai 60 

ans'. 

COÖRDINATIE VAN HET ZG. PROJET SCOLAIRE 

De coördinatie is een zware taak. De verantwoordelijkheid is groot.  

De miserabele toestand van de gebouwen doet me echt pijn aan het hart. De omstandigheden waarin onze 

kinderen les krijgen zijn niet menswaardig. Het misvormt zelfs het geschrift van de kinderen. Het bemoeilijkt 

zelfs ons doel om kwaliteitsonderwijs te verstrekken.  

De grote uitdaging is het verbeteren van het leven van de leerlingen en het schoolleven. We moeten ervoor 

zorgen dat ze allemaal kunnen zitten, dat de groepen niet te groot zijn. Nu is het als leerkracht niet mogelijk om 

alle leerlingen op te volgen. Kinderen die niet zo goed schrijven bijvoorbeeld bijsturen is op die manier 

onmogelijk. Kinderen zijn zo ook minder gemotiveerd en er is  minder arbeidsvreugde bij de leerkrachten. Ik 

heb dat hier nochtans gekend, tevreden leerkrachten. 

Diefstal is hier een groot probleem. De oorlog heeft crisis gecreëerd en door die crisis is men gaan stelen. 

Ik ben niet echt geïnteresseerd in politiek; we blijven in de eerste plaats religieuzen. Maar vanuit een Bijbelse 

inspiratie moeten we opkomen voor de armen. Daarom worden we vaak als tegenstanders gezien. Soms 
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riskeren priesters hun leven hier in Congo. Omdat we de armen verdedigen en het respect voor de ander boven 

de wet durven te stellen ....  

ROEPINGEN EN HET LEVEN VAN EEN BROEDER 

We hebben hier in Congo nog heel wat roepingen. Door de armoede en de miserie. Vele jongemannen willen 

een beter leven en treden in in de hoop om op die manier hun levensstandaard te kunnen verbeteren. 

Sommigen denken op die manier een moeilijk leven te kunnen ontvluchten. Maar het voorbeeld van Christus 

volgen doorheen de onvoorwaardelijke liefde voor onze broeders en zusters is niet gemakkelijk. Het getrouwde 

leven is gemakkelijker. Man en vrouw kiezen elkaar immers én kennen elkaar van voor het huwelijk. Het leven 

van Broeders is moeilijk. Je kan in de communauteit botsen op iemand die helemaal anders is dan jij op vlak 

van karakter, mentaliteit, leeftijd, .... Dan wordt het samenleven moeilijk. Maar we zijn daartoe verplicht. We 

vinden de kracht daartoe doorheen het gebed. Het is immers in de naam van God dat we samenleven. 

HET GEBED 

Wij bidden twee keer per dag. 's morgens om 6u en 's avonds om 18u. We hebben ook één mis per dag. Dat 

geeft kracht, dat is onderdeel van ons dagelijks leven. 

Vooral het gezongen gebed is magnifiek.  

EEN TEVREDEN BROEDER 

Ik heb geen spijt van mijn keuze. Ik heb mijn roeping waar gemaakt. Ik heb toch heel wat jongeren kunnen 

helpen. Achereenvolgens in Kananga, Kinshasa en Bandundu waar ik werkte met kinderen met een fysieke en 

mentale beperking; daarna in Kabinda waar ik les gaf in het secundair onderwijs. En na een tussenstop in 

Ivoorkust, terug in Kabinda waar ik overste ben van de communauteit en de renovatie van de scholengroep 

coördineer. Een project dat overigens helemaal kadert in het charisma van onze congregatie, nl. de vorming 

van onze jeugd.  

Ik hou van kinderen maar ik vind het niet erg dat ik zelf geen kinderen heb. We hebben als Broeder veel 

kinderen. Zeker de kinderen met een beperking zagen me als een ouderfiguur. In Ivoorkust kwam ik in contact 

met een weeskind dat dringend een operatie nodig had. Door mijn tussenkomst heeft het Lilianefonds de 

operatie bekostigd. Ik heb nog altijd contact met dat meisje. Ik ben heel fier op haar. Ze doet het goed. En ook 

zij is heel erg aan mij gehecht. Als ik eigen kinderen had gehad, zou dit nooit zo geweest zijn. En dit is maar één 

van de vele voorbeelden die ik kan geven. 

                          
      Broeder André aan het werk met zijn assistent                                         Buitenaanzicht van het klooster in Kabinda 
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BROEDER JEAN-MARIE MUKONKOLE (REGIONAAL OVERSTE VAN CONGO) 

 

Broeder Jean-Marie werd geboren in Kabinda, op 11 september 1967. Na de lagere school in het buurtschooltje 

van de wijk, volgde hij het secundair onderwijs bij de Broeders van Liefde in het Institut Bumune waar hij koos 

voor de richting chemie-biologie. Zijn roeping als Broeder groeide terwijl hij les gaf in het Institut Bumune. 

Vooral hun voorkeurliefde voor de allerarmsten trok hem aan. Broeder Jean-Marie Mukonkole is intussen 

regionaal overste van de regio Congo. 

GROEIEN ALS BROEDER 

Toen ik Broeder van Liefde was, ben ik zowel op intellectueel als op spiritueel vlak nog serieus gegroeid. Na 

enkele jaren ben ik geneeskunde gaan studeren. Tijdens mijn stage in het psychiatrisch ziekenhuis van Goma 

maakte ik kennis met psychisch zieken. Sindsdien gaat mijn zorg en voorkeur vooral naar deze mensen uit. Als 

Broeder aanvaard ik elke taak en ben ik beschikbaar, maar psychisch zieken raken me toch iets meer dan 

andere groepen mensen. Het zijn mensen zoals wij, maar soms zo gekwetst door situaties dat ze zich vreemd 

gedragen, waardoor hun medemensen hen niet meer menselijk behandelen. Maar als je je voor hen en hun 

denken openstelt, dan merk je dat het mensen zijn zoals jij en ik; met dezelfde gevoelens.  

Als regionaal overste heb ik nu andere taken, maar zodra ik een gaatje tijd vind ga ik naar Kananga om daar 

met de psychisch zieken bezig te zijn.  

Ik houd van mijn leven als Broeder. Ik zet door. Broeders zijn ‘hommes de référence’: De mensen nemen ter 

harte wat we doen. Alles wat we doen, doen we met een groot verantwoordelijkheids-gevoel. 

DE ZUIDACTIE 

Het Institut Bumune had en heeft nog steeds een goede reputatie in het district, veel kaders werden en worden 

er nog steeds gevormd. De Broeders van Liefde zorgden en zorgen hier voor kwaliteitsonderwijs. Ze zijn niet 

enkel vakbekwame leerkrachten, maar ze kijken ruimer en proberen jongeren ook op vlak van ‘humanité’ te 

vormen.  

Ik studeerde hier van 1983-1988. Ik had 6 broers en 1 zus; maar allemaal hebben ze kunnen studeren. Wat 

geen evidentie was, want mijn ouders waren niet echt bemiddeld. Ik heb heel mooie herinneringen aan mijn 

humanioratijd hier bij de Broeders in Kabinda. Maar de gebouwen waren toen in veel betere staat als nu. Er 

waren geen gescheurde muren, er was ook geen tekort aan banken.  

Gelukkig is er nu de Zuidactie. Ik wil dan ook een heel hartelijk woord van dank richten aan iedereen die de 

werken van de Broeders én de communauteit van Saint-Ambroise in Congo (Kabinda) ondersteunt. 


