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Een stripverhaal
Fonske dwaalt door de jungle. Na de confrontatie met een woeste olifant vluchten zijn dragers, een gorilla breekt zijn geweer doormidden en een hoop krokodillen verhindert de
overtocht van een rivier. Maar Fonske overdondert telkens onverschrokken de wilde dieren. Wanneer echter Jozef Cardijn compleet
met rechtopstaande haarbos en zwarte soutane
uit de wildernis opduikt, schrikt de jonge held
wakker uit zijn jungle-droom. Mare Sleen gebruikte in 1953 het beeld van de stichter van
de kaj ottersbeweging in de Congolese brousse
als een surreëel droomgrapje, maar de werkelijkheid overtrof zijn verbeelding. De KAJ zat
in Congo.
Een door en door Belgische, katholieke jeugdorganisatie had zich een plaats in de Congolese
maatschappij verworven. En ze liet zich opmerken. De KAJ was in de jaren '30 en '40 geïntro-

duceerd door missionarissen als een aantrekkelijk en moreel hoogstaand tijdverdrijf voor
Congolese jongeren. Eind jaren '50 bracht de
beweging echter kritische tijdschriftredacties
voort(1), richtte ze jongerencoöperatieven op en
voerde protestacties tegen rassenscheiding in
kerkgebouwen'21. Voortbouwend op het "Zien,
oordelen, handelen" legden de kajotters de vinger op de wonde van het openlijke racisme en
ondernamen ze hulpacties om de uitzichtloze
situatie van jongeren te verbeteren. Op dertig
jaar tijd kende de KAJ in Congo een gedaanteverandering, waarbij de verticale geloofsdimensie plaats ruimde voor maatschappelijk engagement, gemengde groepen en democratisch
leiderschap'31. Om de factoren achter die ingrijpende omslag te achterhalen, brengen we
een chronologisch verhaal van de beweging.
Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt
van KAJ-archieven, kajotterstijdschriften en de
papieren van Cardijn, diens nauwe medewerker Jacques Meert en de scheutist Albert Brys.
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turnoefeningen te doen of rond het kampvuur
zangstonden te houden. Elke jeugdorganisatie
trachtte zichzelf niet enkel van andere te onderscheiden door haar werkingsbeginselen,
maar ook door een jargon, een eigen hiërarchie, typische uniformen, vlaggenvertoon en
overgangsrituelen. Een laatste gemeenschappelijk kenmerk was het groeiend zelfbewustzijn van de jeugd, die zichzelf zag als een nieuwe, beloftevolle generatie, de voorbode van
verheven waarden en van een betere toekomst(7).

Tijdens het Belgische bewind in Centraal-Afrika (1908-1960) maakten zowel de katholieke
missies als de koloniale overheden werk van
een onderwijsoffensief om de Congolese bevolking te beschaven. Omtrent de precieze invulling van dat beschavingsproces liepen de meningen en strategieën een halve eeuw lang
sterk uiteen141. Naast de uitbouw van een koloniaal onderwijssysteem werden vanaf 1920 ook
buitenschoolse vormingsinitiatieven genomen.
Het lag voor de hand om een katholiek inlands
verenigingsleven uit te bouwen door Europese
KA-voorbeelden<5) te imiteren. De missionaire
overheden steunden de katholieke inkleuring
van de Congolese maatschappij met 'Rijke
Roomse' organisaties zoals in België, hoewel die
steun zich bij gebrek aan middelen en interesse
tot lippendienst beperkte. Hun belangrijkste
beweegreden was - naast de bekommernis om
de morele, sociale en materiële armoede van
de bevolking - het opduikend communisme en
het groeiend succes van protestantse lekenverenigingen (6) .
Het model bij uitstek van een actieve, idealistische (lees: katholieke) kring, die in het eerste
kwart van de 20e eeuw ophef maakte, was de
jeugdbeweging. Ontstaan uit de 19e eeuwse
kinderpatronaten, politieke stormtroepen en
studentenbonden, was de jeugdbeweging een
nieuwe dimensie in het bestaande vormingsaanbod. Jongeren kwamen bijeen in plaatselij ke groepjes waarvan ze grotendeels zelfde leiding namen, terwijl de inbreng van volwassenen beperkt bleef tot het toezicht van de begeleider of aalmoezenier. Van de leden, die vrijwillig toetraden, werd een actieve inbreng verwacht. Een eigen groepscultuur en recreatieve
activiteiten dienden nieuwe leden aan te trekken. Wekelijks kwamen de leden bijeen in een
clublokaal, om in uniform op trektocht te gaan,

Eén variant in die golf van nieuwe jeugdbewegingen was de Katholieke Arbeiderjeugd (8) .
Ontstaan uit de versmelting van Brusselse en
Antwerpse jeugdvakbonden, onderging de organisatie een gedaanteverandering om erkend
te worden door de katholieke kerk. De inspirator en voorvechter van de beweging, de Lakense onderpastoor Jozef Cardijn, dwarsboomde zo de plannen voor een eenheidsjeugdbeweging binnen de Katholieke Actie. In ruil
moest hij het syndicale karakter van zijn KAJ
opofferen. Niettemin bleef de kajotterswerking
steeds getuigen van een dubbelspoor, enerzijds
een klerikale, episcopale KA-kant en anderzijds de syndicale verwantschap (9) . Op basis van
eerdere ervaringen met jeugdorganisaties construeerde Cardijn een eigen methodiek, met
nadruk op vorming. Naast enkele concrete vergadertechnieken zoals de 'film van het leven'
en de 'evangeliebespreking', werd gewerkt met
populaire methodiek-slogans zoals "Zien, oordelen, handelen". Er onstond ook een eigen kajottersstijl, met breedsprakerige retoriek, massaal
machtsvertoon, grootse betogingen en congressen, vlaggen en slogans. De beweging verwierf
na haar oprichtingscongres in 1925 een massale
aanhang, zodat zij zich in het begin van de jaren '30 kon profileren als een machtige massabeweging<10). Het geestdriftige karakter van
Cardijn, die massa's kon begeesteren en door
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de kajottersjeugd werd vereerd, verhoogde de
uitstraling van de organisatie 1 '". Ook in de
Congolese vertakking zou Cardijns aanwezigheid zorgen voor een kentering.

De zwarten, dat zijn de flinkste
kajotters'12» (1931-1953)
Het Fonske-stripverhaal van Sleen (13) verscheen ter gelegenheid van Cardijns eerste reis
naar Belgisch-Congo en de mandaatgebieden
Ruanda en Urundi, in juli en augustus 1953.
Tijdens de reis bleek dat de KA] al meer dan
20 jaar in Congo aanwezig was; ze vormde zelfs
één van de eerste buitenlandse vertakkingen
van de beweging' 14 '. De eerste kajottersafdeling werd er in 1931 opgericht, waarna ook elders in de kolonie groepen werden bijeengebracht onder de noemer KAJ. Veelal gebeurde
dat in vakscholen, door missionarissen die graag
een inlandse jeugdbeweging in uniform lieten
paraderen op feestdagen 05 '.
De oprichting van dergelijke katholieke jeugdgroepen was niet ongewoon in de Congolese
steden van de jaren '30. Ook scoutsgroepen,
jeugdafdelingen in sociale foyers en patronaten werden toen opgericht vanuit een katholieke ijver, zonder al te veel nationale coördinatie. Het besluit van de vicarissen-generaal
om KA-bewegingen naar Belgisch model te
introduceren, leidde niet tot een onmiddellijke toename van dat soort verenigingen, maar
liet toe dat enkelingen experimenteerden met
jeugdbewegingen voor Congolezen. In dat gedoogbeleid werd de KA] herhaaldelijk aangehaald als een deugdelijk voorbeeld"6'. De meeste groepen bestonden uit maximaal dertig Congolese leden en één of twee blanke begeleiders. De leeftijd van de leden schommelde tussen twaalf en vijfentwintig jaar, hetgeen inhield
dat sommige leden reeds gehuwd waren. Geen

enkele jeugdbeweging bezat een overkoepelend niveau, zodat de afdelingen elk afzonderlijk contact hielden met de Belgische zusterbeweging. Naast het regelmatig bijwonen van religieuze activiteiten, de verering van Cardijn,
het bevorderen van de spaarzin en verzorgde
uniformdracht, lag er ook een sterk accent op
een kuise, moreel correcte levenswandel. De
Belgische jeugdbewegingsmethodiek werd telkens gekopieerd, compleet met lidkaarten, vlaggenvertoon en marsen. De KA] vormde daarop geen uitzondering.
De Franstalige scheutist Frédéric Gangier had
op 8 oktober 1931 in Leopoldstad een afdeling
van de Jeunesse Ouvrière Chrétienne QOC)
opgericht met Congolese leerlingen van de vakschool waaraan hij lesgaf07'. Gangier kon onmogelijk de KAJ gekend hebben vóór zijn vertrek uit België; hij baseerde zich louter op kajotterspublicaties. De groep geschoolde arbeiders kon zich moeilijk verzoenen met het pejoratief klinkende adjectief'ouvrière' en kampte
van bij het begin met een gebrek aan belangstelling. Wanneer Gangier in 1935 naar België
terugkeerde voor een rustjaar, stokte de werking. De missionaris maakte van zijn verblijf in
België gebruik om de Congolese KAJ aan de
rest van de beweging voor te stellen. Met de
hulp van een collega-scheutist liet hij enkele in
België verblijvende Congolezen in KAJ-uniform
meestappen tijdens het jubelcongres dat in augustus van dat jaar de tiende verjaardag van de
beweging vierde. Hoewel zijn beweging wegkwijnde, merkte niemand het bedrog op en
werd de nieuwste verovering in het guldenboek van de 'wereld-KAJ' geschreven 08 '. Bij
zijn terugkeer trachtte Gangier tevergeefs zijn
initiatief nieuw leven in te blazen. Wanneer hij
in 1938 werd overgeplaatst van de vakschool
naar de inlandse cité van Leopoldstad, begon
hij een nieuwe KAJ-groep met Congolese straatjeugd. De beweging werd herhaaldelijk uitge-
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breid en opgesplitst in nieuwe afdelingen'19'.
De vormende activiteiten van Gangiers 'cité'KAJ waren voornamelijk gericht op een kerkelijke, spaarzame, nette en apostolische levensstijl. Gangier, die ook afgelegen parochies bediende als reispater, liet zich op die tochten vergezellen door zijn trouwste kajotters, die dienst
deden als catechisten. Haast vanzelfsprekend
ontstonden in de bezochte dorpen KAJ-kernen. In 1944 kwam Gangier om bij een bootongeval, ondanks reddingspogingen van zijn kajotters-lijfwachten' 20 '. Het plotse verdwijnen
van de pioniersfiguur bleek een zware klap. Op
enkele jaren tijd volgden nieuwe proosten elkaar op, wat de verstandhouding met de afdelingen vaak hinderde' 21 '. Toch waren de kajottersafdelingen van Leopoldstad de grootste en
mondigste die Cardijn op zijn reis in 1953 ontmoette. Cardijn, die nooit verlegen zat om een
straffe uitspraak, liet zich zelfs verleiden om hen
de flinkste Kajotters te noemen die hij ooit had
ontmoet'221.

nen. Onderzoekscampagnes over de hygiëne
op de werkplaats leidden tot enkele positieve
reacties van werkgevers, onder andere de bouw
van sanitair, wasplaatsen en refters. Al snel
werden ook in naburige dorpen sattelietafdelingen opgericht en groeide het idee van een
federatie met de groepen in Borna'24'. Zo kon
de kajottersbeweging in de Mayombe-streek in
1952 prat gaan op een eigen ledenblad in het
Kiyombe en op massabijeenkomsten die de sfeer
van de machtige KAJ uit het moederland evoceerden' 25 '.
Ook buiten Leopoldstad en Mayombe waren
vóór de doortocht van Cardijn ongeveer dertig
afdelingen opgericht, evenwel niet zo sterk
ontwikkeld'26'. Alle richtten zij zich op de mannelijke, inlandse jeugd en hadden zij een sterk
bekerende en socialiserende functie. De initiatiefnemers waren vaak oudgedienden van de
Belgische KAJ, meestal geestelijken. Opvallend
was het totale gebrek aan coördinatie tussen
de afdelingen. De beweging was voornamelijk
actiefin stedelijke centra en plantagegebieden,
maar bleef afwezig in Katanga, de zuidelijke
mijnprovincie. De mijnmaatschappij Union
minière voerde er in overleg met de benedictijnenorde een isolerend sociaal beleid, waarin
geen plaats was voor KA-groepen.
De KAJ had in de jaren '30 voet gekregen op
koloniale bodem in een katholieke poging om
niet-schoolgaande jeugd te bereiken met aantrekkelijke jeugdbewegingen. De introductie
mocht dan wel de broodnodige goedkeuring
wegdragen van de missiecongregaties, ze bleef
toch grotendeels afhankelijk van de inzet en
het dynamisme van enkele figuren. Optimisme en vitaliteit volstonden niet om de eerste
afdelingen uit hun geïsoleerd en onzeker bestaan te helpen. Er was steun van de Belgische
zusterorganisatie nodig'27'.

De scheutist Albert Burnotte had de KAJ leren kennen toen zijn afreis naar Congo werd
uitgesteld door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog en hij noodgedwongen als onderpastoor de Naamse kajotters begeleidde.
Onmiddellijk na zijn aankomst in de havenstad Boma in 1947, richtte hij een afdeling op.
De groep organiseerde tochten met een geleende vrachtwagen, een voetbalploeg, regelmatige vergaderingen in kleine groepjes, schouwspelen en geïmproviseerde toespraken' 23 '. Drie
jaar nà Burnotte richtte diens collega en vriend
Alphonse Bentein een groep op in het plantagestadje Tshela. Na een moeizame start werden er 230 leden aangetrokken door een campagne van 'belangeloze dienstverlening'. De
groep in Tshela organiseerde een avondschool
en een tewerkstellingsbureau, dong mee in
sportwedstrijden en werkte strategieën uit om
de jongeren in de volkswijken voor zich te win-
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gen in Congo en Ruanda-Urundi. Cardijn besloot om de beweging te helpen door in de Brusselse kajotterscentrale studiedagen over de KAJ
aan te bieden aan een publiek van missionarissen in spe of met op verlof'30'. Ook werd in de
Belgische kajottersblaadjes aandacht geschonken aan de Afrikaanse avonturen van de kajottersgeneraal<31).

Een kuif in Congo (1953)
Cardijn bezocht Congo en Ruanda-Urundi op
verzoek van mgr. Sigismondi, de apostolisch
afgevaardigde in Leopoldstad en van de minister van Koloniën1281. Het bezoek typeert de reislust van Cardijn, die na de Tweede Wereldoorlog ettelijke wereldreizen maakte om zijn
levenswerk te verspreiden. Twee naaste medewerkers, Jacques Meert en Wivine Pauwels,
vergezelden de proost op zijn eerste tocht door
Centraal-Afrika. Van juli tot september, op pad
langs alle koloniale hoofdplaatsen, mijncentra,
bouwprojecten en KAJ-afdelingen, stelden de
twee medewerkers beurtelings een wekelijks
rapport op. Naast de contacten met de religieuze overheden, bij wie natuurlijk de KAJ werd
gepropageerd, woonde het trio ook kajottersvergaderingen bij, had het oog voor sociale en
raciale problemen en maakte het voortdurend
notities over het dagelijkse leven van de Congolese bevolking129'.
Voor het eerst werd een min of meer volledig
overzicht gegeven van de bestaande afdelin-

De eerste lekenmissionarissen (1954-1957)
Cardijns persoonlijke aanwezigheid in Congo
betekende een omslag in de ontwikkeling van
de beweging*32'. Op vraag van de kajotters van
Leopoldstad zond de KAJ-generaal Belgische
KAJ-kenners naar Congo om de beweging te
adviseren. De verantwoordelijkheid voor die
zending lag niet bij de minsten: Jacques Meert
en Wivine Pauwels. Beiden hadden Cardijn
doorheen Congo vergezeld en waren bovendien pioniers van respectievelijk de Brusselse
JOC en de Leuvense VKAJ. Ze werden geassisteerd door respectievelijk de jonge geweste-
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verkregen zelden de instemming van oversten
om hun tijd te spenderen aan kajottersgroepen (37) . Rond Pasen '55 had de KAJ van Leopoldstad een hoofdkwartier gebouwd in de SintPieterswijk, waar Meert, Ericx en Totté samen
met enkele Congolese kajotters gingen wonen.
De installatie van de jonge blanken middenin
de zwarte cité haalde de pers(38). Angèle Duson,
ondertussen bijgestaan door de inderhaast opgetrommelde lekenmissionarissen Caroline
Mellebeeckx en Antoinette Halsberghe, trachtte bestaande ontspanningsgroepen van schoolgaande meisjes bijeen te brengen tot een VKAJ.
De halftijdse betrekking in het onderwijs hielpen de drie VKAJ-lekenmissionarissen aan de
nodige contacten. Het drietal kon ook rekenen op de steun van enkele Belgische oudVKAJ-sters die als sociaal assistente of missiezuster in Leopoldstad verbleven' 39 '.
Alleen de veteranen Pauwels en Meert werden volledig vrijgesteld. Waar Pauwels voornamelijk Dusson, Mellebeeckx en Halsberghe assisteerde en de VKAJ in de streek rond Leopoldstad bezocht, zorgde Meert voor de officiële vertegenwoordiging van de beweging. Hij
onderhield contacten met koloniale en geestelijke autoriteiten, plande de ontwikkeling van
de beweging en bezocht de meer afgelegen afdelingen. Vooral de grote rondreis door Congo
en Urundi in het voorjaar van '55 gaf hem zicht
op zestig KAJ-groepen, tweemaal meer dan hij
in 1953 op Cardijns reis had ontmoet. In het
zuiden van Katanga en enkele andere streken
was Meert de eregast op regionale ontmoetingen tussen afdelingen. Meert besloot jaarlijks
een dergelijke rondreis te herhalen' 40 '.
De komst van Belgische kajotters had het enthousiasme voor de beweging in de kolonie verhoogd. Dat ze in de kijker liepen door hun vertrouwelijke omgang met Congolese jongeren
en door het optreden van Meert, droeg daar
alleen maar toe bij. In juli 1955 bezocht koning

lijke en de nationale leider Alex Ericx en Jan
Totté, en door Angèle Duson, die zonder al te
veel voorbereiding maar vol enthousiasme naar
Congo vertrokken.
De lamentabele voorbereiding bleek uit het
ontbreken van een duidelijke missie, de gebrekkige kennis van het Frans en het Lingala en de
moeizame zoektocht naar logement. Een verblijfsvergunning werd verkregen door het verzonnen statuut van 'lekenmissionaris van
Scheut', een exotische benaming die pas in 1959
plaats zou ruimen voor het meer neutrale begrip 'extension worker'(33). Bij slechts twee gelegenheden werd de taak van de lekenmissionarissen vaag omschreven. Op de tarmac van
Meisbroek raadde Cardijn de twee vertrekkende jongens aan zich niet te bekommeren om de
numerieke groei van de KAJ, maar te zoeken
naar manieren om de beweging aan te sluiten
bij de behoeften van de lokale stadsjeugd<34).
Zodra Ericx en Totté voet op Congolese bodem
zetten, werden ze verwelkomd door een KAJdelegatie onder leiding van hun oudste, Antoine Mansomi. Deze laatste lichtte de taak van
beide jongens plastisch toe: ze dienden volgens
hem de KA] als een koffer te heffen op Congolese schouders, in plaats van zelfde beweging
te dragen(35). Op die twee boutades na, bleef
de taakomschrijving zelf in te vullen.
Totté en Ericx werkten halftijds op de bouwwerf van Lovanium, de universitaire campus
die buiten de hoofdstad werd opgetrokken.
Enerzijds zorgde die halftijdse baan voor een
goed contact met de werkende jeugd, anderzijds vormde zij een broodnodige bron van inkomsten' 36 '. Tijdens hun vrije tijd trokken ze
op met Congolese kajotters, om de taal te leren,
het vertrouwen te winnen en de beweging te
verkennen. De KAJ van Leopoldstad bleek
dynamisch te zijn, zodat zij soms in aanvaring
kwam met de haar begeleidende proosten. Bekwame proosten met een jonge mentaliteit,
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Boudewijn het KA]-hoofdkwartier in de
cité(41). Onbevangen had de jongere generatie
lekenmissionarissen de Congolese kajotters als
collega's beschouwd, zonder een teken van
bevoogding. Sprekend in dat opzicht was de
weigering van de Belgische vrijwilligers om formeel verantwoordelijkheid te dragen of bijeen'komsten voor te zitten'42'. Door de kajottersmethodiek, waarbij de directe leefwereld werd
onderzocht, werden ze geconfronteerd met
maatschappelijke problemen die volgens hun
KAJ-handboekje om een reactie vroegen. De
maatschappijkritische strekking die de KAJ
daarin voorstond, werd pas mogelijk gemaakt
door de openhartige houding en het kajottersidealisme van Ericx, Totté en Duson.

De Rome-bedevaart (1957)
In het voorjaar van 1956 drong Cardijn aan op
een Congolese deelname aan de wereldbijeenkomst van de KAJ in Rome in september 1957.
Het congres, dat tegelijk een bedevaart vormde, vierde de wereldwijde verspreiding van de
beweging door de verkiezing van een internationaal comité. Die ploeg nam de internationale coördinatie over van de Belgische KAJ. Op
vraag van Cardijn verkondigde Meert tijdens
zijn rondreis in 1956 het grote nieuws en drong
hij aan op de rekrutering van kandidaten, het
inzamelen van geld en het voorbereiden van
een internationaal gevoerd onderzoek naar religiositeit bij jonge arbeiders. Het Congolese leiderskader kende een sterke stimulans in de
aanloop naar de Rome-bedevaart. Een nationaal, Franstalig leiderstijdschrift werd uitgegeven, eerst in Brussel, later in Leopoldstad143'.
De eerste Congolese kajotters werden vrijgesteld in dienst van de beweging'44'. In augustus
1956 ontmoetten de nationale KAJ-teams uit
Zwart Afrika elkaar voor het eerst in Douala

(Kameroen), om ervaringen uit te wisselen en
voorbereidingen te treffen voor de Rome-bedevaart. Bij die eerste 'rencontre panafricaine'
was het opvallend dat de lekenmissionarissen
op de achtergrond bleven en het woord lieten
aan Congolese leiders en leidsters.
Met de toenemende zelfverantwoordelijkheid
van de Afrikaanse KAJ-kaders, verlegde Meert
zijn .interesse. Tijdens zijn rondreis van 1956
voerde hij gesprekken met missionarissen over
de toestand en de rol van de Kerk in Congo.
Die bedenkingen resulteerden in een rapport
over de Kerk in Congo, dat op Pinksterdag 195 7
door de KAJ van Leopoldstad werd uitgegeven145'. Het rapport, een persoonlijk werk van
Meert maar duidelijk onderschreven door de
Congolese kajotterskaders in de hoofdstad, was
de eerste 'progressief-katholieke' stellingname
van de beweging. Het voormalige ontspannings- en paradeclubje stelde nu in boekvorm
dat de Kerk meer verantwoordelijkheid moest
afstaan aan Congolezen, en in het bijzonder
aan Congolese leken. Meerts standpunt paste
daarbij in de lijn van Cardijns opvattingen in
die periode: het lekenapostolaat en het katholieke verenigingsleven verdienden meer aandacht en macht binnen de Kerk. Dat de KAJ
werd voorgesteld als een nieuwe wind die door
het katholieke Congo waaide, is niet enkel een
sterk staaltje van zelfbewustzijn, maar toont ook
dat men zich kritisch wenste op te stellen ten
aanzien van de missionaire politiek.
Naast de publicatie van het pinksterrapport
waagde de KAJ zich ook voorzichtig aan politiek getinte acties. In 1956 schreef de redactieraad van het tijdschrift Conscience Africaine een
manifest waarin de onafhankelijkheid van de
kolonie werd geëist. Het bleef bij een bescheiden verzoek om onafhankelijkheid, dat eindigde met een hulde aan het Belgische vorstenhuis. Wel kloeg het rapport over de onrechtvaardige rassenscheiding, het onderwijste-

TGSB 1999/2

Bezoek van Jacques
Meert (midden) aan de
vakschoolafdeling
van
de KAJ in Juli 1956
(KADOC
Leuven)

kort en de grote jeugdwerkloosheid. Hoe voorzichtig ook, het was de eerste gepubliceerde
manifestatie van Congolees onafhankelijkheidsstreven. De auteurs waren évolués, Congolezen met enige opleiding, die elkaar ontmoet hadden tijdens een avondleergang waarbij ze onderricht werden door gastsprekers als
Meert, priester en VKAJ-proost Joseph Malula
en scheutist en KAJ-proost Marcel Van
Dyck<46). Hoewel de KAJ geen directe hand
had in het manifest, hielp ze bij de verspreiding
van het blad en werd de inhoud druk besproken in kajotterskringen. De lekenmissionarissen verkochten het blad in Europese wijken,
de Brusselse kajotterscentrale zorgde voor de
verdeling in België(47).

Uitvoerend Comité van de Internationale
KAJW9). De groep was bij zijn terugkeer zo enthousiast, dat Pauwels sprak van de metamorfose van enkele VKAJ-leidsters, die nu hun
afdelingen begeesterden*50'.
Waar de Rome-reis een bevestiging was voor
het Congolese kader van de mannelijke KAJ,
ging het voor de VKAJ om het definitieve startschot. Pas in 1958 ontstonden de eerste VKAJcentra buiten Leopoldstad' 50 . In de aanloop
naarde internationale ontmoeting manifesteerden zich de eerste Congolese KAJ-leiders, zowel in hun steun aan politieke manifesten en
hun kritiek op de ouderwetse missioneringsgedachte als in de opbouw van een jeugdorganisatie met congressen, tijdschriften en internationale ontmoetingen. Het nationaal KAJ-apparaat was op dreef gekomen, maar bleef steunen op de Belgische vrijwilligers.

Op aandringen van Cardijn bracht de Congolese delegatie, waaronder elf VKAJ-leidsters,
eerst twee maanden door in België. Afgewisseld met rondleidingen langs toeristische bezienswaardigheden en de grote industrie, werd
een stage gevolgd in Belgische KAJ-kringen.
De eenenvijftig Congolezen logeerden bij gastgezinnen en deden enige ervaring op in bedrijven<48). Begin september werd de groep verzameld en trok richting Rome. Tijdens de bijeenkomst werd Jacques Matabisi verkozen in het

Het slotoffensief (1958-1960)
De Rome-reis en de voorafgaande stage stimuleerden de interesse van de Belgische KAJ voor
haar Afrikaanse zusterorganisatie. Nog vóór het
einde van 1957, amper een halfjaar na de door-
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tocht van de delegatie door België, stonden tien
nieuwe lekenmissionarissen klaar om naar de
kolonie te vertrekken 02 '. Na een voorbereidingsweek onder leiding van Jan Totté in januari 1958, vertrekkende tien jonge Vlamingen naar hun bestemming. Naar het voorbeeld
van Ericx en Totté moest de nieuwe generatie
drie jaar lang de KAJ buiten de hoofdstad helpen. Daarbij was een plan opgesteld om hen
twee aan twee over Midden-Afrika te verspreiden. In mei stortte een Sabenavliegtuig op wég
naar Leopoldstad neer in Casablanca, waarbij
drie lekenmissionarissen omkwamen. De plaatsen van de 'martelaars' werden onmiddellijk
ingenomen door nieuwe vrijwilligers'53'. Het
slotoffensief was aangebroken.
Zowel Meert als Pauwels trokken zich in 1958
terug uit de Congolese KAJ en legden zich toe
op verenigingen voor volwassenen. Het initiatief lag nu bij de nieuwe vrijwilligers. Ternauwernood was die nieuwe lichting lekenmissionarissen op post, of er braken in januari 1959
rellen uit in Leopoldstad. Gezien hun prominente aanwezigheid in de inlandse cités(54) liepen de lekenmissionarissen als Belgen en katholieken direct gevaar. De Congolese kajotters boden bescherming, hetgeen in de Belgische
verenigingsblaadjes als een spannend avontuur
werd gevolgd'55'. Congolese militanten verstopten Xavier Florin, beschermden door hun massale aanwezigheid het KAJ-secretariaat, leidden de aandacht van plunderaars af van de
woning van Totté en overtuigden andere oproerlingen dat er in een zeker huis niemand
meer aanwezig was, hoewel zowel Antoinette
Halsberghe als Urbain Schoonbaert zich op de
bovenverdieping hadden verschanst.
De rellen van januari 1959 bewerkten, meer
dan de komst van de nieuwe lichting leken-'
missionarissen, een omslag in de methodiek van
de KAJ. Vanaf het begin van 1959 werd werk
gemaakt van een ruimere openbare dienstver-

lening. Ex-paracommando en lekenmissionaris
Urbain Schoonbaert stichtte een landbouwdorp
in Bombo nabij Leopoldstad. In die 'village pilote' kregen werkloze stadsjongeren een opleiding in landbouwtechnieken (56) . Tegelijk werd
in Leopoldstad een gratis restaurant voor werklozen geopend, waarbij het stadsbestuur financieel bijsprong'57'. In alle centra richtten KAJafdelingen beroepsopleidingscentra op. Op enkele plaatsen leidden die tot beroepscoöperatieven, hoewel die vaak op tegenkanting botsten' 58 '.
Naast de sociale dienstverlening werd de KAJwerking in dat laatste jaar ook gekenmerkt door
een meer uitgesproken politieke werking. Hoewel de lekenmissionarissen beducht waren voor
openlijke politieke stellingname'59', werden eisenbundels opgesteld en lieten de leden zich in
met politieke vorming. De politieke eisen betroffen voornamelijk de uitbouw en de omkadering van het dienstennetwerk. Ook trachtten kajotters de bevolking warm te maken voor
verkiezingen'60'. De KAJ wenste ten allen tijde
als organisatie politiek neutraal te blijven, hoewel het werd aangemoedigd dat leden, militanten en lekenmissionarissen zich lieten opmerken in politieke kwesties. Die tweeslachtigheid gaf de beweging niettemin de reputatie
een maatschappijkritische, linkse groep te zijn
binnen het katholieke kamp. Die faam was de
beweging vóór; wanneer de eerste lekenmissionaris in Elisabethstad arriveerde, werd hij door
de hoogste religieuze macht in Katanga beschuldigd van syndicale ambities' 61 '.

Toch toondede beweging in 1959 nog een sterk
katholiek, behoudsgezind karakter. Ze zocht
aansluiting met andere katholieke jeugdbewegingen in een nationale katholieke jeugdraad.
De raad moest een gesubsidieerde neutrale,
vrijzinnige of protestantse jeugddienst voorkomen. In 1955 had het bezoek van de regerings-
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Voorbereiding op de
wereldbedevaart
naar
Rome in 1957 (KADOC
Leuven)

wentelingen en lanceerde de leiding oproepen
voor tolerantie en rechtvaardigheid(64). De laatste katholieke verdedigingsreflex was vooral gegrond op het bekostigen van die nieuwe, meer
sociaal-politieke wending.

commissaris Charles Sturbois, in dienst van de
liberale minister van Koloniën Buisseret, al geleid tot een eerste poging om de katholieke
jeugdbewegingen rond de tafel te krijgen. De
vrees voor overheidsinmenging in het jeugdwerk bleek toen ongegrond<62). In 1960 verenigden KAJ, scouts en éénentwintig andere
katholieke jeugdbewegingen hun krachten niet
enkel meer tegen de komst van een concurrerende gesubsidieerde jeugdbeweging, maar ook
om subsidies voor de eigen werking af te dwingen. De sociale dienstverlening kostte handenvol geld(63).

Een Congolese beweging?
In juni 1960 werd Congo abrupt onafhankelijk
verklaard, hetgeen gevolgd werd door onlusten in augustus en september. De tweede panAfrikaanse KAJ-bijeenkomst moest in juli van
dat jaar plaatsvinden in Leopoldstad, maar door
de spanningen werd het congres uitgesteld en
vervolgens verplaatst naar Lomé (Togo). Cardijn hield er zich aan om na de bijeenkomst, in
januari '61, Congo en Ruanda-Urundi te bezoeken, zij het in ijltempo. Veel lekenmissionarissen verlieten het land na slechts een goed
jaar op hun post te zijn geweest. De onafhankelijkheid was de test bij uitstek om na te gaan
in welke mate het Afrikaanse kader kon standhouden zonder Belgische steun. Dat bleek in
eerste instantie mee te vallen.
De KAJ werd bij de machtswissel herhaalde-

De komst van de nieuwe lichting lekenmissionarissen bewerktstelligde de verspreiding van
de KAJ nieuwe stijl, die Ericx en Totté al drie
jaar lang in Leopoldstad hadden uitgewerkt.
Maar de Congolese kajotterswerking werd tussen '58 en '60 nog sterker bepaald door maatschappelijke omwentelingen. De emancipatiedrang van de évolués, de hevige onlusten en
de vrees voor niet-katholieke organisaties, buigden de werking om naar een net van sociale
diensten en voorzichtige politieke stellingname. Terwijl de onafhankelijkheid naderde,
werden leden voorbereid op die politieke om-
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lijk beschuldigd van collaboratie met Belgische
missies en kolonialisme, wat niet verwonderlijk
is in het licht van haar katholieke en Belgische
oorsprong. Het verwijt werd niet altijd krachtig
weerlegd. Na het vertrek van de meeste lekenmissionarissen werden hun plaatsen ingenomen
door Congolese vrijgestelden, dankzij de steun
van de internationale KAJ. Na 1961 konden
de Congolese KAJ-kaders rekenen op stages in
België en in Afrika'65'. Ook de afsplitsing van
Katanga (Shaba) en Kasaï vanaf 1962 vormden geen bedreiging voor de voortbestaan van
de KA]; de kajotters van Elisabethstad bouwden een eigen nationaal hoofdkwartier*66'. De
invoering van de eenpartijstaat in de tweede
helft van de jaren '60 bleek wel nefast voor de
jeugdbewegingen. Wanneer in 1974 Mobutu
de KAJ omwille van haar confessionele karakter verving door de jeugdtroepen van de Zaïrese eenheidspartij, de Jeunesse du Mouvement
Populaire de la République, kon de beweging
enkel nog terugblikken op een decennium van
langzaam ledenverlies' 67 '.
Matabisi (minister), Ileo (senaatsvoorzitter en
eerste minister), Kayibanda (president van
Rwanda) en Kolonga (hoofdredacteur) groeiden uit tot politieke figuren, die prat gingen op
hun vorming als kajotter. Toen Matabisi in 1979
werd benoemd tot minister verwees hij naar
zijn KAJ-verleden: "Je vous remercie pour toute
l'éducation et toute la formation que vous nous
avez données et si je suis ce qui je suis c'est grâce à
la].O.C."m.

Was de Congolese KAJ belangrijk?
Uit deze schets van de Congolese KAJ blijkt
welke factoren haar werking hebben beïnvloed.
De persoonlijke tussenkomst van Cardijn bracht
een eerste gecoördineerde aanpak, de zending
van KAJ-experts zorgde voor een explosieve

groei en een meer kritische wending in de methodiek. Die kajottersaanpak werd op enkele
punten aangepast aan de Congolese situatie,
door het toelaten van oudere en gehuwde leden, het aantrekken van landarbeiders en studenten en het oprichten van aparte afdelingen
voor bedienden en zelfs gemengde KAJ-VKAJafdelingen. De rest van de nieuwe methodiek
werd door de lekenmissionarissen evenwel gepuurd uit hun KAJ-handboek'69': vorming door
zelfverantwoordelijkheid, vrij hoge ledenbijdragen die men diende bijeen te sparen, wervingscampagnes, getrapt lidmaatschap. Maar die
methodiek was bij de KAJ net gericht op aanpassing aan de leefomgeving door empirische
ondervinding, onderzoek en zelfverantwoordelijkheid, of het nu ging om de situatie van Belgisch fabrieksproletariaat of om die van Congolese straatjongeren' 70 '. De lekenmissionarissen
zorgden door hun advies omtrent die methodiek voor een meer kritische wending naar thema's die het doelpubliek nauw aan het hart
lagen: de hoge bruidschat, het gebrek aan scholing, het verlies van familiebanden, het alcoholisme, het voedseltekort, de promiscuïteit, de
animistische rituelen, de rassendiscriminatie, de
ongezonde werkomstandigheden, de corruptie op de werkvloer en zelfs het ontluikend verlangen naar nationale onafhankelijkheid. De
actieve inbreng van de Congolezen leidde tot
protestacties en pogingen om de problemen zelf
aan te pakken' 7 ".
Vanaf 1958 werd, onder druk van de maatschappelijke aardverschuivingen, in een ijltempo de pas opgerichte structuur met een nationaal secretariaat, tijdschriften en vertegenwoordiging op internationaal niveau overgedragen
aan een twintigtal Congolezen, die daarbij in
dienstverband traden bij de KAJ. Van de geïsoleerde hobbyclubjes was de Congolese kajottersbeweging vanaf'54 uitgegroeid tot een stevige organisatie, die vanaf '58-'60 een sterk
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Congolese, progressief-katholieke en maatschappijkritische rol opnam.
Tussen de andere jeugdbewegingen nam de
KAJ zeker een aparte plaats in. De numerieke
verhoudingen zijn moeilijk na te gaan, door een
tekort aan bronnenmateriaal, dat bovendien
vaak gemanipuleerd werd(72). In elk geval bezat de KAJ de meeste slagkracht. Hoewel ook
uit de scouts leidersfiguren voortkwamen zoals
Thomas Kanza, en zowel scouts als chiro landbouwdorpen en avondcursussen in hun aanbod opnamen173', was de sociale en politieke
bedrijvigheid van de KAJ onovertroffen<74>. Dat
bleek ook uit de krachtmeting rond de 'Conseil National de Jeunesse', waarin Matabisi het
pleit won.

de volwassen wereld door haar ernstig gespeeld
spel met democratie, vergaderingen en acties'75'.
Het ging de KAJ erom dat de Congolese leden
gevormd werden tot toonaangevende, katholieke burgers. Dat de organisatie daarbij zelf in
de kijker liep, werd minder belangrijk geacht,
mâar het gebeurde. De openbare diensten, de
publieke acties en de persconferenties haalden
zowel de Congolese kranten als de Belgische
kajotterspers. Tot verrassing van Fonske.

Of een jeugdbeweging tout court een rol speelde in Belgisch-Congo? De KAJ streefde in de
eerste plaats naar de vorming van bekwame
leiders voor zowel vakbonden, mutualiteiten als
politieke verenigingen. Dat lukte aardig. Als
jeugdbeweging was de Congolese KAJ niet
enkel een uitlaat voor de anders onbenutte leiderscapaciteiten, organiseerdrift en idolatrie,
maar zorgde ze ook voor een voorbereiding op

JOCI-IYCW Brussel, JZ JOC Zaïre;

Geraadpleegde archieven:
Algemeen Rijksarchief Brussel, PC Papieren Cardijn;
KADOC Leuven/PB Papieren Brys;
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