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Personages: (in volgorde van opkomst) 

 

1. Zuster Nacissa 

2. Zuster Giovanna 

3. Zuster Macrina 

4. Zuster Alberta 

5. Soldaat, Simba rebel  

6. Broeder Gilbert 

7. Broeder Bernard 

8. Broeder Henri 

9. Kostalikis, handelaar 

10. Man 1 

11. Man 2 

12. Broeder Guido 

13. Broeder Laurent 

14. Zwarte Agent 

15. Zwarte Agent 2 

16. Simba Kolonel 

17. Fidami, een zwarte intellectueel 

18. Zwarte Vrouw 

19. Broeder Leonard 

20. Zuster Marguerite 

21. Francois, een oude boy 

22. Zuster Paula  

23. Broeder Stanislas 

24. Monseigneur Jacques 

25. Simba Tovenaar 

26. President Gbenye 

27. Dominee Arkin 

28. Makondo, een simba-kolonel 

29. Pater Vissers 

Er kunnen verschillende dubbelrollen worden gespeeld. Minimaal heb je 8 mannen en 5 vrouwen 

nodig. 
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(Als het doek opgaat, zien we verschillende zusters die aan de te hoge venster 

proberen om iets te zien, maar daar blijkbaar niet in slagen. Een stevige zuster heeft 

een andere, iets jongere en slankere zuster vast en steekt ze omhoog. We horen in de 

achtergrond gejoel, alsof er een grote betoging bezig is)  

Nacissa:  Zie je iets? 

Giovanna:  Neen, ik zie de simba’s die joelen en lawaai maken. Maar voor de rest kan ik niets 

zien. 

Macrina:  Zie je de broeders niet in de buurt. 

Giovanna:  Wacht, ik denk dat ze er aankomen. De simba’s gaan wat uit elkaar. 

Nacissa: Duurt het nog lang? Je bent wel niet zwaar, maar toch kan ik dit niet lang meer 

volhouden. (Er schieten een paar zusters ter hulp om mee te ondersteunen). 

Giovanna:  Ja, daar zijn ze. (Het wordt haar iets te machtig) O, hoe erg. 

Macrina: Wat is er dan? 

Giovanna:  De broeders zien er niet uit. Hun bovenlijf is bloot en ze zijn gebonden op hun rug… 

Macrina:  (met weerzin) O God. 

Giovanna: … en ze worden geslagen met stokken.  

Nacissa:  Ik hou het niet lang meer uit. 

Macrina: (als voordien) We zien ze nooit meer terug! 

Alberta: We moeten geloven in de goedheid van de Heer. Misschien komt het allemaal nog 

goed. 

Giovanna: Broeder Leonard moet zijn paternoster afgeven. (Pauze) Ze moeten verder lopen. Ze 

gaan de richting van de rivier uit. (Er klinken schoten). 

Macrina:  Oei. Zijn ze er aan begonnen. 

Giovanna: Neen, niemand is gewond. Ze schoten in de lucht, denk ik. 

Alberta: Kolonel Makondo zal hen toch beschermen, dat heeft hij altijd al gedaan. Het is weer 

zo’n situatie als toen in Bondo. 

Nacissa:  Wil iemand hier eens overnemen, want ik hou het niet meer vol. 
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Giovanna: Zet me maar neer, want ik kan ze toch niet meer zien. Ze zijn de hoek om. 

Nacissa: Goddank. (Ze zet de zuster neer, we horen het gejoel uitsterven) 

Alberta: Wat zou er met hen toch gebeuren? 

Giovanna: Ik zou het niet weten. 

Macrina:  Ik heb zo het gevoel dat het niet goed gaat aflopen. 

Alberta: Hoeveel broeders waren er? 

Giovanna: Allemaal. Alle 30. 

Alberta:  31. Ze zijn met 31. 

Giovanna: Neen, ik telde er maar 30. Tiens, dat is raar. Heb ik me dan zo misteld? 

Nacissa: Waarom zijn pater Willem en broeder Frans nog teruggekomen. Als ze die 

voetbaltruitjes zijn gaan halen in Bangassou hadden ze daar moeten blijven.  

Alberta: Broeder Frans vertelde me dat hij zijn broeders niet in de steek wilde laten. Samen 

uit, samen thuis, zei hij. 

Macrina: Misschien zal hij vanavond thuis zijn. 

Giovanna: Ik hoop maar dat ze niet erg zullen afzien. 

Alberta: Laat ons bidden voor de broeders, zodat Onze Lieve Heer hen zal bijstaan in dit 

moeilijke moment.  

(De zusters beginnen te bidden. Als ze half in hun gebed zijn, komt opeens een Simba binnen 

gestapt. Hij heeft een afgehakt onderbeen in zijn handen. De zuster kijken met 

weerzin en schrik weg) 

Soldaat: Mai-mai.  (Hij steekt het been uit naar de zuster, die het wegduwen. Hij vindt het 

leuk om het aan iedere zuster aan te bieden, zodat ze het één voor één moeten 

aanraken.) Mai-mai. Wij gaan dit been opeten. Missionarissen zijn politiekers. Mai-

mai.  

(Blackout en in een andere spot komt broeder Gilbert op) 

Gilbert: We zijn in Kongo, een Belgische kolonie, het jaar 1965. Mijn naam is Jérome 

Asselman. Beter bekend als broeder Gilbert; eigenlijk Gilbert-François, maar dat 

zegt hier niemand. Hier noemt men mij: Mboloko, wat ‘kleine blauwe Antiloop’ 
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betekent. Ik ben geboren in Liedekerke op 4 mei 1930. Onze va, Francois de 

beenhouwer en ons moe Ida zorgden voor een kroostrijk gezin. Ik voelde mij 

geroepen om het leger van broeders voor de heer te vervoegen en om jongeren les te 

geven in een christelijke omgeving. Daarom ben ik in de orde van Sint-Gabriël 

getreden. Op mijn 24ste heb ik voor de eerste keer voet gezet op het Afrikaanse 

continent. Ik mocht onmiddellijk mee op jacht gaan om wilde everzwijnen te gaan 

schieten. En die sfeer van vakantie en zorgeloosheid zorgde voor een gevoel dat ik 

niet kan omschrijven, maar door iedere missionaris als dusdanig zal worden herkend 

als het ‘Afrika gevoel’. Omdat mijn geliefde moeder overleed in 1960 kwam ik terug 

naar België, maar 3 jaar later was ik alweer onderweg naar mijn geliefde Kongo. Ik 

vertel U het relaas van wat ik daar heb meegemaakt, op het einde van mijn dagen. 

Met de hulp van mijn vrienden broeders van St-Gabriël en paters Kruisheren, de 

zusters van Berlaar, buitenlandse handelaars, voornamelijk Indiërs en Portugezen, de 

andere blanken van de missiepost, de zwarte Boys en Simba’s - voor het gemak ook 

blank in deze voorstelling, dit om racistische motieven achterwege te laten. Simba’s 

waren de rebellen, die Kongo wilden bevrijden van het kapitalistische regime van de 

nieuwe regering onder leiding van Tsombe. Ze waren geïnspireerd door de 

marxistische ideeën van Lumumba. Ze waren op een rituele manier onsterfelijk 

gemaakt en hun strijdkreet Mai-mai zorgde ervoor dat de kogels van hun 

tegenstanders in water veranderden. Enfin, dat geloofden zij toch. We zijn nu in 

Bondo, in noordelijk Kongo. Stanleystad, later Kisangani genoemd, is de grootste 

stad in de buurt en van daar vertrekken we ook steeds naar België. Centraal Afrika, 

onder de controle van de Fransen, ligt op enkele honderden kilometers van hier en 

oostelijk is Soedan onze buur. De Uele stroomt door onze stad en zorgt voor een 

afscheiding met de weg naar Buta, al doet een gemotoriseerd veer dienst als 

drijvende brug. We staan hier op de missiepost, de missie genoemd, (wijst links) 

langs daar kom je bij ‘de staat’, een aantal officiële gebouwen, de ‘magazijnen’, de 

handelsstraat vooral bewoont door blanken en de ‘cité’, waar de Azande, de zwarte 
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gemeenschap woont. Daar is ook het veer over de Uele. (Er stapt een andere broeder 

vooruit. Hij is even jong als broeder Gilbert.) Dit is broeder Guido. Het grappige is 

dat hij eigenlijk Gilbert heet. Gilbert de Zwaef. Hij is mijn maatje, want we hebben 

quasi dezelfde leeftijd - hij is twee jaar jonger - en zijn bovendien streekgenoten. Hij 

komt uit Terjoden bij Erembodegem. We zijn bijna in dezelfde periode naar Kongo 

gekomen, maar hij is hier de hele tijd gebleven. In Baye, maar dat is hier slechts op 

een kleine honderd kilometers vandaan. Juist om de hoek, als het om Afrikaanse 

normen gaat. (Een andere broeder komt naar voor, hij is een robuuste verschijning) 

Mijn andere kameraad is Broeder Bernard, uit Borchtlombeek. Hoewel hij Frans De 

Kegel heette, was zijn naam in het Afrikaanse continent ‘Boro’, wat zoveel als mens 

betekende. Broeder Bernard was wel uit de streek, maar had niet onze leeftijd. 

Geboren in 1925 was hij 7 jaar ouder dan broeder Guido en 5 jaar ouder dan ik. Hij 

was hier ook wat eerder dan wij. Toch was hij zowat de link tussen ons twee omdat 

hij zowel in Bondo als in Baye had gewerkt. In Bondo was hij de turnleraar en zijn 

atletisch vermogen was groot. Bovendien en niet van onbeduidende betekenis was hij 

bovendien de persoon die zich bezig hield met alle onderhoudswerken en het 

verzorgen van het wagenpark. In Baye was hij directeur van de school aldaar. 

(Broeders gaan weg.). Alles start in begin augustus 1964. Terwijl ik in Baye even 

‘van lucht’ ga veranderen wordt het heet in het noorden van Kongo.  

Bernard: Broeder Henri! Broeder Henri! (Henri op) Kom even helpen. Ik heb een aantal vellen 

ijzerwerk kunnen vinden in Stanleystad, zodat we die gebroken ruiten ermee kunnen 

afdekken, zo kan er niet meer ingebroken worden. 

Henri: Heb je geen glas gevonden? 

Bernard: Onvindbaar!  

Henri: Waar heb je ze liggen? 

Bernard: Ze liggen nog op de camion. Kom maar mee. (ze vertrekken naar de andere kant van 

de scène. Een man komt aangelopen van de andere kant. Ze stoppen) Wel, wie we 

daar hebben, mijnheer Kostalikis. Vanwaar die haast? 
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Kostalikis:  Ik kom U zeggen, er is een grote ontploffing in Buta. Munitiedepot boem! Buta leeg, 

mensen naar Bondo komen. Allemaal naar Bondo. 

Bernard: Wie heeft het gedaan, mijnheer Kostalikis? De rebellen? 

Kostalikis: Ja, Simba’s men zegt. Maar men niet helemaal weten. 

Henri: Als je alle geruchten moest geloven zouden we nooit op verlof naar huis kunnen. 

Waarschijnlijk was het de bliksem. Er zijn hier nog nooit Simba’s in de buurt 

geweest. Noord-Kongo is veilig.  

Bernard: Natuurlijk. Hier is een stabiele politieke situatie en voor zover ik weet is men hier 

niet communistisch gezind. Die lumumbisten zijn hier niet welkom. Ze zouden hier 

rapper weg zijn dan komen. 

Henri:  En bovendien is hier niets te rapen. Geen wonder dat ze in Zuid-Kongo zo’n 

problemen hebben met die diamant- en goudmijnen.  

Kostalikis: Endaxi. Maar mensen ongerust. Zij komen.  

Bernard: Laat ze maar komen, ze zijn allemaal welkom. (Kostalikis af) 

Henri: Hoe rap zijn de blanken hier toch ongerust. 

Bernard: Sinds ’60 zijn ze hier allemaal bang. Maar het viel allemaal nogal mee. Ik had me de 

onafhankelijkheid veel erger voorgesteld. 

Henri: Jij bent niet rap bang. Ik heb gehoord dat ze u ferm geslagen hebben als ze bij jullie 

zijn binnengevallen.  

Bernard: Ja, maar ik zei hen”klop maar zo hard je wilt. Ik heb geen geweer en ik kan er geen 

toveren, ook niet als je harder slaat’. Toen zijn ze er vanzelf mee opgehouden. 

Henri: Ge moet verdorie toch maar durven. Zo’n stelletje ongeregeld heb je niet in de hand. 

Bernard: Als je maar liet zien dat je geen schrik had, was dat al genoeg. De mensen zijn hier 

niet zo slim. Als ze ook maar dachten dat je een bepaalde toverkracht bezat durfden 

ze je niet eens meer aan te raken.  

(Een aantal mannen vrouwen komen op) 

Henri: Wat hebben we hier? 
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Alberta: Het is verschrikkelijk. Wij komen van Buta en daar is de revolutie ook al begonnen. 

We hebben uren moeten discuteren in Api om op het veer te mogen en terwijl we 

daar stonden pikten ze onze valiezen van de vrachtwagens van de handelaars, die ook 

al vertrekken naar Bangassou. 

Bernard: En waarom moesten jullie dan discuteren? 

Giovanna: Eén of andere agent wou ons niet doorlaten. 

Man 1: Tot er een hogere in rang hem vertelde dat alle bazen van Buta waren vertrokken en 

dat daarom al deze mensen waren gevlucht. Toen mochten we, zonder problemen, 

over.  

Alberta: Naar het schijnt kan je ook al niet meer met een vrachtwagen de grens over in 

Bangassou?  

Giovanna: Ze denken dat er misschien wat deviezensmokkel bij zou kunnen zijn. 

Man 2: Ik heb gehoord dat ze vrouwen en kinderen doorlaten, dus ook de zuster, maar paters 

mogen niet door, tenzij ze ziek zijn. Ik zou hier willen blijven tot we weten hoe het 

daar gesteld is. 

Bernard: Dat is geen probleem. Jullie kunnen hier in de missie blijven. We maken wel wat 

plaats in het seminarie voor jullie. 

Henri: Kom maar mee, want jullie zien er moe en hongerig uit. 

Alberta: Er is helemaal geen gezag meer in dit land. 

Bernard: Wees maar niet ongerust, het zal allemaal weer overwaaien. Net zoals altijd. (Allen 

af) 

Guido: (op) Een paar dagen later waren de blanke handelaars, enkele paters en zusters naar 

Bangassou vertrokken om langs Centraal Afrika naar huis te geraken. De toestand 

leek toch ernstiger dan we op dat ogenblik dachten. Enkele deserteurs van het 

nationale leger waren langs gekomen, op zoek naar hun moeder, en hadden verhalen 

verteld over ernstige afslachtingen door de rebellen. In ons dorp sloten er meer en 

meer mensen aan bij de Lumbumbisten. Er wordt ook gefluisterd dat we een zwarte 
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handelaar zouden verbergen. (Hij gaat zitten bij andere broeders, die naar een 

symfonie van Beethoven luisteren) Mooi, hé? 

Henri: Heb je het al gehoord van mevrouw Mutelele? 

Guido: Neen. 

Laurent: Shhht! 

Henri: (Fluisterend) Je weet dat die zwanger was en we zouden ze vandaag meenemen naar 

Baye voor opname. Onderweg werd er op de stuurcabine geklopt en als we stopte 

zagen we dat ze een dochter had gebaard tijdens de hobbelige rit. (Lacht. Guido lacht 

mee). 

Laurent: Shhhhhht!  

Guido: Je kan hem beter niet storen tijdens zijn concerten. (Opeens komen er 2 agenten 

binnen. Ze zijn beleefd, maar vastberaden) 

Agent:   Het spijt me, Bouana, maar ik moet hier een huiszoeking houden.  

Laurent: Kan dit niet wachten?  

Agent: Het spijt me, Bouana. We moeten het seminarie doorzoeken. (doet teken aan Agent 

2, die afgaat) 

Henri: Wat zoeken jullie dan? 

Agent: Dat kan ik niet zeggen, Bouana. We zullen ons haasten.  

Guido: Hoe is het in het dorp, agent. 

Agent: Het is een moeilijke situatie. Die mannen van het MNC komen ons zeggen wat wij 

moeten doen en in veel gevallen spreken ze mekaar nog tegen ook. 

Guido: Is er dan niemand baas? 

Agent: Dat is juist het probleem. Wie is er baas? Sinds de districtcommissaris gevlucht is, is 

er geen echte patron meer. Misschien kunnen jullie maar beter ook vertrekken. 

Stanleystad is nu al in de handen van de rebellen en het zal niet lang meer duren voor 

ze hier zijn. 

Agent 2: (komt terug) Geen onderduiker te vinden. 
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Laurent: Was dat waar jullie naar zochten. Naar die zwarte die hier zogezegd zou 

onderduiken?  

Agent: Er waren geruchten dat jullie iemand in bescherming namen. 

Guido: Waarom zouden we dat niet doen. We horen dat er mensen om de meest idiote 

redenen worden gevangen gezet. 

Agent: We moeten dat wel doen. Hoe groot zou de wraak zijn van de Simba’s als ze hier 

aankomen en niet al hun vijanden in de gevangenis vinden. Ze zouden misschien het 

dorp wel platbranden of ons allemaal vermoorden. Ik raad U aan, Bouana, om hier 

geen vluchtelingen onderdak te geven en de Simba’s met het nodige eerbetoon te 

begroeten. 

Guido: Maar wij moeten de mensen opvangen, dat is onze christelijke plicht. 

Agent:   Maar dan kan je ons verwittigen als je dat doet. Dat verbiedt de kerk toch niet? 

Laurent: Neen. We houden jullie wel op de hoogte. 

Agent: (Doet teken aan agent 2) Wel, dan gaan we maar weer. Bedankt, Bouana’s. (af) 

Guido: Wat is hier allemaal aan het gebeuren? 

Laurent: Het gaat niet de goede kant uit. Mijnheer Fidami, de minister van financiën te Paulis 

en onze oud-monitor Xavier Zangaie zijn vandaag aangehouden. 

Henri: En bij verscheidene Belgen zijn ze binnengevallen en hebben 1.000 frank gevraagd. 

Guido: Bij Belgen? 

Laurent: Vandaag is mijnheer Lempereur hier in het hospitaal binnengebracht. Hij is 

aangehouden en vreselijk geslagen. 

Henri: Ja, hij is wel zo’n echte oud-koloniaal, die zeker niet zal gezwegen hebben, maar als 

ze nu ook de Belgen niet met rust laten, dan is het ergste te vrezen. (Black-out) 

Gilbert: (komt op) In Bondo was nu veel veranderd. Ook wij waren naar Bondo 

teruggeroepen, omdat het in Baye ook niet veilig was. Oude paters en de meeste 

zusters waren reeds over de grens gevlucht, ook al was dat niet zo eenvoudig. De 

grenzen waren afgezet door militairen en je had papieren nodig, die je niet meer kon 

verkrijgen omdat de meeste ambtenaren gevlucht waren voor de aankomende terreur. 



De laatste uren van een missionaris – Gie Beullens 

11 

Vandaag zou ‘hij’ komen uit Aketi. Veel mensen zijn opgetut. Vrouwen dragen 

bloemen in hun haar en de gebouwen van het MNC zijn versierd. Men zegt, dat 'hij' 

kolonel Mulele van de rebellen zou zijn, hoewel we op de radio hadden vernomen 

dat hij zou zijn vermoord. Op een zeker moment, tijdens het ontbijt, stormden een 

aantal soldaten binnen en moesten we met zijn allen naar ‘de staat’ om er het eerste 

volkstribunaal mee te maken. Daar aangekomen moesten we met zijn allen tegen de 

muur gaan staan als twee zwarte gevangenen werden voorgeleid. (Agent komt op 

met twee gevangenen. Hij slaat ze regelmatig op een vernederende manier. Er staan 

nog vrouwen en een kolonel)  

Henri: Dat is Mijnheer Fidami. Hij is bijna niet herkenbaar. Hoe hebben ze die man 

behandeld. 

Kolonel: Laat de gevangene gaan liggen. (Agent duwt de gevangene op de grond) Is deze 

profiteur een vijand van het volk? 

Vrouwen: (Angstig door de blik van de agent en de kolonel) Ja. 

Kolonel: Laat die paters antwoorden. 

Agent: (tegen de broeders) Wilt u meeroepen, Bouana? 

Kolonel: (Slaat de agent) Hij is uw meester niet. Hij is een gewone mens, zoals iedereen. Hij 

verdient geen speciale behandeling. (tegen de broeder) Is hij een vijand van het volk? 

Gilbert: Hij heeft geld gegeven voor de school. 

Kolonel: (uitzinnig) Dat was geld van de staat. Hij is een profiteur. 

Agent: (nu dreigend naar de broeder) Zeg ja!!! 

Gilbert: Ja. 

Kolonel: (draait weg) Vermits dit een vijand is krijgt hij de doodstraf. Is iedereen daar mee 

akkoord? 

Allen: (broeders zonder overtuiging, maar door bedreiging van het pistool van de agent) Ja. 

Kolonel: Schiet de profiteur af. (de agent schiet Fidami dood) Vanaf vandaag zal het MNC dit 

dorp leiden. Volkstribunalen als deze zullen we op regelmatige tijdstippen houden. 
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Onze jeugdafdeling zal de burelen van de staat zuiveren. Alle documenten die niet 

voor het volk bestemd zijn zullen ze vernietigen.  

Henri: Dat is hier al net als in China. 

Kolonel: (die iets gehoord heeft) O ja, heren Paters, vanaf nu zullen kinderen nooit meer 

schoolgeld hoeven te betalen.  

Gilbert: Kolonel, gaan wij ons werk dan eigenlijk nog naar behoren kunnen doen? 

Kolonel: Jullie hoeven geen schrik te hebben. Als iemand jullie op de missie zou komen lastig 

vallen, moeten jullie me onmiddellijk waarschuwen. Dan schieten we die man ter 

plaatse neer.  

Fidami: (beweegt weer) Aaaaah. 

Vrouw: Hij leeft nog. Hij staat weer op. (Fidami komt inderdaad half overeind. Soldaat legt 

weer aan om te schieten). 

Kolonel: Stop, niet schieten. Als hij nog leeft is dat het bewijs dat hij geen slecht mens is. De 

paters mogen hem verzorgen in het hospitaal. (Hij loopt af) 

Henri:  Hoe kan hij dit nog overleven? (black-out) 

Bernard: (komt op in ander licht) De man kreeg de laatste sacramenten en stierf alsnog. In de 

dagen nadien werd er volop geplunderd door de rebellen en ‘la jeunesse’, de 

jeugdafdeling van het MNC. Vooral alcohol was graag gezien en zo liepen ze er 

meestal dronken bij, zodat ze nog gevaarlijker waren. Alle auto’s en camions werden 

opgeëist en onze broeders-mechaniekers moesten ze nog onderhouden ook. 'Als jullie 

het niet onmiddellijk maken, schieten we jullie dood!' werd hen verteld. 

Guido: (ook op) Ze stalen niet, ze ‘ontleenden’. Ze waren namelijk gezuiverd. Een initiatie 

met water zorgde ervoor dat ze een echte leeuw -een simba- werden. Door mai-mai 

te roepen zouden de kogels van de vijand in water -mai- veranderen en daardoor 

werden ze onsterfelijk. Dit kon enkel indien ze niet zondigden. Een raar idee voor 

communisten die niet in religie geloofden. Zondigen deed men door te stelen, door 

seksuele contacten te hebben, door alcohol te drinken of door iemand te doden, die 
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geen vijand was. Omdat ze dit allemaal wel deden, werden de initiaties veelvuldig 

herhaalt of stelde men geen vragen indien toch iemand niet onsterfelijk bleek.  

Gilbert:  (ook op)  Toch kon je je beter niet tegen de ontlening verzetten. Anders was je een 

saboteur van het regime, een slippendrager van de Radeco -de politieke vijand- of 

een ‘Amerikaan’, want zoveel betekende als een vijand voor het volk. 

Bernard:  Vandaag is er nog maar eens een huiszoeking. (We zien een soldaat die uit een 

kamer komt) 

Soldaat: (doet teken aan Gilbert) Meekomen. 

Guido: Wat hebben ze nu weer gevonden? 

Bernard: Weer drank, zeker? 

Guido: Heb je al dat schieten weer gehoord? Naar het schijnt zijn er weer tientallen mensen 

terechtgesteld. 

Bernard: De kogels ketsten af op de gebouwen. Stil! 

Soldaat: (Weer op met Gilbert, die een bandopnemer draagt) Staan er politieke berichten op? 

Gilbert: Wat zouden wij met politieke berichten doen? 

Soldaat: Zet hem aan. 

Gilbert: Wat? 

Soldaat: Zet hem aan. 

Gilbert: Er staat alleen muziek op. Wij doen niet aan politiek. Wij zijn hier om jullie kinderen 

een opvoeding te geven. 

Soldaat: (het geweer in aanslag) Zet hem aan. (Gilbert doet het en er komt muziek uit) Goed. 

(Hij loopt weer een kamer in) 

Gilbert: Wat zoeken ze toch? Je bent hier nooit meer op je gemak. Alles kan uitgelegd 

worden als verraad tegen het volk. 

Guido: Hier zullen ze toch niets vinden. Buiten heiligenbeeldjes en missaals is er toch niks 

in huis. 

Soldaat: (weer op) Van wie is deze kamer? 

Guido: Van mij. 
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Soldaat:  Wat is dat? (Wijst naar binnen) 

Guido: (Kijkt) Een Belgische en een pauselijke vlag. 

Soldaat: Waarom hebben jullie een Belgische vlag? Kongo is onafhankelijk. Zijn jullie 

aanhangers van de koloniale tijd? 

Guido: Die ligt hier al van voor de onafhankelijkheid. We hangen ze alleen nog op met de 

21ste juli. 

Soldaat: Waarom heb jij geen baard? Ben jij wel een echte pater? 

Guido: Natuurlijk. 

Soldaat: Bewijs het. 

Guido: Vraag het aan de andere paters. 

Soldaat: Jij bent niet gekleed als een pater. 

Guido: Ik heb ook wel een kleed. 

Soldaat: (neemt hem bij de keel) Waarom draag je het dan niet.  

Guido: Ik loop graag in burger. Dat is gemakkelijker. 

Soldaat: Ik laat je uitzoeken. Ik wil wel eens zien of jij hier wel thuishoort. Hoe heet jij? 

Guido: Broeder Guido De Zwaef.  

Soldaat: (laat hem los) Al goed. Ik kijk het na. Die vlag wordt aangeslagen. Geef ze me. 

Paters moeten maar één ding doen. Kinderen les geven en werken voor God. Als ik 

zou merken dat je mensen van Radeco of wapens verbergt zullen jullie afgeschoten 

worden. Is dat duidelijk? 

Guido: (die de Belgische vlag is gaan halen) Ja.  

Bernard: Ja. 

Gilbert: Ja 

Soldaat: (aan Guido) Ken jij iemand die Amerikaans spreekt?  

Guido: Neen. 

Soldaat: Of iemand die zo iemand kent? 

Guido: Niemand kent hier zo iemand. 

Soldaat: (schreeuwt) Spreek je wel de waarheid? 
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Gilbert: Wij moeten wel de waarheid spreken; wij zijn geestelijken. 

Soldaat: (kalmeert) Ja, dat zouden jullie moeten. (kijkt naar de vlag) Leg ze neer. (Guido doet 

het) Deze wordt aangeslagen. Leg er jullie horloge bij en die vulpen. Die worden 

ontleend en krijg je later terug. Zijn er hier ook nog motorfietsen? 

Bernard: Neen, die hebben ze al ontleend. 

Soldaat: Of wapens? 

Bernard: Ook niet meer. 

Soldaat: Ik neem ook de bandopnemer mee. Voor verder onderzoek. 

Gilbert: Maar de school heeft… 

Soldaat: (schreeuwt weer) Of bent u een saboteur? 

Bernard: (houdt Guido tegen) Nee, nee, je mag hem hebben om het volk ermee te dienen. De 

school kan zelf voorzingen.  

Soldaat: Mai-mai. (Hij neemt alles op en gaat af)  

Guido: Je hebt geluk gehad, broeder Bernard.  

Bernard: Waarom? 

Guido: Er staan 2 brommers in de schuur. Wist je dat niet meer? 

Bernard:  Jawel, maar hij niet. (Black-out. Gilbert stapt in ander licht)  

Gilbert: Een paar dagen later werden alle broeders opgepakt. We moesten meekomen naar 

een klaarstaande vrachtwagen, waarop reeds de kruisheren stonden. We rijden het 

dorp in, passeren de staatsgebouwen, en rijden door naar de gevangenis. Daar 

aangekomen wordt het bevel gegeven af te stappen en het gevangenisgebouw binnen 

te gaan, twee aan twee. Eerst willen ze ons blijkbaar in de kleine cellen zetten. Ze 

halen er andere gevangenen uit, onder wie we de president van de Radeco-partij 

herkennen, die er verschrikkelijk geslagen uitziet. Maar omdat er te weinig plaats is 

besluiten ze dat we moeten doorlopen naar de grote 'zaal'. Daar worden we naar 

binnen gedreven en met een slag valt de deur dicht. (Er volgt een slag en we zien 

enkele broeders bij elkaar in hetzelfde decor als de zusters voordien) 

Leonard: Ik ben bang dat we de situatie niet meer in de hand hebben.  
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Gilbert: Het feit dat we allemaal zijn opgepakt voorspelt niet veel goeds.  

Henri: Er zijn er al zoveel afgeslacht, gewoon omdat ze de leiders waren van het vorige 

bewind. Misschien is het onze beurt. 

Bernard: Misschien kunnen we beter een rozenkrans bidden. (Ze beginnen te bidden) 

Stem Soldaat: (achter) Stop met bidden. Dat maakt ons kwaad. 

Bernard: We zullen in stilte verder bidden. (ze doen dit. Opeens zwaait de deur open en de 

kolonel komt binnen) 

Kolonel: Wat heb ik gehoord? Zijn de paters weemoedig naar de koloniale tijd? (iedereen kijkt 

verbazend naar hem) Er is toch een Belgische vlag gevonden in het seminarie? 

Guido: Jawel, kolonel, maar dat wil niet zeggen dat we aan politiek doen. 

Bernard: Het was een oude vlag, die we nog altijd hadden bewaard. 

Kolonel: Ha ja, en waarom had je die dan nog bewaard? 

Leonard: (laconiek) Het was goede stof, we konden er nog mooie kinderkleding mee maken. 

Kolonel: (glimlacht) Goed. (Hij legt de Belgische vlag op de grond) Dan vinden jullie het niet 

erg om hier allemaal even over te lopen? 

Leonard: Geen probleem. (Hij loopt er over. Schoorvoetend komen de andere paters er ook 

over gelopen)  

Kolonel: (tevreden) Jullie zijn goede mensen. Het spijt me dat jullie zijn lastig gevallen. 

Leonard: Nu we het toch over lastig gevallen hebben: we worden bijna dagelijks bestolen door 

uw Simba’s. 

Guido: Broeder, zwijg toch. 

Kolonel: Wat bedoel je. 

Leonard: Tijdens die huiszoekingen wordt alles wat los zit meegenomen. We kunnen zelfs 

gewoon ons werk niet meer doen.  

Kolonel: Mon pére, niemand mag een huiszoeking doen zonder formeel geschreven document. 

Er zijn veel dieven die zich voor Simba’s uitgeven. Maar dat kunnen wij niet dulden. 

Wij gaan daar onmiddellijk orde in brengen. Ik geef opdracht aan mijn soldaten om 

op iedereen te schieten die een huiszoeking doet zonder bevel, of het nu een Simba is 
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of niet. Men zal u voortaan met rust laten. Moest er een probleem zijn kom mij dan 

maar opzoeken. Ik zal er ook voor zorgen dat u alles terugkrijgt wat er is gestolen. 

(Black-out)  

Bernard: (in een ander licht) En dat gebeurde ook. We kregen wachters mee, die andere 

Simba’s wegstuurden en hoewel er nooit één werd neergeschoten, werden we haast 

nooit meer gecontroleerd. We genoten duidelijk van de bescherming van de kolonel, 

hoewel we niet wisten waarom. En achteraf gezien waren die huiszoekingen nog zo 

slecht niet, zo hebben we nog 5 flessen Martini teruggevonden. Wij hebben 

bovendien nog geluk gehad, want de koster van de kathedraal vond nog 5 Belgische 

vlaggen in de sacristie. We hebben ze maar begraven. Toch was er veel veranderd. 

De handelaars werden verplicht om alles aan veel te lage prijzen aan te bieden en 

toen die allemaal fait waren, dan werden de andere blanken verplicht om alles te 

verkopen aan vastgestelde prijzen. Wij hebben een klok voor een tiende van de prijs 

moeten verkopen, we hadden geen keuze. Hoewel ons geen fysiek geweld meer werd 

aangedaan, stierven er nog dagelijks andere mensen, meestal om onzinnige redenen. 

Deze duizenden mensen -en al die van deze mensen afhankelijk waren, zoals 

echtgenoten, kinderen, enzomeer- zijn de ware martelaars van dit regime. (Licht op 

een andere plaats. We zien hoe een aantal zusters het schouwspel van een executie 

achter volgen. We zien niets van de terechtstellingen, maar wel van de reacties erop) 

Op 5 september moesten we allemaal naar de oever van de Uele komen, waar een 

terechtstelling zou plaats vinden. Deze keer moesten de zusters ook aanwezig zijn. 

Zo-ook onze zwarte zuster Marguerite, wiens vader bij de gevangenen was.  

Stem door luidspreker: Wij zijn hier bijeen om de doodstraf te zien uitvoeren op de leiders van 

Radeco.  

Macrina: Moeten ze die mensen nu nog slaan? Is het nog niet erg genoeg dat ze moeten 

sterven? 

Nacissa:  Oh, kijk! Met speren en manchettes. Hoe onmenselijk. Zuster Marguerite, je moet er 

niet naar kijken. 



De laatste uren van een missionaris – Gie Beullens 

18 

Soldaat: Hé, zij moet toekijken. 

Stem door luidspreker: De eerste verrader krijgt zijn verdiende straf. (we zien weerzien bij de 

zusters) 

Soldaat: Mai-mai. (ziet dat de zusters wegkijken) Blijven kijken. 

Stem door luidspreker: De tweede zal worden geslagen tot de dood er op volgt (weer zien we hoe 

de zusters reageren op het geklop en gehuil dat uit de schermen komt).  

Soldaat: Mai-mai. Mai-mai. 

Stem door luidspreker: De derde krijgt de dood met de kogel.  

Marguerite: (hartstochtelijk) Ho! Papa  

Macrina: (De zusters gaan voor Marguerite staan) Dit moet je niet zien, meisje. 

Soldaat: (Trekt de zuster naar voor) Zij moet dit zien en roepen Mai-mai. 

Nacissa: Ben jij geen christen mens? Dit is onmenselijk. 

Soldaat: Wil jij daar (wijst naar executieveld) ook staan? Zij moet alles zien, zodat ze begrijpt 

wat er gebeurt met ‘praktiekers’. Zij heeft geluk dat ze een zuster is. 

Macrina: Waarom kiezen ze daar nu een kind uit? Wat gaan ze ermee doen? 

Giovanna: Het krijgt een revolver in de hand. 

Macrina: Ho, neen, dit is niet meer normaal. (ze weent. Er volgt een schot. Zuster Marguerite 

zakt in elkaar. De zuster nemen haar vast en zetten haar onder toezicht van de soldaat 

terug op haar voeten) Kom, nu moet je sterk zijn. (Sommige zusters beginnen te 

bidden) 

Stem van luidspreker: De doodstraf van de drie andere gevangenen is uitgesteld. Breng ze terug 

naar de gevangenis. Nu volgt een defilé van de paters en zuster voor de vlag van de 

partij. Leve het MNC. Mai-mai. 

Soldaat: Mai-mai. (Duwt lachend de zuster voort. De zusters bewegen langzaam af,) 

Marguerite: Hij was een godvruchtig mens. God zal hem goed ontvangen.  

Giovanna: Straks in de kapel gaan we allemaal bidden voor zijn zielenrust. (Af. Black-out) 

Gilbert:  Dat was de laatste keer dat we zo’n vernederend schouwspel hebben moeten 

doorstaan. 2 dagen nadien heropenden we, weliswaar niet zonder 
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personeelsproblemen, de scholen. De wereld draait verder. Jan Janssens wordt 

wereldkampioen en de volksrepubliek Kongo wordt uitgeroepen. We leven nu onder 

een communistisch regime. Zijn wij als blanken, alleen al door onze aanwezigheid, 

geen psychologische hinderpaal voor het oplossen van de problemen van de zwarten? 

De laatste drie jaar is er onder het volk heel zeker een soort afgunst gegroeid 

tegenover ons. Hun armoede is steeds groter geworden en onze rijkdom is gebleven. 

En de mensen kijken alleen naar feiten. Misschien had iedereen ons wel geplunderd, 

indien de soldaten niet zo streng waren geweest voor dieven. Je wordt een beetje 

zwartgallig, als je dit alles bedenkt in deze omstandigheden. Het grote verschil met 

1960 is, dat men nu het volk niet tegen heeft. Het moet natuurlijk mee doen, maar 

van directe haatgevoelens tegenover het nieuwe regime merk je niets. Integendeel 

zou ik bijna zeggen. 

Leonard: (tegen een oude neger) Wel, Francois, kon je niet uit je bed.  

Francois: Neen, ik ben bij de ‘Jeunesse’ en wij moeten ’s avonds onderduikers zoeken en dan 

mogen we ’s morgens uitslapen. 

Leonard: Gij, bij de ‘Jeunesse’. Ben je daar niet te oud voor? 

Francois: Ik ben zeker niet de oudste.  

Leonard: Kijk eens aan. Wat kan ik voor je doen, Francois? 

Francois: Ik kom je zeggen dat ik niet meer kom werken, want ik ga mee vechten in Yakoma. 

Ik wil die Amerikaanse communisten verslaan, Pater. Zij verwoesten ons land. 

Leonard: Maar jullie zijn toch de communisten, Francois. 

Francois: Neen, je vergist je, mon Père. 

Leonard : Dat zal dan wel.  

Francois: Kan ik wat gebedprentjes krijgen, Pater. Je weet dat ik een goed katholiek ben. God 

zal mij wel sparen. 

Leonard: Waarom ga je dan vechten, Francois, als je niet wil sterven. 

Francois: Wij moeten, Pater. Wij hebben geen keuze. Maar jullie moeten niet bang zijn. Heb je 

de redevoering van president Gbenye niet gehoord. Wij zijn niet tegen de godsdienst, 
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noch tegen missionarissen. Alleen tegen de Amerikaanse communisten. (Black-out. 

Guido op in ander licht) 

Guido: Op 14 september, de avond van Kruisverheffing, rond half negen arriveert hier een 

vrachtwagen met een aantal soldaten. We moeten allemaal mee, onmiddellijk. 

Ondertussen steelt men enkele radio's en al het geld van de communiteiten. Omdat 

broeder Leonard hardhorig was en niet onmiddellijk reageert, wordt hij geslagen en 

geboeid. Alles wordt overhoop gegooid. Onze hond gaat geweldig te keer, maar na 

een slag met een geweer zien we hem niet meer. Dan vertrekt de vrachtwagen naar 

de gevangenis. (licht aan op gevangenis. De broeders zitten op elkaar gepakt. Enkele 

kunnen zitten en er staat een ton die als toilet dienst doet. Stanislas gaat er op zitten. 

De anderen laten zien dat het verschrikkelijk stinkt. Er wordt geklopt. Zuster Paula 

komt binnen) 

Gilbert: Zuster Paula? Wat zijn we blij je te zien.  

Paula: Hoe is het mogelijk? Hoe kunnen jullie in deze ruimte ademen? Het stinkt hier 

verschrikkelijk. 

Guido: Zijn de zusters hier ook opgesloten, we hoorden er deze nacht wenen? 

Paula: Ja, maar die mogen straks naar huis.  

Guido: Gelukkig dat ze de zwarte broeders en zusters niet hebben opgepakt. 

Paula: We zouden maar al te graag jullie lot delen. 

Gilbert: Ik denk het niet. We moeten hier om beurten slapen. En broeder Leonard is al een 

paar keer flauw gevallen en voelt zich heel de tijd al misselijk. 

Stanislas: (die van de ton is afgekomen) Het is voor ons allen de verschrikkelijkste nacht, die 

we ooit hebben meegemaakt. Wat gebeurt er toch allemaal en waar zijn de broeders 

Marcel en Laurent, die ze deze morgen zijn komen halen.  

Paula: Die hadden ze nodig om hun auto’s te maken. Zij zullen straks terug komen en ik zal 

ze enkele hoogstnoodzakelijke spullen meegeven, zoals kussens, dekens en zeep. De 

zwarte broeder Abbé Jean heeft verteld dat er een bevel tot een veroordeling van alle 

missionarissen uit Stanleystad is gekomen. Maar de kolonel vindt het onzin, omdat 
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hier alles goed gaat. Hij heeft een telegram teruggezonden en wacht nu af. Ik ben 

gekomen om pater Leonard een spuitje te geven en hem mee te nemen naar het 

hospitaal.  

Stanislas: Heb je ook iets voor diarree? De meeste hier hebben er last van. 

Paula: Ja, ik zal het meegeven straks. Behandelen ze jullie goed? 

Guido:  Sommige soldaten zijn goed voor ons, anderen behandelen ons als vuile vis.  

Gilbert: Er zitten tussen de soldaten nog enigen die bij mij in de klas hebben gezeten. 

Leonard: En het tocht onder de deur. Het is hier ’s morgens erg koud. 

Paula: We zullen zorgen dat jullie wat nieuwe kleren krijgen en vers voedsel. 

Gilbert: Wat is er eigenlijk gebeurd dat ze nu toch de missionarissen willen? 

Paula:  Naar het schijnt hebben ze enkele Amerikanen gevonden die zich als paters hadden 

verkleed. Ze zijn op zoek naar zendmateriaal en andere spionnen. 

Guido: Dit zou wel eens serieuze problemen voor ons kunnen betekenen. (Black-out. 

Bernard stapt in een ander licht) 

Bernard: En dat was het ook. 3 dagen later werden we over slechte weg en onder voortdurende 

beledigingen naar Stanleystad gereden. Gelukkig beschermden onze begeleiders ons 

voor echte lynchpartijen. Toch kregen we regelmatig oorvegen of een slag van één of 

ander wapen. Men beschouwt ons blijkbaar als misdadigers met heel wat op hun 

kerfstok. Men riep overal: Mateka, wat in het Lingala 'boter' betekent, maar zoiets als 

'oorlogsbuit' moet beduiden. Na twee dagen van weinig eten, weinig slapen, veel 

slagen en vernedering komen we eindelijk als een bende clochards aan in 

Stanleystad. Na er de nacht te hebben door gebracht in de gevangenis worden we om 

6 uur gewekt voor het appel. Rond ons de gewone activiteit van een gevangenis: 

afslaan van gevangenen, een rij die naar het toilet mag, een andere die een wandeling 

mogen maken, een redevoering over het belang van een volksrepubliek en de taken 

van de volgzame burger. We worden op een vrachtwagen geladen en tot onze 

verbazing rijdt die ons naar de missiepost. (Black-out. We zien Monseigneur 

Jacques, die de paters verwelkomt, omringd door enkele zusters).  
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Jacques: Welkom broeders, welkom op onze missie.  

Laurent: Monseigneur, wat zijn we blij u levend te mogen ontmoeten. We hadden gehoord dat 

u was vermoord.  

Jacques: Zoals u ziet is dat niet het geval. Of anders ben ik een engel. Het mocht eens waar 

zijn. 

Gilbert: De berichten die we in Bondo ontvingen waren niet altijd zo correct.  

Jacques: Maar het klopt dat ze me hebben aangehouden en ter dood veroordeeld. Ik dank mijn 

leven aan de bevolking die tegen dit vonnis massaal op straat is gekomen. Maar u 

ziet dat ik niet zo goed ter been ben en dat is te wijten aan de vele slagen en 

kwellingen die de rebellen mij hebben doen doorstaan.  

Guido: Zijn we nu vrij, monseigneur? Of moeten we straks terug de gevangenis in? 

Jacques: (Lachend) Neen, neen! U bent weer terug vrije mensen. President Gbenye had jullie 

gezien in Bengamisa en had gevraagd wat jullie daar deden en waarom jullie 

gevangenen waart. Hij heeft gezegd dat het een schande was dat men jullie heeft 

aangehouden en dat hij een onderzoek zal instellen. Wij hebben hem ook 

geïnformeerd over het geld dat gestolen is bij jullie en daarover heeft hij ook beloofd 

dat het zal worden terugbezorgd. (Geeft enveloppe.) Hier is al een belangrijke som 

terug. Vanavond vertrekt u al weer naar Bondo. 

Laurent: Prachtig, want ik heb geen zin om hier nog lang te blijven. Al het werk dat daar nog 

op ons wacht. De abbé’s zijn daar nu alleen en zullen het niet onder de markt hebben 

met die klassen. 

Jacques: Geniet nog van de rust en schrijf misschien even iets op voor thuis, want er is hier 

vandaag een vliegtuig van het Rode Kruis en men heeft beloofd dat ze alle brieven 

vandaag nog meenemen. Het moet wel op papier van het Rode Kruis geschreven 

worden. 

Guido: Monseigneur, mogen wij u eens een dienst vragen, alstublieft? 

Jacques: Jawel, broeder. 
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Guido: Kunnen we niet wat propere kleren krijgen en een bad? (Iedereen lacht. Black-out. 

Gilbert loopt in een ander licht) 

Gilbert:  Je kan je niet indenken hoe de vrijheid smaakt als je er eenmaal van beroofd bent 

geweest. Hoe prettig was dan ook de sfeer bij het terugrijden. Er was een heuse 

autobus ter beschikking gesteld en de soldaten die ons begeleidde waren 

uitzonderlijk vriendelijk. We overnachten in Buta in het internaat van de zusters. 

Voor het eerst sinds 15 dagen in een echt bed. Wat een zaligheid. De dag nadien 

krijgen we een gekke autobuschauffeur, die halfweg een aanrijding veroorzaakt 

met… een termietenheuvel. Na de herstelling van de brokken neemt broeder Marcel 

het stuur over van de kamikaze. Met een prauw steken we de Uele over, wat het veer 

is weer kapot en zodoende komen we laat en moe terug aan in Bondo. Het ontvangst 

was anders dan verwacht. 

Bernard: Ha, onze eigen missie. Het is goed om weer thuis te zijn.  

Tovenaar: (Die opeens opduikt) Verraders! Had je nog niet genoeg verkeerd gedaan. 

Bernard: Wie we daar hebben!? Mijnheer de Tovenaar? Heb jij onze bezittingen beheerd 

tijdens onze afwezigheid? 

Tovenaar: Jullie zijn slechte mensen. Zeggen dat we van u stelen. 

Bernard: ’t Zal nog niet waar zijn. Ik denk dat hier niemand van ons kan zeggen dat je niets 

van hem gestolen hebt. 

Tovenaar: Ons gaan zwart maken bij de president? Ons gaan aanklagen daar in Stanleystad? 

Noemen jullie jezelf katholieke mensen? Verraders! 

Bernard: Wij hebben niks verteld. Men heeft het ons gevraagd. Trouwens, wij hebben dat geld 

niet gestolen.  

Guido: Laat het nu maar, broeder Bernard. Straks krijg je nog moeilijkheden 

Tovenaar: Dat is Kongolees geld, dat is niet van u, dat is van het volk. Wij hebben dat geld 

nodig om het volk eten en drinken te geven. Niet zoals jullie om het alleen voor 

jezelf te houden. Maar dat gaat hier zo niet aflopen. Ik zal er voor zorgen dat men dit 
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niet licht zal vergeten. Als je denkt om de Simba’s zo te mogen tergen, zal je vlug 

merken dat dat niet ongestraft blijft. (hij gaat woedend af) 

Guido: De stemming in Bondo is heel anders dan in Buta. 

Laurent: Of in Stanleystad. Men is hier duidelijk nog veel agressiever 

Gilbert: Niet overdrijven. Ik heb toch enkele mensen zien zwaaien naar ons als we door de 

‘cité’ reden. En al die joelende kinderen dan? (Zusters Narcissa en Alberta komen 

blij opgerend) 

Laurent: Die joelen achter iedere auto die hier voorbij komt. 

Alberta: Welkom thuis, Broeders. 

Narcissa: We zijn zo blij dat jullie terug zijn. 

Gilbert: En hoe is het hier? Alles goed met jullie? Is er nog nieuws, zuster? 

Narcissa: Hier valt alles nog mee, al hebben de Simba’s ondereen wel onenigheid. Ze gaan 

regelmatig met elkaar op de vuist en geven af op de leiders. Maar er is hier toch iets 

veranderd, want de Simba’s zijn de bromfietsen en auto’s komen terugbrengen die ze 

gestolen hadden. De commandant had er een briefje aangehangen dat ze van hier 

waren en hier terug moest gebracht worden. In Bili hebben de broeders slagen 

gekregen en die brave Amerikaanse dokter Carlson en alle Amerikaanse zendelingen 

zijn vermoord. De blanke handelaars en ambtenaren worden werkelijk het land 

uitgepest. 

Gilbert: En de school, hoe zit het daar mee? Is die nog open?  

Alberta: Alles is nog in orde. Dankzij broeder Pierre en broeder Henri. Ze weerden zich als 

een duivel in een wijwatervat als de Simba’s weer zogezegde huiszoekingen kwamen 

doen. 

Bernard: Geen grotere duivel als een broeder in de Kongo, nietwaar? (Ze lachen weer 

allemaal. Black-out. Guido komt op in een ander licht) 

Guido: We leefden in relatieve rust en vrijheid in het nieuwe Kongo. We worden met meer 

respect bejegend dan in andere streken. De missies van Mongo en Lobi zijn 

geplunderd en ook in Buta is de missie leeg gehaald. Maar sinds onze confraters uit 
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Buta zijn aangekomen is iedereen toch blijgezind. Een grote groep is aangenamer en 

ook veiliger. Meer en meer komen er berichten over verliezen van de rebellen Even 

was er hier zelfs alarm. Er zou een telegram zijn aangekomen waarin stond dat ‘de 

anderen’ in aantocht waren. De schoolkinderen werden naar huis gestuurd. Men 

vertelt, dat het nationale leger te Muma, op 90 km van Bondo, zou zijn. Op 

verschillende plaatsen zijn de paters bevrijd en onmiddellijk geëvacueerd. Zou dat 

hier ook gebeuren, als eenmaal..? Laten we daar nog maar niet aan denken. De 

spanning neemt toe. Morgen zou een blanke naar Bangassou mogen, om speciale 

medicamenten te halen voor een ziek kindje. Men wil brieven meegeven of tenminste 

de paters daar op de hoogte brengen, zodat die kunnen schrijven naar Europa.  

Gilbert:  Op zaterdag 17 oktober komt president Gbenye zelf op bezoek in ons dorp. Wij 

krijgen een ereplaats op de veranda van het staatsgebouw. President Gbenye wordt 

opgedragen in een draagstoel, zoals een blanke in koloniale tijden, en gaat tussen ons 

staan. Er volgt een groot defilé van alle scholen en soldaten, onder begeleiding van 

twee harmonieën. En dan zal Gbenye gaan spreken. (We zien de president omringd 

door de paters, terwijl we de fanfare de laatste noten horen spreken. Hij spreekt in 

een micro met veel galm)  

 President: Wij, Kongolezen, mogen niet vergeten waar wij van komen. Wij hebben, net als de 

Europeanen, een geschiedenis. De stammen, die deze natie hebben groot gemaakt. 

De wijzen van de stam, die ons hielpen om hier goed te leven. De medicijnmannen, 

die ons hielpen om boze geesten te verjagen. Daarna werden wij bezocht door 

Amerikaanse slavenhandelaars, die vele van onze broeders oppikten en ontvoerden 

naar hun land, om daar in onmenselijke toestanden als lastdieren op de velden te 

moeten werken en er uiteindelijk de dood te vinden. Dan volgde de kolonisatie, die 

een beschaafdere vorm van slavernij was. Uiteindelijk verkregen wij waar wij al die 

jaren recht op hadden de onafhankelijkheid. Maar die dreigt nu te niet te worden 

gedaan door Kasavubu en konsoorten, die het land verkopen aan imperialisten zoals 

Amerika, België, China en Rusland. (Er volgt applaus) 
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Bernard: (fluisterend tegen de broeder ernaast) Rusland en China? Ze staan blijkbaar toch niet 

onder communistisch bewind.  

President: Dit land moet eigen zijn aan zichzelf. Wij hebben een andere godsdienstbeleving dan 

de andere landen. Wij staan voor totale godsdienstvrijheid. Ikzelf ben katholiek, 

alhoewel niet meer praktiserend. Maar als katholiek wil ik mijn godsdienst niet 

opdringen aan het volk. Hij die katholiek is, moet dat blijven en zijn godsdienst 

ernstig beleven. Bijvoorbeeld, op gebied van huwelijk, slechts met één vrouw. Een 

mohammedaan kan drie vrouwen nemen. Een heiden kan heiden blijven en zoveel 

vrouwen nemen, als hij wil. Iedereen moet iedereen respecteren. De inlandse 

toverkunst moet uitgebuit worden, want daar zit veel goeds in. God heeft die 

krachten in de mens en in de natuur gelegd. Kijk, de kerk maakt veel fouten, maar 

men mag haar en haar dienaars niet veroordelen. Wanneer een priester slecht is, wil 

dat nog niet zeggen dat de Kerk slecht is. Deze paters missionarissen zijn goede 

mensen, zij zijn niet gevlucht, in tegenstelling tot zovele anderen. Hier in Bondo 

wordt ik door zovele blanken en missionarissen verwelkomd. Daarmee staat Bondo 

bovenaan de lijst van de hele provincie (Applaus van het publiek). In Buta, waar ik 

mijn opleiding bij de broeders maristen heb gehad, daar zijn ze wel gevlucht. Ik wil 

deze mensen niet veroordelen, maar ik vind het niet juist. Zelfs als ze schrik zou 

gehad hebben, waar blijft dan de liefde voor het martelaarschap? Ik ben bereid om te 

sterven voor mijn volk, ook al zou het vluchten van een staatshoofd naar het 

buitenland geen lafheid zijn, maar een zegen voor het volk. (applaus) 

Laurent: (fluisterend aan wie naast hem staat) Daarom dat de Simba’s zelf zeggen dat hij maar 

naar hier komt, omdat hij dan sneller naar Soedan zou kunnen vluchten, als het nodig 

zou zijn.  

President: Leve de volksrepubliek Kongo, leve het vrije volk Kongolezen. (Er klinkt overal 

Mai-mai en applaus. De president draait zich naar de paters. Schudt ze de hand). 

Dank u wel, om hier aanwezig te zijn. Er was veel volk. 
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Leonard: Ik mag u, mijnheer de president, bedanken voor de lovende woorden en voor het 

ontvangst in Stanleystad. We hadden nog niet de kans om u daar persoonlijk voor te 

bedanken. 

President: Dat behoeft geen dank. Het is mijn simpele plicht om dat voor u te doen. Is alles 

ondertussen verder geregeld? Met het geld en zo? 

Leonard: Zeer zeker, mijnheer de president, we hebben alles teruggekregen. We missen alleen 

nog enkele auto’s, een paar schrijfmachines, een filmprojector en bij de zusters zijn 

ook 39 koeien meegenomen, zonder dat er voor betaald werd. 

President: Ik zal zien wat ik nog kan doen. Vroeger gingen alle missionarissen ook te voet, die 

hadden daar allemaal geen last van. Dat waren pas echte helden. Dat is er 

tegenwoordig een beetje van af.  

Leonard: De tijden zijn ook veranderd, nietwaar mijnheer de President!? 

President: Er klopt toch ergens iets niet. Er gebeuren tegenwoordig ook veel minder wonderen, 

vind je ook niet? (Black-out. Bernard op in ander licht) 

Bernard: We kregen nog dingen terug en er werden zelfs Simba’s opgesloten, vanwege de 

diefstallen. Er leek eindelijk structuur in de leiding te komen. We kregen zelfs een 

beetje sympathie voor hen. Hoewel de berichten voor hen niet rooskleurig waren. We 

hoorden op de wereldradio dat de paters van Bumba en Boende, de kapucijnen van 

Takoma, de kruisheren van Bondo, de witheren van Buta, de paters en zusters van 

Lolo bevrijd zijn. Zo zal men nu thuis te horen krijgen dat we nog in leven zijn. Er 

wordt gefluisterd dat het nationale leger al op 17 km van Aketi zou gevorderd zijn. 

Als dat waar is zal het niet lang meer duren voor we bevrijd worden. (Pauze) Maar 

dan wordt het 28 oktober… (het licht gaat op in een kamer, die gevuld is met mannen 

en vrouwen) 

Arkin: Ik begrijp niet wat wij hier komen doen. Noorwegen is niet eens betrokken in deze 

oorlog.  

Gilbert: Het is duidelijk dat ze alle blanken willen verzamelen, zodat ze ons als gijzelaars 

kunnen uitspelen tegen het nationale leger en de huurlingen.  
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Guido: Ik vind dit geen prettig gevoel. Dit leegstaande huis in het verlengde van de 

aanlegsteiger aan het veer is het eerste wat het nationale leger ziet als ze Bondo 

binnenvallen.  

Gilbert: Misschien is dat wel de bedoeling. Ik geloof nooit dat we hier levend uitkomen. 

Arkin: Ik weet niet. Die soldaten waren zeer correct.  

Gilbert: Als je dit vergelijkt met wat we in de gevangenis hebben meegemaakt is dit het aards 

paradijs. 

Arkin: Zo’n ‘bewaakt verblijf’ is eigenlijk geen gevangenis. Het is een bescherming tegen 

onszelf, zegt men. Om te vermijden dat we door de zwarten worden aangevallen, 

vanwege de inmenging van de blanke huurlingen. 

Guido: Dat geloof je toch zelf niet? 

Leonard: Ik ben al tevreden dat ze ons niet meer hebben geslagen.  

Bernard: Hopelijk zullen de para’s hier rap zijn. Naar het schijnt is Stanleystad al gevallen.  

Arkin: Ik heb gehoord dat ze zelfs in Buta al zijn.  

Gilbert: Als je alle geruchten moest geloven, zou het een wonder zijn dat we nog niet bevrijd 

zijn. Je kan er allemaal geen staat op gaan. (Er klinken geweerschoten. Er is wat 

paniek.)  

Leonard: Daar zijn ze! 

Gilbert:  Zou je denken? 

Guido: Hopelijk denken ze niet dat wij rebellen zijn? 

Bernard: Het moet iets anders zijn, want de Simba’s reageren niet.  

Leonard: Er moet toch iets aan de hand zijn, want ik heb nog nooit zoveel Simba’s hier bij 

elkaar gezien. Het is verontrustend. 

Bernard: Ze worden hier verzameld om naar het front te Yakoma te gaan.  

Guido: Ja, zoals verleden week, zeker. Toen moesten er vrachtwagens vol vertrekken naar 

het front, maar ze weigerden te gaan. 

Bernard: Sommige zijn nog geen 16 jaar.  
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Guido: Ik heb er gelukkig nog geen van onze school bij gezien. Die laten ze voorlopig nog 

met rust. 

Gilbert: Je kan er niet zo goed aan uit. Gisteren waren ze poeslief en deze nacht hebben ze 

weer ‘sales Flamands’ zitten zingen en gortige praat zitten verkopen. 

Guido: Ze hadden hennep gerookt. 

Leonard: Dat moet een vies goedje zijn, die hennep, want dan doen ze raar. 

Bernard: Konden we maar terug naar de missie. Ik heb aan kolonel Vincent gezegd dat zo’n 

‘bewaakt verblijf’ ook thuis kon. Hij was daar wel mee akkoord, maar hij heeft ook 

niets te zeggen. (Er is weer drukte buiten. Geweerschoten, gejuich, ‘Mai-mai) Wat is 

er nu weer? (Men kijkt buiten) 

Leonard: Wat zie je? 

Guido: Er komt één of andere hoge piet naar hier. Opgepast! (Makondo komt op) 

Makondo: Goeie dag, Paters. Ik ben even langs gekomen om u mijn groeten over te brengen. 

Mijn naam is Makondo en ik ben hier de nieuwe commandant.  

Leonard: Het is vriendelijk dat u ons komt bezoeken. Kan U ons misschien ook vertellen wat 

er allemaal aan de hand is? 

Makondo: Bedoelt u waarom u hier bent opgesloten? (Leonard knikt) Omdat er Amerikaanse en 

Belgische vliegtuigen zijn ingezet in de oorlog. Er zijn veel onschuldige mensen 

getroffen, maar wees gerust, wij gaan u niets misdoen.  

Arkin: Wij, Noren en Nederlanders, hebben er toch niks mee te maken. Waarom zijn wij 

dan opgesloten?  

Makondo: Er zou een rebellie kunnen ontstaan tegen alle blanken en daarom beschermen wij u. 

Maar u mag terug naar huis, als u dat wil. 

Guido: Kan u die bende… ik bedoel de soldaten in de hand houden? 

Makondo: Ik heb, bij mijn aankomst, zelf onze wachters op de proef gesteld. Ik heb hen 

beschoten en ze lieten onmiddellijk hun post in de steek. Ze zitten in de gevangenis 

en zullen zwaar gestraft worden. Ik zal niet toestaan dat mijn bevelen niet worden 

opgevolgd.  
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Guido: Soms zijn ze toch nog agressief. 

Makondo: Dat zal allemaal snel veranderen. Maar ik kom u ook uitnodigen om aanwezig te zijn 

op mijn inhuldiging. Het zou mij plezier doen mocht u daar de mis doen.  

Gilbert: Ik begrijp niet dat u wilt dat wij uw inhuldiging meemaken, maar dat u ons hier 

verder opsluit. 

Makondo: Maar u hebt toch bewegingsruimte. U kan zich gaan wassen in de Uele en elke 

morgen gaat er iemand eten maken voor u. 

Bernard: Zou het niet evidenter zijn dat we dan op de missie zouden blijven. Daar kan u ons 

nog steeds bewaken? Waarom moet dat hier in deze woning? 

Makondo: U heeft gelijk. Ik zal ervoor zorgen dat u terug wordt gebracht. Ik hoop dan wel dat 

ik op u zal kunnen rekenen en dat u zich niet zal schuldig maken aan laakbare feiten. 

Indien ik ooit wapens of verborgen telefoons ontdek bij u zal ik u ter plaatse laten 

doodschieten.  

Leonard: U zal bij ons geen wapens of zendmateriaal vinden, dat garandeer ik u. Wij zijn 

missionarissen, geen soldaten. 

Makondo: Goed. Kan ik dan straks op uw aanwezigheid rekenen? 

Leonard: We zullen er zijn. 

Makondo: Dat is dan geregeld. (gaat af) 

Bernard: We kunnen niet anders. 

Leonard: We moeten maar geen problemen maken. We maken meer kans om het er levend van 

af te brengen. Als we meewerken, kunnen we meer gedaan krijgen en dat komt ook 

de school ten goede. (Simba komt op) 

Soldaat: Ik laat een vrachtwagen komen om jullie terug te brengen. Het liefst van al zou ik 

jullie ineens naar Bangoussie laten rijden, maar dat mag niet.  

Bernard: Jij bent een goede jongen, Vincent. Maar we willen niet vluchten. We hebben nog 

veel werk hier. 
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Soldaat: Dat begrijp ik niet. Ik zou zelf vluchten, als ik niet het risico zou lopen om zo te 

sterven voor het vuurpeloton, zoals twintig deserteurs vandaag. (Er klinken 

geweerschoten in de black-out. Gilbert komt op in ander licht). 

Gilbert: We zitten weer thuis en er lijkt niets aan de hand. Van de bewaking is al bijna geen 

sprake meer, ook al barst het hier in de missie van de Simba’s. We bewegen ons 

echter als vrije mensen weer tussen de bevolking, die weer blij was om ons te zien. 

De scholen zijn gesloten uit angst voor bombardementen. Maar alles gaat nu vlug. 

Aketi valt op 3 november. Er worden twintig blanken en vierhonderd burgers 

gedood. Eén blanke wordt bovendien nog als represaille doodgeslagen. Hier in 

Bondo lijkt er niets aan de hand. Wij worden zelfs opgehaald om een voetbalmatch te 

spelen tegen de rebellen. We denken er even aan om ze te laten winnen, maar 

uiteindelijk kan ons sportief gevoel dat niet opbrengen en winnen we de wedstrijd 

met 4-1. Na de wedstrijd roept de kolonel “leve de Europeanen”, waardoor we de 

indruk krijgen dat hij ons graag mag. Elke dag horen we nieuwe berichten over het 

vorderen van het nationale leger, maar die berichten worden later weer 

tegengesproken. Via de radio komen we te weten dat men de Belgen en Amerikaanse 

missionarissen zal vermoorden als men Stanleystad zal belegeren. We zijn dus de 

gijzelaars van de rebellen, ook al zijn die nu vriendelijker dan toen we dat niet waren. 

Op 24 november landen de Belgische para’s op Stanleystad en in Bondo zorgde dat 

voor ongeziene taferelen. We worden van ons bed gelicht en moeten ons habijt 

uittrekken. We worden weer in het huis aan het veerpont ondergebracht. Een dag 

later komt Makondo, die nu majoor is geworden, pater Vissers halen. (Licht in bureel 

aan) 

Makondo: Wordt U goed behandelt, pater? U hebt toch gegeten, nietwaar? 

Vissers: Ja ja. Geen probleem. Het is natuurlijk niet prettig om opgesloten te zitten. 

Makondo: Het heeft eigenlijk ook geen zin om jullie gevangen te houden. De Belgen zullen 

morgen hier zijn en dan zal ik vermoord worden. Ziet u, pater, mijn soldaten willen 

betaald worden of er dreigt muiterij. Maar er komt geen geld van Stanleystad meer. 
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Als u mij nu eens een miljoen frank schenkt dan zal ik de missionarissen vrij laten. 

Wat denkt u er van? 

Vissers: Mijnheer Makondo, u bent altijd goed voor ons geweest en sinds u hier bent 

aangekomen is er discipline. Moesten de para’s hier binnenvallen, zullen wij een 

goed woordje voor u doen.  

Makondo: Dat is zeer vriendelijk. Ik ben een christen, ziet u. Ik zie in de paters geen vijanden, 

maar redders van zielen. Bovendien hebben we uw paters-garagisten nodig om de 

auto’s te doen werken. Zij zijn de enigen die daartoe in staat zijn, in deze streek. 

Vissers: Ik zal u dat geld geven, maar geef me dan uw woord dat de missionarissen niets zal 

overkomen, zolang u het hier voor het zeggen heeft. 

Makondo: Geen probleem, dat beloof ik u. We zullen hier trouwens niet lang meer blijven. 

Waarschijnlijk vluchten wij allemaal de grens over.  

Vissers: Als jullie vluchten, wat kan er dan allemaal niet gebeuren? Als er geen gezag meer 

is, dan zal men zeker plunderen. Vluchtende soldaten zijn tot alles in staat. 

Makondo: Misschien moeten jullie je maar even in de bossen verstoppen. Ik hou u in ieder 

geval op de hoogte van wat er staat te gebeuren. Kan ik dan nu het geld krijgen? 

(Black-out. Licht aan op de andere kant) 

Guido:  En zo kochten we onszelf los. Twee dagen bleven we wachten op de Belgische 

para’s, maar ondanks ze tot op 120 kilometer van Bondo kwamen, stuurden ze geen 

regiment naar Bondo, waar op dat moment geen Simba was te bespeuren. De dag 

nadien kwamen die met bosjes uit de brousse terug en begonnen aan 

vergeldingsacties. Een aantal zwarten werden vermoord en een paar opgesloten 

blanken lieten het leven. Andere blanken werden losgelaten nadat ze zwaar waren 

toegetakeld. Achteraf bleek het betalen van het losgeld dus een goede beslissing te 

zijn geweest. Ook worden er steeds weer vrouwen verkracht. Op een zekere dag 

komt mevrouw Legros vragen om een abortus. Ze wordt bijna dagelijks verkracht 

door Simba’s, sinds haar man in de gevangenis opgesloten zit. Ook de zusters 

worden lastig gevallen, maar voorlopig kunnen ze met wat geld de belagers verjagen. 
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Zelfs majoor Makondo is op zoek naar een blanke vrouw, ook al zal hij hier niet lang 

meer blijven, nu hij wordt overgeplaatst naar Buta. Bijna 3 weken leven we in 

relatieve rust. Het leven is weer even sloom als voor de oorlog. Alleen de 

aanwezigheid -of beter gezegd de drukte- van de Simba’s maakt het allemaal anders. 

En dan is er nog de zenuwachtigheid over een eventuele bevrijding. Kunnen we 

Kerstmis nog in België vieren of niet? Op 19 december worden we verzameld en 

naar Buta gevoerd. Heeft majoor Makondo, die nu kolonel is, daar voor gezorgd? Na 

een dag van onrust wordt het daar even rustig als het in Bondo was. Men kan naar de 

mis gaan, de zusters gaan bezoeken, de stad in lopen, enzomeer. Alleen kan men het 

apostolaat niet uitoefenen en dat is voor velen een zware beproeving. Alleen broeder 

Laurent geeft nog wat Franse les aan de Simba’s en hij wordt door hen op handen 

gedragen. In deze sfeer van ‘vrede op aarde’ wil kolonel Makondo dat er een mooie 

middernachtmis komt. (We zien hoe de mis wordt opgedragen door pater Vissers, 

gevolgd door de paters en de zusters. Makondo zit in een zeer statige zetel.) Hij heeft 

iedereen uitgenodigd, maar buiten de soldaten, de missionarissen en de zusters 

verschijnt er geen kat. Toch genoot Makondo van zijn mis. (Licht op Guido uit) 

Vissers: En op de nacht van zijn lijden, nam hij het brood in zijn handen, dankte de heer en 

brak het om het te geven aan zijn leerlingen, met de woorden: neem en eet, want dit 

is mijn lichaam. (Makondo neemt zijn revolver en schiet in de lucht. Men schrikt) 

Wat…? 

Makondo: Doe verder, pater. 

Vissers: Waarom doe je dat? 

Makondo: Het is mijn bijdrage aan de middernachtmis. 

Vissers: In godsnaam… (Makondo doet teken dat hij verder moet doen) Zo-ook nam hij de 

beker in zijn handen, dankte de heer en reikte hem over aan zijn leerlingen, met de 

woorden: drink want dit is mijn bloed, als het eeuwigdurend verbond, doe dit om mij 

te gedenken. (de revolver knalt weer) 
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Makondo: (tevreden) Vrede aan alle mensen van goede wil. (de paters en zusters zitten met de 

handen aan het hoofd vol ongeloof te kijken. Black-out. Licht aan op Gilbert) 

Gilbert: Na dit incident werd alles weer rustig. Ik werd gevraagd om notenleer te geven, want 

de kolonel wil een echte fanfare op de defilés. De kolonel is duidelijk op 

vrijersvoeten, want hij is niet weg te slaan bij de zwarte zusters. Voor hun nieuwjaar 

beval hij zijn troepen om geen enkel schot te lossen op 1 januari. We hopen nog 

steeds op een bevrijding, maar onze illusies zijn de kop reeds ingeslagen door het 

gebrek aan enige activiteit op dit vlak. Tot… (licht aan, de paters zitten ergens te 

lezen. Guido staat aan het venster. Geweerschoten en opeens een ontploffing).  

Guido: Heb je dat gehoord. Dat is een kanonschot. Dat was toch een kanon, hé? 

Stanislas: Ja, dat is raar. Dat is de eerste keer… 

Bernard Denk jij wat ik denk? 

Guido: Ik denk dat het nationale leger komende is. (ziet iets op de straat) Kijk, de Simba’s 

gaan lopen. Ik denk dat de bevrijding is begonnen. 

Bernard: Laat ons hopen dat ze ons niet bombarderen. (Er wordt opnieuw geschoten en men 

hoort lawaai) 

Guido: Zie nu toch eens hoe ze maken dat ze wegkomen. 

Stanislas: Hoe zou je zelf zijn? Kom nu maar van dat raam weg, straks krijg je nog splinters in 

je ogen. 

Guido: Moeten we niet in de kelder schuilen, of zo? 

Bernard: En dan onze bevrijding missen? Ik blijf hier wel. 

Stanislas: Misschien kunnen we toch maar beter naar beneden gaan. Of in de kapel, misschien. 

Guido: (luistert, het is stil) Het is gestopt. De straten zijn leeg, iedereen is weg. Ik zal content 

zijn als dit over is. Ik zou graag weer eens naar huis gaan. Zo’n jaar zonder de 

familie te zien, dat is toch niet prettig. 

Gilbert: Weet je wat ik het meeste mis? Het gehakt. Ik weet niet, maar het gehakt van 

Liedekerke is lekkerder dan dat van hier. Er is geen beter dan dat van Liedekerke.  

Guido: Een goede trappist. 
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Bernard: Dat is nostalgie, mannen.  

Guido: Mis jij België dan niet? 

Bernard: O jawel, ik probeer er alleen niet aan te denken. (opeens vliegt de deur open en 

Makondo stapt binnen. Hij lijkt zeer tevreden)  

Makondo: Zijn hier geen Simba’s binnen gevlucht? 

Bernard: Neen. Waarom? 

Makondo: Ik simuleerde een aanval om te zien wie er zou meevechten. De deserteurs zullen 

gestraft worden. Stel dat het echt was geweest, wat voor figuur zouden we dan 

geslagen hebben. (gooit wat brieven op de tafel. De paters gaan er naar kijken) Hier, 

ik heb nog wat post voor jullie uit Bangassou meegebracht.  

Guido: Oh, dank je wel. (de anderen beamen dit)  

Makondo: En er zullen er nog meer volgen. (af) 

Gilbert: En omdat het vandaag betaaldag is van de soldij, heeft hij weer wat geld bespaart. 

Het is een sluwe vos. 

Guido: Een brave sluwe vos. Wij hebben België nu al, maar België zal nog even op ons 

moeten wachten. (licht gaat uit en Bernard stapt in een ander licht) 

Bernard: En het zou langer duren dan we dachten. Een maand later was er een probleem met 

de bevoorrading. Uit Stanleystad kwam niks, Aketi was gevallen en een puinhoop. 

Alle koeien waren geslacht en alle kaas was op. Het was dan ook de kolonel zelf die 

voorstelde om een vrachtwagen naar de grens te sturen. Zieke broeders en zusters 

mochten zo mee naar het buitenland en verder naar België, en zo kon ook eten 

worden meegebracht. De eerste keer durfden we nog wel geen brieven meegeven, 

maar omdat er zoveel brieven langs die weg aankwamen, werd dit de manier om 

weer met het thuisland te communiceren. Broeder Guido ontdekt dat zijn vader al 3 

maanden is overleden, maar heeft zo de gelegenheid om zijn familie alsnog te 

troosten met dit verlies. Ook mochten zuster Paula, zuster Rita en broeder Marcel 

vertrekken voor een verlof in België. Ze moesten echter twee maanden later terug 

zijn. Dat doen ze ook en dan mogen er weer twee paters en een zuster weg. De reden 
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van zoveel goodwill blijkt later als zuster Patricia, een zwarte zuster, door de kolonel 

wordt geschaakt. Ze zal nog veel keren zorgen dat de zusters en missionarissen 

gespaard blijven van enig leed. Er kwam nog wel een bevel van Stanleystad om de 

missionarissen terug in alle missieposten te verdelen, maar gelukkig is dat niet 

uitgevoerd. Het feit dat we zouden gescheiden worden bracht zo’n 

onveiligheidsgevoel teweeg, dat we er verschillende nachten van wakker hebben 

gelegen. De bevrijding zou zodoende veel moeilijker zijn geweest. 

Guido: In België probeerde men een oplossing te vinden voor ons. Maar het afsluiten van de 

grens naar Soedan, waarlangs wapens werden binnengesmokkeld, was belangrijker 

en slechts toen dat in mei 1965 gebeurde werd er overlegd om ons te komen redden. 

Een verrassingsaanval was niet mogelijk en Buta was zoiets als een bolwerk van de 

rebellen geworden. Men hoopt op de medewerking van de kolonel om de 

missionarissen te redden. Op 23 mei was het leven nog als alle dagen ervoor (licht 

aan in kamer. Paters zitten te kaarten, zusters kijken naar een Slapstickfilmpje, 

zonder dat we het scherm kunnen zien. Pater Vissers komt binnen. Hij doet zijn helm 

af en dempt zijn zweet weg. Hij gooit wat brieven op de tafel, die onmiddellijk 

worden rondgedeeld). 

Vissers: We zullen niet meer naar Bangassou kunnen, want de grens wordt afgezet. Iedereen 

die er nog langskomt, mag niet meer terug. 

Macrina: Zijn de nationalisten dan al onderweg? 

Gilbert: Het zal nu niet lang meer duren. 

Giovanna: Dat zeggen we nu al jaren. Ik geloof er niet meer in.  

Gilbert: Er is nu toch wel meer spanning en als we zien hoeveel gewonden we nu in het 

ziekenhuis hebben, maak ik er toch uit op dat er stevig gevochten wordt. 

Guido: Er is nu meer discipline, dat is alles. Als ze niet meedoen worden ze neergeschoten. 

Giovanna: Het zijn vooral de kinderen die worden neergeschoten. Is het je al opgevallen dat de 

ouderen als gewonden binnenkomen, terwijl de kinderen van het front nooit 

terugkeren?  
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Gilbert: Ik hoorde dat ze voor de vuurlinies worden gezet met speren en lansen, omdat er niet 

genoeg geweren zijn.  

Macrina: En heb je nog voetbaltruitjes gekocht? 

Vissers: Ja, de kolonel zal tevreden zijn.  

Gilbert:  Hopelijk spelen zijn leeuwen dan beter. Verleden zondag trok de match op niks. 

Guido: We hebben toch goed gelachen. Vooral met die dikke commandant die over zijn 

eigen voeten viel. (ze lachen)  

Vissers: En hoe is het hier? 

Gilbert: Nog altijd hetzelfde. De kolonel zit nog regelmatig bij de zusters. Patricia, zijn 

vrouw, zorgt er nu voor dat hij als een echt christen leeft. Hij vertelt altijd dat als de 

Amerikanen komen hij zal zeggen: hier zijn de missionarissen, ik heb ze voor u 

bewaard.  

Giovanna: Als dat maar waar zal zijn.  

Laurent: Ik heb in de les vandaag vernomen dat er twee gezanten komen van de kameraden uit 

Egypte. 

Vissers: Als jij zo les geeft aan die officieren zeggen ze dan iets van het front? 

Laurent: Ze zijn niet spraakzaam. Volgens hen wordt de kring rond Buta steeds kleiner. 

Yakoma, Argo en Bambili zijn al gevallen en men zegt dat Titule nu ook niet lang 

meer stand houdt. (Opeens wordt er geklopt. Guido gaat opendoen). Wie kan dat nu 

nog zijn? (Guido op met twee mannen.) 

Man 1: Goeie avond, wij zijn twee journalisten. We hebben de toestemming van de kolonel 

om jullie te interviewen. 

Man 2: In Leopoldstad beweert men dat de rebellen alle blanken vermoordden en opeten. 

Wij kunnen nu met onze eigen ogen zien dat dit niet het geval is. 

Gilbert: Zijn jullie die Egyptenaren, die zijn aangekondigd? 

Man 1: Inderdaad. 

Gilbert: En jullie zijn journalisten? 

Man 1:  Inderdaad.  
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Man 2: We hopen dat u ons alles zal vertellen over hoe jullie hier worden behandeld. Hebt u 

niet over de Simba’s te klagen? 

Vissers: Neen. We worden goed behandeld.  

Man 1: Is er niets wat u als ongemak zou kunnen beschouwen?  

Man 2: Voelt u zich hier niet een gevangene? 

Vissers: Niet echt. We worden op handen gedragen door de plaatselijke bevolking en we 

worden gerespecteerd door de Simba’s. 

Man 1: Krijg je de mogelijkheid om je politiek te uiten? 

Gilbert: We zijn hier voor de geestelijke zorg, niet om aan politiek te doen. 

Man 2: Maar je hebt toch een mening over de politieke toestand? 

Gilbert: Wij hebben daar geen mening over, neen.  

Man 1: Zeer goed. Het volk heeft het echt goed in deze regio. De Simba’s zorgen goed voor 

hen en zijn de enige uitkomst voor een welvarende democratie. 

Man 2: Misschien zou u moeten bidden dat er snel vrede komt, zodat de bevolking niet hoeft 

te lijden onder een oorlog. Laat ons hopen dat de goede zaak het wint van de 

agressie.  

Vissers: Dat zullen we zeker doen. 

Man 1: Goed, dan zullen wij u maar verder laten. Nogmaals bedankt (geeft een hand terwijl 

de andere man een foto neemt). En ik mag hopen dat we elkaar binnenkort in een vrij 

Kongo zullen terugzien. (ze gaan af). 

Vissers: Wat kwamen die hier zoeken? 

Giovanna: Wat publiciteit voor de rebellen, zo te zien. 

Macrina: Over de duizenden onschuldige slachtoffers werd niet gesproken. 

Gilbert: Het waren zeker twee journalisten. (men lacht, black-out. Bernard staat in een ander 

licht) 

Bernard: De dag nadien was het Hemelvaart. Het moet toen geweest zijn dat daarboven onze 

Heer besliste om ons bij hem te halen. Zaterdagen waren meestal onrustige dagen en 

zaterdag 29 mei was geen uitzondering. Niemand vermoedde enig onraad toen we 



De laatste uren van een missionaris – Gie Beullens 

39 

door de Simba’s werden opgepakt. Zowel de paters als de zusters moeten alles 

afgeven. Alles wat we nog over houden is onze zakdoek en een paternoster. We in-

stalleren ons zo goed mogelijk en proberen een uiltje te vangen. Die nacht volgen 

nog drie inspecties. Moe en moedeloos begint de zondag: de dag des Heeren. (Black-

out. We zien weer de scène van het begin, alleen zijn er ook paters aanwezig. Gilbert 

gaat erbij zitten. De sfeer is duidelijk bedrukt en angstig). 

Guido: Pater Vissers, mag ik u om de absolutie vragen? 

Vissers: Ik zal iedereen hier de absolutie geven. Het ziet er niet goed uit en we kunnen ons 

beter voorbereiden. 

Macrina: Je moet je niet laten gaan. De kolonel heeft ons altijd zijn bescherming beloofd. Het 

is niet de eerste keer dat we denken dat het ermee gedaan is. 

Nacissa: En zuster Patricia is er toch ook nog! Ik noem haar nog altijd zo, in plaats van 

mevrouw de kolonel. 

Vissers: De kolonel is duidelijk niet meer de gezagsdrager. Er is kritiek gekomen op zijn 

beleid door de generaals. Hij moet bijdraaien. Die Egyptische journalisten hebben er 

zeker iets mee te maken. Zag je hoe ze de Simba’s leerden om te gaan met de 

geweren die uit Soedan waren aangevoerd? (Er komt een soldaat binnen) 

Soldaat: Kolonel Makondo heeft bevolen alle paters voor het volksgerecht te veroordelen tot 

de doodstraf. Het vonnis zal onmiddellijk voltrokken worden. Allemaal meekomen. 

(De paters en zusters staan recht) De zusters moeten blijven zitten. Alleen de paters. 

Giovanna: Waar worden ze dan van beschuldigd? 

Soldaat: Ze hebben de Amerikanen gewaarschuwd en naar hier geleid door middel van een 

geheime zender. Ze hebben ook verraders en deserteurs beschermd.  

Giovanna: Dat kan niet. 

Vissers: We hebben nooit een zender gehad of gezien. En nog minder iemand beschermt. 

Soldaat: Ik geloof je, Pater, maar ik heb hier niks te zeggen. 

Macrina: Je kan toch geen onschuldigen vermoorden. Is dat niet tegen jullie erecode? 

Soldaat: Ik doe maar wat men van mij vraagt, zuster. Ik stuur je de kolonel wel even. 
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Nacissa: (brengt waterfles aan) Geef ze dat water dan mee. 

Soldaat: Hou die fles maar voor jezelf. Dat hebben zij niet meer nodig. (Hij drijft de paters 

weg, voor hem. Black-out. Gilbert in licht).  

Gilbert: Alle paters en broeders worden ontkleed buiten gebracht en de handen op de rug 

gebonden. De droeve stoet wordt begeleid door zingende Simba's. Aan de Rubi 

gekomen worden we één voor één gedood en onze lijken in 't water gegooid. Enkele 

rebellen, leerlingen van broeder Laurent, wilden zijn leven sparen en hadden hem 

van ons afgezonderd. Ze probeerden hem de rivier over te zetten, zodat hij kon 

vluchten. Andere rebellen zagen het en gingen er niet mee akkoord. Ze schieten hem 

daar ter plaatse neer. Hij is onmiddellijk dood. Zijn been wordt afgesneden en een 

woeste simba gaat ermee naar de zusters, die het moeten aanraken. Wij hebben niet 

lang geleden en zijn niet gefolterd of in stukken gesneden, zoals duizenden anderen, 

blanken en zwarten. De zusters zijn als oorlogsbuit meegenomen door de rebellen en 

worden slechts 25 dagen later in de brousse bevrijd van hun vernederend lot. Wij 

gaven ons leven voor wie we lief hadden en we verheugen ons, want we zijn nu echt 

voor altijd in Afrika en eeuwig bij de Heer. (spot op zuster) 

Zuster: Bakei na liwa, kasi bakei na esengo !!! (Betekent: ze gingen naar de dood, maar ze 

ging in vreugde) 

 

Doek 


