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Voorwoord 
 
 
Beste leden, 
 
In de vorige editie schreef ik hier over het lente nummer (1-ste kwartaal 2015). Op moment van 
schrijven, 3 mei, zie ik uit het raam dat de lente echt begonnen is. De mooiste kleuren groen van 
het jaar ontvouwen zich aan de bomen. De natuur heeft er zin in.  
 
Op één van onze recente activiteiten wil ik nog even terug komen. Op 22 maart waren we op de 
door Bert Havenith georganiseerde excursie naar Luik. In het voorprogramma stond een bezoekje 
aan het internationale monument voor de Belgische inzet in de aanvang van W.O 1 waarvan u 
hiernaast de Griekse inzending ziet afgebeeld. Het was een passend begin van deze dag die 
helemaal in het teken stond van de ‘grote oorlog’. ‘s Ochtends nog bezochten we de imposante en 

complete expositie over zowat alle facetten van 
de eerste wereldoorlog aan het nieuwe 
treinstation Luik-Guillemins. Een 
architectonische ervaring op zich. In de middag 
werden we rondgeleid door het Fort Loncin. 
Voor wie er bij was: een interessante en 
imposante dag, ook voor de aanwezige 
kinderen.  
 
Het thema van dit nummer is weer heel iets 
anders: leven, werk en de moord op de Hulser 
broeder Hubert Jacobs, dit jaar precies 50 jaar 
geleden. Onze voorzitter Luc Wolters zal dit 
verderop voor u inleiden. 
 
Niet toevallig zal ook de volgende lezing op 26 
mei door de kruisheer Roger Janssen dit zelfde 
onderwerp hebben. 
 
Verder wijs ik u graag op het programma voor 
de komende maanden, dat in die nummer is 
opgenomen en ook is terug te vinden op onze 
website.  
 

 
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website: www.DeBongard.nl 
 
 
Namens het bestuur:  Rob Nieuwenhuizen     
Contact:                     DeBongard@hotmail.com  
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Ter introductie  
 
 
Na vijftig jaar staan we stil bij de brute moord op Hubert Jacobs, een jongen van de Huls, die 
onder de naam ‘broeder Hubert van Montfort’ was ingetreden in de congregatie van de Broeders 
van Sint-Gabriël. Aan zijn jonge leven kwam abrupt een einde op 30 mei 1965 in het Congolese 
Buta. In de parochiekerk herinnert een plaquette met foto aan de op 24-jarige leeftijd overleden 
missionaris. 
 
 
Congo: onafhankelijk maar onrustig 
In 1964 was de voormalige Belgische kolonie Congo een land in grote onrust. Na decennialang 
kolonie te zijn geweest van de Belgische kroon en daarna van België zelf werd de 
onafhankelijkheid in 1960 met teveel gretigheid en (toch) te snel uitgeroepen; de formele banden 
met de kolonisator werden abrupt doorgesneden, althans op bestuurlijk niveau. Het zelfbestuur 
bleek niet eenvoudig. Er brak opstand en rebellie uit, die in het kielzog van de Koude Oorlog zelfs 
gesteund werd door de Sovjet-Unie en gevoed werd door marxisten.  
De rebellen keerden zich tegen de eigen nieuwe regering maar ook tegen de westerlingen, 
overwegend Belgen, die nog in het land leefden. Dezen waren onder meer actief in handel en 
industrie, maar bijvoorbeeld ook in de missie. De veelal blanke missionarissen hielden zich bezig 
met taken als zielzorg, ziekenzorg en onderwijs.  
Tijdens de opstand kwamen veel westerlingen als gijzelaars in handen van de rebellen die er zelfs 
niet voor terugdeinsden om vreedzame kloosterlingen, paters en broeders, in hun macht te 
brengen. Dat deden ze ook met een groep van 31 missionarissen, van wie 21 uit de orde der 
kruisheren, zeven broeders van Sint-Gabriël en drie kapucijnen, ongeveer gelijkelijk Belgen en 
Nederlanders. De gijzeling duurde maandenlang en eindigde met een brute moordpartij die alle 31 
missionarissen het leven kostte, onder wie onze broeder Hubert van Montfort. 
 
Historisch verhaal 
Het verhaal is na vijftig jaar mogelijk wat op de achtergrond geraakt, temeer daar Hubert Jacobs 
zich had aangesloten bij de Belgische tak van een congregatie en hij – ten midden van Belgen – als 
missionaris in een voormalige Belgische kolonie belandde. Van de zeven gedode broeders van 
Sint-Gabriël was hij de enige 
Nederlander. 
Om voor deze schrijnende moord 
opnieuw aandacht te vragen, 
vonden we dr. Roger Janssen 
o.s.c. bereid om over dit 
onderwerp te schrijven en een 
lezing te geven. Deze Belgische 
kruisheer heeft dit eerder gedaan 
vanuit het perspectief van het lot 
van de kruisheren, de orde die bij 
deze massale executie het 
grootste aantal slachtoffers telde. 
Dr. Janssen richt zich ditmaal 
specifieker op de 
Simpelveldenaar Hubert Jacobs. 
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Dank aan de familie 
Bovendien leverden goede contacten met de familie, speciaal met Hubs broer Will, veel gegevens 
op. Hij bood welwillend veel fraai en bijzonder fotomateriaal en luchtpostbrieven aan, die hij voor 
dit nummer ter beschikking stelde.  
De familie leverde nog meer inbreng. De Bongard-lid Joop Heuts, verbonden aan de Huls, 
interviewde diverse familieleden, enkele broers en een zus, gezamenlijk en stelde er een verhaal 
uit samen gezien vanuit het standpunt van het kroostrijke gezin Jacobs, dat zijn jongste broer 
moest gaan missen. Zo wordt het tragische lot van Hubert Jacobs vanuit diverse perspectieven 
belicht. 
 
 
 
Moeder schrijft het leed van zich af 
In de door de familie ter beschikking gestelde paperassen bevond zich bovendien een bijzonder 
document, namelijk het levensverhaal van Hub Jacobs, dat door zijn moeder in eenvoudige en 
hartverwarmende woorden werd beschreven. Met enige redactie is hiermee het boeiende relaas te 
lezen van een moeder die het levenspad van haar jongste kind beschrijft tot aan het voor haar 
onbeschrijfelijk verschrikkelijke nieuws dat zij vijftig jaar geleden kreeg te verwerken, namelijk de 
moord op haar jongste zoon, met wie ze een zeer goede band had en aan wie ze zeer gehecht was. 
 
Na vijftig jaar 
Na vijftig jaar willen we de herinnering levend houden aan een 
van de Simpelveldse missionarissen die in een ver land, waarin hij 
enkel goed wilde doen, op zo jonge leeftijd het leven liet.  
Het nieuws van het overlijden van deze omvangrijke groep 
gegijzelde missionarissen berokkende niet alleen veel leed voor 
familie en congregatiegenoten maar deed de internationale 
gemeenschap opschrikken. 
 
Dank aan eenieder die aan dit themanummer een bijdrage leverde. 
 
 
Luc Wolters 
voorzitter 
 

Broeder Hubert van Montfort 
stierf op 30 mei 1965 als 
martelaar voor zijn geloof. 
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Hubert Jacobs (1941-1965) uit Simpelveld, 

broeder van Sint-Gabriël, 

één van de slachtoffers van de moordende simba’s 

 

dr. Roger Janssen, kruisheer 

 

 

 
 
 
De Broeders van Sint Gabriël 
 
De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort (1643-1716) wordt beschouwd als de spirituele 
vader van de Montfortaanse Broeders van Sint-Gabriël. Hij stichtte een congregatie van zusters, 
de Dochters van Wijsheid, en een congregatie van paters en broeders, het Gezelschap van Maria 
en de Communiteit van de H. Geest. De paters, broeders en zusters waren onderworpen aan het 
gezag van dezelfde algemene overste, die verbleef in Saint-Laurent-sur-Sèvre. Toen de zevende 
algemene overste, pater Gabriel Deshayes (1767-1841) aantrad was het aantal leden van de 
mannelijke congregatie heel erg gedaald. Hij verdeelde de broeders in twee groepen: één groep 
bestemd voor het onderwijs, de andere groep voor de bijstand in de materiële taken van de 
paters tijdens de missiepredicatie. Het huis, dat Deshayes schonk aan de broeders, droeg in de 
volksmond de naam Sint Gabriël. De bewoners werden weldra de Broeders van Sint-Gabriël 
genoemd. Vanaf 3 maart 1853 werd het hun officiële naam, toen zij door een decreet van keizer 
Napoleon III de toelating kregen om in geheel Frankrijk te onderwijzen. De verdeling van de 
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Broeders in twee groepen was de voorloper van een andere wijziging, met name de autonomie 
van de onderwijzende broeders ten opzichte van het Gezelschap van Maria.  
 
Tot circa 1900 was de belangrijkste taak van de congregatie het verstrekken van onderwijs in 
lagere scholen. Verder droeg zij zorg voor instellingen voor doofstommen en voor blinden. Ook 
bezat zij enkele weeshuizen. De Broeders waren vooral in Frankrijk actief en vanaf 1888 in 
Canada en in 1890 ook in Egypte. In 1903 werd de congregatie opgeheven als gevolg van de 
maatregelen die genomen werden door de Franse minister Emile Combes (1835-1921): het 
dragen van het habijt, het dragen van een kloosternaam en het leven in gemeenschap werd 
verboden. In 1904 ging Combes nog een stap verder door de opheffing van het katholiek 
onderwijs. Vele Broeders van Sint-Gabriël verlieten de congregatie. De overige zochten een 
onderkomen in het buitenland. In België, Italië en Spanje vestigde de congregatie zich met 
succes, al ging dit soms gepaard met zware beproevingen, zoals in Spanje waar in 1936 
negenenveertig broeders een gewelddadige dood stierven en in Ethiopië, waar de broeders door 
de oorlog met Italië in 1935 werden verdreven. In Gabon en Madagaskar vestigden de broeders 
zich met blijvend succes. In 1901 volgde een inplanting in Thailand en in 1903 in India. In de 
jaren dertig van de twintigste eeuw vestigden de broeders zich ook nog in Congo en Singapore. 
Door de internationale uitstraling verwierf de congregatie een ander statuut: zij ging in 1910 
over van congregatie van bisschoppelijk recht naar congregatie van pauselijk recht.  
 
 
De Broeders van Sint-Gabriêl en de Kruisheren 
 
In 1898 vertrokken de eerste missionarissen van de abdij van de norbertijnen  van Tongerlo 
naar Congo. Zij kregen de evangelisatie toegewezen van Uelé. Vanuit de eerste missiepost 
Ibembo bouwden zij een stevige missie op, die in 1911 reeds uit vier hoofdposten en een 
zestigtal hoefkapellen bestond.1 Toch was het onmogelijk heel dit gebied, dat bijna acht keer 
zo groot was als België, met enkele missionarissen te evangeliseren. Drie grote rivieren: de 
Mbomu, die de noordgrens vormde, de Uelé in het midden en de Rubi-Itimbiri stroomden van 
Oost naar West door deze streek. De Uelé en de Itimbiri hadden samen een tachtigtal bijvieren. 
De Uelé ontspringt aan de grens van Uganda en bereikt op sommige plaatsen een ruime breedte. 
De Rubi ontspringt nabij Balele en wordt na het samenstromen met de Likati de Itimbiri 
genoemd. Langs deze bevaarbare rivier kwamen de norbertijnen hun missiegebied binnen en 
vestigden hun eerste post in Ibembo.  
 
De uitgestrekte prefectuur werd bewoond door stammen die tot vier hoofdgroepen behoorden. 
De voornaamste groep was de Soedanese met de Azande, de Mangbetu, de Ngbandi, de 
Abarambo en de Sakere. De tweede hoofdgroep was de Bantoe met de Budze, de Mabinza en 
de Babua. De derde groep bestond uit de Nijlnegers met de Mamvu, de Logo en de Munde. 
Tenslotte leefden er nog twee stammen van pygmeeën: de Efe en de Basua. Er werden dertien 
verschillende talen gesproken. Het was onmogelijk om al die talen aan te leren. De hulptaal van 
de missionarissen werd het Lingala, dat ook als voertaal van het leger en in de administratie 
werd gebruikt.  
 
De dominicanen namen in 1911 Opper-Uelé, het oostelijke deel, van de norbertijnen over en 
evangeliseerden een gebied dat hoofdzakelijk door Azande werd bewoond.2 Buta werd nu de 

                                                           
1 S.I. Cleiren, B.L. Bortier & K.J. Bellinckx, Tongerlo 1998. 100 jaar missiegeschiedenis. in: Tongerlo, 1998, 
nr. 1, pp. 6-15 
2 Dit gebied was driemaal zo groot als België. De norbertijnen droegen twee missieposten (Amadi en Gombari) en 
24 kapellen aan de dominicanen over. De dominicanen erfden ook scholen, vee en grote velden. In dit gebied 
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hoofdpost van de witheren. Tevens werd een kapel gesticht in Bondo, met de bedoeling er zo 
vlug mogelijk een missiepost te openen. Wegens het tekort aan missionarissen kwam die post 
er voorlopig niet. Omdat de inheemse bevolking opstandig en roerig was, aarzelden de 
norbertijnen bovendien om missionarissen te stationeren tussen Buta en Bondo.3 
 
Het gebied van de witheren werd vooral bewoond door Azande. Zij waren de laatste invallers 
in Congo en behoorden tot de Soedanese volkeren. Hun migratie was nog bezig toen de 
Belgische kolonisatie begon. Zij vestigden zich tussen de Uelé en de Mbomu met enkele 
vertakkingen in Congo Brazzaville. Ze verschilden van de Bantoes op de eerste plaats door hun 
taal. Verder waren ze groter en slanker en hun gelaatstrekken waren minder breed. De naam 
‘Azande’ stamde van het voorzetsel ‘a’, dat het meervoud aangaf, en ‘zande’ dat terugvoerde 
naar ‘sende’, dat ‘grond of aarde’ betekende. Azande zou dan ‘grondbezitters’ betekenen.4 
 
In 1919 hadden de witheren voor hun gebied zestien priesters, elf broeders en negen zusters.5 
Al hun posten lagen beneden de Uelé. Tweemaal hadden zij geprobeerd om een missie in Bondo 
te vestigen op de zuidelijke oever van de Uelé. Wegens gebrek aan personeel hadden zij hun 
poging telkens moeten opgeven. Wel hadden zij kapellen gebouwd in de streek van Ango en 
Bili. Geheel het land tussen Mbomu en Uelé wachtte echter op missionering. 
 
In het najaar van 1919 richtte Mgr. Leo Derikx (1860-1933), de apostolische vicaris van Buta, 
een verzoek aan de Congregatie van de Voortplanting van het Geloof om het gedeelte van het 
gebied dat tussen de Uelé en de Mbomu lag, als een apart en zelfstandig vicariaat toe te 
vertrouwen aan een andere missionaire orde of congregatie. De opdeling van de missie in 1911 
tussen de norbertijnen en de dominicanen had resultaten opgeleverd, vond hij. Het aantal 
bekeerlingen was gestegen en er waren heel wat kapellen bijgekomen. De groei zou nog groter 
zijn als er meer missionarissen naar Congo zouden komen. Derikx suggereerde dat de nieuwe 
missionarissen zich voorlopig in Bondo en Ango zouden vestigen. In 1920 werd het gebied 
tussen de Uelé en de Mbomu toegewezen aan de kruisheren. Rome verlangde niettemin, dat 
het gebied voorlopig onder de jurisdictie van Buta zou blijven. Pas wanneer de nieuwe 
missionarissen talrijk genoeg zouden zijn en zich goed ingewerkt zouden hebben, zou het 

                                                           

leefden 2000 catechumenen en 800 dopelingen op een totale bevolking van zowat 600.000 mensen. J.-F. 
Costermans, Honderd jaar missie in Congo, in de Uele 1903- 2003. Sint-Amandsberg, 2003, pp. 13 e.v.; V. Dox, 
V. Leuridan e.a., Vijftig jaar dominicanen in Congo. 1912-1962.Gent, 1962, p. 13 e.v. 
3 J. Bauwens, De Witheren in Uele 1898-1914. Antwerpen, Veritas, (1914), passim; B. Dijkman , De eerste 
blanken in het vicariaat Bondo in: Kruis en Wereld, jg. 28, 1948-1949, pp. 139-142, 165-172 en 208-213; Idem, 
Korte geschiedenis van de bevolking der bestuursgebieden van Bondo en Ango (Belgisch Kongo). in: Kongo-
Overzee, jg. 19, 1953,  pp. 182-233, 434-452; M. Coosemans, Derikx (Léon-Frédéric). in: Belgische Koloniale 
Biografie, dl. 3, Brussel, 1952, kol. 205-208; M. Gaspar, Les Prémontrés de Tongerloo au Congo (Préfecture 
Apostolique de l'Uelé). Mission de Tongerloo Saint-Norbert (Ibembo). Mission de Postel-Saint-Herman (Amadi). 
Mission de Berlaer-Sainte-Marie (Gumbari). Leuven, 1905, 58 p.; C.R. Lagae schreef over de Azanden: Notes 
sur les êtres suprasensibles chez les Azandes. in: Congo, jg. 2, 1921, dl. 1,  pp. 396-413; Idem, Les procédés 
d'augure et de divination chez les Azande. in: Congo, jg. 2, 1921, dl. 1, pp. 709-730; Idem, La naissance chez les 
Azandes. in: Congo, jg. 4, 1923, dl. 1, pp. 161-177; Idem, Vijf en twintig jaar Dominikaansch Apostolaat in Uelé. 
in: Congo, jg. 18, 1937, dl. II, pp. 259-268; L. Lotar , La Grande Chronique de l'Uele. Kon.Belgisch Koloniaal 
Instituut, Verhandelingen, dl. XIV, 1, Brussel, 1946, 363 p. 
4 W. Kraan, Ango. in : De Zegepraal des Kruises. jg. 10, 1930-1931, pp. 152-153.; I. Ndaywel è Nziem, Histoire 
du Zaïre. De l’héritage ancien à l’âge contemporain. Louvain-la-Neuve, 1997, pp. 193-210 ; M. Arntz, De 
Azanden. in : Cruciferana, nr. 13d, 1938/1987, 23 p. 
5 Al op 31 augustus 1899 vertrokken de eerste zusters van Berlaar naar Uelé. Samen met hen vertrokken Leo 
Derikx en twee broeders (Laurentius van Aperen van de Leur en Celestinus Bruneel van Vynckt). In 1923 vierde 
de Norbertijner missie haar vijfentwintig jarig bestaan. N., 1898-1923. 25-jarig jubelfeest der Norbertijnerzending 
in Congo. Lier, 1923, pp. 9 en 44 
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gebied tot een zelfstandig missiegebied worden verheven.6 Op 5 maart 1926 was het zover: de 
apostolische prefectuur Bondo werd opgericht, met Mgr. M. Konings (1870-1929) aan het 
hoofd. Na diens dood werd Fredericus Blessing (1886-1962) in 1930 apostolisch prefect en 
zeven jaar later apostolisch vicaris. Hij stichtte een seminarie voor inlandse priesterkandidaten. 
In 1933 richtte hij een inlandse broedercongregatie op en in 1936 een congregatie voor inlandse 
zusters. Tijdens zijn bestuur verzesvoudigde het aantal katholieken. Vanaf 1953 verbleef Mgr. 
Blessing in Europa om gezondheidsredenen. Andreas Creemers (1907-1971 volgde hem in 
1955 als apostolisch vicaris op. Op 11 april 1955 ontving Creemers de bisschopswijding. Vier 
jaar later, op 10 november 1959, werd Bondo een bisdom. 
 
Van zodra de kruisheren een missie in Congo aanvaardden, konden zij rekenen op de hulp van 
de Zusters van het H. Hart van Maria van Berlaar. In 1899 vertrokken de eerste zusters om 
de norbertijnen te helpen in Uelé. Vanaf 1910 kregen ze een eigen terrein in de 
gezondheidszorg. Toen de missie werd verdeeld tussen de norbertijnen en de dominicanen, 
gingen de Zusters van Berlaar ook de dominicanen helpen. Vanaf 1926 werden zij in het 
missiegebied van de dominicanen vervangen door dominicanessen.7 De kruisheren kwam in 
1920 naar Uelé. Een korte tijd later besloten de Zusters van Berlaar om ook in hun missiegebied 
te helpen. In 1924 arriveerden enkele zusters in Bondo, in 1930 bezetten zij een missiepost in 
Monga en in 1935 een post in Baye. Zij openden meisjesinternaten en verpleegden zieken. 
Later, in 1954, begaven zij zich ook naar Lobi. In Bondo bouwden zij een hospitaal. In de 
andere posten was hun gezondheidszorg elementair: zij namen er de dispensaria en de 
eerstelijnszorg voor hun rekening. Vanaf 1938 was er in de meeste posten aandacht voor 
melaatsenzorg.8  
 
Vanaf 1932 hielpen zusters Ursulinen in Bili, waar zij het dispensarium overnamen van 
protestantse zendelingen. Een jaar later openden zij een missiepost in Ango en Gwane. Toen 
Gwane gesloten werd omwille van de heersende slaapziekte, vestigden zij zich in Dakwa.9  
 
De Broeders van Sint-Gabriël kwamen de kruisheren vanaf 1928 helpen met het verstrekken 
van onderwijs, eerst lager en later ook middelbaar onderwijs.10 De onderhandelingen over de 
komst van de broeders werden door de overste van de kruisheren in Congo, Mathieu Konings 
(1870-1929), in 1927 gevoerd. Aanvankelijk zouden twee broeders komen helpen: Alfons 
Dirven uit Borgerhout en Cornelius Senzier uit Mortsel. Zij begonnen met de begeleiding van 
het lager onderwijs. Toen broeder Alfons in 1929 om gezondheidsredenen naar Europa 
terugkeerde, werd hij vervangen door broeder Leonard van Loon, die in 1930 begon als 

                                                           
6 J.-M. Kahindo Kighoma, La Mission des Péres Croisiers au Congo, 1920-1940. Période de ‘gestation’ de 
l’Eglise de Bondo. Mémoire présenté pour l’obtention du grade de Licencié en Théologie, Katholieke Universiteit 
Leuven, 2003-2004, pp. 23-24 
7 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quagebeur & J. De Maeyer, 150 Jaar Zusters van het Heilig Hart 
van Maria van Berlaar in eenvoud en dienstbaarheid, 1845-1995, pp. 95-98 en 163 
8 Broeder Leonard van Loon was al werkzaam geweest in Gabon. Van daaruit werd hij in oktober 1929 benoemd 
voor Bondo. In 1930 startte hij als directeur van de scholen. In 1932 werd een normaalschool opgericht met een 
driejarige cursus voor de opleiding van onderwijzers. De eerste twaalf gediplomeerde onderwijzers studeerden af 
met Kerstmis 1935. Onder hen bevonden zich twee broeders van de Congregatie van het Heilig Kruis. Iedere 
missiehoofdpost kreeg nu tenminste één onderwijzer om les te geven aan de kinderen van de lagere school. Br. 
Alphonse M., Op de normaalschool. in:  De Zegepraal des Kruises, jg. 15, 1935-1936, p. 204 
9 Ze begonnen met de opleiding van inlandse verpleegsters. J. van Wagenberg, De Kruisheren naar Congo. Een 
beknopt historisch overzicht. in: Kruis en Wereld,  jg. 79, november-december 2000, p. 12; E. Recko e.a., 100 
jaar Zusters Ursulinen Overpelt. Overpelt, 2002, pp. 141-145 
10 J.-M. Kahindo Kighoma, La Mission des Péres Croisiers au Congo, 1920-1940. Période de ‘gestation’ de 
l’Eglise de Bondo, pp. 61-62 ; J. van Wagenberg, De Kruisheren naar Congo. Een beknopt historisch overzicht. 
in: Kruis en Wereld,  jg. 79, november-december 2000, pp. 10-11 
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directeur van de scholen. Hij kon beginnen in een nieuw stenen gebouw, waar plaats was voor 
meer dan 400 leerlingen. In 1932 startten de broeders een normaalschool met een driejarige 
cyclus. In 1954 werd het een vierjarige cyclus, waardoor de afgestudeerden een staatsdiploma 
ontvingen.  
 
Bondo was een gewesthoofdplaats. Het lag aan de rivier de Uelé en op een driesprong van drie 
grote wegen: Bondo-Monga, Bondo-Lebo en Bondo-Bili. Deze plaats was de hoofdpost van 
het vicariaat Bondo en vormde een natuurlijk middelpunt voor staat, handel en missie. Vlak bij 
het water lagen de staatsgebouwen, de huizen van de agenten en de magazijnen van de 
handelaars. Hier bevonden zich de zetels van de Société Minière du Congo Septentrional 
(Sominor), van de Compagnie Minière du Congo Belge (Mincobel) en van de Société Coloniale 
Minière (Colomines). Boven op de heuvel bevond zich de missiepost met de residentie, 
inclusief bureau en kapel, van de kruisheer Mgr. André Creemers (1907-1971), die in 1955 tot 
eerste bisschop van Bondo werd gewijd. Het was een dorp op zich met de kathedraal, het 
gebouwencomplex van de Zusters van Berlaar (woonhuis, scholen, het dispensarium en de 
materniteit) en de woning van de Broeders van Sint-Gabriël met bijhorend verschillende 
scholen (lagere school en normaalschool), de woning van de kruisheren, de vakschool (hout- 
en ijzerbewerking, fietsmakerij en horlogemakerij), de garage, de houtzagerij, het klein 
seminarie (kerk, klassen, studiezaal en slaapzaal) en de woonhuizen van de leraren. 
 
Vanaf 1934 werd Baye als vaste missiepost door de kruisheren bemand. De Zusters van Berlaar 
openden er in 1936 een kraamkliniek. In 1954 vestigden de Broeders van Sint-Gabriël zich in 
Baye, 72 km ten noorden van Bondo gelegen langs de autoweg Bondo-Lebo. De streek was in 
volle ontwikkeling onder impuls van André Creemers. Hij deed een beroep op het Fonds du 
Bien-être Indigène, het Fonds voor Inlands Welzijn, dat in 1947 was opgericht en toelagen 
verleende aan godsdienstige, menslievend en wetenschappelijke instellingen in Congo. 
Creemers besteedde de toelagen voor de financiering van scholen en gezondheidscentra. Hij 
verzocht de Broeders van Sint-Gabriël om de nieuwe basisscholen, beroepsschool en 
normaalschool te leiden.11 
 
Na twintig jaar werken in de missie in Bondo trokken de Broeders naar Ango en begonnen er 
met de begeleiding van middelbaar onderwijs. Ango lag in het oosten van het bisdom op 320 
km van Bondo en 390 km van Baye. De broeders gingen er drie scholen leiden: een lagere 
school, een beroepsschool sectie houtbewerking en een normaalschool. 
 
In 1960 begonnen de broeders met een juvenaat in Bondo. Een vijftiental kandidaten uit de vier 
hoeken van het bisdom volgden er de lessen. 
 
 

                                                           
11 R. Fouquet, Zesenvijftig jaar in de tropen van de Democratische Republiek Congo. Baya-Ango-Bondo-
Lubumbashi-Kinshasa 1954-2010. S.l., 2012, pp. 10-11 
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De Congolese mentaliteit veranderde in de jaren vijftig. 
 
Het aantal inwoners van Belgisch-Kongo werd in 1957 geraamd op 12,8 miljoen inlanders en 
113.000 niet-inlanders, waarvan ruim 90.000 Belgen.12 Buiten het werk was er zo goed als geen 
sociaal contact tussen de blanken en de inlanders. De twee werelden waren zorgvuldig 
gescheiden door een diepe kloof op het vlak van verblijf, inkomen en opvoeding. Er waren 
nauwelijks geschoolde Congolese vrouwen. 
 
De kolonie kwam gesterkt uit de Tweede Wereldoorlog. In de grote steden was door de 
oorlogsinspanningen echter een proletariaat ontstaan. In de kleine steden en op het platteland 
werd de automatische koppeling doorgeknipt van naar school te gaan en katholiek gedoopt te 
worden. Overigens werden naast de bestaande katholieke scholen staatsscholen opgericht. 
Groeperingen van zwarte évolués gingen weldra ijveren voor onafhankelijkheid.   
 
Een wijdverspreide onverschilligheid van de Europeanen ten aanzien van de Afrikaanse 
bevolking en een gebrek aan genegenheid voor de Afrikanen vielen bezoekers aan de kolonie 
op. De koloniale overheidsdiensten richtten zich vooral naar infrastructuur- en wegenwerken, 
gezondheidscampagnes, de opbouw van een plaatselijke justitie en de ordehandhaving. Dichter 
bij de plaatselijke bevolking stond de katholieke Kerk, die de belangrijkste beheerder was van 
de onderwijs- en gezondheidsinstellingen naast natuurlijk het religieuze werk. Maar Kerk en 
Staat versmolten in de ogen van de inlanders tot een eenheid.  
 
De rondreis doorheen Congo, die koning Boudewijn in 1955 ondernam, was een ware 
triomftocht. Men kreeg de indruk dat de banden tussen België en zijn kolonie hechter dan ooit 
waren. In datzelfde jaar werd Kasavubu voorzitter van de Alliance des Bakongo, een culturele 
organisatie die actief aan politiek ging doen. Hij eiste de onafhankelijkheid van Congo. Zijn eis 
werd in 1958 kracht bijgezet op de Pan-Afrikaanse Conferentie van Accra, waaraan onder meer 
Lumumba, de voorzitter van de Mouvement National Congolais (M.N.C.) deelnam. De 
spanning in Congo steeg in 1958 en 1959. In januari 1959 erkende de Belgische regering het 
recht van Congo op onafhankelijkheid. In december 1959 ondernam koning Boudewijn een 
tweede reis doorheen Congo. Van 20 januari tot 20 februari 1960 werd in Brussel een Ronde 
Tafelconferentie gehouden. Afgesproken werd dat de onafhankelijkheid in Leopoldstad zou 
worden uitgeroepen op 30 juni 1960. Deze beslissing werd op 18 februari 1960 door de 
Kroonraad en op 10 maart door het Belgische Parlement goedgekeurd. In mei 1960 vonden de 
eerste Congolese verkiezingen plaats. Ze werden gewonnen door Lumumba. De vorming van 
een centrale regering lukte aanvankelijk niet. Uiteindelijk kwam een compromis tot stand, 
waarbij Kasavubu staatshoofd zou worden en Lumumba regeringsleider. 
 
Het  onafhankelijke Congo kende vanaf het begin weinig rust wegens verspreid geweld en een 
verzwakte centrale macht. Met de steun van de Union Minière du Haut Katanga verklaarde 
Moïse Tsjombe op 11 juli 1960 de rijke mijnbouwprovincie Katanga onafhankelijk. Elders 
staken de oude stammenoorlogen terug de kop op. En alsof dat alles nog niet genoeg was, sloeg 
het Congolese leger op 6 juli 1960 aan het muiten. Toen de nog steeds aanwezige blanke 
kolonisten onbeschermd werden blootgesteld aan het optreden van gewapende benden, stuurde 
de Belgische regering tienduizend soldaten om de veiligheid te waarborgen. De regering 
Lumumba bestempelde deze interventie als een agressieve daad en zocht verhaal bij de UNO. 
De Veiligheidsraad beval de ogenblikkelijke terugtocht van de Belgische troepen en besloot 
een internationale troepenmacht naar Congo te sturen. België ging akkoord met de 

                                                           
12 P. Verlinden, Weg uit Congo. Het drama van de kolonialen. Leuven, 2002, derde druk, p. 26 
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terugtrekking, maar niet voordat de internationale troepenmacht effectief voor de bescherming 
van de Belgische onderdanen en hun bezittingen kon instaan. Een versnelde repatriëring van 
bedreigde Belgen werd georganiseerd. Lumumba verbrak de diplomatieke betrekkingen met 
België. De Congolese regering schoof meer en meer op naar het antiwesters kamp in de Koude 
Oorlog. Dat was niet naar de zin van president Kasavubu. Op 14 september 1960 pleegde 
kolonel Joseph-Désiré Mobutu een staatsgreep, met de steun van de USA en in opdracht van 
Kasavubu. Hij zette Lumumba af. Toen deze op zijn beurt Kasavubu vervallen verklaarde van 
zijn ambt, ontbrandde een bittere strijd. Lumumba vluchtte naar de Oostprovincie, waar zijn 
sympathisanten op 13 december 1960 in Stanleystad een tegenregering uitriepen die door de 
Sovjet-Unie werd erkend als de wettige regering van Congo. De chaos in het land nam verder 
toe toen Lumumba in januari 1961 onder duistere omstandigheden in Katanga werd vermoord.13 
 
 
Ook in het bisdom Bondo heerste een ander klimaat. 
 
Een derde van de inwoners van het bisdom Bondo waren katholieken. Het aantal protestanten 
werd op 22.000 geschat. Verder waren er een honderdtal islamieten en de overige 
honderdduizend behoorden tot het animisme. Er waren drie strekkingen van protestantse 
zending: MBN (Mission Baptiste Norvégienne met nederzettingen in Bondo, Monga en Bili), 
MFP (Mission des Fidèles Protestants, die aan het Belgisch bestuur veel moeilijkheden 
berokkende) en AIM (Africain Inland Mission). Onder de katholieke missionarissen waren er 
die les gaven of parochiewerk verrichtten. Anderen waren broussepater. Zij bedienden 448 
kapellen en werden in de dorpen geholpen door 483 catechisten. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd er veel zorg besteed aan de bouw van ruime kerken op de missiestaties. Bili, Mbuma, 
Dakwa, Monga en Baye kregen een nieuwe kerk uit degelijk materiaal. De werken in Lobi, 
Ango en Api werden onderbroken in 1965.14 
 
Veel waarde werd gehecht aan het onderwijs en de charitatieve werken. De bisschop kon 
rekenen op goede medewerkers. Het kleinseminarie in Bondo bezat een mooie kapel en 
aangepaste leslokalen. In 1963 werd in Bondo gestart met het Collège Charles Lwanga, 
genoemd naar een van de martelaren van Oeganda. Samen met de Broeders van Sint-Gabriel, 
de Zusters Ursulinen, de Zusters van Berlaar en de Kruisheren waren zo’n 304 inlandse 
onderwijzers, 18 inlandse onderwijzeressen en een aantal blanke leerkrachten met een 
technische vorming actief. Over de hele lijn was het onderwijs in handen van de missie. De 
normaalschool van Bondo en de monitorenscholen van Bondo en Baye beschikten over eigen 
handboeken. In 1960 bedroeg het aantal leerlingen in het lager en het secundair onderwijs 4366 
jongens en 2359 meisjes. In de dorpsscholen in de brousse telde men 4183 leerlingen. Jongens 
en meisjes die een stiel wilden leren, konden terecht in de zes vakscholen voor hout- en 
ijzerbewerking en in de huishoudscholen van de zusters. In de garage in Bondo werden 
automecaniciens gevormd. Hetzelfde gebeurde in Baye. Hier was tevens een drukkerij 

                                                           
13 Gedeeltelijk ontleend aan Th. Luykx & M. Platel, Politieke Geschiedenis van België. Deel 2: van 1944 tot 
1985. Antwerpen, 1985, pp. 498-501 
14 Volgens de officiële statistieken bezat het bisdom Bondo in 1961 negen kerken, 427 kapellen, elf missieposten 
en 407 staties zonder residerende priester. De seculiere geestelijkheid telde dertien leden, de kruisheren 
drieënvijftig, de Broeders van Sint-Gabriël zestien, de Congolese zusters negen en de Europese zusters 
zesentwintig. Er waren drie grootseminaristen en eenenveertig klein seminaristen. Het aantal katholieken bedroeg 
57.212. Er waren 5.675 catechumenen. Er werden in 1960 7.239 volwassenen gedoopt en 2.910 kinderen. In het 
totaal werden 1.373.815 communies uitgereikt. Er werden 1.473 kerkelijke huwelijken ingezegend. Wat het 
onderwijs betreft waren er 95 lagere scholen en vijftien andere scholen. Het bisdom telde veertien priesters-leraren, 
zestien broeders, zevenentwintig zusters en 336 leken-leerkrachten. Statistique des Circonscriptions 
Ecclésiastiques du Congo, du Ruanda et du Burundi 1959-1961. Léopoldville, 1961, 11 p. 
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gevestigd. In Bondo was er ook een vakschool (hout- en ijzerbewerking, fiets- en 
radiomechaniek, uurwerkafdeling). Geleidelijk aan kregen de Europese broeders en zusters 
medewerking van inlandse Broeders van Sint-Gabriël, Dochters van Maria en Ursulinen. 
 
De Zusters van Berlaar en de Zusters Ursulinen hadden veel werk in de ruime hospitalen en 
dispensaria van Bondo, Monga, Lobi, Baye, Bili, Ango en Dakwa. Buiten de hospitalen 
bedienden de zusters nog twaalf weeshuizen en zeven moederhuizen. Verder waren er de 
melaatsenkampen en de bejaardenhuizen, die aan de meeste missieposten verbonden waren. De 
slaapziekte was rond 1960 zo goed als overwonnen, maar een vrij aanzienlijk aantal mensen 
was gehandicapt door melaatsheid. 
 
Op economisch vlak stond het gewest Bondo er in 1959 goed voor. Mijnondernemingen (goud 
en diamant) waren tot bloei gekomen en verschillende koffieplantages waren aangelegd. De 
handel ging snel vooruit. Tientallen Congolezen begonnen met grotere koffieplantages. Meer 
en meer inlanders begonnen zelf handel te drijven. Het leek erop dat zich rond 1960 een inlandse 
middenklasse had gevormd: de eigenaars van plantages, die woonden in stenen huizen en 
beschikten over vrachtwagens en handelsfondsen. 
 
Begin juli 1960 braken ook in de Uelé onlusten los. Delen van het Congolese leger begonnen 
te muiten en de blanke administratie sloeg op de vlucht. Een aantal kruisheren, broeders van 
Sint-Gabriël en enkele blanke zusters weken uit naar Bangassou. Verschillende van hen keerden 
definitief naar Europa terug. De anderen keerden naar de missieposten terug toen in augustus 
blauwhelmen de orde handhaafden in Bondo en Ango. De rust keerde echter niet weer. 
Integendeel. De situatie bleef explosief wegens rondtrekkende benden en muitende soldaten 
enerzijds en op wraak beluste ambtenaren en bestuurders anderzijds. Een aantal chefs en enkele 
van hun notabelen werden opgepakt, geslagen, mishandeld, gevangen gezet en weer vrij 
gelaten. Hun gezag waren ze echter kwijt.  
 
De aanwezigheid na de onafhankelijkheid van blanken was een doorn in het oog van een 
behoorlijk aantal Congolezen. Ook de missionarissen kregen het verwijt de inlanders als slaven 
of als cultureel minderen te hebben behandeld. Nu moesten de rollen maar eens worden 
omgekeerd: de inlanders zouden de bazen worden en de blanken de knechten. In de praktijk 
betekende dit bijvoorbeeld dat de blanke zusters niet meer in hun ziekenhuizen mochten komen. 
De Congolese dokters konden het wel zonder hen af. Voor de lagere scholen werden inlanders 
als directeurs aangesteld. Ook heel wat inlandse abbés schaarden zich achter het nieuwe 
rollenmodel. De nieuwe politieke leiders vonden dat zonder de supervisie van een zwarte abbé 
geen enkele missiepost nog mocht functioneren. Zelfs Mgr. Creemers moest zich verweren 
tegen de nationalistische en racistische oprispingen van zijn vicaris-generaal Mgr. Daniel 
Katosi. Toch kon niet gesproken worden van ernstige onveiligheid en terreur. De mensen die 
voorheen georiënteerd waren op de missieposten bleven in grote getale trouw. De 
missionarissen behielden hun voertuigen en konden beschikken over tijd en ruimte.  
 
Zo begon 1961 vanuit flinterdunne toekomstverwachtingen. Op 1 januari 1961 consacreerde 
Mgr. Creemers de nieuwe kapel van het kleinseminarie van Bondo. Onder de aanwezigen telde 
men alle leerlingen, alle kruisheren, broeders van Sint-Gabriël en zusters. Andere bekende 
blanken werden niet uitgenodigd om geen aversie op te roepen. Creemers benoemde een tweede 
vicaris-generaal, Balinginza Lin, pastoor in Mbuma. Met deze benoeming hoopte hij Mgr. 
Katosi wat te doen inbinden. Deze laatste werd nu uitsluitend belast met het onderwijs. Mgr. 
Balinginza Lin kwam op de missie wonen. Hem werd de zorg over de abbés en de inlandse  
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zusters toevertrouwd. Een nieuwe militaire bevelhebber, commandant Fimbo, kwam naar 
Bondo. Hij had zijn soldaten in de hand en viel de missies niet lastig.  
 
In 1962 waren de achterstallige betalingen aan de staatsambtenaren en bedienden hoog 
opgelopen. Stakingen braken uit. Uelé vroeg aan de centrale regering om gescheiden te worden 
van de bemoeizuchtige voogdij van Stanleystad. De bevolking eiste de oprichting van een 
zelfstandige provincie, die uitsluitend zou bestaan uit Azande. Op het einde van 1962 werd die 
eis ingewilligd: de provincie Uelé werd geschapen met Paulis als hoofdstad. Beambten en 
monitoren werden opnieuw betaald. De handel herleefde en de bevolking ging weer aan het 
werk. Er was echter meer nodig om rust in de streek te brengen. Het provinciebestuur verbood 
de partij van Lumumba en de grenzen werden streng bewaakt om te verhinderen dat 
lumumbisten konden infiltreren.15 
 
Talloze jongeren waren evenwel ontevreden. Broeder Bernardin van Sint-Gabriël schetste hun 
problematiek als volgt: “(…)Vele jongeren, inderdaad, zagen zich teleurgesteld in hun ambities 
bij het beëindigen van hun lagere schooljaren. Voor velen was de toegang tot het middelbaar 
onderwijs praktisch onmogelijk, hetzij dat ze de leeftijd van 15 jaar hadden overschreden, hetzij 
hun beperkte verstandelijke vermogens hen voor verdere studies ongeschikt maakten. Voor 
niets ter wereld wilden deze jongeren naar de landbouw terugkeren. Ze meenden voldoende 
geëvolueerd te zijn om hoger te mogen mikken. Hun levensdroom was te niet. Wat kon het leven 
hun nog brengen? Zij begonnen het nieuwe regime te haten, vervielen in wanhoop, en voegden 
zich bij de grote massa van de ontevredenen en verbitterden. Rondom de grote centra vooral 
nam hun getal onrustwekkend toe. In de omtrek van Stanleystad, onder andere, was hun getal 
tot 50.000 gestegen. Uit hun rangen traden de ‘jeugdbenden’ te voorschijn. Zij verwachtten de 
komst van een nieuwe orde, maar stonden bereid tot alle baldadigheden om hun persoonlijke 
wraak te verzadigen en zich in het avontuur te werpen. Ze zijn maar al te berucht geworden 
door hun nutteloze verwoestingen en afschuwelijke moordpartijen. Het laat geen twijfel over 
dat de Kongolese revolutie nooit zulke uitbreiding zou gekend hebben zonder de passieve steun 
van de bevolking en dit ondanks het feit dat de zwarten in ’t begin onder de schrik werden kalm 
gehouden. Maar in de terechtstelling van gezagsdragers, ambtenaars van de administratie, 
uitbuiters onder het nieuwe regime, zag het kleine volk de welverdiende straf voor sociaal 
onrecht en een voorbode van een betere toekomst. Deze eenvoudige lieden zouden weldra gans 
ontgoocheld zijn, toen de opstand ontaardde in bloedige uitspattingen, tegenover welke de 
gevestigde leiders zich onmachtig voelden. (…)” 16 
 
 
Rebellie in Oost-Congo 
 
In de vroege zomer van 1964 was de rebellie van de simba's (leeuwen) onverwacht heel 
succesvol. Deze jonge rebellen sloten zich aan bij de opstandelingen tegen het centrale gezag. 
Hun acties richtten zich ook tegen de blanken die in Congo waren achtergebleven na de 
onafhankelijkheid. Op korte tijd veroverden zij heel oostelijk Congo. Op 5 augustus viel 
Stanleystad in hun handen. In dat aloude bastion van de lumumbisten, een bloeiende 
handelsstad, woonden zowat 1.600 buitenlanders, onder wie ruim vijfhonderd Belgen. De 
simba's vochten onder andere met kindsoldaten, voor wie de varianten van het voorvaderlijk 
geloof de enige regels waren waaraan zij wilden gehoorzamen. Hun leiders waren Gaston 
Soumialot en Christophe Gbenye. Zij werden opgehitst door een magische geest en geloofden 
                                                           
15 G. Nijs, Hun laatste getuigenis. De lijdensweg van de Broeders van Sint-Gabriël in Kongo, pp. 12-13 
16 G. Nijs, Hun laatste getuigenis. De lijdensweg van de Broeders van Sint-Gabriël in Kongo. Averbode, 1965,  
p. 20 
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dat zij onkwetsbaar waren. In naam van traditionele waarden voerden zij een fanatieke strijd 
tegen de wereld van de blanken en het centrale gezag. 
 
Bevreesd voor een communistische 
opmars zochten de USA naar 
mogelijkheden om militair 
tussenbeide te komen. Al van in de 
zomer 1964 broedden de Amerikanen 
op plannen om hun gegijzelde 
diplomaten met een militaire actie te 
bevrijden. Ook de Britten stelden voor 
om een interventie te organiseren. 
Omdat ook de Belgen in Stanleystad 
direct gevaar liepen, betrokken de 
Amerikanen de Belgische regering bij 
hun plannen. De Belgische kolonel 
Frédéric Vandewalle begon een 
veldtocht tegen de simba’s aan het 
hoofd van enkele duizenden 
Katangese gendarmes, 254 blanke 
huurlingen, een rist Belgische 
'technische raadgevers' en ook CIA-
personeel.  Alleen snelheid kon van 
deze operatie een succes maken: de 
simba's mochten de tijd immers niet 
krijgen om hun gijzelaars te 
vermoorden. Dat lukte in belangrijke 
mate, zeker toch in Stanleystad. 
Terwijl de C-130's in totaal 2.000 
gegijzelden evacueerden in een 
humanitaire missie, maakte 
Vandewalle met een militaire 
interventie op 24 november 1964 een 
eind aan het simbabewind. Twee 
dagen later bevrijdden 
paracommando’s 300 blanken in 
Paulis, maar konden niet verhinderen 
dat de simba’s een aantal gijzelaars vermoordden.17 
 
De bevrijding van duizenden blanken werd door vele landen echter beschouwd als een vorm 
van neokolonialisme en de Amerikaanse bijdrage als een anticommunistische bemoeienis in 
interne aangelegenheden. Zowel de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) als de UNO 
veroordeelden de operatie. Onder internationale druk zag België af van verdere acties in Oost-
Congo, hoewel nog heel wat blanken in het Uelé-gebied verbleven. Nu deed het ANC zijn 
intrede in Stanleystad. De Congolese veiligheidschef Victor Nendaka organiseerde een 

                                                           
17 Zie o.m. L. de Witte, Huurlingen, geheim agenten en diplomaten. Leuven, 2014, 379 p.; K. Quanten, 
Operatie Rode Draak. De bevrijding van 1800 blanken door Belgische para’s in Congo in 1964. Antwerpen, 
2014, 396 p.; R. Janssen, Met wortels tot in het water. De Kruisheren-missie in West-Uelé 1920-1993. Maaseik, 
2010,  279 p. 

Kongo en de uitbreiding van de opstand.  

Uit: Gaston Nijs, Hun laatste getuigenis. 
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afgrijselijke en ongenadige repressie onder de burgerbevolking. Opnieuw stierven duizenden 
Congolezen een gruwelijke dood.  
 
Na de nederlaag in Stanleystad trokken de rebellen zich terug in de streek van Bondo-Buta-
Aketi. Vanaf november hielden ze vele blanken, waaronder ook een vijftigtal missionarissen 
gegijzeld. Herhaaldelijke interventies van de Heilige Stoel en een persoonlijke tussenkomst van 
Mgr. Sigismondi, de secretaris van de Propaganda Fide, mochten niet baten. Men volgde deze 
diplomatieke weg omdat men huiverig stond tegenover een aanval van het nationale Congolese 
leger, dat kampte met materiële tekorten en ook omdat België onmogelijk een tweede keer de 
wereldopinie kon trotseren door opnieuw in te grijpen in de interne aangelegenheden van de 
onafhankelijke Congolese republiek.  
 
In mei 1965 zette het nationale Congolese leger (ANC) toch door. De opmars ging over land. 
De rebellen vermoordden 31 missionarissen. Een twintigtal zusters-missionarissen, een paar 
blanke vrouwen en twee kinderen werden door de rebellen gespaard en verborgen in het 
oerwoud. Daar werden zij uiteindelijk ontdekt en op transport gezet naar België. Zij waren de 
laatste van de 364 zusters, paters en broeders die uit Uelé en de aanpalende gebieden werden 
bevrijd.  
 
Een aantal missionarissen werd door de Simba’s vermoord (augustus 1964 - 
30 mei 1965) 18 
 
Op 20 augustus 1964 namen de simba’s Bondo in en installeerden een schrikbewind met als 
voornaamste ingrediënten de willekeurige opeisingen, de aanhoudende huiszoekingen, de 
mensonterende volkstribunalen, de boekverbrandingen en last but not least de folteringen, 
afranselingen en openbare terechtstellingen. Alle inwoners van Bondo, zowel de inlanders als 
de blanken, moesten bij een terechtstelling aanwezig zijn en al schreeuwend hun instemming 
betuigen met afschuwelijke vernederingen, verminkingen en moorden. 
 
Op 7 september 1964 openden de Broeders van Sint-Gabriël hun lagere school in Bondo en 
enkele dagen ook hun normaalschool. Het nieuwe schooljaar zou maar even duren. Op 14 
september 1964 immers werden alle missionarissen van Bondo aangehouden. Er kwam een 
telegram uit Stanleystad, waarin stond dat alle ‘mercenaires’ (blanke huursoldaten van het 
Congolese leger) moesten aangehouden worden. In plaats van ‘mercenaires’ werd evenwel 
‘missionaires’ gelezen en daarom werden alle paters, broeders en zusters gearresteerd en 
gevangen gezet. De zusters werden spoedig vrijgelaten, de anderen werden op 18 september 
langs Buta naar Stanleystad gevoerd. Toen de weggevoerden in Stanleystad aankwamen, kwam 
de vergissing spoedig aan het licht. De gevangenen mochten enkele dagen vrij uitgaan en daarna 
begon de terugtocht naar Buta. In kleine en grote groepen keerden alle missionarissen terug 
naar hun posten: norbertijnen, kapucijnen, kruisheren en broeders van Sint-Gabriël. 
 
Gbenye, de president van de rebellen-republiek bezocht op 17 oktober Bondo. Zes dagen later 
werd de missie van Monga geplunderd. Hetzelfde gebeurde in Baye: gereedschap, linnen, 
vaatwerk, meubelen, de veestapel… alles verdween. Op 27 oktober bereikte een telegram uit 
Stanleystad Bondo: alle Amerikanen en Belgen moesten aangehouden, maar niet mishandeld 
worden. De volgende dag werden de paters, broeders en zusters van Bondo onder bewaking 

                                                           
18 Grotendeels overgenomen uit R. Janssen, Martelaren in Kongo. in: P. Hamans, Getuigen voor Christus. 
Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Nationale Raad voor de Liturgie, Den Bosch, 
2008, pp. 253-293 
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gesteld. Toen enkele blanken opmerkten dat zich onder de gearresteerden ook Nederlanders 
bevonden, reageerden de simba’s laconiek: de Nederlanders waren ook Vlamingen! Enkele 
dagen en nachten van ontbering in een veel te kleine ruimte braken nu aan. Op een gegeven 
ogenblik kwam een nieuwe bevelhebber aan in Bondo: Augustin Makondo, een deserteur uit 
het nationale leger, die naar de rebellen was overgelopen. Hij had een behoorlijke militaire 
opleiding genoten en was tijdens een stage zelfs in Luik gekazerneerd geweest. Hij was niet 
graag gezien door de simba’s: ze vreesden hem omwille van zijn strengheid die gemakkelijk in 
wreedheid overging. Maar tegenover de missionarissen toonde hij zich mild en toegeeflijk. Hun 
gevangenschap werd versoepeld: de kruisheren werden geconsigneerd op het seminarie, de 
zusters in hun klooster en de Broeders op Sint-Gabriël. Een beetje bewegingsvrijheid deed 
deugd, al stopten de pesterijen van de simba’s niet: verschillende keren per dag en ook ’s nachts 
moest iedereen in de rij gaan staan, waarna de namen werden afgeroepen en daarna mocht 
iedereen zich weer terugtrekken. Niemand wist hoelang de simba’s dit konden volhouden… 
 
Op 24 november landden de Belgische para’s in Stanleystand. De rebellen deden nu een oproep 
via de radio om alle blanken te vermoorden. Die oproep werd gehoord door de opstandelingen 
in het Noordwesten van Congo. Rebellen en simba’s trokken de volgende dag naar Dakwa en 
vermoordden er de kruisheren Wim van Wetten en Arnold Vervoort, samen met zuster 
Marguerite Bradley19 van de Religieuzen Ursulinen en een Portugese handelaar Nunes. Een 
inlandse zuster die haar Britse medezuster wilde beschermen, werd met lansen om het leven 
gebracht. De lijken werden in de rivier geworpen en na het vertrek van de rebellen door twee 
boys van de missie uit het water gehaald en begraven. Die dag, 25 november 1964, kwam het 
nationale leger in Buta aan. In Ango vluchtten de paters en de zusters de brousse in. Ze werden 
in leven gehouden door goedwillige inlanders. Op 4 december 1964 werden ze bevrijd en 
gerepatrieerd. Ze landden op 9 december 1964 in Zaventem.  
 
In Bondo werden alle missionarissen op 25 november gevangen gezet. Willem Vissers betaalde 
‘s anderendaags 1 miljoen francs aan Augustin Makondo, waarna allen weer werden vrijgelaten. 
De huurlingen van het Congolese leger trokken intussen verder richting Titulé, Paulis en 
Niangara, waar opnieuw Europeanen werden bevrijd. Maar naar Bondo gingen ze niet, omdat 
ze daartoe geen opdracht hadden gekregen. Eenmaal het Congolese leger Buta verlaten had, 
namen de rebellen er weer hun intrek. Op 19 december 1964 gaf Augustin Makondo het bevel 
om alle gevangen genomen missionarissen van Bondo naar Buta te brengen. De andere blanken 
mochten in Bondo blijven.  
 
De laatste maanden van hun leven werden voor de achtergebleven missionarissen een zeer 
zware tijd. Reeds vanaf de eerste dagen van het rebellenbewind werden zij beroofd van hun 
voertuigen waardoor ieder bezoek aan de omliggende dorpen werd afgebroken. Al heel vlug 
volgde de zorg om het dagelijks brood. De voedselvoorraad werd steeds schaarser en kon – 

                                                           
19 Marguerite Bradley werd in Birkenhead (Engeland) geboren op 14 januari 1911. Ze trad in bij de Zusters 
Ursulinen in Hamont op 23 februari 1929. Ze werd geprofest op 24 september 1931 en was lerares aan het 
Technisch Instituut te Hasselt van september 1934 tot bij haar vertrek naar de missie van Uelé op 23 oktober 1936. 
Bijna dertig jaar lang, zonder onderbreking, wijdde zij zich volledig aan de opvoeding van de Afrikaanse meisjes. 
Op 22 november 1964, drie dagen vóór haar dood, smeekte zij moeder-vicaris om de inlandse zusters niet aan hun 
lot over te laten. Met de inlandse zusters waren de Ursulinen een stichting in Ango begonnen in 1958. Omdat zij 
ziek was mocht zuster Marguerite van de commandant van de rebellen naar Ango gaan. De Congolese zusters 
zouden haar echter niet mogen vergezellen. Moeder Marguerite wilde hen niet in de steek laten. Om hen te 
beschermen keerde zij naar Dakwa terug, waar zij ’s anderendaags op 25 november 1964 werd gedood. De vier 
inlandse zusters, die bij haar waren, konden vluchten. N.,  Als een sterke toren. Technisch Instituut Ursulinen 
Hasselt, oud-leerlingenbond, jg. 15, speciaal nummer 1965, p. 1; E. Recko, 100 Jaar Zusters Ursulinen Overpelt 
1902-2002, pp. 155-156  
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zeker in de eerste maanden van de gijzeling - niet meer worden aangevuld. Het probleem werd 
nog groter toen de missionarissen in december naar Buta werden gevoerd en in de leegstaande 
missiegebouwen van de norbertijnen gevangen werden gezet. Daarbij kwamen nog de haast 
dagelijkse huiszoekingen van soms dronken simba’s, het permanent leven onder bewaking en 
de onzekerheid over de toekomst. Er was niet veel nodig om de stemming onder de rebellen te 
doen omslaan in het nadeel van de missionarissen. Iedereen hoopte dan ook zo vlug mogelijk 
te ontsnappen. Overigens werd er diverse malen mee gedreigd de gijzelaars in kleine groepen 
te verdelen en volgens de willekeur van de officieren naar leegstaande posten te brengen om er 
onder het gezag van simba’s werken te hervatten die door het uitmoorden of wegvoeren van het 
vroegere personeel waren stilgevallen. 
 

 
Deze plattegrond van Buta en de portretten van de vermoorde Broeders van Sint-Gabriël zijn 
afkomstig uit: Gaston Nijs, Hun laatste getuigenis. 

Zo leefden de missionarissen in gedwongen niets doen, negen maanden lang: geen onderwijs, 
geen zielzorg, geen eucharistie, enkel doelloos zitten. Nu het priester- en leraarswerk hun 
ontnomen was, leverden ze hun deel in de handenarbeid: de was doen, zorgen voor stookhout 
en dies meer. Iedereen was steeds bekommerd om de anderen en probeerde vooral niets te doen 
of te zeggen wat in het nadeel van de gemeenschap kon uitvallen. De rebellen lieten soms enkele 
missionarissen naar Bangassou reizen om inkopen te doen. In Bangassou, 400 kilometer van 
Buta,  waren de missionarissen veilig en vrij, maar toch keerden zij terug naar Buta, om het 
leven van de achtergebleven gijzelaars niet in gevaar te brengen.   
 
Op 29 mei 1965 naderde het Congolese leger tot op 130 kilometer van Buta. De volgende dag 
gaf Makondo telefonisch vanuit Titulé het bevel alle mannelijke gijzelaars van Buta te doden 
en de zusters - tien zusters van het Onbevlekt Hart van Maria, drie zusters van het H. Graf en 
drie zusters Ursulinen - en twee blanke vrouwen en twee kinderen in de brousse te ontvoeren.  



64 
 

 

De gijzelaars verzameld rond de rebellenkolonel Makondo, een onberekenbaar man, die zich 

aanvankelijk als vriend van de missionarissen voordeed, maar op 30 mei 1965 opdracht gaf tot de 

moordpartij. Hubert Jacobs staat als tweede van rechts (bovenaan). 

Foto: Orde van de Kruisheren, Diest (B.) 

 

De kerk in Bondo in 1961 
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De meeste gegijzelde zusters overleefden het drama. Ze werden op 26 juni 1965 door blanke 
huurlingen bevrijd. Eén van hen, zuster M. Eveline, getuigde later (in Kruis en Wereld, 
augustus-september 1965, p. 202): “ Het moet zo ongeveer een uur na het vertrek van de 
slachtoffers zijn geweest dat enige leden van de jeunesse bij ons aan ’t venster verschenen en 
ons met leedvermaak en veelzeggende gebaren de dood van de Paters en Broeders kwamen 
meedelen. Even later ging de deur open en konden wij ons met onze eigen ogen van hun 
marteldood overtuigen. Een van zweet dampende leeuw trad binnen met in zijn handen een voet 
met het been, juist onder de knie afgekapt. Hij vroeg ons of dat een been was van een zwarte of 
van een blanke en iedereen van ons moest dit been even aanraken. Onmogelijk te zeggen wat 
er toen in ons omging maar we raakten het aan met schroom en eerbied als een relikwie van 
een martelaar. Het been was niet bebloed en dus waarschijnlijk afgesneden na de dood van het 
slachtoffer. ’t Is eerst vier weken later, bij onze bevrijding op 26 juni, dat we het relaas van het 
bloedbad op 30 mei hebben vernomen. De slachtoffers werden buiten geleid, gekleed in broek 
en hemd: ze waren blootsvoets. Ze werden geslagen maar verweerden zich niet. Een ooggetuige 
had de indruk dat ze door een bovennatuurlijke kracht gesterkt werden. Gekomen aan de Rubi-
rivier op 300 meter van het politiebureel werden ze op één rij geplaatst. Een 60-tal Simba’s uit 
de streek van Basoko overviel hen daar onder luid getier met stokken, lansen en kapmessen. 
Dodelijk getroffen werden ze in de rivier geworpen. Slechts één van hen zou zich uit het water 
hebben kunnen redden maar werd opgemerkt door de rebellen en met geweerschoten gedood. 
Het zijn heel waarschijnlijk deze geweerschoten die wij gehoord hebben en het is goed mogelijk 
dat van dit slachtoffer het been afkomstig was. De andere lijken werden niet verminkt.(...) De 
wijze waarop deze zendelingen de dood zijn ingegaan heeft een zwarte ooggetuige doen 
verklaren: Eigenaardig toch: ze wisten dat ze naar de dood gingen en toch gingen ze met 
vreugde.” 
 
Samen met eenentwintig kruisheren 20 werden ook zeven broeders van Sint-Gabriël - Ludovic 
Bosmans 21, Jérôme Asselman 22, Frans de Kegel 23, Gilbert de Zwaef 24, Hubert Jacobs 25, 
Louis Van Loon 26 en Marcel Verschueren 27 - en drie minderbroeders-kapucijnen - Adriaan 
van den Broucke, Leo Neyens, Edward Schrijvers - vermoord. 28 

                                                           
20  Jef Beckers, Robert Carremans, Marinus Godefrooy, broeder Leo Ignoul, Gerard Jansen, Gerard Kester, 
Godfried Kraewinkels, Paul Kruitwagen, Fons Kuypers, broeder Lambert Schoenmakers, Rik Snijkers, Albert 
Timmers, Vic van Heeswijk, Huub van Lieshout, Jan van Oort, Jan Verhoeven, broeder Peerke Verkuylen, Nol 
Vervoort, Willem Vissers, Filip Waldram en Jef Wouters 
21 G. Nijs, Frère Laurent-Joseph (Ludovic Bosmans), 1900-1965. in: Chronique des Frères de St.-Gabriel, nr. 
203, s.d., pp. 53-77 
22 G. Nijs, Frère Gilbert-François (Jérôme Asselman), 1930-1965. in: Chronique des Frères de St.-Gabriel, nr. 
207-208, s.d., pp. 9-28 
23 G. Nijs, Frère Bernard-Joseph (Frans de Kegel), 1925-1965. in: Chronique des Frères de St.-Gabriel, nr. 
205, s.d., pp. 80-101 
24 G. Nijs, Frère Guido-Maria (Gilbert de Zwaef), 1932-1965. in: Chronique des Frères de St.-Gabriel, nr. 209, 
s.d., pp. 82-101 
25 G. Nijs, Frère Hubert de Montfort (Hubertus-Jacobs), 1941-1965. in: Chronique des Frères de St.-Gabriel, nr. 
210-211, s.d., pp. 232-252 
26 G. Nijs, Frère Léonard de Port-Maurice (Louis Corneille van Loon), 1898-1965. in: Chronique des Frères de 
St.-Gabriel, nr. 206, s.d., pp. 35-74 
27 G. Nijs, Frère Stanislas-Joseph (Marcel Verschueren), 1909-1965. in: Chronique des Frères de St.-Gabriel, 
nr. 204, s.d., pp. 42-85 
28 Uit de zeer omvangrijke hoeveelheid publicaties over de moord op de missionarissen citeren we, aanvullend op 
de hierboven reeds vermelde uitgaven: J. Verhoeven, Gijzelaars onder Makondo. Dagboek uit de Simba-tijd 
1964-1965. Diest, 1965, 222 p.; N., Dagboek uit de Simba-tijd door EE. Zusters Paula en Eveline van de Zusters 
van Berlaar. Handschrift, 111 p.; J. Vermazeren, Onder de Rebellen te Ango. in: Vinculum Crucigerorum, t. 11, 
1964, pp. 123-130; W. Vissers, Gevangenen van de simba’s. in: Kruis en Wereld, jg. 44 , 1965,  pp. 171-202; N., 
Pater Adriaan-Jozef Vandenbroucke en Zuster Julia Vandendriessche ter ere. Pittem, 1973, 44 p.; Zusters van 
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In latere getuigenissen werd duidelijk dat de moord op de missionarissen reeds een maand of 
misschien zelfs maanden van tevoren was gepland. Aan de missionarissen werd hierover niets 
gezegd, zodat er nooit sprake was van paniekstemming bij de gijzelaars. Uit hun laatste brieven 
sprak een groot vertrouwen in de rebellenkolonel Makondo, ook al wisten ze door ondervinding 
dat de kolonel een grillig en wreed man was, die niemand of niets ontzag en veel van zijn naaste 
medewerkers persoonlijk executeerde. Makondo veinsde een vriend te zijn van de 
missionarissen, liet sommigen zelfs met verlof gaan en werd uitbundig als hij brieven of kaarten 
uit België en Nederland kon uitdelen. Buta was echter een burcht met meer dan drieduizend 
rebellen, waaronder echte blankenhaters en jongeren die belust waren op bloed.  
 
Enkele dagen vóór de moord leed Makondo in Monga een zware nederlaag tegen blanke 
huurlingen. Daarop vluchtte hij naar Titulé. Het uitdrukkelijk telefonisch bevel tot de moord 
werd gegeven op zondagmorgen 30 mei 1965, maar daags tevoren werden de missionarissen al 
van alles beroofd (onder andere brillen en horloges) en in één 
lokaal gevangen gezet.29 
 
Zeven broeders van Sint-Gabriël werden vermoord. Broeder 
Leonard van Loon (kloosternaam: Leonard de Port-Maurice) 

was 67 jaar. Hij was op 9 
januari 1898 in Antwerpen 
geboren. Veertig jaar Afrika 
had hij achter de rug. Eerst 
verbleef hij in Gabon. Daarna 
werkte hij in Harrar in 
Ethiopië. In 1958 verhuisde hij 
naar Congo en bleef actief in 
Bondo tot aan zijn op 30 mei 
1965.  
 
De tweede in leeftijd was 
Ludovic Bosmans 
(kloosternaam: Broeder 
Laurent-Joseph). Hij was in 
Hove geboren op 2 februari 
1900. Van 1947 tot 1956 was hij provinciale overste van de 
Belgische provincie van de Broeders van Sint-Gabriël. Na het 
beëindigen van dit mandaat werd hij missionaris in Congo. 
Hij was toen al ver over de vijftig. De volgende jaren was hij 
werkzaam in Bondo. Hij werd op 30 mei 1965 vermoord en 
was 65 jaar oud. 

 

                                                           

Berlaar, De troubadour van het H. Hart van Maria, 1965, nr. 4; Missiegroep Denderleeuw, Kruis in top. 
Herdenkingsnummer december 1985; N., Onze Kongomissie van augustus ’64 tot juli ’65.  in: Als een sterke toren, 
Hasselt, jg. 15, 1965, pp. 1-43; A. van de Broucke, Verslag over de Kongolese opstand. in: Franciskaanse 
Standaard. Brugge, jg. 69, 1966-1967, nr. 6-7, pp. 16-24; nr. 8, pp. 14-18;  nr. 9, pp. 10-14; N., Fons (Kuypers) 
ons aller broer. Bree, 1965, 52 p. 
29 N., Des Egyptiens ont exigé la mort des missionnaires de Buta. in: Centre d’Information de Presse (C.I.P.), 
Bruxelles, 1969, 14 juin, pp. 2-4 

Leonard Louis Van Loon, 
Broeder Leonard de Port-
Maurice (1898-1965), 39 
jaar missiearbeid. 

Laurent-Joseph Ludovic 
Bosmans, Broeder Laurent-
Joseph (1900-1965), negen 
jaar missiearbeid. 



67 
 

De derde in leeftijd was Marcel Verschueren (kloosternaam: 
Broeder Stanislas-Joseph). Hij was in Antwerpen geboren op 12 
juli 1909. In 1933 scheepte hij in Antwerpen in om in Congo een 
normaalschool te gaan stichten. Een tijdlang was hij directeur in 
Ango. In 1960 was hij directeur van de missie van de Broeders van 
Sint-Gabriël in Baye. Bij zijn dood op 30 mei 1965 was hij 55 jaar 
oud. 

 
Frans de Kegel (kloosternaam: 
Broeder Bernard-Joseph) was 39 
jaar oud toen hij op 30 mei 1965 
werd vermoord. Hij was in 
Borchtlombeek geboren op 17 
september 1925. Hij had vijftien 
jaar van zijn leven gegeven aan de 
missie in Bondo. Zijn aanleg voor 
materiële zaken, zowel als voor de 
studie, kwam goed van pas in de 
missie. 
 
Jeroom Asselman (kloosternaam: 
Broeder Gilbert-François) was op 4 mei 1930 geboren in 
Liedekerke. Hij was naar België teruggekeerd in de troebele 
tijden van de onafhankelijkheid. Hij had toen 
al zes jaar in de missie gewerkt. Aan de 
universiteit van Leuven ging hij pedagogische 
wetenschappen studeren. In 1963 keerde hij 
naar Congo terug en werd in Bondo leraar in 
de opvoedkunde. Hij was 35 jaar oud toen hij 
op 30 mei 1965 werd vermoord. 
 
Gilbert de Zwaef (kloosternaam: Broeder 
Guido-Maria) was 33 jaar oud toen hij op 30 
mei 1965 werd vermoord. Negen jaar had hij 
gewerkt in de missie. Hij was in 
Erembodegem geboren op 28 februari 1932. 
In Baye stichtte hij in 1956 een 
ambachtsschool. Nog in 1956 werd deze 
school omgevormd tot technische school. 
 
De jongste van het gezelschap en enige 
Nederlander – de anderen hadden allemaal de Belgische 
nationaliteit – was Hubert Jacobs (kloosternaam: Broeder 
Hubert de Montfort) . In het begin van april 1965 maakte hij de 
volgende profetische aantekening: “Het moeilijkste ogenblik zal 
zijn wanneer het leger Buta zal innemen, want dan zijn de 
‘leeuwen’ als wilde beesten of nog erger.”30 

 

                                                           
30 Geciteerd in G. Nijs, Hun laatste getuigenis, p. 110 

Stanislas-Joseph Marcel 
Verschueren, Broeder 
Stanislas-Joseph (1909-1965), 
32 jaar missiearbeid. 

Bernard-Joseph Frans De 
Kegel, Broeder Bernard-
Joseph (1925-1965), 15 
jaar missiearbeid. 

Gilbert Jeroom Asselman, 
Broeder Gilbert-François 
(1930-1965), 8 jaar 
missiearbeid. 

Guido-Maria Gilbert De 
Zwaef, Broeder Guido-
Maria (193201965), 9 jaar 
missiearbeid. 
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De Afrikaanse Broeders van Sint-
Gabriël te Bondo die bij de 
moordpartij gespaard bleven, namelijk 
de Broeders Pierre Bangakya en Henri 
Merci. 

 
Een korte biografie van Hubert Jacobs tot aan de opstand van de simba’s 
 
De familie Jacobs telde tien kinderen: acht jongens en twee meisjes. Hubert was de benjamin. 
Hij werd op 12 maart 1941 in Heerlen geboren. Zijn vader was mijnwerker. Omdat het oorlog 
was, hadden de mijnwerkers slechts vier dagen in de week werk. 
 
De oorlogsjaren waren zwaar. Broertje Mathieu werd in 1940 gehospitaliseerd: een ernstige 
oorontsteking leidde tot doofheid. Na de geboorte van Hubert was moeder zeer verzwakt. 
Borstvoeding kon niet, geitenmelk was de oplossing. Gelukkig konden ze thuis een geit van de 
grootvader overnemen. Moeder maakte zelf de kleren van haar kinderen. Daar werkte ze ’s 
nachts aan. Ook als de sirene van het luchtalarm ging en het gezin ondergronds moest, ging ze 
in de schuilkelder door met haar verstelwerk. Vader kwam gewoonlijk tegen middernacht thuis. 
Uiteraard was moeder pas gerust als hij weer thuis was. Hun woonhuis lag aan de Wijnstraat in 
het buurtschap De Huls, liggend op het plateau van Ubachsberg. Het was na een flinke klim 
vanuit Simpelveld bereikbaar. Iedere week ging moeder naar de boerderijen in de buurt om eten 
te kopen. Als ze niet genoeg geld had onderhandelde ze: voorwerpen verkopen die ze thuis kon 
missen of kleren maken of verstellen. Op 16 september 1944 werd het dorp bevrijd, zij het niet 
zonder hevige vuurgevechten, waarbij diverse huizen werden verwoest. Ook het gezin Jacobs 
werd getroffen: weliswaar ging de woning niet in de vlammen op, toch was de schade groot. 
 
Na de oorlog ging Hubert, samen met zijn broers en zussen naar school. Het was een heel eind 
wandelen, bijna drie kwartier, voordat ze de schoolpoort in Simpelveld bereikten. Omdat de 
kinderen tussen de middag huiswaarts gingen, liepen ze dat stuk vier keer per dag. Hubert was 
geen slimme leerling, maar hij deed zijn best. Toen hij in het tweede leerjaar zat, deed hij zijn 
eerste communie. De gehele familie was aanwezig en voor Hubert werd het een onvergetelijk 
feest. 
 
Hubert voelde meer voor handenarbeid dan voor intellectuele bedrijvigheid. Hij vond het 
geweldig om te mogen helpen in de tuin of klusjes op te mogen knappen rond het huis. Hij 
knutselde graag. Op een nabij gelegen boerderij ging hij graag helpen. Amper negen jaar oud 
ontwierp hij een vogelhuis. Op een dag vroeg zijn moeder hem, welke plannen hij koesterde 
voor later. Daarbij suggereerde zij dat ze het héél fijn zou vinden mocht één van haar kinderen 
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kiezen voor het godgewijd leven. “Dat is niet weggelegd voor mij”, antwoordde Hubert, “ik hou 
niet van studeren. Ik denk dat ik met als vader zal gaan werken in de mijn.” 
 
Hoewel ze het niet te breed hadden, lieten zijn ouders al hun kinderen verder studeren op de 
middelbare school. Hubert was gedurende drie jaar leerling op de ondergrondse vakschool 
(O.V.S.). Daarna ging hij uit werken, in de mijn. Het werk viel gruwelijk tegen, maar hij hield 
vol. Niet zozeer het werk verfoeide hij, wel de ruwe omgangsvormen en het grove taalgebruik 
van de mijnwerkers.   
 
Op een dag ontmoette hij broeder Eligius, broeder van Sint-Gabriël, die op zoek was naar 
kandidaten voor het noviciaat in Lontzen en tevens collecteerde voor de missie. Hubert bezocht 
het noviciaatsgebouw en een tijdje later, toen hij achttien was geworden, deelde hij thuis mee 
dat hij wilde intreden bij de Broeders van Sint-Gabriël. Zijn ouders overtuigden hem om er eerst 
nog eens heel goed over na te denken en daarvoor een jaar de tijd te nemen. Hubert bleef dus 
nog een jaar werken in de mijn. ’s Zondags ging hij met de andere jongens van het gezin naar 
de film of ging dansen of ging naar de fanfare, Eendracht Huls-Simpelveld, waar hij lid van 
was en waar zijn broer Willem als verdienstelijk dirigent optrad. Zijn vader was overigens 
bestuurslid en alle jongens van het gezin spelend lid, met uitzondering Mathieu die met 
gehoorproblemen kampte.  
 

 
Hub Jacobs bij de Fanfare. 
 
Exact een jaar later deelde Hubert aan zijn ouders mee dat zijn keuze vaststond: hij wilde 
Broeder Eligius contacteren om te mogen intreden in het noviciaat. Zijn broers en zussen 
reageerden verdeeld: de een dreef de spot met hem, de ander beweerde nog liever in de Maas 
te springen dan naar het klooster te gaan en zijn zus Mia vroeg hem op de man af: “Ben je dan 
niet gelukkig bij ons?” Maar zijn ouders overtuigden de andere kinderen om Hubert te steunen 
in zijn beslissing. Veertien dagen later kwam broeder Eligius op bezoek en nam Hubert mee 
naar het noviciaat. 
 
Op 8 maart 1960 begon Hubert aan het postulaat. Zijn novicemeester, broeder Pierre Claessens 
typeerde de jonge kandidaat als volgt: “Hubert is een blonde jongeling, goed gebouwd, een 
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beetje verlegen; hij heeft zich heel goed aangepast aan het leven in het noviciaat. Zijn roeping 
is krachtig en duidelijk. Zijn intelligentie is eerder middelmatig, maar hij is bijzonder vlijtig. 
Hij bezit een sociabel, open en bescheiden temperament. Hubert stamt uit een muzikale familie. 
Zijn familie heeft hem een gitaar geschonken. Hij heeft een mooie stem en als hij, begeleid door 
zijn gitaar zingt, luisteren de andere novicen blijgezind en aangenaam verrast. Hubert zoekt 
regelmatig de kapel op, ook in de vrije uurtjes om er met God te kunnen overleggen.” 
 
Op 15 augustus 1960 werd hij ingekleed: hij ontving het kloosterkleed in de parochiekerk van 
Lontzen. Zijn verwanten en vrienden waren in grote getale met de bus vanuit Simpelveld 
gekomen. Het zangkoor van Lontzen luisterde de eucharistieviering, die aansloot op de 
inkleding, op met vierstemmig gezang. En toen Hubert zich terugtrok in de sacristie om zijn 
kloosterkleed aan te trekken, speelden de vijftien muzikanten van de harmonie, waarvan Willem 
dirigent was en zeven broers Jacobs lid, de Judex van Gounod.  
 
Op 15 augustus 1961 legde hij de kleine geloften af. Lontzen was in feest. De klokken luidden, 
de vlaggen hingen uit. Tijdens de mis speelde zijn broer Willem het Agnus Dei van Bizet voor 
trompet. Nu ging Hubert als scholastiek naar Brussel. Hij ging er zich toeleggen op de stiel van 
kleermaker. Omdat hij droomde van de missie, werd hij op 23 augustus 1962 naar Saint-
Laurent-sur Sèvre gezonden om er Frans te leren én om er soutanes te leren maken. Om 
kleermaker te worden, bleek hij niet de geschikte kandidaat te zijn: hij miste het geduld en het 
visueel vermogen om een geconcentreerde gerichtheid te onderhouden. Bovendien ondervond 
hij lange tijd hinder bij het begrijpen van zijn leermeesters: hij verstond geen Frans en het 
duurde geruime tijd eer hij zich in deze vreemde taal kon behelpen. De Broeders adviseerden 
hem om voorlopig in het Nederlands te bidden, terwijl ze voor de biecht een priester vonden, 
die Duits verstond. 
 
Op 14 juli 1963 reisde Hubert naar België. De provinciale overste van de Broeders van Sint-
Gabriël was in het voorjaar van 1963 op visitatie geweest in Bondo. Hij stelde vast dat de 
Broeders overvraagd waren en dat hulp welkom was. Op 23 september 1963 kwam Hubert in 
Bondo toe. Hij kreeg als opdrachten de zorg voor het huishouden, het toezicht op de boys en de 
hulp en bevoorrading in de keuken. Hij begon met het aanleren van het Lingala. Bij het aanleren 
van de Franse taal had hij zich als een ongeduldige leerling gemanifesteerd en nu was het van 
hetzelfde liedje bij het aanleren van het Lingala. Hubert wilde de taal in een mum van tijd onder 
de knie krijgen. Het resultaat loog er niet om: hij communiceerde in een mengeling van mimiek, 
gebarentaal, Frans en Lingala, en als dat alles niet volstond, voegde hij er nog enkele 
Nederlandstalige woorden aan toe. 
 
Tijdens zijn gevangenschap in Buta schreef hij aan zijn klasgenoot uit het noviciaat, Paul 
Bungeneers, die missionaris was in Katanga: “Ik weet dat jullie veel aan ons denken. De 
regeringstroepen staan op het punt om Buta aan te vallen. De Simba’s zullen gevaarlijker zijn 
dan ooit tevoren. Paul, indien mij iets mocht overkomen en mocht ik niet meer naar huis kunnen 
terugkeren, wil jij dan in mijn plaats mijn vader en moeder gaan groeten?” 
 
 
Grote verslagenheid in België en Nederland 
 
Het nieuws van het bloedbad in Buta kwam in België en in Nederland hard aan. Op heel veel 
plaatsen vond een herdenkingsdienst plaats, onder meer in Simpelveld, de gemeente waar 
Hubert Jacobs was opgegroeid. Overal kenden de herdenkingsdiensten een grote toeloop van 
mensen uit de parochie zelf, maar ook van sympathisanten en oud-leerlingen van de Broeders 
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van Sint-Gabriël. Telkens was ook een sterke delegatie Kruisheren, Zusters Ursulinen en 
Zusters van Berlaar aanwezig.31 
 
Niet alleen in Nederland en België, de landen van herkomst van de vermoorde missionarissen, 
maar ook in Rome, Frankrijk, Canada en Gabon vonden herdenkingsdiensten plaats, die een 
massa volk trokken. Uit de vele blijken van meeleven, die de Broeder Provinciaal van Sint-
Gabriël ontving, lichten we als voorbeeld het telegram dat kardinaal Suenens, de aartsbisschop 
van Mechelen, op 5 juni verzond: “Diep getroffen door het droevig nieuws verenigt zich met U 
in de zware beproeving die uw Congregatie en de families treft, en dankt in naam van de 
Belgische Kerk de missionarissen die door hun edelmoedigheid en hun geloof als martelaren 
zijn gestorven.”32 
 
De moord op 30 mei 1965 kostte de Congregatie van de Broeders van Sint-Gabriël de helft van 
haar missiewerkers in Congo. Nog steeds blijven een aantal vragen onbeantwoord. Eminente 
historici blijven speuren naar meer informatie om de context beter te kunnen duiden waarin de 
gijzeling en de moord op de missionarissen in Buta plaatsvonden… 
 

 
Bevrijdingsleger. Foto Lynette-Britz 049-1965 
  

                                                           
31 A. Lantin, Gedenkboek voor vierentwintig bloedgetuigen van de Kruisheren-orde in de missielanden Kongo 
en Irian Barat.Diest, 1966,  pp. 114-122 
32G. Nijs, Hun laatste getuigenis, p. 114 
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Kaart van Congo. Bondo en Buta liggen helemaal in het noorden van het land. Bron: Internet. 
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Ons jongste kind1 
 
 
Het jaar 1940 begonnen we met moed en vertrouwen. Ons gezin telde toen negen kinderen. De 
tijden waren niet rooskleurig; soms werkte vader maar vier dagen in de week.2 We moesten goed 
overleggen om ons gezin het meest nodige te geven. In maart werd mijn moeder ziek en stierf na 
drie dagen; dat was voor mij en voor ons allen een groot verdriet. Twee weken later werd onze 
zoon Matthieu ziek; hij was toen 2½ jaar oud. Hij moest naar het ziekenhuis met ernstige 
oorontsteking. Op 6 mei was er opnieuw leed: de Tweede Wereldoorlog brak uit. Ons kind lag nog 
steeds doodziek in het hospitaal. We konden niet naar hem toe want de wegen waren vol met 
Duitse soldaten. Na een week zijn vader en ik te voet langs binnenwegen naar hem toegegaan. Hij 
was niet meer in levensgevaar, heel langzaam werd hij beter. In juli mocht hij naar huis. De ziekte 
had een blijvend litteken achtergelaten en toch waren we blij dat hij mee naar huis mocht.3 
 
Na een paar maanden verwachtte ik ons jongste kind. De oorlog raasde in snel tempo door. Alles 
werd duurder maar werk was er genoeg en vader moest soms zelfs op zondag naar de mijn. We 
waren het jaar 1941 begonnen. Alles was op de bon. Hele nachten zat ik te naaien. De kinderen 
groeiden ons over het hoofd. Op 14 maart werd ons jongste kind geboren; hij kreeg de naam Peeter 
Hubertus. Na vijftien dagen kon ik de Vroedvrouwenschool verlaten en kwam naar huis met een 
flinke gezonde baby.4 

 Hub met zijn ouders 

                                                 
1 Dit verhaal is na het overlijden van Hub Jacobs door zijn moeder genoteerd. Qua interpunctie en schrijfstijl zijn 
omwille van de leesbaarheid enige aanpassingen verricht. Het is bewerkt door Luc Wolters. 
2 Vader Jacobs werkte als mijnwerker. Indertijd werd het aantal werkdagen van bovenaf opgelegd ook al wilden 
kostwinnaars van grote gezinnen veel meer werken. 
3 Matthieu Jacobs hield ernstige gevolgen aan de ziekte over; hij was doofstom. 
4 Hub Jacobs werd in de Vroedvrouwenschool in Heerlen geboren. 
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De kinderen, vader en ik hielden veel van onze kleine. Hierna kwamen enkele moeilijkheden op 
ons pad: ik kon mijn kind zelf niet voeden omdat ik te zwak was. De melk die op de bon was te 
krijgen, was niet genoeg en soms was die helemaal niet te krijgen. Goede raad was duur. Bij mijn 
ouders thuis was er een geit. Toen moeder gestorven was en vader alleen achterbleef, kregen wij 
de melk van het dier. Die gebruikten we om pap te maken. Ik vroeg aan onze dokter of die melk 
ook voor onze baby geschikt was. Ons kindje was toen ziek. De dokter informeerde waar de geit 
stond en fier gingen de kinderen met hem naar het weiland, waar een mooie, witte geit graasde. Ik 
moest hem een flesje melk meegeven. ’s Anderendaags al kreeg ik bericht dat de melk in orde was 
en de kleine die mocht krijgen. Sindsdien had ik met hem geen last meer.  
 
Elke nacht was luchtalarm; daarom ging de baby niet mee naar boven maar bleef zijn bedje in de 
voorkamer staan. In mei 1941 deed Mia de plechtige en Jo de eerste H. Communie. Steeds zorgden 
wij dat onze kinderen netjes gekleed waren. Naaien deed ik ’s nachts; ik maakte alles zelf voor 
onze kinderen. Deze feestdagen waren de mooiste die ik meegemaakt heb. Elke nacht was er 
luchtalarm en moesten we naar de kelder toe. De kinderen Mia en Peeter hebben me steeds trouw 
geholpen om alle kleine kinderen snel naar beneden te brengen. Het ergste was dat we het licht 
niet mochten aandoen. In de kelder werd dan gebeden. Een keer waren we onze kleine vergeten 
maar alles was gelukkig goed afgelopen. Vlakbij ons was het klooster van de zusters afgebrand 
door brandbommen.5 Om twaalf uur kwam vader van het werk en was iedereen in de kelder. Hij 
wist dan de nodige nieuwtjes te melden wat ze onderweg gezien en meegemaakt hadden. Vaak 
moest de bus zelfs zonder licht rijden. 
 
Een dag in de week ging ik de boer op om iets extra’s te eten te kopen: meel, aardappelen, eieren 
of brood. Soms ruilde ik ook het een en ander. Zo gingen de oorlogsjaren voorbij. 
In mei 1944 hoorden wij dat de bevrijding zou komen. Op zaterdag 16 september 19446 om drie 
uur ’s morgens kwamen twaalf Duitse tanks langs die de Amerikanen wilden tegenhouden. Vader 
vond het verdacht; we wisten wel dat de bevrijders al dichtbij waren. Ik moest die dag naar de 
winkel, wat ik zo vroeg mogelijk deed. Op dat moment wist ik nog niet dat Ubachsberg al bevrijd 
was. Toen ik terug wilde, moest ik dwars door de vuurlinie heen, wat ik nooit zal vergeten. Tegen 
twee uur kwam ik thuis met wat levensmiddelen. Vader en de kinderen zaten in de kelder. Het huis 
was flink beschoten; alle vensters waren kapot maar het stond er nog. Om zes uur zagen we de 
eerste Amerikanen. Één tank van de Duitsers was nog langsgekomen, de overige waren in brand 

geschoten. We hadden toen geen 
zin meer om feest te vieren. De 
kinderen waren moe en hadden 
slaap. Na een dankgebed werden 
ze in bed gestopt. Vader en ik 
wisten dat het gevaar nog niet 
voorbij was en van slapen kwam 
die nacht niks. De volgende dag 
moest Mia op onze kleine Hub 
passen, ik moest even weg. Toen 
ik terug kwam, vertelde Mia dat 
hij weg was.  
 
 
 
Kinderen Jacobs met vrienden in 
de huisweide. Hub zit rechts 

                                                 
5 Bedoeld is het klooster Imstenrade van de Medische Missiezusters (Heerlen). 
6 Abusievelijk werd 16 augustus vermeld. 
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Ze hadden overal gezocht. Ik ging in de kelder kijken en daar zat hij in het kinderstoeltje te slapen. 
Een soldaat had een krant op hem gelegd, de reden dat de kleine over het hoofd was gezien. We 
waren allen blij hem gevonden te hebben. De soldaten gingen weer verder en de vrede kwam 
langzaam over ons gezin. 
 
Onze kleine jongen en al de andere kinderen werden langzaam groot. Peter was op de derde klas 
van de Mulo, Jan op de tweede klas van de Ambachtsschool en Mia op de Huishoudschool, alle 
drie in Heerlen. De overige kinderen waren op de lagere school met uitzondering van onze Hub die 
zich verveelde. Zodoende ging hij met Lenie mee die hem naar de Bewaarschool7 bracht waar hij 
vlijtig las. Na een jaar mocht hij lagere school. Hij voelde zich toen een grote jongen. Zijn broers 
namen hem graag mee; ze waren allen dol op hem. Eens kwam hij thuis van school en vertelde dat 
de hele klas op de foto mocht samen met de meester. Zodra de foto gereed was konden allen er een 
kopen. Wanneer hij ’s middags thuis kwam eten, had hij steeds goede honger en riep hij al bij het 
binnen komen: “Mam, waar ben je? Zal ik de tafel dekken?”, wat hij ook meteen deed. De weg 
naar school was drie kwartier lopen, die de kinderen vier maal per dag aflegden.8 Op de tweede 
klas deden de kinderen de eerste Communie; dat was een groot feest en voor onze jongste werd 
alles gedaan om die mooie dag onvergetelijk te maken. Opa, ooms en tantes waren van de partij 
present. Zijn peetoom zei: “Hubke wordt de flinkste van allemaal”. Hub bloosde en de grote 
jongens en wij lachten erom. Op school hoorde hij tot de gemiddelde leerlingen. Hij had een 
trouwe schoolkameraad, Jo Vaessen, en ging vaak helpen op hun hoeve. In de tuin werkte hij ook 
graag. Hij was negen jaar toen hij een mooi vogelnestje op een plankje timmerde. Hij hield veel 
van vogels en dieren.  
 

 
De eerste klas van de jongensschool aan de Irmstraat, 1948-1949. Rechts meester Wiel Meijers. 
Hub Jacobs zit vooraan, geheel rechts. 
 

                                                 
7 De Bewaarschool kan als voorloper van de kleuterschool gezien worden, althans voor de leeftijdsgroepen die er 
terecht kunnen. Het onderwijs aan zulke jonge kinderen was nog gering; het was meer verblijf onder toezicht, vandaar 
de naam ‘bewaar’-school. 
8 Ze moesten van de Wijnweg op de Huls de berg naar beneden om bij de lagere scholen in Simpelveld te komen. 



76 
 

Alle zonen uit het gezin Jacobs waren lid van de fanfare Eendracht van de Huls. Elke dag 
repeteerde Hub trouw zijn muziekstukken. Zijn broer Wiel hielp hem ermee. Hub was Wiel z’n 
slaapkameraad, tot hij groot was.  
 
Als ik met hem alleen 
was, vroeg ik hem 
wat hij ging doen als 
hij de lagere school af 
had. “Ja”, zei hij, “dat 
weet ik nog niet”. Een 
jaar later kwam hij uit 
school en had nog 
geen beslissing 
genomen. Wij waren 
met ons tweeën alleen 
thuis. “Graag zou ik 
een van onze kinderen 
in dienst van Onze 
Lieve Heer geven”, 
vertrouwde ik hem 
toe. “Neen moeder”, 
zei hij, “daar ben ik 
niet braaf genoeg 
voor en ik leer niet 
graag; ik ga werken, 
net als vader”. Al de 
andere kinderen 
hadden de MU LO of 
de Ambachtsschool 
en uitgerekend hij, de 
jongste, koos vaders 
beroep. Ik berustte in 
zijn voornemen, ik 
heb mijn kinderen 
zelf hun beroep laten 
kiezen. Drie weken 
later zat Hub op 
school bij de O.V.S.9  

Uit: Hubert van Wersch, Schoolfotoboek Simpelveld (1984). 
De eerste drie jaar ging het goed, hij kon zelf heel goed leren en alles ging naar wens. 
Het vierde jaar ging hij ondergronds, maakte kennis met het mijnwerkersleven, wat hem tegenviel. 
Ik had al lang gemerkt dat een verandering bij hem had plaatsgevonden en bad God en Maria dat 
ze hem zouden helpen. Als hij thuis kwam, verzorgde ik hem goed. Vader vroeg: “En Hub, hoe 
gaat het op ’t werk?” Dan kwam slechts een zucht: “Zo had ik me de mijn niet voorgesteld en ook 
de mijnwerkers niet”. “ Ach”, zei vader, “dat went wel op den duur”. Er gingen weer een paar 
maanden voorbij. Elke mogen moest hij om half vijf opstaan, maar hij morde nooit. Ik bad dan met 
hem een klein gebed.  
 

                                                 
9 O.V.S. staat voor Ondergrondse Vakschool, een leermijn, gelegen te Terwinselen. 
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Op een maandag kwam de kapelaan vragen of Hub wilde collecteren voor de missie, wat hij graag 
deed. Broeder Eligius was bij hem. We maakten kennis met elkaar – ze dronken een kopje koffie – 
toen vroeg de broeder: “Als ik in de buurt kom, mag ik dan weer even goede dag komen zeggen?” 
“Ja zeker broeder, kom maar gerust, dat vinden we fijn”, liet vader hem weten. Een volgende keer 
dat de broeder de Huls aandeed, vroeg hij of Hub en wij niet naar Lontzen wilden komen, want 
daar werden elf broeders ingekleed.10 Twee weken later gingen vader en Hub naar dat feest. Het 
zou hen beiden goed bevallen. 
 

 
Hub Jacobs in een winterse tuin. 
 
Er gingen weer enige maanden voorbij, Hub was achttien jaar, toen hij op 16 februari 1959 zijn 
vader in vertrouwen nam: “Pap, ik wil broeder worden, is jullie dat goed?” Vader reageerde 
voorzichtig: “Dan moet ik eerst met moeder praten”. We overlegden met ons drieën dat hij een 
jaar zou wachten, want het is een gewichtige beslissing. We hielden het geheim. 

                                                 
10 De Broeders van Sint-Gabriël kochten in 1958 het kasteel Lontzen van Pierre de Walque, rechter te Gent, om er hun 
noviciaat voor België te vestigen. Zij noemden het slot "Huis van Onze Lieve Vrouw van Banneux". De broeders 
deden in Lontzen hun postulaat en noviciaat, voordat ze voor vervolgstudie in de scholastiek naar Etterbeek gingen. 
Uit gebrek aan nieuwe aanwas voor de broedercongregatie bleek het kasteel Lontzen te duur te worden in het 
onderhoud, zodat het in 1968 werd verkocht. Aan de Akense wapenhandelaar Friedrich Münch. Bron: ‘Schloss 
Lontzen’, op www.troisfrontieres.be/D/chat_lontzen.php. 
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Toen de broeder nog eens kwam, had hij enige formulieren bij zich en een rolletje nummertjes om 
op kleren te naaien. De papieren nam hij mee terug, het rolletje vergat hij; Hub legde het in zijn la. 
Als ik zijn kamer schoonmaakte en alles opruimde, lag dat rolletje steeds vooraan in de la. Ik legde 
het achter zijn zakdoeken. Maar de volgende week weer hetzelfde liedje: de nummertjes lagen 
weer vooraan. Ik ergerde me, maar zei er niets van en bad dat God hem zou helpen. Hub ging op 
zondag met de jongens naar de repetitie (van de fanfare), ’s avonds naar de film en ook wel eens 
dansen, wat hij graag deed. Zo ging een jaar voorbij. We dachten dat alles van hem af was. Hub 
was vrolijk en had altijd een goed humeur. Nooit was hij lastig. We hielden allen veel van hem. 
Ook met de muziek ging het goed; hij repeteerde elke dag. Wiel hielp hem steeds. Voor zijn 
zusters ging hij door het vuur, altijd hielp hij Lenie trouw als er veel werk was. Mia was 
wijkzusters in een ander dorp en kwam maar eens in de veertien dagen naar huis. Ze zaten dan 
altijd bij elkaar en vertelden hun belevenissen. De tijd was dan steeds te gauw om. Voor mij deed 
hij steeds de boodschappen. Vader hielp hij mee in de tuin. Ook voor zijn broers was Hub lief en 
steeds hulpvaardig. Zo ging dat jaar voorbij en alles scheen bij hem veranderd. 
 

Student Hub Jacobs thuis met 
zijn ouders aan de soep. 
 
Maar juist op de dag dat het een 
jaar geleden was, zei hij tot 
vader: “Het jaar is om en ik ga 
naar Lontzen!” Zelf schreef hij 
die avond de broeder. Ik vond 
het erg dat hij van ons weg ging, 
ben stil naar de slaapkamer 
gegaan en heb gehuild tot pap 
me kwam troosten: “Als hij zou 
trouwen, dan zou hij ook 
weggaan. Laat hem maar gaan, 
dat is het beste”. De volgende 
dag ’s avonds, toen alle 
kinderen thuis waren, liet hij 
weten dat hij naar het klooster 
ging. De een zei: “Hub, ik zou 
nog liever in de Maas 
springen”, de ander lachte en 
Mia zei boos: “Heb jij het hier 
niet goed?” Toen stond vader 
op en zei: “Als hij naar het 

klooster wil, dan mag hij gaan. Als ik nog eens jong was en mocht kiezen, dan ging ik ook”, 
waarna hij aan Hub liet weten: “Als je naar huis wilt terugkomen dan mag je dat gerust. De deur 
staat altijd open”. Hierna ging het allemaal zeer snel. Hub zegde zijn werk op de mijn op. De 
broeder bracht in die week de formulieren, waaronder een lijst van hetgeen hij mee moest brengen. 
Hub nam twee verlofdagen om alles te kopen waarbij ik hem hielp. Zelf naaide hij de nummertjes 
die hij bewaard had, op het ondergoed en de sokken. Een maand later kwam de broeder hem halen. 
Hub was opgewekt en gelukkig. Drie koffers vol kleren nam hij mee. 
 
Die avond was het stil in huis. Ik nam de rozenkrans en bad die voor hem, tot zijn intentie. Er 
waren destijds nog vijf jongens en Mia thuis; het leven ging verder. We troostten ons met de 
gedachte dat we hem elke maand konden bezoeken. Het was drie kwartier rijden met de auto. We 
waren gelukkig als we erheen gingen. Hij stond dan aan de poort en wachtte ons op. Hij wuifde al 
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van verre en begroette ons met een hartelijke omhelzing, vol vreugde ons weer te zien. Vader 
vroeg gelijk: “En jongen, al goed gewend of ga je mee naar huis?” Hij lachte en liet weten: “Nee, 
ik kan niet meer naar huis. Hier ben ik nu thuis”. Hij moest in die jaren veel leren: Frans, Duits en 
godsdienst. De tijd vloog om. Eens per maand mochten we op zondag op bezoek gaan. Dan waren 
we altijd present. Ik vond het heerlijk hem weer te zien. Toen kwam de tijd dat hij ingekleed werd 
na een retraite van tien dagen.11 We baden thuis allen voor hem. Toen het zo ver was, gingen we 
met een hele bus, ouders, broers, zuster, peetoom en familie. Ook waren twaalf muzikanten uit de 
vereniging van de partij, die een andante in de kerk speelden. Wiel blies op de trompet het ‘Ave 
Maria’, er was een mooie toespraak, het was een feest om nooit te vergeten. Toen Hub in de kerk 
terugkwam met de toog aan – wat zag hij gelukkig uit – kwam hij ons aan de kerkbank halen en 
bracht ons naar de communiebank; het was zeer roerend en mooi. Zo ging deze vijftiende augustus 
voorbij. 

 
Op het bordes van de broeders van Sint-Gabriël te Lontzen. Broeder Hubert van Montfort te 
midden van familie, kennissen en enkele medebroeders. 
 

                                                 
11 Bij de inkleding ontvangen de nieuwe kloosterlingen hun speciale kledij die hoort bij de betreffende congregatie. 
Voor de Broeders van Sint-Gabriël was dit een lang zwart ordekleed (toga) met een zwarte bef, die met een witte rand 
is afgezet. De inkleding vond plaats met / tijdens een eucharistieviering. 
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De familie Jacobs viert de inkleding van Hub. 
 
In 1962 ging Hub naar Frankrijk om de taal te leren.12 Toen ik verjaardag had, schreef hij:  
“Lieve moeder, op uw verjaardag kom ik met deze kaart kinderlijk naar u toe en schenk u mijn 
gebed”. Het was m’n mooiste geschenk. 
 

 
Feestelijke maaltijd, links zijn vader en moeder, centraal Hub Jacobs met naast hem zijn peetoom. 
 

                                                 
12 Dat gebeurde in Saint-Laurent-sur-Sèvre, waar het moederhuis van de congregatie stond, genaamd ‘Sint-Gabriël’. 
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Een jaar later kwam hij op 
vakantie. We waren blij hem weer 
te zien en zelf was hij dat ook. Hij 
vertelde ons toen dat hij in 
september naar de missie mocht, 
daarvoor was hij immers naar het 
klooster gegaan. De mensen van 
de Huls en Simpelveld gaven wat 
ze konden: broers, zussen en 
familie, het missiecomité, de 
fanfare, het buurtcomité kwam 
hem zelf opzoeken. Van ons kreeg 
hij een bandrecorder en van alles 
wat hij zo nog mee mocht nemen.  
 
Op 2 september vertrok hij naar 
Congo.13 Pap en ik zijn tot Brussel 
meegereisd; daar moesten we 
afscheid nemen, een afscheid dat 
ons pijn deed. Ik heb hem toen 
Maria als moeder gegeven.14 Hij 
was toen pas 22 jaar oud. Zijn 
vriend en medebroeder Paul15 
bracht hem tot op het vliegveld. In 
het vliegtuig voelde hij zich 
zenuwachtig en eenzaam. Toen ze 
in Dangacou landden, was er 
niemand om hem op te halen. Een 
missiezusters die met hem reisde, 
nam hem mee en bracht hem in 
een klooster waar hij overnachtte. 
De volgende dag kwam een pater 
met een jeep en nam hem mee 
naar Bondo, zijn missiepost.16 
 
Elke morgen keek ik of er post 
was. Toen eindelijk kwam er 
nieuws.  
 
 

                                                 
13 Congo was aanvankelijk een kolonie die sinds 1885 rechtstreeks onder de koning van België viel (‘Kongo-
Vrijstaat’). In 1908 nam de staat de kolonie van de koning over en viel Congo onder België (‘Belgisch-Kongo’). Nog 
vrij plotseling werd in 1960 de onafhankelijkheid uitgeroepen en trok de Belgische regering zich terug uit het land, 
waar nog veel Belgen achterbleven. Na de snel verworven onafhankelijkheid ging het land roerige tijden tegemoet. Er 
volgden vijf jaar van wanorde en instabiliteit. Hierna greep Mobutu met buitenlandse steun de macht die het land Zaïre 
herdoopte (1971-1997). Het land kende drie opeenvolgende Republieken (1960-1965; 1965-1997; 1997-nu) en heet 
momenteel Democratische Republiek Congo of wat minder formeel Congo-Kinshasa. 
14 De moeder van Hub stelde hem onder patronage van H. Maria, moeder van Christus. 
15 Paul Bungeneers (aantekening Roger Janssen) of Buggeneers (aantekening familie) was een studiegenoot en goede 
vriend van Hubert Jacobs uit het noviciaat te Lontzen. Paul zou nadien missionaris worden te Katanga. 
16 Bondo is een stad in het noorden van Congo, gelegen aan de rivier Uele. In Bondo hadden de Broeders van Sint-
Gabriël een missiepost. 

Hub Jacobs (r.) met zijn studiegenoot en goede vriend 
Paul Bungeneers (broeder Paul) die na zijn overlijden 
contact bleef houden met de familie. 
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De eerste brief van onze missionaris 25-9-
1963: 
“Liefste vader en moeder. Hier is mijn eerste 
brief uit Congo, waar alles goed gaat. Ik ben 
aangekomen 3-9-1963. De reis is naar wens 
verlopen. We hebben een mooi huis, mooier 
dan ik dacht. De broeders zijn allen goed voor 
mij. ’t Is een grote normaalschool met meer 
dan 1.000 leerlingen. Hier is een prachtige 
natuur, heel anders dan bij ons. Ik ben direct 
aan het werk gegaan, ben graag hier”. 
 
Luchtpostenvelop uit Kongo van de Broeders 
van Sint-Gabriël. 
 
Zelf schreef ik hem steeds onze belevenissen op de Huls en omstreken, het nieuws van thuis, bijna 
elke week een brief. Toen hij weg ging, had hij namelijk gevraagd of ik elke week zou schrijven. 
Daarop had ik hem laten weten zo dikwijls te schrijven als ik zou kunnen. Hij had toen zijn arm 
om mijn hals gelegd met de woorden: “Ja moeder, dat is goed, vergeet mij niet hoor!” 

 
Hub Jacobs met enkele medebroeders bij hem thuis op de Huls. 
 
Zo ging een jaar tijd voorbij. Met Kerstmis stuurden we twee bandjes17 waarop vader en ik aan 
hun allen een gezegende Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar wensten. We spraken daarop zo van 
alles tegen de missionarissen en voegden er mooie muziek en kerstliederen aan toe, waar hij zo 
veel van hield. Een jaar was om en de broeders kwamen op vakantie. Het waren beste, goede 
mensen. Ze vertelden over de missie en over hun activiteiten en lieten weten dat het goed ging met 
onze zoon. Ik had het pakje voor hem gereed: twee bandjes muziek en de rest waar hij om 
gevraagd had. Het volgende jaar zou hij zelf op vakantie komen met de andere broeders. Ik schreef 
een lange brief, vertelde dat de broeders waren geweest. 
 

                                                 
17 Bandjes met opnames om op zijn bandrecorder af te draaien. 
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In zijn opdracht als missionaris verkende Hub Jacobs de 
wereld. 
 
Vader en ik gingen een week op vakantie bij onze dochter 
in Eindhoven. Juist in die week waren de broeders thuis 
geweest. Ze hadden Wiel verteld dat ze geen contact meer 
hadden met Bondo. Toen we thuis kwamen en hoorden wat 
de broeders gezegd hadden, kreeg ik angst. Ik droomde die 
nacht dat ik thuis kwam en op de gang zijn toog zag 
hangen. Ik riep: “Hub, waar ben je?” Ik zocht overal, 
waarna ik wakker werd en vader vertelde wat ik gedroomd 
had. Ik voelde me verdrietig. Er kwam geen post meer. Zelf schreven we naar Bondo maar er 
kwam niets meer terug. We baden tot Onze Lieve Heer en Maria, Zijn moeder.  
 

 
Groep van 19 van de in totaal 31 gijzelaars van de Kongolese opstandelingen uit de orde van de 
Kruisheren (tien personen), de congregatie van de Broeders van Sint-Gabriël (zeven personen) en 
minderbroederkapucijnen (drie personen). Hubert Jacobs staat in het midden van het drietal dat 
links vooraan staat. 
 
Het werd Kerstmis. Ik schreef aan broeder Henri, die thuis was geweest en nog niet terug naar 
Bondo was gekeerd. Deze schreef ons terug dat de missionarissen nog leefden en dat we vooral 
veel voor hun zouden bidden. Eindelijk kwam op 23-2-1965 na meer dan zes maanden in angst en 
onzekerheid, een klein briefje van Hub en ik kan niemand zeggen hoe blij we waren. Ik kreeg het 
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adres van pater Bergsma in Bangasou18 en schreef hem dadelijk terug. Het bleek dat ze veel 
folteringen hebben moeten doorstaan; de zenuwen van de pater waren geschokt door de hem 
aangedane angsten en pijnen. Op 15-3-1965 kreeg ik van mijn dochter Lenie telefoon dat een 
broeder die bij onze Hub was geweest, nu in Uden op verlof was.19 Ik reisde direct Eindhoven en 
ging met Lenie naar Uden. Daar stond de broeder die bij onze Hub gevangen had gezeten;20 hij 
was mager en bleek, veel kon hij niet zeggen. Hij moest over een maand weer naar Buta,21 zeker 
was het dat de missionarissen nog kans hadden naar huis terug te keren.  
 
Hub heeft drie brieven in zijn gevangenschap geschreven die iemand mee had gebracht, waar we 
veel steun in vonden. Hij had een brief geschreven aan zijn vriend en medebroeder Paul, die in 
Katanga22 in de missie werkte. 
“Beste vriend, ik weet dat je veel aan ons denkt, de regeringstroepen vallen Buta aan. De 
Simba’s23 zijn dan wreder dan ooit. Paul, als er iets met mij gebeurt en ik niet naar huis terugkeer, 
ga jij dan naar pap en mam in mijn plaats?” Het was een droeve brief. Hub wist van de 
martelingen die ze moesten verduren. Hij eindigde als volgt: “Liefste vriend, bid veel voor ons”. 
 
Op drie mei kwam zijn laatste brief, die pater Bergsma ons stuurde. Hub schreef: “De hoofdman24 
van de rebellen was hier. Hij gaf geen toestemming om te vertrekken. Lieve ouders, ik hoop dat we 
gauw naar huis mogen. Rebellen zijn zwaar gewapend maar de moraal is laag. Met ons alles 
goed. Hopelijk komen ze ons bevrijden. Tot ziens, zo gauw mogelijk. Uw toegenegen zoon Hubert 
de Montfort”. We waren blij. Er ging weer een week voorbij. De radio meldde het nieuws dat het 
leger op Buta aanrukte. Dag en nacht baden wij dat God en Maria hen zouden beschermen. ’s 
Zondags was het Moederdag en kreeg ik van de kinderen geld om iets te kopen. Ze wisten dat ik 
graag iets nieuws had. Op dinsdag ging ik naar de stad en kocht voor onze jongen een mooie 
bedsprei. Vader zei: “Voordat het zondag is hebben we onze Hub terug”. Ik geloofde het. Met ons 
tweeën hebben we zijn bed klaar gemaakt, de kamer was keurig en het bed met de nieuwe sprei 
was mooi: ik had ons huis klaar. Vader had om het huis alles in orde, de bloemen bloeiden. 
 

                                                 
18 Bangassou ligt aan de rivier de Mbomu, die de grens vormt tussen de Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo. Het 
is een plaats die voor het fourageren vanuit Buta werd gebruikt en langs welke weg mondjesmaat ook post van en naar 
de gegijzelde missionarissen kwam.  
19 In Uden bevond zich het klooster van de kruisheren, van wie een aantal in de missie in Congo actief was en 
gegijzeld werden samen met de Broeders van Sint-Gabriël. Onder de 31 gedode missionarissen bevonden zich veertien 
Nederlandse kruisheren, van wie vijf uit Uden zelf. 
20 Dit was de kruisheer Marcel Smits uit Uden, die met twee Belgische zusters op zaterdag 13 maart 1965 in Brussel 
was gearriveerd nadat hij toestemming voor verlof had gekregen van de rebellenhoofdman Makondo omdat hij de 
Simba’s grote diensten had bewezen met zijn kennis als mechanicus. ‘Nederlandse pater kreeg ‘proefverlof’’, in: De 
Telegraaf, 15.03.1965, pag. 3. Gaston Nijs (Br. Bernardin), Hun laatste getuigenis, 85. 
21 Buta is de hoofdstad van het district Bas-Uele in het noorden van Congo. Buta is gelegen aan de rivier Rubi en ligt 
op circa 200 km. afstand van Bondo, waar de missiepost van Hubert Jacobs lag. 
22 Missiepost van de Broeders van Sint-Gabriël, eveneens in Congo. De welvarende provincie Katanga in het 
zuidoosten scheidde zich in 1960 af van Congo en vormde drie jaar een onafhankelijke staat. 
23 De Simba’s zijn de opstandelingen. Het woord ‘simba’ komt uit het Swahili en betekent ‘leeuw’. De rebellen 
meenden na hun bezwering door sjamanen onschendbaar te zijn voor kogels. De Simba’s wisten onder marxistische 
leiding in 1964 grote delen van noord en oost Congo te veroveren. Ze stonden bekend om hun antiwesterse gezindheid 
en zouden vele bloeddorstige moordpartijen uitvoeren, op westerlingen – onder wie veel Belgen – en missionarissen, 
maar ook zouden zij Congolese burgers niet ontzien. De Argentijnse marxistisch revolutionair en Cubaans 
guerrillaleider Che Guevera trachtte bij de Simba-milities de revolutionaire geest te verbreiden. De Koude Oorlog 
speelde zich ook hier af. Belgische militaire operaties maakten een einde aan deze opstand en de door de Simba’s 
aangerichte bloedbaden. 
24 Met de hoofdman is Augustin Makondo, commandant van de rebellen, eerst majoor, later als kolonel aangeduid. 
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Donderdag25 zat ik met vader tegen 
vijf uur een kopje koffie te drinken 
toen mijnheer pastoor26 op bezoek 
kwam. Ik bood hem een stoel aan 
en schonk hem een kop koffie in en 
zei: “Weet U, mijnheer pastoor, 
zondag hebben we onze jongen 
hier. U moet dan ook komen. Er is 
groot feest”. “ Ja moeder”, zei hij, 
“U moet maar niet te vroeg blij 
zijn. Het kon eens anders uit 
komen”. “Nee, dat geloof ik niet. 
Pap zegt het ook, dat hij nu komt. 
Zijn kamer is klaar en zijn bed 
opgemaakt”. 
Maar op eens zei pastoor 
goedendag en weg was hij. Ik keek 
vader aan en zei: “Wat deed 
mijnheer pastoor vreemd”. De 
jongens kwamen, de een na de 
ander. Pap stond met ze te praten. 
Ik vroeg: “Waarom komen jullie? 
Is er iets bijzonders?” “Ja”, zei 
Wil, “ er is iets ergs gebeurd”. Ik 
moest me aan tafel vast houden, 
alles was voorbij.  
 
Ik kon in die dagen niet meer 
bidden, onze jongen waar we 
zoveel van hielden, was de 
marteldood gestorven. Hij was 24 
jaar en was ons jongste kind. Zijn 
thuiskomst waar we zo op gehoopt 
hadden, was voor ons niet meer 
weggelegd, er kwam geen post 
meer, niet meer die meelevende 
bezorgdheid. Ons blijft alleen de 
herinnering aan de 31 martelaren 
van Buta27 en de warme pijn. 
 
 
Moeder Jacobs  
 
 
                                                 
25 Dit was donderdag 3 juni 1965; daags erna stonden de kranten vol over nog niet officieel bevestigde berichten over 
de massamoord, waarbij ook de naam van Hub Jacobs uit Simpelveld genoemd wordt. 
26 Dit was pastoor Hubert Jos. Vaessen (1910-1983) van de parochie Sint-Remigius Simpelveld die hij zou bedienen 
van 1962 tot 1969. Kennelijk durfde hij het niet aan het echtpaar Jacobs het slechte nieuws te vertellen. 
27 De moordpartij op de 31 missionarissen was als het ware het sluitstuk van de Simba-weerstand. De rebellen hadden 
talloze Congolezen vermoord en veel westerlingen gegijzeld. De Belgen brachten hun leger in de strijd dat werd 
versterkt met huurlingen en gendarmes uit Katanga die de Simba’s beetje bij beetje terugdrongen. In augustus 1965 
was de strijd beslecht. 

De gijzelaars op twee foto’s met aanduiding van de 
namen van de omgekomen Broeders van Sint-Gabriël. 
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Brief van Hubert Jacobs aan zijn broer Wil en zus Mia, d.d. 10 september 1962, geschreven 
vanuit Saint-Laurent-sur-Sèvre in Frankrijk, waar hij de Franse taal leerde. 
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 Brief die Hubert Jacobs aan zijn broer Wil en zus Mia stuurde op 29 juni 1964 vanuit het 
Kongolese Bondo. 
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Een vrolijk familieportret. 
 

 
De broers Jacobs. 
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Links: Broeder Hubert van Montfort met zijn 
muzikale broer Wil, die dirigent van diverse 
muziekkorpsen zou worden. 

 
Huberts vriend Paul Bungeleers – Broeder Paul, 
eveneens missionaris in Kongo – nam als taak op 
zich om na de dood van Hubert Jacobs diens 
ouders in Huls-Simpelveld te gaan bezoeken. Ook 
daarna zou hij contact houden met de familie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlijdensannonce, Limburgs Dagblad, 
zaterdag 5 juni 1965, pag. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de gedenkdienst in Simpelveld, 
Limburgs Dagblad, donderdag 10 juni 1965, 
pag. 23. 
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Broederlijke herinneringen 
 
Door: Joop Heuts 
 
Eind april 2015. Hoewel er een lekker voorjaarszonnetje straalt is het buiten nog verre van lente 
want een gure wind bepaalt het klimaat. Toch zorgt de zon ervoor dat het binnen achter de brede 
ramen aangenaam warm is.  
 
Een warmte die als een vanzelfsprekendheid ook uitstraalt van de mensen met wie ik rond de tafel 
mag zitten. 3 broers Jacobs: Harry, Jan en Will en een schoonzus, Mia (echtgenote van Will) om 
met hen in gesprek te gaan over hun broer Hub. Eigenlijk niet zo verwonderlijk dat één van de 
eerste typeringen omtrent het gezin van herkomst van Broeder Hub Jacobs kort en bondig 
omschreven wordt als: Wij komen uit een warm nest. De toon voor een bijzonder gesprek over de 
periode 1941-1965, met broer Hub in de hoofdrol, is gezet.1  
 

 
Het gezin Jacobs. Staand v.l.n.r.: Harry, Jan, Mia, Pierre, Leny, Wil en Jo. Zittend v.l.n.r.: Math, 
vader en moeder Jacobs met Hub tussen hen in, en Al(ouis). 
 
Hub wordt in 1941 als 10e telg, er waren reeds 2 zussen en 7 broers, in het gezin Jacobs geboren. 
Gezien vanuit de tijdsgeest, de Tweede Wereldoorlog bepaalt in alle opzichten het leven binnen de 
buurtschap Huls, is deze periode ook voor het gezin Jacobs spannend te noemen. In die periode 
zorgt de kleine Hub reeds op zeer jonge leeftijd voor de nodige consternatie als hij onbedoeld in 
het ouderlijk huis wordt achtergelaten, terwijl het hele gezin naar elders is gevlucht vanwege een 
luchtalarm. De hierop volgende zoektocht levert een ongedeerde slapende Hub op, liggend in zijn 
eigen bedje met als beschermer: een geit. 

                                                 
1 Een aantal vermelde anekdotes vinden we ook terug in het artikel: “Ons jongste kind”, elders in deze uitgave van De 
Bongerd. Er zal sprake zijn van nuanceverschillen, logisch als je nagaat dat herinneringen teruggaan over een periode 
tussen 50 en 74 jaren.  
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Dit voorval, waarbij Hub als jongste ‘vergeten’ werd staat haaks op de rol die hij in het gezin zou 
blijven houden: de jongste. Hoewel zijn broers het woord ‘verwend’ niet direct willen gebruiken 
beamen ze met zijn allen dat de typische rol van de jongste mogen zijn in een groot gezin, te pas 
en te onpas, ook voor Hub gold. Dat eenieder hier een eigen steentje aan bij heeft gedragen wordt 
ruiterlijk toegegeven. Hoe dan ook: je jongste broer neem je altijd in bescherming. 
 

 
De acht broers Jacobs. Staand v.l.n.r.: Jan, Harry, Jo, Wil en Pierre. Zittend v.l.n.r.: Math, Hub 
en Al. 
 
Samen met broers en zussen groeide Hub op en deed, net als alle anderen graag mee aan het 
gebruikelijke ‘kattenkwaad’ dat zich vooral op de lange weg naar school vanaf de Wijnstraat op de 
Huls naar de Irmstraat in Simpelveld afspeelde. De oude Hulsbergweg 2 leende zich als typische 
holle weg met veel bermen bij uitstek voor het stoken van vuurtjes. En het te laat op school 
komen, was ook voor Hub en zijn broers geen onbekend fenomeen als je zo’n lange weg af moest 
leggen. Zeker als je als kind na een fikse regenbui het tempo van een ‘meevarende lucifer’ in de 
brede en soms steil omlaag lopende goot wilde volgen. 3 
 
Maar ook als je via het Haembuckervoetpad 4 dwars door de weilanden van Huls naar Simpelveld 
liep kwam je de nodige verleidingen tegen. 
 

                                                 
2 Indertijd de enige verbindingsweg tussen de buurtschap Huls en Simpelveld 
3 Broer Jan omschrijft dit spel als ”Mit der sjweëgel eraaf loofe” 
4 Dit pad liep vroeger vanaf de huidige Picknickplaats tot aan de kruising Dr. Poelsplein – Stampstraat. Alleen het 
laatste bebouwde gedeelte is nog intact.  
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Thuis bleek de opgroeiende Hub over een dosis humor te beschikken, maar werd hij, als jongste 
uiteraard, ook regelmatig in de maling genomen. Aan het alom bekende grapje om bij het 
traditionele paaseieren zoeken “verrast” te worden met een stenen ei, ontkwam ook Hub niet. Dat 
hij jaren later, geconfronteerd met een groot gat in een luxe chocolade paasei dat zijn oudste broer 
cadeau had gekregen, van de prins geen kwaad wist, paste ook bij Hub. 
 

Met de nodige twinkelingen in de 
ogen van de broers van Hub komt het 
verhaal van de “verdwenen haring” 
naar boven. Het katholieke gebruik dat 
er op vrijdag vis in plaats van vlees 
werd gegeten gold ook in huize 
Jacobs. Met ieder een haring op zijn 
bord blijkt Hub vooreerst zijn verhaal 
kwijt te moeten. Druk vertellend heeft 
hij niet door dat de haring van zijn 
bord onder tafel verdwijnt, waarna hij 
stomverbaasd en verontwaardigd 
reageerde: “Woa is mienge hiering?” 
dat de kat van de familie Jacobs een 
goede dag had is een aardige 
bijkomstigheid. 
 
Als feesteling in de boomgaard. 
 

Omtrent zijn schoolloopbaan zijn er geen opvallende herinneringen gebleven, maar de 
tekenvaardigheden van Hub (hij zal toen rond de 5 jaren geweest zijn) hebben broer Jan ooit tot 
wanhoop gebracht en deze zal hij dan ook nooit vergeten. Net klaar met een ingewikkelde 
technische tekening die Jan voor zijn opleiding moest maken, was Hub van mening dat hier nog 
wel wat aan toe te voegen was en dat er bovendien een handtekening ontbrak. 
 
Dat er uren werk met enkele potloodstrepen kunnen verdwijnen en dat één van je broers ontzettend 
kwaad op je kan zijn, heeft de kleine Hub zich waarschijnlijk op dat moment niet gerealiseerd.  
 
Als je met telgen van de familie Jacobs om de tafel zit, ontkom je er uiteraard niet aan dat het 
onderwerp muziek breed uitgemeten wordt.  
 
Op bijgaande foto die dateert van ca 1956, 
staat Hub op de achterste rij, 2e van links; 
geheel rechts broer Will 
 
Net zo min als Hub aan het muziekvirus in 
het gezin waarin hij opgroeide kon 
ontkomen. Op jonge leeftijd werd ook hij 
ingewijd in de beginselen van de 
blaasmuziek en ontwikkelde Hub zich als 
een verdienstelijk Tubaspeler bij Fanfare 
Eendracht van de Huls. Broer Will 5 speelde 
in de opleiding en begeleiding van Hub een 
                                                 
5 Will Jacobs heeft later een carrière als beroepsmusicus weten op te bouwen. Hij was onder andere jarenlang dirigent 
van Harmonie St. Caecilia in Simpelveld 
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grote rol. Thuis individueel oefenen op de ‘troät’ en gezamenlijk leren hoe je in de maat moest 
lopen tijdens het marcheren. In de vrijetijdsbesteding van Hub bleef ‘zijn’ Fanfare een belangrijke 
rol spelen. 
 

 
 
Een trotse vader Jacobs met 6 van zijn 8 zonen 
Broeder Hub Jacobs links op de eerste rij 
(Van links naar rechts,  
1e rij: Vader Jacobs, Will, Pierre �, Ome Harrie Jacobs � en Jan 
2e rij: Hub, Al en Jo) 
 

In 1954 nam de fanfare 
Eendracht Huls-
Simpelveld deel aan het 
Wereld Muziek 
Concours te Kerkrade 
en won er de eerste 
prijs. Bij die 
gelegenheid werd vader 
Jacobs met zijn zeven 
musicerende zonen 
gekiekt voor de krant, 
v.l.n.r. Jo, Wil, Pierre, 
Al, vader als bestuurslid 
in frak met hoge hoed, 
Harry, Jan en Hub. 
Alleen de doofstomme 
zoon Math was het niet 
gegeven in de 
muzikaliteit van het 
gezin te delen. 
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Toe aan het opbouwen van een 
werkzaam leven kiest Hub ervoor 
om zijn toekomst, net als zijn vader, 
en vele anderen in die tijd, in de 
mijn te zoeken. Na zijn opleiding 
bij de ondergrondse vakschool 
(OVS) van de Staatsmijn 
Wilhelmina start Hub als 
mijnwerker. Terugkijkend 
vermoeden zijn broers dat Hub hier 
echter niet zo gelukkig mee was. 
Hij deed trouw zijn werk, maar 
alles wees erop dat het hem in alle 
opzichten erg zwaar viel. 
 

In navolging van zijn vader die meester-houwer was, ging Hub Jacobs aanvankelijk naar de mijn. 
Hiertoe volgde hij de Ondergrondse Vakschool (O.V.S.) te Terwinselen. Op de foto staat hij geheel 
rechts. De ruwheid in taal en omgang in de mijn vielen Hub tegen. 
 
Mogelijk is deze ervaring mede een drijfveer voor Hub geweest om een wending aan zijn leven te 
geven. De mededeling van broer Hub dat hij in het klooster wilde treden sloeg bij zijn broers en 
zussen in als een bom. Indertijd waren zij eenduidig in hun mening en advies: zij zagen dit liever 
niet. Het perspectief om zo ‘je broer kwijt te raken’ was indertijd erg ingrijpend.  
Omtrent de uiteindelijke motivatie om te kiezen voor een leven als kloosterling en missionaris 
kunnen zijn broers geen echt uitsluitsel geven. Uit hun herinneringen blijkt wel een duidelijke rol 
van de toenmalige kapelaan Rothkrans en het feit dat er in die tijd regelmatig broeders, 
Kruisheren, langs kwamen. 6 De gesprekken tussen Hub en hen zullen ongetwijfeld van grote 
invloed zijn geweest. 
 
Maar zelfs een jaar ‘bedenktijd’ heeft weinig verandering in de keuze van Hub weten te brengen. 
De broers herinneren zich dat de rol met zgn. kledingnummertjes 7 al die tijd in huis aanwezig 
bleef. Hub bleef overtuigd van een toekomst als broeder: kunnen werken in en voor de missie. 
 
Het is inmiddels 1960 als Hub als Novice aansluiting zoekt bij de Broeders van Sint Gabriël in het 
Belgische Lontzen, het vertrek uit het warme en beschermende gezin op de Huls is een feit. 
Het blijkt dat de broers van Hub de leefomgeving van het klooster zelf niet altijd als een warme 
omgeving ervaren hebben als ze op bezoek waren. Hoe anders was dit als in hun eigen gezin. Hier 
ervaren zij afstandelijkheid en vooral geslotenheid. Ze beschrijven een moment dat diepe indruk 
op hen heeft gemaakt. Ze ontmoeten een weinig gelukkige broer, emotioneel reagerend, zonder dat 
zijn familie de oorzaak hiervan kan achterhalen. Maar Hub gaat niet in op het voorstel om terug 
naar huis te komen. Misschien moeten we dit moment vooral plaatsen in het proces van een 
worsteling die mensen doormaken als ze elkaar los moeten laten. Broeder Hub die zijn eigen 
levensweg inslaat. Zijn broers, zussen en ouders die de beschermende rol naar de jongste telg uit 
het gezin niet meer uit kunnen voeren. 
 

                                                 
6 We zien dit beeld in de jaren 50 veelvuldig. Het hoort bij het “Rijke Roomsche Leeven”, het werven van jonge 
mensen voor een taak in zielzorg of missie, was indertijd heel gewoon. Kapelaan J.Rothkrans van Simpelveld, later 
pastoor van Berg en Borgharen, was hier een typisch voorbeeld van. J. Rothkrans is auteur van het boek “Dachau, Hel 
en Hemel” 
7 Zie ook het artikel: “Ons jongste kind”, elders in deze uitgave 
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Hubert Jacobs op de brug van het kasteel Lontzen, waarin de broeders van Sint-Gabriël sinds 
1958 hun noviciaat voor België hadden (‘Huis van Onze Lieve Vrouw van Banneux’ genaamd) en 
waar Hubert aan zijn postulaat begon. 
 
Daar tegenover staan echter ook de herinneringen aan het bezoek van een groep novices, 
waaronder uiteraard ook Broeder Hub, aan de familie Jacobs op de Huls. Waarschijnlijk 
uitgehongerd door de lange fietstocht vanuit Lontzen 8 en de wetenschap dat men ook nog terug 
moest, was er bij hun vertrek vanaf de Huls geen kruimel eten meer te bekennen in huize Jacobs. 
De dag van de inkleding van Hub en het afleggen van zijn gelofte als broeder staat bij zijn familie 
in het geheugen gegrift. Een feestelijke dag die in aanwezigheid van veel familie én een grote 
delegatie van Fanfare Eendracht gevierd werd. De fanfare, met als solist broer Will, bracht ‘hun 
Broeder Hub’ een aubade. Een waar hoogtepunt die dag: de toespraak die de anders zo rustige en 
niet zo welbespraakte broer als kersverse Broeder Hub hield. 
 
Hub wordt hierna verder voorbereid op zijn beoogde uitzending naar Congo, waarnaar hij in 
september 1963 vertrekt. 

                                                 
8 De afstand van Lontzen naar Huls-Simpelveld is ongeveer 30 kilometer. 
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De dag van de inkleding van Hubert Jacobs in Lontzen. Behalve zijn gezin waren ook veel mensen 
van de Fanfare van de Huls present. V.l.n.r. zijn zichtbaar Jo Loozen, August en Don Grosjean. 
 
De contacten met zijn familie bestaan vervolgens enkel uit brieven (met van die prachtige 
postzegels) en gesproken brieven. Op deze cassettebandjes is zelfs muziek te beluisteren van een 
door Broeder Hub gestart orkestje. Ook ver van huis heeft hij niet alleen het geloof maar evenzo 
de Jacobs-passie: muziek, weten uit te dragen. 
 
Omtrent de periode waarin de spanningen in het verre Congo oplopen en de onzekerheid omtrent 
het lot van Hub en zijn medebroeders. blijven zijn broers terughoudend. Ik respecteer dit volledig. 
Ook na 50 jaren is er, en dat is heel begrijpelijk, nog steeds een voelbare pijn van een onbedoeld 
en incompleet afscheid. De broers van Hub Jacobs verwijzen hierbij naar een boek van de 
Kruisheren: “Hun laatste getuigenis” 9. Hierin staan onder meer de tragische meidagen van 1965 
beschreven. 
 
 
(Een welgemeend dankjewel aan Harry, Jan, Will en Mia Jacobs. Slechts door met hen in gesprek 
te mogen gaan is dit artikel tot stand kunnen komen) 
  
 

                                                 
9 De genoemde titel heb ik vooralsnog nergens kunnen vinden. Mogelijk wordt een uitgave van de Nationale Raad 
voor Liturgie uit 2008 bedoeld: “Getuigen voor Christus” hierin wordt zeer uitvoerig ingegaan op de situatie rondom 
de omgekomen Kruisheren. 
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 Jaarprogramma 2015  

O.V. 
 
 
 
 
di  26 mei   Lezing over Hulser broeder Hub Jacobs, die in 1965 het leven verloor. 
   om 20.00 uur in lokaal Partycentrum Oad Zumpelveld. 
 
 
 
 
zon. 13 september Open Monumentendag 2015 Thema “ Kunst en ambacht” te Bocholtz 

 
 
 
 
zon 11 oktober Excursie naar mijnen in Cheratte en Blegny. 

Deze excursie vindt plaats in het kader van het 'Jaar van de mijnen' en 
brengt ons naar de voormalige mijn Blegny, waarin we nog 
ondergronds kunnen gaan, en naar het mijnwerkersdorp Cheratte, waar 
de grauwe stempel die het spookachtige mijncomplex op het dorp 
drukte, nog steeds te zien en te voelen is. 

 
 
 
 
di. 24 nov. Najaars Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur in Oad  Zumpelveld. 
di 24 nov. Lezing over Vrijmetselarij door Jean-Pierre Schobben na de vergadering. 
 
 
 
 
zon.   dec. Barbaramiddag  in Simpelveld. 
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LEZING: De missie van martelaar Hubert Jacobs (Huls) 
 

door dr. Roger Janssen, kruisheer 
 

op dinsdag 26 mei om 20.00 uur  
in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tragedie van Buta (in Kongo), waar op 30 mei 1965 eenendertig missionarissen door 
rebellen werden vermoord, is van zulke betekenis dat zij niet meer weg te denken is uit de 
geschiedenis van de Kruisheren, de Zusters van Berlaar, de Zusters Ursulinen, de paters 
Kapucijnen en de Broeders van Sint-Gabriël. Voor de Broeders van Sint-Gabriël betekende 
dit drama een groot uiterlijk verlies in de rangen van haar missionarissen. Eén van de 
vermoorde missionarissen was Hubert Jacobs uit Simpelveld. Deze jonge broeder verbleef 
nog maar twintig maanden in het Kongolese bisdom Bondo toen de rebellen hem, samen met 
dertig andere mannelijke missionarissen vermoordden. Hij had de inlandse taal nog niet eens 
onder de knie, beheerste met moeite de Franse taal, had zich amper aangepast aan het klimaat, 
de gebruiken en gewoonten van de inlanders, toen de opstand van de simba’s eerst een einde 
maakte aan zijn bewegingsvrijheid en later aan zijn leven.  
Hubert Jacobs was eerder toevallig in contact gekomen met de Broeders van Sint-Gabriël, 
maar hij ontpopte zich weldra als een overtuigd aanhanger van het godgewijd leven met een 
vurig verlangen om missionaris te worden. Hij is zijn roeping getrouw gebleven tot aan zijn 
dood. De herdenkingsplaquette in de kerk van Simpelveld – eerst op de Huls, nu in het portaal 
van de Sint-Remigiuskerk – herinnert aan zijn tragische dood, vijftig jaar geleden. 
 
Dr. Roger Janssen, kruisheer, zal over de missie waarin Hubert Jacobs geleefd heeft en 
gestorven is, een voordracht houden op 26 mei a.s. Deze historicus met tal van publicaties op 
zijn naam, heeft zich in het kader van het missionaire lot van de kruisheren in Kongo al eerder 
met dit thema bezig gehouden. Hij heeft ditmaal bovendien een indringend artikel geschreven, 
het hoofdaandeel van een themanummer, dat verschijnt in de periodiekenreeks van 
heemkundevereniging De Bongard. 
 
Voor leden is de toegang gratis,  
van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro. 

• Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz 
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Kroniek van de Picpussen (SS.CC)  
 

“Naar de Plaar” 
 
Door: Hans Hermans             
 
Het is niet onvriendelijk en zeker niet onbeleefd als we over ‘Picpussen’ schrijven. Eventueel 
zouden wij het een geuzennaam kunnen noemen van clerus en religieuzen van de congregatie van 
de Heilige Harten van Jezus en Marie, en de eeuwigdurende aanbidding van het Allerhoogste 
Heilige Altaarsacrament. [1]  De Picpussen waren zeer actief als parochiegeestelijken en als 
missionarissen. Hun abréviatie luidt (SS.CC). Vanaf 1889 tot 1991 was de congregatie ook in 
Simpelveld gevestigd want in de ‘Heimat’ werd de uitoefening van de kloosterlijke religie door 
Pruisen regelmatig aan banden gelegd. Op de Plaar bevond zich een tijd lang de Duitse 
Ordensprovinz, maar die verhuisde later naar Aken. 
 
Naar de Plaar op 6 mei 1990 
Uit meer dan één overweging heb ik de Plaar 
in goede herinnering. Ik was uitermate 
verheugd toen ik 25 jaar geleden van het 
bestuur van onze heemkundevereniging het 
verzoek kreeg om op zondag 6 mei 1990 een 
excursie naar de Plaar te leiden en daarbij 
ook de omgeving, zoals kerkhof, tuinen en 
waterpartijen te bezoeken.  

 

Het moest een gecombineerde cultuur- en 
natuurhistorische excursie worden en die 
opzet slaagde excellent. Wij hadden ons 
verheugd op een bezoek aan de bibliotheek, 
maar dat ‘feest’ ging niet door. Dat ik zestien 
jaar later onder heel andere omstandigheden 
de bibliotheek zou bezoeken kon ik toen niet 
bevroeden. Tijdens de excursie ontvingen de 
deelnemers een uitvoerige handleiding 
waarin ook het leven en lijden van Damiaan 
de Veuster (1840-1889) gepubliceerd werd. 
Het Damianeum is immers naar die grote 
man vernoemd. In dit artikel herhalen we 
data en andere belangrijke aspecten, die op 
de excursie betrekking hadden. Het is nog 
maar de vraag of het handboekje van 6 mei 
1990 de entree naar de 21e eeuw overleefd 
heeft. [2] 
 
Père Coudrin 
Vanwege de Franse Revolutie moest père 
Coudrin (1768-1837) zijn priesterstudie 
heimelijk volgen en ook de priesterwijding 
vond in het geheim plaats. [3]  Zuster 
Henriette  Aymer de la Chevalerie (1767-
1834) kwam tijdens die revolutie, die van 
1789 tot 1795 duurde, achter slot en grendel 
Pas na de kentering kon men in Frankrijk een 
begin maken met de heroprichting van de 
RK-kerk. Doch reeds in 1794 vond de eerste 
ontmoeting plaats tussen pater Coudrin en de 
adellijke zuster Henriette, het was hun opzet 
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om in Frankijk congregaties te vestigen. 
Kerstmis 1800 was het eindelijk zover en 
konden in Poitiers congregaties gesticht 
worden.   
Tijdens de revolutie sneuvelden veel 
soldaten, zodat vrouwen en kinderen 
hulpbehoevend waren. De picpussen stelden 
zich tot doel armen te helpen o.a. ook door 
onderwijs mogelijk te maken. De naam 
Picpus-Patres werd afgeleid van ‘la rue de 
Picpus’ in het 12e arrondissement van Parijs 
waar de congregatie haar eerste klooster had. 
[4] In 1817 werden beide congregaties door 
Rome erkend. Zuster Henriette stierf in 1834 
en père Coudrin drie jaar later. Bij het 
overlijden van père Coudrin bestonden er in 
Frankrijk al zeven huizen/kloosters en in 
1840 werd in Leuven het eerste huis in 
België gesticht. 
  
De zusters kozen een eigen richting 
Na de dood van de oprichters ontstonden er 
helaas conflicten tussen de fraterniteit en 
materniteit. Sommige zusters vonden de 
kloosterregels te slap en riepen de hulp in van 
de paus. Rome adviseerde die groep om 
verder te gaan met de kloosterregels van de 
trappisten en voortaan noemden zij zich: 
“IJveraarsters voor de Eucharistie”. Deze 
strenge congregatie bestond tot 1955 en de 
zusters keerden in dat jaar terug tot de 
oorspronkelijke orde. [2] 
 
Ook in Nederland 
De congregatie wilde ook huizen stichten in 
Nederland en Duitsland, maar Pruisen toonde 
weinig animo. Nog erger werd de toestand 
toen de Duitse kanselier Otto von Bismarck 
in 1871 de Kulturkampf kracht bijzette. De 
kwestie speelde tot 1879 en pas in 1887 
kwam er een diplomatieke oplossing. Om 
Otto gunstig te stemmen ontving hij in 1883 
van paus Leo XIII de Christusorde met 
briljanten; een zeer hoge onderscheiding.[5] 
In 1893 trokken paters SS.CC de stoute 
schoenen aan om zich in Simpelveld, kort bij 
Aken, te vestigen. Zij namen daar hun intrek 
in het door hen gehuurde ‘Meense Huis’. Er 
heerste bittere armoede en het is 
wonderbaarlijk dat in die moeilijke tijd 
veertig studenten door de stichter, pater 

Anselmus Löning opgeleid konden worden.  
Om iets meer armslag te krijgen kochten de 
paters een drukpers en gaven het tijdschrift 
“Das Werk des Paters Damian” uit, dat bij 
gelovigen gretig aftrek vond. [7]  
 
Pater Damiaan 
Jozef de Veuster werd op 3 januari 1840 in 
het Belgisch dorpje Ninde-Tremelo geboren. 
Als Belgische picpus-pater werd hij 
geschoold in Leuven en noemde zich 
Damiaan, later Damiaan van Molokai 
(SS.CC). Als missionaris werd hij bekend 
door zijn zorg voor lepralijders, thans is hij 
ook patroonheilige voor drugs- en 
aidspatiënten. [2] 
Van zijn superieur kreeg hij toestemming om 
op de Hawaï-eilanden te missioneren. Dat 
was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want 
de ‘Grote Vaart’ stond hier nog in de 
kinderschoenen, zodat pater Damiaan eerst 
naar Bremerhaven moest rijden en vijf 
maanden op de boot zat. Op 21 mei 1864 
werd hij in Honolulu tot priester gewijd.[2]  
Lepralijders werden toentertijd naar een 
kolonie in Molokai gebracht en aan hun lot 
overgelaten en daar heerste grote wanorde. 
Het motto van Damiaan was: “Iemand die 
anderen vermoordt, doodt zich zelf!”  
 

 
 
Damiaan vroeg aan de bisschop of hij daar 
mocht werken. Op 10 mei 1873 begon hij 
met het moeilijk werk te midden van 816 
lepralijders. Daar was hij niet alleen priester 
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maar ook arts, timmerman en 
begrafenisondernemer. Hij maakte 
doodskisten en ook de graven groef hij zelf.  
In 1884 raakte hij zelf besmet en stierf op 15 
april 1889. [10 en11] 

Op 7 juli 1977 werd Damiaan  door paus 
Paulus VI eerbiedwaardig, op 4 juni 1995 
door paus Johannes Paulus II zalig en op 11 
oktober 2009 door paus Benedictus XVI  
heilig verklaard. Zijn naamfeest wordt op 10 
mei gevierd. In de Belgische Nationale 
Basiliek van het Heilig Hart op de 
Koekelberg in Brussel wordt Sint Damiaan 
heel in het bijzonder vereerd. In 2005 werd 
hij uitgeroepen tot grootste Belg aller tijden. 
[8] 

 

Plaar 
Terug naar Simpelveld waar de congregatie 
in 1896 op een heuvel, genoemd Plaar, een 
boerderij kocht en een begin werd gemaakt 
met de bouw van een klooster. Ingrijpend 

was de bouw van het 
grote complex, 
ingrijpend was ook de 
SS.CC nieuwe kledij. 
Werd er tot dusver een 
zwart habijt gedragen, in 
1899 gingen de patres 
over op witte 
kloosterkleding. De 
gelijktrekking bij de 
broeders volgde pas in 
1958. 
Er werd tientallen jaren 
gebouwd, zodat in 1927 
een kloostercomplex 
ontstond zoals wij het nu 
kennen. Reeds in 1903 
kon er hoger onderwijs 
gevolgd worden. Na een 

tijd van voorspoed vond de Duitse keizer 
Wilhelm in 1914 de tijd rijp om een 
wereldbrand te ontketenen. Honderd jaar 
nadien wordt in België nog steeds over de 
‘Grote Oorlog’ gesproken. Omdat Nederland 
zich tijdens de Eerste Wereldoorlog 
vermeend neutraal hield, moesten Belgische 
ordeleden België verlaten en vonden vijftig 
kloosterlingen asiel in Simpelveld. [2] 
 
Na de “Grote Oorlog’ 
Op 10 november 1918 stond keizer Wilhelm 
op het station van Eijsden en werd in 
Nederland liefdevol opgenomen. Zijn 
levensavond bracht hij door in huis Doorn en 
zijn hobby was het kappen van bomen… Het 
Verdrag van Versailles werd in 1919 
getekend en een jaar later kregen katholieken 
in Duitsland meer vrijheid. Zodoende kon de 
congregatie een ordehuis in Nieder-Lahnstein 
bouwen. Toen de congregatie in 1919, een 
jaar na de Eerste Wereldoorlog,  toestemming 
kreeg om in klooster Arnstein in Oberndorf 
an der Lahn de eerste Duitse communiteit te 
vestigen en er een Ordensprovinz te stichten, 
werd voortaan over ‘Arnsteiner patres’ 
gesproken. [7] 
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Het klooster in Simpelveld werd echter niet 
leger, want in 1920 werd het klooster in 
Grave door brand verwoest en moesten 70 
kloosterlingen naar de Plaar verhuizen. In 
1920 bouwde de congregatie huizen in 
Arnstein en Waldernbach, waardoor 
Simpelveld voor Duitsland minder belangrijk 
werd. Ook toen beschikte het klooster over 
een eigen kleermakerij, timmerwerkplaats en 
drukkerij. Zij hielden zich ook bezig met 
retraites, parochiewerk, ziekenzorg en 
diaspora.  

 
In 1937 werd het klooster door circa honderd 
ordeleden bewoond, maar vier jaar later was 
het huis bijna leeg toen nazi-Duitsland veel 
kloosterlingen onder de wapenen riep, 
waarvan er veel sneuvelden. Toen trokken 20 
leden van de orde Broeders van de 
Onbevlekte Ontvangenis met 96 studenten 
van Zevenaar naar Simpelveld. In 1943 
kwamen er nog 47 personen bij uit Sint 
Oedenrode, zodat circa 200 mensen er 
onderdak vonden.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog 
In 1945 en 1947 verhuisden kloosterlingen 
naar Zevenaar en Sint-Oedenrode en werden 
in Simpelveld veel kamers in gebruik 
genomen door gastarbeiders uit Italië, 
Oostenrijk en Hongarije. Toch was er vanaf 
1948 ook ruimte voor theologische studie. 
In 1956 waren de verhoudingen met de 
Duitse staat zo goed dat de provincie-overste 
die in Simpelveld woonde er de voorkeur aan 
gaf om naar een huis aan de Eberburgweg in 
Aken te verhuizen. Daar vestigde zich ook de 
redactie en drukkerij van hun orgaan: 
“Apostel der Heiligen Herzen”. [7] 
In 1958  kwam er een einde aan distinctie en 
mochten broeders hetzelfde witte ordekleed 

dragen als paters en vanaf 1967 vonden hier 
zelfs gecombineerde opleidingen plaats voor 
paters en broeders. Tot dusver werden de 
groepen zoveel mogelijk gescheiden 
gehouden. [2]  
De mannelijke congregatie bestaat 
wereldwijd uit zo’n 900 patres en fratres die 
thans in 35 landen wonen en werken. De 
vrouwelijke tak uit circa 700 zusters. De 
mondiale generaliteit bevindt zich in Rome, 
de Duitse superioriteit van de Arnsteiner 
patres (SS.CC) in klooster Lahnstein. [9] In 
1991 vertrok de laatst pater uit Simpelveld en 
werd het klooster gebruikt als party- en 
congrescentrum. Thans zijn er plannen om 
van het klooster een instituut te maken waar 
butlers opgeleid kunnen worden en de eerste 
studenten worden hier in september 2015 
verwacht. [6] 

 
 
Apotheose 
Ik verkeerde steeds in de veronderstelling dat 
de kloosterkapel de meest sacrale plek van 
het complex was maar moest constateren dat 
de bibliotheek crucialer is. Op zondag 6 mei 
1990, tijdens de excursie, mochten de 
‘Bongarders’ wel de kapel maar niet de 
bibliotheek bezoeken. Dat is niet mysterieus 
als wij weten dat ook patres bij hun overste 
toestemming moesten vragen om in de 
rekken te mogen struinen. Of fratres 
toestemming kregen om de bibliotheek te 
bezoeken is nog maar de vraag. Dat aspect 
doet hier verder niets ter zake. We maken een 
sprong naar 8 januari 2000 toen mijn vrouw 
op haar zestigste verjaardag aan kanker 
overleed. Op 9 september 2006 trad ik in het 
huwelijk met Miriam Mevissen en de 
gemeente Simpelveld bood mij aan om in de 
bibliotheek van De Plaar in het wettelijk 
huwelijk te treden. Als overtuigd 
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heemkundevriend kon mijn geluk niet op en 
we vonden Arnold Schleck, onze ‘Bongard 
primus inter pares’, bereid ons huwelijk een 
wettelijke basis te geven.  

 
 
Nu wij het toch over boeken hebben nog een 
heel bijzonder aspect. Voorafgaande aan de 
voltrekking verhaalde Arnold over de 
vreselijke nacht van 11 op12 april 1944 toen 
in Aken meer dan 1600 mensen om leven 
kwamen bij een groot bombardement door de 
US Air Force. Terwijl mijn familie in de 
kelder rozenhoedjes prevelde merkte iemand 
dat ik er niet bij was.  Ik was bezig met het 
verzamelen en inpakken van mijn 
boekenschat, want je wist in die tijd maar 
nooit. Mijn prille boekencollectie overleefde 
de oorlog, mijn oma in Vaals helaas niet. Bij 
dat grote bombardement werd haar huis door 
een fosforbom getroffen. [6] 
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