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Drie-eenheid.
Het spreken over God als een Drie-eenheid is een centraal gegeven in
het christelijk geloof. Hoewel het als dogma pas expliciet voorkomt in
de geloofsbelijdenis van Athanasius, zijn de beide andere algemeenchristelijke geloofsbelijdenissen ook onmiskenbaar volgens een
trinitarisch schema opgebouwd. De Drie-eenheid heeft dan ook een
vaste feestdag meegekregen, de zondag na Pinksteren, als de Heilige
Geest over de aarde is uitgestort en zo het drietal van de goddelijke
presentie vol heeft gemaakt.
Nu is het niet vanzelfsprekend om over God in termen van een
Drievuldigheid te spreken. In de eerste plaats is het een uitdrukking die
als zodanig in de Bijbel nergens terug te vinden is, al noemt het
zendingsbevel (Mt. 28:19) wel uitdrukkelijk de doop in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in de tweede plaats rekent het
Christendom zich tot de monotheïstische godsdiensten, geheel in de lijn
van het gebod om naast de Ene geen andere goden te aanbidden. Het
valt dan ook niet mee om aan anders-gelovigen uit te leggen, dat we
net als de Joden en de Moslims in één God geloven, ook als we spreken
van drie goddelijke personen. En ook voor onze wetenschappelijk
ingestelde medeburgers is het moeilijk te aanvaarden dat soms drie
gelijk kan zijn aan één.
Voor mij wordt het geheim van de Drievuldigheid het meest duidelijk
als je kijkt naar de werkelijkheid achter de gestalten. In God de Vader
openbaart zich de Schepper, die uit liefde tot ons alles in het leven
heeft geroepen. In Zijn Zoon Jezus Christus openbaart zich diezelfde
God, wiens liefde zo groot was, dat Hij het niet kon verdragen om op
een afstand te blijven, maar die naar ons toe gekomen is om ons
persoonlijk de weg naar het heil en het geluk van een leven-inverbondenheid te tonen. En in de Heilige Geest komt ons diezelfde God
nòg nader door in ons leven binnen te gaan en ons te bezielen en van
binnenuit enthousiast (=in God zijnd) te maken. Als drie gestalten
vullen ze elkaar aan in hun werking, maar het gaat steeds om dezelfde
ene God, die Zichzelf voor ons in liefde geeft en die Zichzelf steeds
dieper in het hart laat kijken.
Het gevolg van die beweging kan niet anders zijn dan dat wij ook onze
verscheidenheid niet koesteren als bron van tegenstellingen, maar dat
wij - over kerkgrenzen heen - ons verenigd weten tot één Kerk, één
lichaam met Christus als hoofd. Dat betekent uiteraard niet, dat we dan
ook allemaal aan elkaar gelijk moeten gaan worden en hetzelfde
moeten gaan doen. Juist in onze veelkleurigheid en meerstemmigheid
kunnen we getuigen van een God, die met ieder van ons op een eigen
wijze in gesprek gaat en op weg is.
JHB
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Kerkraad
De vergadering van 6 mei begonnen we iets vroeger, 19.30 uur; we
hadden de catechesekandidaten Ben en Jonathan uitgenodigd voor een
gesprek met het oog op hun belijdenis, zondag 6 juni. Na het lezen van
Psalm 138 en de verwelkoming werden hun een paar vragen gesteld.
De eigenlijke kerkraad begon een half uurtje later. We bekrachtigden
de notulen van de vorige vergadering (1/04) legden de agendapunten
vast. Daarna evalueerden we de erediensten van de afgelopen
zondagen = 7/04 t/m 5/05, waarvan
zondag 14/04 met een
gastpredikant; we hadden als bijzondere diensten 19/04 Goede Vrijdag,
een gezamenlijke dienst in de Zandpoortkerk, met viering van het
Heilig Avondmaal en 21/04 Pasen, voorgegaan door onze predikant. We
evalueerden deze diensten als goed!
We bespraken de correspondentie. We begonnen daarna aan de
Themata. Het eerste punt zijn altijd de komende zondagen van de
maand, die zijn, 12/05 een dienst met gastpredikant – 19/05 een
dienst met bevestiging van de verkozen Kerkraadsleden en 26/05
gewone kerkdienst beide gedaan door onze predikant. We hadden het
over de vluchtelingen, altijd een terugkomend onderwerp, een
onbekend aantal is voorlopig gevestigd in de gebouwen van het oude
ziekenhuis op de Zwartzustersvest. De meeste spreken en verstaan
Engels of Frans. We hebben al enkelen van hen op bezoek gehad in de
kerkdiensten.
We bekeken de verschillende lijsten, stemgerechtigde leden, nog aan te
passen (om stemgerechtigd te zijn moet je minstens 3 maal in een
gewone kerkdienst aanwezig zijn) – te bezoeken ouderen –
kindernevendienst en ook het jaarplan 2019 werd aangepast
(verlofdagen kerkraadsleden). We maakten afspraken voor de
kerkraadsverkiezingen van 5 mei en de bevestiging van de verkozen
kerkraadsleden op 19 mei. We bespraken de Open Kerkdagen van 1 en
2 juni, we hebben tijdens de bezoekuren enkele orgelisten bereid
gevonden om het beste van hun kunnen te geven. We hadden het nog
over de Gebedsdienst Online en de Facebookpagina. De verjaardag 175
jaar kerk in Mechelen kwam nog aan bod en de locatie voor de
receptie, normaal gezien de Keldermanszaal in het stadhuis is
gereserveerd, maar de stad kan nog op het laatste moment deze
locatie claimen voor een stadsdoel - later meer hierover!
We spraken nog over de inhoud van het Kerkblad, op de ingezonden
berichten/artikelen waren enkele negatieve reacties. We besloten om in
het vervolg meer Christelijke geïnspireerde artikelen/berichten in het
Kerkblad te zetten. We bespraken nog de “eerste zondagen” van de
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maand, we vervangen dit door “een zondag in de maand”, voor mei
zijn dit de verkiezingen Kerkraad – juni een gastpredikant – september
Startzondag – oktober Gezamenlijke Gemeente uitstap met de
Zandpoortkerk – november Hervormingsdienst en december jubileum
van onze kerk en Advent. Voor Profest besloten we een Groepsfoto te
maken na een Kerkdienst (zie pagina 15, nvdr).
We hadden het nog over de nodige werken in de kerk, vochtproblemen
– schilderwerken – nazicht elektriciteit en afloop condenswater
verwarming. Er moet nog een verzekering worden afgesloten voor de
inboedel van de kerk, hier wordt aan gewerkt. Op de valreep
evalueerden we het kleine concert dat in de kerk werd gegeven, helaas
door een fout van de organisatoren waren er heel weinig toehoorders!
We overliepen de verschillende verslagen, kindernevendienst –
catechese – senioren – diaconaat – zending – pastoraat en groot
kerkverband. We noteerden de punten voor de volgende vergadering,
na de rondvraag sloten we de vergadering af. We bedankten Mani,
uittredend kerkraadslid, voor de afgelopen 4 jaar trouwe dienst en
spraken de wens uit, haar ooit terug in de kerkraad te mogen
opnemen. We eindigden met het lezen van een avondlied uit onze
bundel. Volgende vergadering hopen we te houden op maandag 3 juni.
Als u iets te zeggen hebt of iets wil melden, laat het ons weten!
Georges

Samenstelling kerkenraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Xavier Van Lierde
Diaken:
Georges Vandensavel

015 - 20 51 54
015 - 41 31 85
015 - 31 97 64
0485 - 71 71 08
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen
12
12
16
17
28
28

juni
juni
juni
juni
juni
juni

Fahmi Maghi
Nathalia Nafarin
Maria Camps Wwe. Van Rooyen
Lutgarde Van Goethem Wwe. Denivelle
Paul Cornelis
Hugo Wilmaerts

Al deze jarigen wensen we een fijne verjaardag maar bovenal Gods
rijke zegen voor de komende tijd.
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Agenda
01-02 juni
03 juni
06 juni
09 juni
13 juni
17 juni
23 juni

Open Kerkendagen
Kerkraad, 19u30 Kerkzaal
Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
Belijdenis Ben en Jonathan, 10u Kerk
Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
Doop Eline Dirlik, 10u Kerk

Zieken
Ten gevolge van een ongelukkige val, waarbij hij verscheidene
rugwervels heeft bezeerd, is Karl Vandenbroeck voorlopig aan huis
gebonden. We wensen hem een voorspoedig herstel en gedenken hem
in onze gebeden.

Zomerdiensten
Evenals vorig jaar vieren we de kerkdiensten in de vakantieperiode
samen met onze zustergemeente Mechelen-Zuid. De eerste drie
zondagen van juli zijn wij te gast in de Zandpoortkerk. Omdat we
hebben afgesproken daarbij elkaars gewoonten te respecteren, vieren
we dan ook op zondag 7 juli samen het H. Avondmaal. Zoals in de
Zandpoortkerk gebruikelijk zijn daarbij ook niet-belijdende leden
welkom. Voor de zondagen 28 juli, 4 en 11 augustus verwelkomen wij
dan op onze beurt de leden van Mechelen-Zuid in ons kerkgebouw.

Belgisch-Duits Convent
Jaarlijks vinden er een conferentie plaats om de contacten tussen
protestanten uit België en Duitsland te stimuleren. Dit jaar vindt de
bijeenkomst van dit Belgisch-Duits Convent plaats van woensdagavond
28 tot zaterdagmorgen 31 augustus 2019 in België, en wel in de Oude
Abdij van Drongen.
Het thema zal zijn: Europa – Quo vadis? In welke richting ontwikkelt
zich Europa? En wat is de bijdrage van de kerken?
Meer informatie via www.protestant.link of bij ds Brouwer.
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
zondag 02 juni
ds. J. Van Hees

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Syrië

zondag 09 juni
organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer
2° collecte: Synodale kas
Pinksteren, Vaderdag
Belijdenisdienst, H. Avondmaal
zondag 16 juni
ds J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad

zondag 23 juni
ds. J. Brouwer
Doopdienst

organist: T. de Jong
2° collecte: Gemeenteleven

zondag 30 juni
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Orgelfonds

zondag 07 juli
10 uur
Gezamenlijke dienst in de Zandpoortkerk
met viering H. Avondmaal

Rooster
02/06
09/06
16/06
23/06
30/06

Kindernevendienst

Lector

Wibe
Hanne
Guyny
Mattheus
Hermien

Chris
Godelieve
Xavier
Henriëtte
Jelle

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.
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Liedboek
In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je
er al enkele gelezen. bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.
Op bladzijde 246 staat het volgende van Piet van Midden, bij Psalm 90:

God,
kijk ik terug
zover ik kan:
u bent er altijd.
Mensen niet.
Als ze tachtig worden
is het al veel.
En wie denkt nog aan ze
Als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.
Moeilijk is dat:
jong wezen,
oud worden,
dood gaan.
En als je ziet
wat er soms
met mensen gebeurt:
geen leven is het.
Daarom bid ik:
geef ook geluk,
plezier.
Maak het zo
dat mensen zeggen:
je kunt wel zien
dat God er is.
En gaat u verder
met wat wij laten liggen.
Uitgekozen door Georges
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De man voor wie België te klein was (deel II)
Leopold II (1835-1909) was 44 jaar lang koning der Belgen en 23 jaar
soeverein van de Congo Vrijstaat. Vanaf 1885 was zijn situatie uniek:
hij was tegelijk grondwettelijk vorst in een Europees land en absoluut
heerser over een onmetelijk gebied in Afrika, een heel imperium dat
eigenlijk zijn privé eigendom was. Leopold was een uitzonderlijk man,
een titaan die in zich de kwaliteiten en gebreken verenigde om de
reusachtige onderneming te lanceren die hij al zolang voorbereidde.
Kwaliteiten als volharding, een grootse visie, stoutmoedigheid. Maar
ook gebreken als een hebzucht zonder scrupules, een absoluut cynisme
gekoppeld aan perfecte huichelarij, het vermogen om mensen te
gebruiken louter als instrumenten die men weggooit wanneer ze van
geen nut meer zijn. Ik sla mijn oude prentenboek ’s Lands Glorie open
en lees: “Leopold II was nu een “imperiale koning” geworden; hij begon
met het lot van zijn nieuwe onderdanen te verbeteren. De grootste
plaag van Kongo was de afschuwelijke handel in zwarte slaven door de
Arabieren van de Zanzibarkust. De koning besloot een einde te maken
aan deze monsterachtige handel in ‘zwarthuiden’”.
In werkelijkheid werkte de Congo Vrijstaat
aanvankelijk, toen haar autoriteit nog zwak
was, samen met de gearabiseerde
slavenhandelaars en in 1887 had Henry
Morton Stanley zelfs voorgesteld de
Swahilisch-Zanzibarische slavenhandelaar
Tippo Tip (1832-1905, eigenlijk Hamid bin
Muhammad) gouverneur te maken van het
district Stanley Falls. Dit was uiteraard een
tegennatuurlijk bondgenootschap, vermits
zowel de Zanzibari’s als de Europeanen
zoveel mogelijk uit Congo wilden weghalen
(de enen grondstoffen, de anderen slaven).
De relaties verzuurden al snel en er brak
een oorlog uit die gewonnen werd door de
Tippo Tip
Vrijstaat. Beslissend was onder meer dat
Gongo Lutete, een Congolese bondgenoot van Tippo Tips zoon Sefu bin
Hamid, in 1892 met zijn manschappen overliep naar de Force Publique.
De Force Publique, opgericht in 1885, was zowel leger als politie en
werd alom gevreesd om haar brutaliteit. De oorlog eindigde in januari
1894 met de nederlaag van de troepen van slaven-en ivoorhandelaar
Rumaliza (°1855, eigenlijk Muhammad bin Khalfan bin Khamis al
Barwani) tegen de Force Publique geleid door baron Francis Dhanis
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(1861-1909). Hoewel al de soldaten zwart waren, was het
officierenkorps van de Force Publique uitsluitend blank. In de jaren
1890 sloegen zwarte soldaten meermaals aan het muiten en het kostte
loyalistische troepen maanden om de opstanden (gekend als de
Batetela-rebellieën) neer te slaan.
De beginjaren van de Congo Vrijstaat waren extreem moeilijk en
Leopolds fortuin smolt als sneeuw voor de zon. Uitvoer van palmolie en
ivoor bracht niet genoeg op om de kosten te dekken en sommige jaren
overtroffen de uitgaven wel tien keer de inkomsten. Tot tweemaal toe
(1891 en 1895) wist Leopold kolossale leningen los te wrikken van de
Belgische Staat om zijn onderneming overeind te houden. Als waarborg
gold dat België de Congo Vrijstaat zou mogen annexeren zo Leopold
zijn leningen niet terugbetaalde. De commerciële banken vonden het
risico te groot…
De regering van de Congo Vrijstaat bestond uit drie secretarissen
generaal, die kantoor hielden in de Brederodestraat te Brussel. Vivi was
van 1 juli 1885 tot 30 april 1886 de eerste hoofdstad van Congo, vanaf
1 mei 1886 tot 31 oktober 1929 werd dit Boma, waar de
gouverneur-generaal resideerde die de koning ter plaatse
vertegenwoordigde. In september 1891 vaardigde Leopold een decreet
uit dat het monopolie van de handel in ivoor en rubber uitsluitend aan
de staat toekende.
In 1887 ontwikkelde John Boyd Dunlop ver weg in het mistige Belfast
(Ierland) de eerste praktisch bruikbare opblaasbare rubberband, die
vanaf 1890 werd toegepast op fietsen en vanaf 1900 op auto’s. Er
ontstond een grote, stijgende vraag naar rubber en het aanbod kon
aanvankelijk niet volgen. Koning Leopold en zijn medewerkers zagen
hun kans: wie nu snel veel rubber op de markt kon brengen, zou
schatten verdienen. En de wouden van Congo hingen vol lianen
waarvan door inkervingen te maken latex (grondstof voor rubber) kon
afgetapt worden… De prijs van rubber zou natuurlijk maar zolang hoog
blijven tot het aanbod de vraag had ingehaald, want spoedig zou men
in Britse, Nederlandse en Franse kolonies rubberplantages beginnen
aanleggen om aan de stijgende vraag te voldoen. Als Leopold ten volle
van de rubberbonanza wilde profiteren, moest hij dus haast maken.
Twee rubbermaatschappijen kregen enorme gebieden in concessie: de
Anversoise (voluit: Société Anversoise du Commerce au Congo) en de
Anglo-Belge
(voluit:
Anglo
Belgian
India
Rubber). Die
concessiemaatschappijen hadden hun eigen politie en mochten de
“inlanders” aan het werk zetten. Net als in het door Leopold zo
bewonderde Javaanse systeem, moesten de inlanders belasting in
natura betalen. In Congo kwam dat erop neer dat dorpen rubberquota’s
kregen opgelegd die ze moesten leveren en wanneer de vereiste
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hoeveelheden niet werden gehaald, werden de “onwillige
belastingbetalers” gestraft. De ingrediënten van het leopoldiaanse
systeem waren:
- een monopolie, door de Soeverein toegekend aan maatschappijen
waarvan hijzelf de belangrijkste aandeelhouder was
- winstmaximalisatie (zoveel mogelijk opbrengst halen met zo min
mogelijk investering)
- een minimaal loon voor het Europese personeel, met mogelijkheid tot
premies en promotie naarmate men meer rubber binnen haalde
- een algemene stiltesamenzwering ten gunste van de Staat (=
Leopold), de bedrijfsleider (= Leopold) en de belangrijkste
aandeelhouder (= Leopold). Iedereen profiteerde van het systeem, van
de gouverneur-generaal tot de districtscommissarissen over de
officieren en ambtenaren.
Het enigste doel van dit structureel misdaad verwekkende systeem was
om zoveel mogelijk rubber te oogsten op zo kort mogelijke tijd.
Daarvoor werden bij voorkeur “energieke” mannen aangeworven, die
met krachtdadige maatregelen het rendement snel konden opdrijven.
Met resultaat, want vanaf 1896 werd Leopolds onderneming, dit wil
zeggen de Congo Vrijstaat, winstgevend.
Vanaf het begin was de Congo Vrijstaat een Belgische financiële
onderneming, eerder dan een echte staat. Zonder twee leningen van de
Belgische Staat had Leopold zijn project niet overeind kunnen houden.
Bovendien waren de officieren van de Force Publique dikwijls Belgische
militairen die in Congo zogezegd cartografisch werk gingen verrichten
en die hun Belgische salaris doorbetaald kregen, zodat alleen hun extra
premies ten laste van de Vrijstaat kwamen.
Eén van die “energieke” officieren was de Henegouwse boerenzoon
Léon Fiévez (1855-1939), bijgenaamd “de duivel van de Evenaar”. In
1893 werd hij tot commissaris eerste klasse benoemd van het
Evenaarsdistrict, dat behoorde tot het Kroondomein, het stuk van
Congo dat uitsluitend door de koning werd uitgebaat, niet door
concessiemaatschappijen. Aan een collega-officier vertelde Léon Fiévez
hoe hij had gereageerd toen de inlanders weigerden zijn post
maniokbrood te leveren: “Tegenover hun manifeste slechte wil,
antwoord ik met oorlog. Eén voorbeeld is genoeg geweest, honderd
hoofden afgehakt en sedertdien is er een overvloed aan levensmiddelen
in de post (…).” De autoriteiten waren vooral bezorgd dat de
“energieke” Léon Fiévez geen kostbare munitie zou verspillen. Om zich
te rechtvaardigen beschreef hij zijn activiteiten in een rapport aan
gouverneur-generaal Théophile Wahis. Fiévez schrijft hoe hij op 18
november 1894 vertrok om in Busira de installatie van staatseigendom
voor te bereiden. De eerste dag vonden 956 inboorlingen de dood,
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terwijl bij de troepen van Fiévez slechts drie doden en tien gewonden
vielen. Enkele dagen later werden opnieuw 145 inlanders gedood en
wat later nog 59. En dit alles, aldus een trotse Léon Fiévez, had hij
bereikt met maar 2.828 kogels! Fiévez’ district leverde in 1895 de
hoogste rubberopbrengst van de hele Vrijstaat, namelijk 650 ton. Aan
Léon Fiévez wordt de vondst toegeschreven van het afhakken en
roosteren van handen. Om te bewijzen dat ze niet teveel kogels
verspilden, moesten zijn zwarte soldaten een hand afhakken van elke
persoon die ze hadden gedood; het roosteren moest beletten dat die
handen te snel zouden rotten. Er wordt verteld dat ooit op één dag
1.306 afgehakte handen bij Léon Fiévez werden binnengebracht! Toen
protestantse zendelingen hierover moeilijk begonnen te doen, achtten
de overheden het niet raadzaam Fiévez op zijn post in het
Kroondomein te herbenoemen. Hij ging dan maar bij de Anversoise
werken, waar hij volgens Leopold nog van nut kon zijn. Tweemaal
moest hij wegens geweldpleging voor een rechtbank in Boma
verschijnen, maar hij werd telkens vrijgesproken. Op de duur echter,
viel hij ook bij de Anversoise niet te handhaven, de controverse rond
zijn persoon was te hoog opgelaaid. Léon Fiévez keerde terug naar het
Belgisch leger en bracht het in 1910 tot majoor. Zodanig was de gruwel
van Léon Fiévez geweest, dat pater Edmond Boelaert (1899-1966) hem
een halve eeuw later nog door de inboorlingen “de slechtste van alle
blanken uit de eerste periode” hoorde noemen.
Officier Léon Rom (1860-1924) uit Bergen was een verwoed
verzamelaar van vlinders. Voor zijn kantoor in Stanley Falls stond
permanent een galg opgesteld en hij had een bloemperk laten
aanleggen… omzoomd door schedels.
De Mechelaar Willem Frans Van Kerckhoven
(1853-1892) betaalde zijn zwarte soldaten vijf
koperen munten voor elk menselijk hoofd dat ze
hem konden bezorgen tijdens de militaire
operaties. Bij de Congolezen was hij bekend als
Boula Matende, “de Orkaan”. Naar hem werd in
Mechelen de Van Kerckhovenstraat vernoemd
nabij het station.
Over officier Louis Liebrechts (broer van Charles
Liebrechts die secretaris generaal was van de
Vrijstaat) schreef magistraat De Saegher dat hij
een beest en een bruut was, een vulgaire
moordenaar die met zijn revolver dorpshoofden
Van Kerckhoven
doodde die niet genoeg rubber binnenbrachten.
Het zijn maar enkele voorbeelden om het schrikbewind van de Congo
Vrijstaat te schetsen. Een kilo rubber oogsten in Congo kostte Leopold
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25 centiemen, in Antwerpen bracht het 6,5 frank per kilo op. Ivoor
werd in Congo voor 82 centiemen per pond “aangekocht” van de
inboorlingen en in Antwerpen verkocht voor 12,5 frank per pond.
Schepen voeren naar Antwerpen volgestouwd met rubber, ivoor en
andere rijkdommen, en keerden beladen met wapens terug naar
Congo. Na 1895 werd Leopold elke dag rijker. Alleen al het
Kroondomein bracht hem tussen 1895 en 1905 zo’n 50 miljoen frank
op (in die tijd rekende men normaal nog in centiemen!).
Eén van de vroegste critici van het
leopoldiaanse
bewind
was
de
Afro-Amerikaanse
historicus
en
baptistenpredikant George Washington
Williams (1849-1891), die Congo bezocht
in 1890. Verbijsterd schreef hij een “Open
Brief aan Zijne Serene Majesteit Leopold,
Koning der Belgen en Soeverein van de
Congo Vrijstaat”, waarin hij de koning erop
wees dat de vreselijkste misdaden begaan
werden in zijn naam, wat hem even
schuldig maakte als de eigenlijke daders.
Leopolds aanhangers in de Verenigde
Staten beschuldigden daarop Williams van
leugens en overspel. De koning zelf vertelde in vraaggesprekken met
kranten over zijn dromen en aspiraties voor de Congostaat. George
Washington Williams stierf op 2 augustus 1891, zijn reputatie
besmeurd.
William Henry Sheppard (1865-1927) was een
presbyteriaanse Afro-Amerikaanse zendeling
die in Congo de taal van de Bakuba’s leerde en
door hen “zwarte blanke man” werd genoemd.
Hij schreef naar verscheidene Amerikaanse
kranten en tijdschriften om te klagen over
wreedheden tegen de Congolese inboorlingen.
Leopold bedreigde hem met deportatie, maar
omdat hij beloofd had in Afrika de beschaving
te verspreiden, kon hij moeilijk zendelingen
uitwijzen.
De Zweedse zendeling E.V. Sjöblom sprak tot
iedereen die wilde luisteren over de
wreedheden van Force Publique. In 1896
verscheen van hem in de Zweedse pers een
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artikel dat ook elders verspreid werd.
Ambtenaren van de Congostaat reageerden
met artikels in de Britse en Belgische pers
en slaagden erin Sjöblom het zwijgen op te
leggen. Overigens vonden de zendelingen
aanvankelijk in Europa en Noord-Amerika
weinig gehoor. Immers, koning Leopold,
was dat niet die filantroop die op eigen
kosten Afrika wilde beschaven en de
slavernij uitroeien?
Er waren in Congo ook Belgische
Rooms-katholieke missionarissen, maar zij
hielden
hun
bedenkingen op een
uitzondering na voor zich. Een kerk die te
nauw tegen de machthebbers aanleunt,
verliest haar profetisch vermogen…
Tien jaar lang wist Leopold de kritiek op zijn regime te bedwingen. Hij
was een behendig propagandist die heel goed het belang van de media
begreep, die soms zelf onder een schuilnaam artikels naar kranten
stuurde en die journalisten omkocht om te zijnen gunste te schrijven.
Rubbermaatschappij Anglo Belge zag intussen de waarde van haar
aandeel stijgen van 500 goudfranken in 1892 tot 15.000 goudfranken
in 1903. Het dodental in Congo hield gelijke tred…
(wordt vervolgd)
Hugo Wilmaerts
Bronnen:
• Nederlandse, Franse en Engelse Wikipedia
• A Throne in Brussels (Paul Belien, 2005)
• ‘s Lands Glorie (Artis-Historia-reeks)
• L’édifiante saga de l’Anversoise, ou le système léopoldien ‘Guy De Boeck,
2005)
• Léopold II et le Congo (Lucas Catherine, 2010, in Solidaire)
• Belgique. Reconnaître ses responsabilités historiques (Paul Imbach &
Christian Desert, 2010)
• Elikia M’Bokolo sur le Congo de Léopold II (Les Carnets de Colette
Braeckman, 2008)
• L’exploitation du caoutchouc par l’Etait Indépendant du Congo dans le
territoire de Banzyville, district de l’Ubangi 1900-1908 (Te Mobusa
Ngbwapkwa, 1993)
• Conférence d’Adam Hochschild: Les fantômes de Léopold II (uitgesproken te
Luik op 14 juni 2010)
• Les missions catholiques et les atrocités dans l’Etat Indépendant du Congo
(J.B. Malenge 2010)
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Kerkgangers Pasen, 21 april 2019

Drie keer dezelfde God.

God laat zich op verschillende manieren zien: Hij heeft de
wereld gemaakt, Hij heeft de dood verdreven en Hij wijst
ons de weg naar eeuwig leven.
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