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Pieter-Jan De Smet en de Indianen,
een pater die niet stilzitten kon

Leeskeuzen volgen gekke wegen
Enkele maanden geleden kocht ik in Antwerpen een oud missionarisboek. In het Frans, met
veel stof erop. Door de vorige eigenaar deels stuk gelezen, deels ongelezen, enkele bladen
waren ongesneden. 'Le Père De Smet. Apôtre des Peaux-Rouges (1801-1873)', door E. Laveille
S.J., Éditions du Museum Lessianum, 1928. De oorspronkelijke tekst moet van 1912 of 1913
dateren, maar de latere uitgaven (4ème édition, 12ème mille) zijn aangepast : de verwoesting van
Dendermonde in september 1914 staat vermeld.
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Toen ik nog een kleine jongen in korte broek was, zeg maar de jaren vijftig en zestig, kwam
er soms een missiepater naar de klas, die zijn avonturen bij de negers in Congo vertelde.
Hutten in het oerwoud was het beeld. Er stond ook een plaasteren spaarpot vooraan op de
lessenaar, met felle kleuren slordig beschilderd. Een negerkopje knikte lief en onderdanig,
eenmaal, tweemaal, als je er een stuk geld in stak. Veel had je niet voor dat offer.
zware vijfentwintig-centiem-stukken met een gat erin, die waren nog het best.

Grote,

Zo’n struise, avontuurlijke missiepater hadden we in onze familie niet, al was die groot en
verscheiden en katholiek genoeg.

Tante-nonneke's hadden we wel, waarvan eentje in

Dendermonde, daar kom ik straks op terug. Nonneke's onder zware donkere kleren, met
oogkleppen rond hun kop. Luchtpijpen op een scheepsdek, zo zagen ze er uit. In grauwe
kloosters met hoge muren en angstaanjagende heilig-hartbeelden onder glas, alsof die
besmettelijk waren. Stokoude vrouwen op kamers, voor kinderen een vroege voorsmaak op
de lijzige afgang die ouderdom is. Ongemakkelijke geuren, een vreemde aaiende hand op je
bros, en snoep dat je niet kent. [Midden al die oude vrouwen zat ook één oude man. Hij
moet bij de NMBS hebben gewerkt, want hij gaf me graag Het spoor, maandblad van hun
sociale werken dat van 1956 tot 1989 heeft bestaan. Na beproeving komt beloning, zegt de
Kerk.]
De crisis in Congo, op de radio (was het '59 of '60 ?), moet mijn oudste politieke herinnering
zijn — tenzij je de dood van Pius XII in 1958 als politiek beschouwt, wat het in feite ook is ;
zuster Marie-Flavie, een leerkracht-met-hoofddoek, vertelde het haar kleuters in de klas.
Daarna verdwenen Congo, de missionarissen en de zwartjes snel uit het beeld. We keken
naar Vietnam, naar Praag of Nicaragua.

België werd een wit land zonder Afrikaans

verleden, en Zaïre een donker, ver en te mijden continent. Een dilemma tussen zaken blijven
doen — Katanga —, want alleen een dictator is daartoe geschikt ("Ik hou van dit land, van zijn
volk en van zijn leiders", Wilfried Martens, maart 1981), en afstand bewaren om je handen
proper te houden. In beide gevallen — vuile of propere handen — werd Congo zelf
vergeten en verzwegen. België was daar nooit geweest.
Pas in de jaren 2000 kwam verandering. De Congolese gemeenschap in België groeide aan,
allicht. Ze werd zichtbaar, althans. Ook Brussel werd, decennia na Parijs, een Afrikaanse
stad, en Matonge een begrip (Matonge en couleurs vanaf 2001). Culturele instellingen
ontdekten het land : het Vlaams Architectuur-Instituut bracht Kinshasa naar de
architectuurbiënnale van Venetië in 2004 ; en de KVS bracht die stad naar Brussel in 2005.
David Van Reybrouck schreef Congo in 2010. Hij bracht ook de missiepater terug naar de
klas.
In januari 2011 zag ik 'Missie' in het Maison de la Culture in Doornik. Als Vlaamse pater
de missie en
het thuisfront

bracht Bruno Vanden Broecke zijn spreekbeurt in het Frans. (Applaus). Sinds de creatie in de
KVS in 2007 had Van Reybroucks tekst zowat alle Vlaamse zalen gedaan. Zelden heeft de
uitvoering van een theaterstuk zo dicht bij de werkelijkheid gestaan, zij het met een halve
eeuw verschil 1, met toeschouwers-toehoorders die luisterden naar wat vóór Van Reybrouck
1

De vorm bracht ons terug naar de jaren '60, maar de getuigenis en de verhaalde feiten zijn actueel.
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en Vanden Broecke de banaalste zaak van de Vlaamse/Belgische katholieke wereld was : een
pater staat voor een zaal, hij brengt zijn verhaal aan het thuisfront, en hoopt op steun voor
de missies, en op mankracht — of vrouwkracht, roepingen, die hij niet meer vindt. Het
plaasteren, knikkende beeld en de op zijn manier even kleurrijke want vertellende pater
voor de klas waren plots weer actueel.

de moord op
de Dender

De lelijkheid van de weg van Antwerpen naar Dendermonde die we in de jaren vijftig en
zestig in onze Vauxhall of Peugeot meermaals reden heeft er niet weinig toe bijgedragen dat ik
stedenbouw als vak gekozen heb — Boom, Breendonk, Baasrode —, maar het historisch
herbouwde Dendermonde hebben we nooit bezocht. Die stille stad waar je nooit iets van
hoort heb ik pas enkele jaren geleden ontdekt, toen ik langs de Schelde fietste :
Dendermonde en de moord op de Dender. Wel zijn we, als inhaalbeweging, op
moederkensdag 15 augustus 2015 met enkele broers en zussen, en mijn moeke, nog eens
naar Dendermonde gegaan : het oude klooster, of het weinige dat er van overblijft, het
stadhuis met museum, en een wandeling door de regen in een lege stad. Een louterend
bezoek. Een vereffening zelfs. Al ben je met die ouwe God nooit helemaal klaar. Op het
Onze-Lieve-Vrouwkerkplein, naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk, stonden we even stil bij het
beeld van pater De Smet. Daar was eigenlijk geen reden toe, behalve wat twee maanden
eerder in de krant had gestaan : in Saint-Louis (Missouri) had de universiteit een beeld van
de pater — met Indiaan — van zijn voetstuk gehaald en naar het museum verhuisd. Niet
omwille van zijn zeldzame artistieke waarde, in tegendeel zelfs. "Omdat het niet de boodschap
heeft die wij willen uitdragen”, zei de universiteit. Die onbekende, ooit geëerde pater — een
fait divers uit de krant — zou me niet zo snel verlaten.

Dendermonde, augustus 2018 (mét zon)

Begin 2016 groeide de idee van een reis naar de Rocky Mountains. Dat is een ander verhaal :
Montana in de States, en Alberta en Brits Columbia aan Canadese kant. Dat laatste met
Marion. Vrienden raadden me boeken aan, en ook ik vond er een stel. Daarover schreef ik
Reizen zonder Geert (kort voor de reis in de zomer van 2016), en Reizen zonder Geert, maar met
boeken (erna) : Jared Diamond, Geert Mak, Robert M. Pirsig, John Steinbeck, Jon Krakauer,
Karl Van den Broeck... ik blijf versteld hoe mooi die gevonden stukken in elkaar pasten. Is
het serendipiteit ? In Gent kwam er in april 2016, heel opportuun, een tentoonstelling bij.
Over Pater De Smet. Men zei me dat er ook een boek zou komen, maar dat heb ik nooit

4 / 37

gezien. De tentoonstelling in het Caermersklooster bracht een rijk en divers beeld van de
pater en van zijn reizen, met mooie tekeningen die hij en/of zijn reisgezellen hebben
gemaakt. Meenemen zou je ze, echt iets voor een tentoonstellingsboek, dat er nooit kwam.

De affiche van de tentoonstelling in Gent, lente 2016

Twee maanden later stond ik in Montana en Idaho, in de States. En nadien in Canada. Pater
De Smet heb ik er niet gezocht, maar wel gevonden : in het museumpje bij het slagveld van
Little Bighorn, onder de vorm van het crucifix dat de Indianen-hoofdman Sitting Bull van
hem gekregen heeft, en in het Canadese Jasper National Park, waar een bergketen naar hem is
genoemd, en waar hij een onstuimige rivier de naam Maligne gegeven heeft. Het staat er
allemaal mooi op toeristische borden vermeld. De me onbekende pater De Smet kruiste
meermaals mijn weg. Wat bezielde zo'n man ? Hoe begrijp je zo'n man ? Daarom de
verleiding van dat oude boek.

Het crucifix dat Sitting Bull van
pater De Smet gekregen heeft,
bezoekerscentrum Little Bighorn
Battlefield National Monument

De onmachtige lezer
E. (Eugène) Laveille S.J. — S.J. betekent Societas Jesu, Jezuïet, net als De Smet — heeft me niet
veel wijzer gemaakt. Ik bedoel : ik weet nu véél meer, maar de mist om de man blijft even
dicht.
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Dat valt te verklaren.

'Le Père De Smet. Apôtre des Peaux-Rouges (1801-1873)' is een

hagiografie, een heiligenleven. In de puurste katholieke traditie. Laveille heeft de talrijke
brieven en verslagen die De Smet geschreven heeft en nog wat andere bronnen gebruikt om
een pleidooi te houden voor de katholieke missionering van de Indianen in Noord-Amerika,
en voor de belangrijke rol die de paters Jezuïeten daarin hebben gespeeld. Pieter-Jan De
Smet is de belichaming van die boodschap.
Pater De Smet, die vijftig jaar lang actief is geweest, moet waanzinnig veel geschreven
zwartrokken
en goede wilden

hebben. Missionering vergt geld en roepingen, en om het christen vuur brandend te houden
zond de pater de ene brief na de andere, waarin hij de uitdagingen en ontberingen, maar
vooral zijn successen beschrijft. De Indianen zijn goede wilden die, zo lijkt wel, eeuwenlang in
duisternis op het licht van hun kerstening hebben gewacht. De zwartrokken worden met
open armen ontvangen, soms zelfs opgezocht. Oorlogvoerende stammen, aanvankelijk
vijandig — ook Indianen vechten vaak tegen elkaar — worden bekeerd. Om al die gedoopte
Indianen op het goede pad te houden zijn steeds meer paters en ook nonnen nodig, en geld.
Voor schooltjes, zaaigoed, gereedschap, kelken, misgewaden en heiligenbeelden, en om de
reizen van de paters te betalen, over land en zee. Dankzij de talloze brieven weet het
thuisfront dat al die middelen goed zijn besteed. Het verhaal is ons bekend, behalve dat het
toen niet om Congo maar om Amerika ging.
Propaganda, mag je zoiets noemen. Communicatie, zegt men vandaag. Waarmee niet gezegd
is dat het verhaal onjuist is. Het is wel gekleurd. Zowel pater De Smet en zijn tijdgenoten als,
een halve eeuw later, de auteur E. Laveille S.J. zijn op zijn minst selectief. Zijn boek zal me
niet leren wat De Smet effectief heeft bereikt, en wat hem bezielde — daarvoor is het te
hermetisch, blijft het teveel op de vlakte. Temeer daar er over de missionering, haar doelen
en haar effecten vandaag veel discussie bestaat.
Maar er valt veel anders te rapen.

Jasper National Park, Alberta, juli 2016
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Het tijdsgewricht, van zeilen en paarden naar stoom
Pieter-Jan De Smet is in 1801 in Dendermonde geboren, en heeft van 1821 tot 1873 als
missionaris in Amerika gewerkt, dat is een flinke halve eeuw waarin veel veranderd is. Aan
Belgische kant betekent dat achtereenvolgens het Franse (1795), het Nederlandse (1815), en
tenslotte het Belgische regime (1830) — onafhankelijk tijdvak, stond er op een bord in de klas.
Tijdens het Franse, revolutionaire bewind zijn talrijke priesters ondergedoken : pater Charles
Nerinckx, uit het Brabantse Herfelingen, die later De Smets mentor werd, verborg zich van
1797 tot 1801 in Dendermonde, trok daarna naar Kentucky, en keerde in 1816 en 1821
tweemaal naar België terug, wellicht naar de streek van Dendermonde, waar hij de jonge en
avontuurlijke De Smet kon overtuigen mee naar Amerika te gaan. De Nederlandse periode,
vanaf 1815, werd gekenmerkt door de scherpe tegenstelling tussen noordelijke protestanten
en zuidelijke katholieken. Na de Belgische onafhankelijkheid, in 1830, kregen die laatsten
vrij spel. Op ruimer, Europees niveau is ook de revolutie van 1848 een belangrijk gegeven,
omdat talrijke revolutionairen naar Amerika zijn gevlucht.
Diezelfde flinke halve eeuw maakte de Verenigde Staten territoriaal omzeggens tot wat ze
vandaag zijn. Vroegere Franse, Spaanse en Britse gebieden werden op diverse wijzen
ingelijfd — door aankoop, kolonisatie of verovering. Van 1804 tot 1806 verkenden
Meriwether Lewis en William Clark in opdracht van de regering in Washington het
Amerikaanse binnenland, van Saint-Louis over de Missouri en de Rotsbergen tot aan de
Pacifische kust. De London Convention van 1818 en het Oregon Treaty van 1846 bepaalden de
'Amerikaans-Canadese' grens. In 1855 werd de Panama-spoorweg voltooid, een essentiële
schakel in wat toen de zekerste verbinding was tussen de Oostkust en Californië 2, en amper
veertien jaar later, in 1869, volgde de transcontinentale Pacific Railroad, via Nebraska,
Wyoming, Utah en Nevada. In 1848 was in Californië goud ontdekt. Niet lang daarna
startte ook de kolonisatie van de woeste gronden waar de Indianen woonden — of
waarheen ze eerder verdreven waren — en die ook pater De Smets werkterrein waren :
Nebraska, Dakota, Wyoming, Montana, Idaho, Oregon, Washington... en hun Canadese
buren in wat vandaag Brits Columbia is... maar toen nog New-Caledonia heette (!). In 1862
stemde het Amerikaanse congres de eerste Homestead Act, waarmee grote stukken Indiaanse
grond onder blanke landbouwers

3

werden verdeeld, een fenomeen dat vooral na de

Secessie-oorlog (1861-1865) het land ingrijpend wijzigen zou.
Op transatlantisch niveau betekenden diezelfde vijftig jaar de overgang van zeil- naar
stoomvaart, voor reizigers althans. Een eerste, toen nog gemengd zeil- en stoomschip
De zekerste route naar Californië liep toen eerst over de Appalachen, dan de Ohio en de Mississippi
stroomafwaarts tot in New Orleans, vervolgens de Golf van Mexico, over land door Panama, en
uiteindelijk de Pacifische kust. Het Panama-kanaal werd pas in 1914 voltooid.
2

Dat de verdeling enkel de blanke landbouwers ten goede kwam, was geen principe, maar wel een feit.
Indianen die bereid waren hun volk en hun leefwijze te verlaten, en als landbouwers in kleine
gezinnen gingen leven — naar het voorbeeld van de blanken — konden immers ook aanspraak maken
op een stuk grond, dat in alle geval veel te klein was om als jager te leven. Uiteraard zijn weinigen op
dat voorstel ingegaan.
3
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vaarde in 1819 van New York naar Liverpool. Voor zwaar vrachtverkeer (bulkgoederen)
bleven zeilschepen tot aan de eerste wereldoorlog in gebruik.

Negentien keer over de oceaan — een avonturenroman
Pieter-Jan De Smet is in totaal negentien keer de Atlantische Oceaan overgestoken, en
eenmaal heeft hij zelfs kaap Hoorn gerond, om langs de Amerikaanse Pacifische kust naar
Fort Vancouver 4 te varen. Daarvoor werden eerst (vooral kleine) zeilschepen gebruikt, maar
in 1857 wordt een steamer vermeld. Zeebenen had De Smet niet. Meermaals is hij ziek
geweest, en in 1834 heeft een schip na een woelige Noordzee enkele dagen in Kent op hem
gewacht, alvorens zonder hem verder te varen. Daarmee is meteen duidelijk dat de pater
niet de eerste de beste reiziger was. Hij charterde omzeggens het schip.
Op de Amerikaanse rivieren was het varen evenmin zonder risico, waar stroomversnellingen en boomstronken (chicots) onder het wateroppervlak levensgevaarlijk kunnen
zijn. De pater zou 87.000 mijlen 5 over land hebben gereisd. Stilzitten kon zeker hij niet.
Laveille's boek kan je lezen als een avonturenroman.
Zonder de hulp van mensensmokkelaars was de jonge Pieter-Jan De Smet (waarvan we in
mensensmokkelaars

het begin van het boek de kwajongensstreken lezen 6) nooit in Amerika geraakt.
Samen met enkele leefdtijdsgenoten laat de negentienjarige Pieter-Jan zich graag door de
reeds genoemde pater Charles Nerinckx overtuigen mee naar Amerika te trekken. Zijn
ouders, noch de toenmalige Nederlandse autoriteiten mogen er van weten. Het protestantse
Nederland is de katholieke missionering van Noord-Amerika niet goed gezind. Vanuit
Mechelen gaat het naar Antwerpen, van Antwerpen naar Amsterdam, en uiteindelijk naar
Texel, waarbij meermaals de politionele controle moet worden verschalkt. Bij het naderen
van een stad verlaten ze de diligence en mengen zich tussen het talrijke voetvolk op de weg.
Op Texel wachten ze twaalf dagen op de Amerikaanse brik Columbia (een brik is een
tweemaster). Teneinde ook daar aan de controles van de paspoorten te ontsnappen gaan ze

Fort Vancouver ligt aan de monding van de Columbia-rivier, in de staat Washington. Vandaag heet
het Vancouver Washington (of Vancouver USA), niet te verwarren met het Canadese Vancouver BC, toch
nog zo'n 500 km meer naar het noorden.
4

Volgens de inleidende tekst van Emmanuel Marbeau, bisschop van Meaux, overigens erg kleinerend
voor De Smets werk : ... ce prêtre qui traverse dix-neuf fois l'océan et parcourt 87 000 lieues à la recherche de
quelques Indiens incapables d'apprécier son dévouement ; ce vieillard qui rêve de passer ses derniers jours sous la
tente des sauvages et de mourir en les bénissant... Maar hoe lang is zo’n mijl voor Marbeau ?
5

Met de anekdotes die Laveille verhaalt, lijkt het of je La Guerre de Boutons van Louis Pergaud in
handen hebt, een boek dat ook in 1912 verscheen. Het is vooral beroemd omwille van de gelijknamige
film van Yves Robert uit 1962.
Leveille vertelt een aanval op een foorkraam dat tijdens de zondagse hoogmis de rust verstoort (de
kramers kramen op), een veldslag tegen de jeugd van het naburige Grembergen (wat mij aanvankelijk
6

heeft verrast, maar ook toen al lag er een brug over de Schelde), waarbij de Fransen onder leiding van
Pieter-Jan Bonaparte de Russen verslaan, maar uiteindelijk toch op hun donder krijgen — een Berezina,
zeg maar), en een anekdote met opengeknipte vestzakken, omdat hij geen zakgeld meer krijgt.
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aan boord van een visserssloep. De brik verlaat 's avonds de haven en wordt door de sloep
gevolgd. In volle zee kruipen de aspirant-missionarissen aan boord. Het is 15 augustus, het
feest van Maria. Zes weken later komen ze aan in Philadelphia.
In 1843 reizen ook zes kloosterzusters uit Namen mee naar Amerika. Les Sœurs de NotreDame, een orde waarvan er eerder al enkele naar Cincinnati waren getrokken. Ze willen
deelnemen aan de missionering van Oregon, op de Pacifische kust (pagina 185 e.v.). Mais
comment exposer de faibles femmes aux mille dangers qu'offrait la traversée du désert américain ? Le
P. De Smet n'eut pas même la pensée de tenter pareille aventure ; malgré la longueur de la route, il
préféra doubler le cap Horn, et entrer dans l'Orégon par le Columbia. Un navire anversois,
l'Infatigable, devait prochainement appareiller pour Valparaiso [Chili] : il traita avec l'armateur pour
le transport des missionnaires jusqu'au terme de leur voyage.
De 'kwetsbare' (maar dappere) vrouwen die naar Oregon trekken hebben geen naam, en
elders kan je zien dat in gelijkaardige situaties mannen wel worden genoemd. Er wordt ook
(door pater De Smet en door de bisschop van Namen, mgr. Dehesselle) voor hen en over hen,
maar zonder hen beslist.
De reis over zee langs kaap Hoorn is wellicht nog avontuurlijker en gevaarlijker dan het
een maand
op de Schelde

Amerikaanse binnenland had kunnen zijn.
Le départ eut lieu le 12 décembre. Le brouillard et les vents contraires retinrent près d'un mois le
navire sur l'Escaut. (...) Enfin, le 9 janvier, on put gagner la haute mer.
(...)
Au moment de doubler le cap Horn, le navire qui, jusque-là, avait assez bien tenu la mer, faillit une
première fois sombrer [vergaan].
(...)
« Du 22 au 30 mars, écrit le P. Vercruysse [een reisgezel], nous essuyâmes une furieuse tempête.
Les voiles, bien que pliées, volèrent en lambeaux ; rien ne tenait contre l'ouragan. Des montagnes
d'eau s'élevaient à une hauteur prodigieuse. »
(...)
Le capitaine avait espéré se rendre en vingt-cinq jours de Valparaiso à Vancouver. Il comptait sans les
vents contraires. Quarante jours s'étaient écoulés, et rien n'annonçait le port. Déjà l'on souffrait du
manque de vivres ; la ration fut diminuée [het rantsoen]. « Jamais pourtant, avoue notre
missionnaire, elle n'avait été trop abondante ni trop délicate ». [nooit te overvloedig of te lekker.]
(...)
« Le 28 juillet [na nog hevige stormen], nous découvrîmes les côtes de l'Orégon. »
Volgt een spannende scène, op 31 juli, feest van de heilige Ignatius (!), waarin het schip zich
van vaargeul vergist, en over ondiepe bodems naar de haven van Fort Vancouver vaart.
« Sept brasses... Six brasses... Cinq brasses... Trois brasses... Deux brasses et demie

7

» tout espoir

s'évanouit. C'était le minimum d'eau nécessaire au navire. Toch bereiken ze de haven, bijna acht
maanden na hun vertrek uit Antwerpen.

Een brasse (of vadem, in het Nederlands) is de lengte koord die een volwassen man tussen zijn twee
handen gespannen kan houden, ongeveer 180 cm. Evident, voor wie op een zeilschip werkt.
7

9 / 37

Dat een overtocht altijd een onzekere onderneming was, blijkt ook uit de volgende,
tegengestelde ervaringen.
Even terug in de tijd, 1834, pagina 76 : Le 1er novembre, le brick Agenoria quittait le port
d'Anvers. (...) Maar het is hier dat Pieter-Jan De Smet ziek valt — hij zou pas in 1837 genezen
— en het schip moet verlaten. De kapitein beslist te wachten tot de pater zich beter voelt,
maar wanneer er na twee dagen geen beterschap is, vaart hij met de overige missionarissen
verder, en met de lading van cinquante caisses remplies de vases sacrés, d'ornements d'église, de
tableaux, de livres, d'instruments de physique. (...) Les autres missionnaires continuaient leur voyage
sous la conduite de Pierre Verheyden. Des vents contraires devaient les retenir un mois sur les côtes
de Terre-Neuve ; ils arriveraient en rade de New-York que le 23 décembre, cinquante jours après avoir
quitté la Belgique. Van Antwerpen naar New-York in zeven weken met... vijftig kisten vol
kelken, schilderijen, boeken, religieuse gewaden en fysica-instrumenten.
1837, pagina 85. Hier gaat het wel snel. Partis du Havre le 26 septembre, les missionnaires
débarquèrent à New-York le 26 du mois suivant. Exact één maand. Trois semaines plus tard, ils
arrivaient à Saint-Louis. [Het avontuurlijk vertrek in Le Havre hou je nog van me tegoed...]
pagina 353, een stoomschip. Au mois d'avril 1857, le P. De Smet s'était embarqué à Anvers, avec
sept nouveaux missionnaires. « Il faisait un temps magnifique. Sur le steamer régnait une vive
animation. Une multitude d'émigrants : Allemands, Hollandais, Suisses, Belges, Français, etc.,
travaillaient à se rendre la traversée agréable. »
Of de sfeer op het tussendek ook zo vrolijk was, staat niet vermeld.
Blijkbaar was dat niet zijn eerste stoomvaart. In december 1853, lezen we een pagina verder,
loopt het stoomschip Humboldt, dat wegens gebrek aan steenkool koers zet naar Halifax, in
de dichte mist vast op de rotsen van het kleine Devils Island (pagina 354).
Il est six heures du matin ; la plupart des passagers sont encore au lit. Réveillés en sursaut, ils
accourent sur le pont. Un nouveau choc fracasse le navire, et l'on voit flotter d'énormes pièces de
bois. En même temps que l'eau se précipite dans la cale, le feu se déclare près des chaudières. On
lance les chaloupes, qui, aussitôt, sont envahies par les passagers. Mais comment se diriger sur une
mer houleuse, à travers un brouillard qui empêche de voir à deux pas ?
En vain essaie-t-on, à force de vapeur, de gagner le rivage ; déjà le vaisseau s'enfonce dans l'abîme. Le
désarroi est général ; seuls, dit un témoin, Mgr Miège et le P. De Smet restent calmes.
Bientôt une troisième secousse renverse tout ce qui est debout sur le pont. Chacun se croit perdu ;
mais Dieu en a décidé autrement. Le Humboldt a touché fond, et s'arrête sur un rocher : on peut, dès
lors, attendre du secours.
Presqu'en même temps, le brouillard se dissipe, et l'on s'aperçoit que la terre n'est éloignée que d'une
centaine de pas. La mer est calme, le vent tombé, le soleil radieux. (!)

een zee van
smeltend goud

De zee kan ook rustiger zijn, en adembenemend mooi (pagina 355). In zijn dagboek schrijft
De Smet : « Le ciel était pur, la mer tranquille ; à peine une légère brise ridait la surface de l'eau. Du
sein des ondes, le soleil se levait majestueux. Bientôt il apparut dans tout son éclat, lançant à chaque
point de l'horizon ses rayons éblouissants. Vers l'orient, l'océan était en feu ; l'on eût dit une vaste
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masse d'or en fusion. En vérité, c'est un grand et sublime spectacle qu'un lever de soleil en mer.
Mirabilia opera tua, Domine, et anima mea cognoscit nimis. » ['Uw werken zijn wonderbaarlijk,
Heer, en dat erken ik graag'. Psalm 138 (139), 14 — hier van zijn eigenlijke, hoogmoedige
betekenis ontvreemd.]
1872, pagina 447. Een laatste reis. Et le vieillard partit, s'arrachant aux étreintes des siens. Le 7
avril 1872, il s'embarquait à Anvers, avec ses neuf compagnons ; dix-hout jours plus tard, il arrivait à
Saint-Louis ; il n'en devait plus sortir.
Achttien dagen, voor wat met zeilschepen soms het drievoudige had gevergd, en altijd
onzeker was.

Reizen over het land is niet minder avontuurlijk
Na de zee, de gevaren van het land.
Maar, om de chronologie niet teveel geweld aan te doen, nog even dit : in februari 1827
werd Pieter-Jan De Smet in Florissant nabij Saint-Louis tot priester gewijd.
1841, pagina 164. « Le désert à traverser est immense et monotone. Les loups y hurlent à gueule
wolven,
tijgers
en beren

béante, l'ours y gronde, le chat-tigre et la panthère y rugissent ; mais c'est de loin qu'on les entend, et
ils s'enfuient à l'approche de l'homme. Dans ce désert, la Providence [de (Goddelijke) Voorzienigheid] a admirablement pourvu aux besoins de ses enfants : le buffle, la gazelle, le cerf, le
chevreuil, la grosse-corne [bighorn], l'orignal [eland], y paissent encore par milliers. Si parfois l'on
y jeûne pendant un jour ou deux — je parle d'expérience — on y gagne un meilleur appétit. »
Le désert, staat er, maar dat begrip mag niet verwarren. « Le mot désert désignait en ancien
français non pas des étendues vides de végétation, mais toute vaste zone inhabitée et non cultivée par
l’Homme, en particulier les forêts profondes qui abritaient par exemple des moines ermites qui
"allaient au désert" pour y vivre en méditation » kan je op wikipedia lezen, waarbij ancien
français ook voor 19de eeuwse teksten kan staan. Le désert américain, waaraan les faibles femmes
niet blootgesteld mogen worden (zie hoger, 1843), bestaat niet noodzakelijk uit zand- of
rotswoestijnen maar even goed uit dicht begroeide bossen, zoals er op de Rotsbergen heel
veel te vinden zijn. Een woestenij, een wildernis.
1859, pagina 338. « Nous passions les nuits à la belle étoile ou sous une petite tente, soit sur un
banc de sable, soit au bord d'une plaine, soit au milieu de la forêt. Souvent nous entendions hurler les
loups, rugir les tigres et les ours, sans toutefois éprouver la moindre inquiétude, car "le Seigneur a
inspiré la crainte de l'homme à tous les animaux". » [een verwijzing naar Genesis 9, 2]
Rugir les tigres... in Noord-Amerika leven grote, schuwe katachtigen, die door Europeanen
bergleeuwen (mountain lions) en tijgers worden genoemd. Het zijn geen leeuwen of tijgers,
maar wel indrukwekkend en soms gevaarlijk genoeg om als reiziger ook zelf schuw te zijn.

Waarom zijn enkele bergen in het Canadese Jasper National Park naar de pater genoemd ?
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1846, pagina 222. Le pays était encore couvert de neige. Monté sur un traîneau attelé de quatre
chiens, le missionnaire atteignit en six jours le fort Assiniboine, sur l'Athabasca. Longeant alors la
rivière sur une distance de 300 milles, il arriva en face du fort Jasper. (...)
Le jour de Pâques, après avoir célébré la messe, il administra les baptêmes et bénit sept mariages.
Le moment était venu de se séparer. « Les nouveaux chrétiens, dit le missionnaire, voulurent faire en
mon honneur une manifestation, afin que leurs petits enfants se souvinssent toujours de celui qui les
avait mis dans "le chemin de la vie". Tous ensemble, poussant trois formidables hourras, déchargèrent
leurs fusils dans la direction d'une haute montagne à laquelle ils donnèrent mon nom... »

Tot vandaag is die naam gebleven : ”DE SMET: Range, Roche [2539m]; 1846; Jasper. Pierre Jean
De Smet (1801-1873) was a Belgian Jesuit missionary who travelled a great deal among the First
Nations of the Pacific Northwest and Missouri. Several of the locals named the prominent rock near
Jasper in his honour on April 25, 1846, by discharging their muskets in the direction of the highest
mountain. There is also a lesser mountain, east of Columbia Lake, which was another stopping point
of the priest's travels through these mountains.” ('Canadian Mountain Place Names, The Rockies and
Columbia Mountains' ; Glen W. Boles, Roger W. Laurilla, William L. Putnam)
Ook andere plaatsen in Amerika dragen zijn naam, in Montana (een buitenwijk van de stad
Missoula), in Idaho (een gehucht van 200 inwoners in het Cœur d'Alène-reservaat), in
Wyoming (het zilte Desmet Lake met Father Desmet Monument), en in South-Dakota.
Het spoorweg- en veehoudersstadje De Smet in South-Dakota, dat nu 1000 inwoners telt,
werd in 1880 door de Western Town Lots Company gesticht, en wellicht om commerciële
redenen naar de pater genoemd. Het is vooral bekend dankzij de schrijfster Laura Ingalls
Wilder (1867-1957) die haar jeugd beschreef in de kinderboekenserie 'Little House on the
Prairie'.
Het stadje De Smet is de 'Little Town on the Prairie', de titel van het zevende van de negen
boeken. Het is aanwezig in de delen vijf tot negen.

(Missoula)
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De Rode Ridder en de Saraceen
Soms leest het boek over pater De Smet als een verhaal van De Rode Ridder (zoals Leopold
Vermeiren van 1953 tot 2000 zijn vierenzestig ridderboeken schreef, en ik er in de jaren zestig
een flink aantal verslond). Lees mee.

een slag
met de karwats

Pagina 209. Il séjournait depuis quelque temps dans une mission des Montagnes. Un Indien altier
et farouche, redouté à cause de sa force prodigieuse, avait juré de tuer le missionnaire et d'anéantir la
religion qu'il prêchait. [bij de Rode Ridder zou het een Saraceen zijn geweest]
Un jour, devant visiter un poste voisin, le P. De Smet monte à cheval et se met en route, n'ayant pour
bagage que son bréviaire et sa cravache [zijn bidboek (!) en zijn karwats]. Tout à coup, il voit fondre
sur lui le terrible sauvage, brandissant sa hache [hier een bijl, voor de Saraceen een kromzwaard]
et poussant le cri de guerre. Fuir serait facile, mais quel triomphe pour le fanatique ! [mensen van
een andere religie zijn altijd fanatiek] Prompt comme l'éclair, le Père saute de cheval, et, avant
d'être atteint par son adversaire, lui applique sur le poignet un coup qui fait tomber la hache de sa
main. L'Indien se baisse pour la ramasser. Au même instant, le P. De Smet le saisit, le renverse, le
tient couché à terre ; puis, s'armant de sa cravache, lui administre une vigoureuse discipline.
Zo'n slag met een karwats, dat zou de koene Johan toch niet doen, zal je zeggen 8. Maar het
verhaal gaat voort. En als in de puurste ridderverhalen wordt er ook om genade gesmeekt.
Écumant de honte et de fureur [schuimbekkend van schaamte en woede], le vaincu cherche à se
dégager, mais en vain. Alors il demande grâce, jurant au missionnaire d'avoir pour lui désormais le
plus grand respect. Le P. De Smet lui promet la liberté, mais à la condition qu'il racontera lui-même à
toute la tribu qu'il a été battu par la robe-noire. Bon gré mal gré, l'orgueilleux guerrier doit se
soumettre. Il peut alors se relever, mais le Père retient sa hache, lui disant, s'il veut la recouvrer, de
venir lui-même la chercher dans quelques jours à la mission.
La conversion [de bekering van de ongelovige] n'était pas faite, mais elle était préparée.
Volgt nog een prachtige scène. De fanatieke wildeman komt naar de missiepost, en wordt daar
goed onthaald. Johan — nee : Pieter-Jan — weet hoe je omgaat met een krijger wiens eer is
gekrenkt.
Huit jours plus tard, le sauvage se présente à la résidence des missionnaires, et demande à parler au P.
De Smet. Celui-ci le reçoit avec bonté, lui fait servir un petit régal, l'entretient de ses victoires et des
chevelures [de scalpen] enlevées à l'ennemi. Peu à peu, la figure de l'Indien s'épanouit [dappere
mannen onder elkaar]. Le Père, alors, fait tomber le discours sur la religion, démontre à son hôte
l'absurdité des pratiques superstitieuses et lui expose les premières vérités de la foi. La grâce aidant
[is het de genade die hij gaf, of de gratie die hij had ?] le sauvage s'avoue une seconde fois vaincu
et demande à être admis parmi les néophytes [de bekeerlingen].
Het zou gepaster zijn, geef ik toe, hier de Winnetou-verhalen van Karl May te citeren, waarvan ik er
ook een pak gelezen heb, en waarin allicht óók vaak genade geroepen wordt. Maar mijn herinneringen
zijn minder precies. Mijn droom was trouwens verhalen te verzinnen met ridders én Indianan, treinen
én kastelen, toernooien én squaws — met donkere lokken en ogen.
8
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Pendant quelques semaines, le nouveau catéchumène [doopleerling] suit fidèlement les instructions
du missionnaire ; enfin il reçoit le baptême et devient l'un des meilleurs chrétiens de la tribu.
Zo wordt de gevaarlijke slechterik de beste goeierik. Het scenario waarop zovele boeken —
niet alleen Rode Ridders —, opera's en films zijn gebouwd, gisteren en vandaag, wordt door
Laveille op één bladzijde afgewerkt.

De Smet als geograaf
Geen reisverhaal zonder geografie. Pater De Smet en zijn trawanten waren uitstekende
geografen, die prachtige, gedetailleerde kaarten van het Amerikaanse binnenland hebben
getekend — waarvan er enkele in 2016 in het Caermersklooster waren te zien. Ze
verzamelden ook mineralen, planten, granen, vogels, insecten en reptielen, die de pater aan
zijn Belgische en Romeinse correspondenten verzond.
Laveille's boek bevat een uitvouwbare kaart met daarop, rood ingebracht, les voyages du P. De
Smet chez les tribus indiennes, van Saint-Louis en Milwaukee in het oosten tot Edmonton en de
Pacifische Kust in het noorden en het westen. Een moderne, grootschalige kaart kan bij het
lezen echter geen kwaad om te weten, of desnoods te gissen, waar pater De Smet overal is
geweest.

de uitvouwbare kaart uit het boek, 23 x 33 cm
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Dit is een van de talrijke kaarten die Pieter-Jan
De Smet tijdens zijn reizen maakte (hier de
Clark River, Montana, 1846).
Wie goed kijkt — wat voor deze afdruk
wellicht moeilijk is — ziet dat talrijke rivieren
Vlaamse namen dragen. Naar het voorbeeld
van Lewis en Clark noemde hij sommige
rivieren en meren naar zijn (reis)gezellen,
geldschieters, of broers en zussen : Claessens,
Huybrechts, Meersman, De Vos, Van de Velde,
Van Kerkhove... Charles, François, Jeannette...
[Smet, Pierre-Jean de, 1801-1875, “Carte des
sources de la riv. A Clark où Tetes Plates”
Jesuit Archives Digital Collections and
Resources, https://jesuitarchives.omeka.net/
items/show/265 — Deze collectie bevat ook
handgeschreven notities van Pater De Smet,
waaronder 'Onze Vaders' in diverse Indiaanse
talen.]
Hieronder :
Dezelfde kaart, in een in Gent gepubliceerde
versie (Vve Vander Schelden, rue Basse, 1846)
&
Hetzelfde gebied volgens OpenStreetMap.

Het door De Smet in kaart gebrachte gebied gaat van beneden de 48ste tot ver boven de 49ste breedtegraad, naar
schatting 170 tot 180 km. Het is me een raadsel hoe ze dergelijke kaarten hebben kunnen maken. Er staan ginds
zoveel bomen dat je de bergen amper ziet.
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De bronnen van de Columbia-rivier (Canada)
(Pieter-Jan De Smet, 1847).
Het meer onderaan is het Columbia-meer.
De rivier aan de westkant de Dutch Creek.
In het oosten de Kootenay-rivier.
[De oude namen op de kaart kan ik niet
ontcijferen.]
Het is merkwaardig hoe de Kootenay-rivier
door amper twee kilometer vlak gebied van het
Columbia-meer gescheiden is, en slechts
honderden kilometers verder (na een 'omweg'
via Montana en Idaho, en opnieuw Brits
Columbië) met de Columbia samenvloeit,
waarna het weer zuidwaarts, richting
Washington en Oregon gaat.
De kaart bestrijkt een gebied, grosso modo, van
de 50ste tot de 51ste breedtegraad, in concreto
ongeveer 130 km.
[Smet, Pierre-Jean de, 1801-1876,
“Carte des sources de la Colombie, 1847”
Jesuit Archives Digital Collections and
Resources, https://jesuitarchives.omeka.net/
items/show/266.]

De Columbia-rivier, of een van haar talrijke meren, juli 2016, naar schatting halverwege bovenstaande kaart.
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Er staan ook talrijke prachtige geografische beschrijvingen in het boek, die je meenemen naar
Amerika — al zal het er totaal anders hebben uitgezien hebben dan wat je je verbeeldt. Toch
beperk ik me tot één kort citaat, omdat het zo tijdloos is. Want tot vandaag geldt Bitterroot
Valley ten zuiden van Missoula als de aantrekkelijkste plek van Montana, door steenrijke
Amerikanen van de Westkust (Los Angeles, Seattle...) voor hun tweede, derde of vierde
verblijf gezocht. Een ranch als tijdverdrijf, weg van de drukte en de stad, de hitte of de
regen. [Ga kijken, of lees daarover, paradoxaal, Collapse van Jared Diamond, How Societies
Choose to Fail or Succeed.]

Bitterroot

Pagina 146. La Racine-Amère (Bitter Root — een rivier), qui prend plus loin le nom de Clarke,
entretient dans cette région une étonnante fertilité. Richesse du sol, beauté des sites, proximité des
autres tribus : autant d'avantages qui firent choisir cet endroit comme siège de la mission.
Dat is Saint-Mary's Mission, in 1841 door pater De Smet als 'reductie' gesticht (een katholieke
landbouwnederzetting voor Indianen), vandaag gelegen in Stevensville 9 , iets bezuiden
Missoula, en met bijna 180 jaar de oudste nederzetting in Montana : 'where Montana began'.

Bitterroot Valley vandaag : Stan Falkow, a 70-year-old professor of microbiology,
geciteerd door Jared Diamond, Collapse (2005)
"I happened to be asked to go evaluate a research laboratory in the Bitterroot Valley of southwestern
Montana. I had never been to Montana before; in fact, I had never even been west of the Mississippi
River until I was 40 years old. I flew into Missoula airport, picked up a rental car, and began to drive
south to the town of Hamilton where the lab was located. A dozen miles south of Missoula is a long
straight stretch of road where the valley floor is flat and covered with farmland, and where the
snowcapped Bitterroot Mountains on the west and the Sapphire Mountains on the east rise abruptly
from the valley. I was overwhelmed by the beauty and scale of it; I had never seen anything like it
before. It filled me with a sense of peace, and with an extraordinary perspective on my place in the
world.
(...)
Every time I return to the Bitterroot, when I enter it on that stretch of road south of Missoula, that
first sight of the valley fills me again with that same feeling of tranquility and grandeur, and that
same perspective on my relation to the universe. It's easier to preserve that sense in Montana than
anywhere else."

Saint-Mary's Mission is vooral bekend omwille van het werk dat de Italiaanse Jezuïet en arts Antonio
Ravalli er vanaf 1844 of '45 verrichte (hij zat mee op het schip dat in 1843-44 in opdracht van pater De
Smet in acht maanden van Antwerpen naar Fort Vancouver voer). Het county waarin de missiepost
gelegen is werd naar hem genoemd.
9
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Quoniam manus Domini est super omnes quaerentes eum in bonitate
De recruteringsmethoden van eerst Charles Nerinckx en nadien Pieter-Jan De Smet zijn niet
vreemd aan het feit dat de missionering bij de Indianen, zoals verteld in het boek van
Laveille, bij wijlen een uitsluitend Vlaamse aangelegenheid lijkt te zijn — met een zeldzame
Waalse, Hollandse of Italiaanse uitschieter, weliswaar 10. Vlaanderen zendt zijn zonen, en die
zonen heten Timmermans, Van Assche, Van Quickenborne, Verreydt, Verhaegen... etc.
In feite toont het boek een dubbele kerkelijke geografie.
De een is mondiaal, waarbij uiteraard, en langs hiërarchische weg, sterk naar Rome gekeken
wordt. In 1871 schrijft paus Pius IX zelfs een brief aan de Indianen, in het Latijn, wat als een
krachttoer van pater De Smet kan gelden.
(...) Et quoniam manus Domini est super omnes quaerentes eum in bonitate, confidimus pia opera
vestra conciliatura quoque vobis esse, cum auxilium adversus corruptionis pericula quae timetis, en
dergelijke meer (...). (pagina 442)

Indiaanse
krijgers
voor de paus

De Cœur d'Alène Indianen hadden zich tot de paus gericht — en in hun brief hun blijdschap
uitgedrukt la grande robe-noire De Smet te mogen kennen ! —, zowel om de Heilige vader zijn
steun te vragen (geestelijke steun tegen de verzoekingen van geestesdranken — « les vendeurs de
whisky approchent de plus en plus » —, en menselijke steun door het zenden van kloosterzusters — « qui nous enverra de bonnes mères pour instruire nos filles ? »), als om hem wederkerig hun steun te betuigen, nadat hij door de Italiaanse Risorgimento in 1870 zijn pauselijke
staten verloren had — wat in hun ogen vergelijkbaar was met wat hen zelf was geschied 11.
« Nous avons quelques soldats habitués, non à faire la guerre, mais à maintenir chez nous le bon
ordre. S'ils pouvaient rendre au Pape quelque service, c'est avec joie que nous te les offririons. Ils
s'estimeraient heureux de donner leur sang et leur vie pour le bon Père Pie IX. »
De andere geografie van het verhaal is regionaal, aan weerszijden van de oceaan. Wat de
Vlaamse-Belgische kant betreft — het thuisfront —, merk je meermaals de rechtstreekse
banden met het Noorden van Frankrijk en het katholieke zuiden van Nederland.
Netwerken stopten niet aan de grens.

Is het de eeuw, of is het de Kerk, die al die

internationale relaties mogelijk maakte ? Ongelooflijk vind ik dat : een pater in de NoordAmerikaanse wildernis, in de bergen of op de prairie, op missionering bij de Indianen, die
brieven schrijft naar Dendermonde, Antwerpen of Rome, en vele weken later antwoord,
giften of instructies krijgt, waar nodig langs hiërarchische weg. Ik geef toe, de Oude Wereld
heeft me al vaker verrast als het over internationale netwerken gaat.

10

Franse Jezuïeten hadden al twee eeuwen eerder het gebied rond de Saint-Laurent (Canada) bewerkt.

Al in 1843 hadden de Indianen voorgesteld de paus in bescherming te nemen. « Nous dresserons sa
loge au milieu de notre camp, nous ferons la chasse pour son entretien, et nous lui servirons de garde à l'approche
de ses ennemis », was de boodschap die pater De Smet in naam van de Têtes-Plates bij een bezoek aan het
Vaticaan aan paus Gregorius XVI heeft overgemaakt (pagina 183).
11
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Le rude idiome des émigrés flamands
Een enkele keer worden (naamloze) migranten uit Vlaanderen vermeld, zelfs kleurrijk
beschreven, als elementen van de veel ruimere, Europese groep. We zijn 1850. Vanuit SaintLouis, op de Mississippi, ziet pater De Smet de transatlantische migratie, de illusies die ze
voedt, en de onmenselijke wijze waarop ze geschiedt.
(pagina 305 e.v.).
Pater De Smet is enige tijd als missionaris ontslagen, en in Saint-Louis aan administratief
werk gezet, wat hij niét graag doet. Occupé comme il est de l'administration de la vice-province,
le P. De Smet n'a que peu de temps à donner au ministère [weinig tijd voor het vervullen van zijn
taak als priester] ; il trouve pourtant le moyen d'agir encore sur les âmes, et détermine à Saint-Louis
d'importantes conversions [en bekomt nog talrijke bekeringen].
Sa sollicitude [bekommernis] va d'abords aux émigrants. Lorsque, traversant le port, il reconnait
blonde haren
en blozende
kaken

les cheveux blonds, le teint vermeil [de blozende kaken ?], le clair regard de l'habitant des Flandres ;
lorsqu'il entend parler le rude idiome des aïeux [de ruige taal der vaderen — het is Laveille die
dit schrijft], il s'approche, se fait connaître, s'informe du voyage, demande des nouvelles du pays. Il
offre aux nouveaux venus secours et encouragements, les aide à s'orienter dans leur nouvelle patrie ;
surtout, il leur recommande la fidélité aux devoirs religieux, et leur dit où ils trouveront un prètre
chargé de pourvoir régulièrement à leurs besoins [een priester die hun geestelijke noden kan
lenigen].
Volgt een beschrijving van de onmenselijke omstandigheden op de transatlantische vaart.
Pour beaucoup, l'exode a été douloureux. Le navire qui les transportait ressemblait assez aux négriers
[de slavenschepen], de sinistre mémoire. Entassés pêle-mêle dans l'entrepont, sans air, souvent
sans pain, ils périssaient en foule : dix sur cent à bord des vaisseaux américains, trente sur cent à bord
des vaisseaux anglais.
Ceux qui avaient survécu devenaient, à leur débarquement [à la Nouvelle-Orléans], la proie des
entrepreneurs de transport [sur le Mississippi]. « Souvent, écrit le P. De Smet [in 1849 in een brief
aan zijn broer Karel], il passe ici, dans une seule semaine, de deux à trois mille Européens, qui vont
s'établir plus avant dans les terres. Tous les bateaux en sont encombrés, et l'on peut dire, sans
exagération, que chacun a enterré de quinze à vingt personnes, souvent plus, entre la NouvelleOrléans et Saint-Louis. (...) »
En hij vervolgt :
« Le transport des émigrants, tel qu'il se pratique aujourd'hui sur le Mississippi, est un crime
impardonnable dans un pays civilisé. Une spéculation sordide en est seule la cause. Quel que soit
leur nombre, les étrangers sont, les uns après les autres, reçus dans le bateau. Le capitaine regarde
s'accumuler sous ses yeux l'argent de passage, et ne semble jamais réfléchir au sacrifice des vies
humaines que doit entraîner pareil encombrement...

C'est ainsi que des familles entières sont

détruites, et que des milliers d'enfants deviennent orphelins dans un pays étranger. »
Un jour, débarque à Saint-Louis une famille d'émigrés flamands, composée du père, de la mère et de
neuf enfants. Les parents, ainsi que quatre enfants, sont tombés malades sur le bateau. Le maire les
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fait transporter à l'hôpital protestant. Presque aussitôt, le père meurt ; la mère ne lui survit que
quelques jours ; puis c'est le tour d'une fillette de sept ans.
Averti de cette détresse, le P. De Smet fait aussitôt recueillir les huit orphelins, dont l'aîné a dix-sept
ans, le plus jeune, huit mois seulement. « Peut-être, écrit-il à son frère, sera-ce une consolation pour
leurs amis de Belgique de savoir que j'ai placé les trois petites filles chez les Sœurs de Charité, et les
deux petits garçons chez les Sœurs de Saint-Joseph. Les trois aînés, deux garçons et une fille de treize
ans, sont chez de bons catholiques, qui leur apprendront un métier. »
(...)
Le P. De Smet écrit en Belgique nombre de lettres, afin d'éviter, surtout aux jeunes gens, d'amères
désillusions. Rencontre-t-il, à Saint-Louis, quelque compatriote trompé par la fortune [tegenspoed],
en proie au découragement, il l'envoie, muni d'une recommandation, là où il pourra plus facilement
gagner sa vie. Parfois, il lui conseille le retour en Europe, et se charge, au moins en partie, des frais de
la traversée.
Pater De Smet ontraadt de arme Europeanen hun geluk in Amerika te zoeken. Elders in het
boek zien we ook hoe hij meermaals, en met kracht, op de kwalijke gevolgen wijst voor de
Indianen, wier land door de binnenlandse en transatlantische kolonisatie overrompeld
wordt.
Deze attitude bevestigt en vervolledigt wat ik eerder en elders las — en ook beschreef, in
Nieuwe Wereld 12 — omtrent de tegenstellingen in de houding van de Kerk, van de Belgische
Staat en van de bedrijfswereld ten overstaan van de emigratie naar Noord-Amerika, die
soms bevorderd en vaak ontmoedigd werd, maar altijd gedoogd. Tussen de wil van Rome
de katholieke bevolking ginds te versterken en het protestantse overwicht te doorbreken, de
vrees van de Staat en van de bedrijven voor het verlies van binnenlandse arbeidskrachten,
maar ook de vrijwaring van de Belgische belangen in Amerika, de bevordering van de
Amerikaanse investeringen in België en de promotie van de transatlantische vaart en de
haven van Antwerpen. Met daarbovenop (wat ik citeerde in the Great Plains 13 ), de
initiatieven van individuen of individuele bedrijfjes die door reders (hier) of grondeigenaars
en makelaars (ginds) betaald werden om emigranten te ronselen aan wie in Amerika een
(groot) stuk grond (van slechte kwaliteit) kon worden verkocht, dat kort daarvoor de
Indianen ontfutseld was.
Komt daar dus bij de echte of vermeende zorg voor de Indianen zelf en voor hun cultuur, die
in de ogen van de katholieke missionarissen snel verchristelijkt (naar het ware, katholieke
geloof) en geleidelijk geëuropeaniseerd
discussie zijn.

14

moesten worden.

Laat dat nu net de huidige

Nieuwe Wereld, 2007 (hoofdstuk 4 : Terug naar huis), geschreven na een reis naar Québec, met
bijzondere aandacht voor de transatlantische migratie. [Tussen 1830 en 1930 zijn 55 miljoen
Europeanen de oceaan overgestoken.]
12

The Great Plains, 2016. Met het verhaal van de Noord-Brabantse priester Van Heuvel die in de
Kempen migranten ronselde voor de Montana-Holland Colonization Company, door Harold Joseph
Stearns in 1966 beschreven : A history of the Upper Musselshell Valley of Montana to 1920.
13

14

Ik schrijf geëuropeaniseerd. Voor Indianen kan ik bezwaarlijk verwesterlijkt schrijven.
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Médisance [ kwaadsprekerij ]
De toeschouwers van 'Missie' in Doornik in 2011, of de jaren voordien in een Vlaamse zaal,
of wij in de jaren zestig in ons hoge klaslokaal, tussen het onafhankelijk tijdvak en het
knikkende negerkopje — zou er in de jaren vijftig in de schooltjes in Congo ook een bordje
met époque indépendante hebben gehangen, naast een foto van Bwana Kitoko 15 met bril ? —
waren lang niet de eersten om van een aangrijpend paterverhaal te genieten. Op pagina 182
van Laveille's boek lees ik :
Le 30 juillet [1843], il est à Bruxelles, et fait aux élèves du collège Saint-Michel une causerie sur les
missions indiennes. Pour divertir son jeune auditoire, il introduit sur la scène un domestique déguisé
en Peau-Rouge, et lui fait reproduire les attitudes, tantôt menaçantes, tantôt grotesques, des sauvages
du Missouri. Des applaudissements répétés accueillent ce spectacle inattendu. Aucun n'est plus
heureux que le P. De Smet : il a, tout en faisant connaître sa mission, procuré à des enfants une heure
de franche gaîté.
Nog vele echte en vermeende Indianen en later ook negers zouden volgen, tot vermaak van
't algemeen. In circussen, kermisattracties, theaters, dierentuinen, wereldtentoonstellingen...
Of pater De Smet, in Amerika, voor zijn Indiaanse toehoorders ook Vlaamse boeren of
grapjes

burgers parodieerde, en hen het rude idiome ten gehore gaf, staat nergens vermeld.
Trouwens, hebben Indianen humor ? nooit lees je daar wat van. Misschien was de culturele
afstand te groot om samen met hen grapjes te maken. Misschien máákten ze voortdurend
grapjes, en hebben de Europeanen die nooit begrepen, hebben ze wat de Indianen vertelden
vaak veel te ernstig opgevat.
Maar er zit wel meer misprijzen in het boek.
Wat schrijft Laveille over zwarten ?
1823, pagina 35. De missionarissen staan vertrekkensklaar in het noviciaat van Whitemarsh
(in Maryland). Ze reizen naar Florissant (nabij Saint-Louis, Missouri), om er op vraag van de
bisschop van la Nouvelle-Orléans een nieuwe missiepost bij de Indianen te stichten. Daar is
hen een uitgestrekte en vruchtbare hoeve toegezegd. Le P. Van Quickenborne est nommé
supérieur de la nouvelle mission. Il sera accompagné du P. Timmermans. (...) Aussitôt les sept
novices flamands [waaronder Pieter-Jan De Smet] offrent de le suivre au Missouri. (...) Trois
Frères coadjuteurs 16 sont également admis. Ce sont les FF. Pierre De Meyer, de Grammont ; Henri
Reiselman, d'Amsterdam, et Charles Strahan, originaire du Maryland. Enfin, le supérieur choisit
parmi les noirs attachés à la plantation

17 trois

familles qui devront exploiter la ferme de Florissant.

15

Mooie heer, de bijnaam van koning Boudewijn in Congo.

16

Je moet zelf Jezuïet zijn om dit woord te begrijpen.

17

Die zwarten wonen in 'la case des nègres' (pagina 30).
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Pagina 37. Après dix-huit jours de marche, on atteignit Wheeling. Ses ressources ne lui permettant
pas de fréter un bateau, le P. Supérieur se contenta de deux bacs, solidement attachés l'un à l'autre.
Sur le premier prirent place les serviteurs noirs avec les bagages ; le second fut occupé par les
missionnaires ; puis les frêles embarcations furent abandonnées au cours paisible de l'Ohio.
Pagina 41, de missionarissen zijn in Florissant aangekomen, waar de levensomstandigheden
'luie negers'

bijzonder hard zijn. Le voyage avait épuisé les ressources des missionnaires ; bientôt la pauvreté se
fit cruellement sentir. La ferme, il est vrai, comprenait plus de cent hectares de terre labourable ; mais
il fallait défricher, cultiver, planter, sans autre aide que trois nègres inhabiles et paresseux.
Nergens staat vermeld dat deze 'luie, onhandige negers' slaven zijn, maar ze worden wel als
dusdanig behandeld. En niet meer dan de vrouwen hebben ze een naam.
Vrouwen, inderdaad.

'dochters
van Eva'

Op pagina 127 schrijft pater De Smet (in een brief aan zijn broer, waarvan de ironie hem
wellicht is ontgaan), hoe deugdzaam de Indianen zijn : Je n'ai pu découvrir parmi ces Indiens le
moindre vice, si ce n'est les jeux de hasard, dans lesquels ils risquent souvent tout ce qu'ils possèdent.
En hij besluit : La médisance est inconnue, même chez les femmes.
Pagina 164, in een voetnoot, worden Eva en de erfzonde erbij gehaald (Genesis 3).
Une anecdote assez plaisante vint alors prouver au missionnaire que, sous toutes les latitudes, se
rencontrent des filles d'Ève. « Nous avions laissé chez les Pends-d'Oreilles cinq ballots de viande
sèche. N'en trouvant plus que deux, je demandai au chef ce que les autres étaient devenus. "J'ai
honte, Robe-Noire, me répondit-il ; j'ai peur de vous parler. J'étais absent lorsque vous avez mis vos
ballots dans ma loge. Ma femme les ouvrit pour voir si la viande n'était pas moisie. La graisse lui
parut si belle et si bonne qu'elle en goûta. Quand je rentrai, elle m'en offrit ainsi qu'à mes enfants.
Bientôt, le bruit s'est répandu dans le village ; les voisins sont venus, et nous en avons mangé tous
ensemble." Si le brave homme avait voulu renouveler l'histoire de nos premiers parents, il n'aurait
pu mieux jouer son rôle. Cette aventure me fournit l'occasion d'instruire les sauvages du péché
originel et de ses tristes suites. Le chef prit ensuite la parole, et, après avoir sévèrement grondé sa
femme, protesta au nom de tous que pareille chose n'arriverait plus. »

Le triomphe de l'humble missionnaire — et de son Église
Maar deze kwaadsprekerij op zwarten en vrouwen is collateral damage — nevenschade. Een
liever heidens
dan protestants

krul in de tekst die een diep misprijzen verraadt.

Wie echter wel uitdrukkelijk en

doelbewust wordt geviseerd in Laveille's boek zijn de protestanten (en, en passant, de
revolutionairen). Protestanten zijn immers de ware vijanden van de katholieke missionering
— liever heidens dan protestants —, behalve wanneer ze de katholieke missionarissen goed
genegen zijn, want dan wordt hun wijsheid geloofd (van loven en geloven).
Het boek staat vol. Ik geef enkele voorbeelden.
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Pagina 208. Ces âmes droites [de Indianen] savent, de plus, apprécier la virginité du sacerdoce
catholique [de maagdelijkheid van het katholieke priesterschap]. Avec une singulière justesse de
vue, le sauvage a compris que, devant appartenir à tous, le prêtre ne peut être lié particulièrement à
personne. Aussi n'hésite-t-il jamais entre la robe-noire, qui lui consacre sa vie, et le fonctionnaire à
cravate blanche qui, avec femme et enfants, s'installe dans une confortable habitation, se dévoue aux
intérêts des siens, et consacre le temps qui lui reste à distribuer des bibles.
Pagina 286. In antwoord op een vraag van de Sioux (Assiniboines) een missionaris te
zenden (« Souvenez-vous, disaient les Sioux, que l'eau sainte du baptême a coulé sur le front de nos
enfants » — waaruit blijkt dat ook in Laveille's boek de Indianen ware poëten zijn). Le P. De
Smet jugeait d'autant plus urgent de répondre à ces appels, qu'il voulait prévenir l'arrivée des
protestants, et les empêcher de semer l'erreur dans une terre si bien préparée.
Pagina 304. L'université [de Saint-Louis] possède un controversiste éminent et un orateur de
premier ordre. Le P. Smarius, originaire du Brabant hollandais, fait, chaque dimanche, des
conférences qui attirent en foule catholiques et dissidents. Après l'avoir entendu, ceux-ci [de
protestanten dus] veulent à loisir reprendre et étudier ses arguments. Un journal protestant, The
Republican, se charge de les publier, et, par milliers d'exemplaires, répand dans tous les États de
l'Union l'apologie du catholicisme. De protestanten zijn dissidents — maar ze hebben wel oog
en oor voor katholieke argumenten.
Pagina 309. De meest tekenende tekst betreft wellicht l'abjuration de Benton (de afzwering
van Benton, waarmee Randolphe Benton wordt bedoeld, de zoon van een vooraanstaand
protestants politicus). Laveille beschrijft de triomf van de katholieke kerk, die er door haar
volharding in slaagt protestanten te bekeren. De dissidenten dwaalden, maar worden door
de juiste argumenten tot het ware geloof gebracht.
Edoch ! als je goed leest, zowel in dit fragment als elders, zie je de tolerantie van de
protestanten, die in staat zijn om, buiten hun geloofsdogma's om, genuanceerde oordelen
over het katholicisme te vellen. Een katholiek die nog maar twijfelt heeft echter geen plaats
in het boek.
Nulle conversion [bekering] ne devait être plus remarquée que celle de Randolphe Benton, fils unique
du sénateur Thomas Benton, l'un des personnages les plus en vue aux États-Unis.
C'était un jeune homme de vingt-deux ans, riche de tous les dons. Élevé dans le protestantisme, il
avait déjà, à l'insu de sa famille, songé à se faire catholique, lorsqu'une attaque de dysenterie le
réduisit à l'extrémité.
Son père qui, depuis longtemps, entretenait les meilleurs rapports avec le collège [de universiteit],
s'empressa de communiquer au P. De Smet la triste nouvelle.
Pater De Smet bezoekt de zieke zoon, die in aanwezigheid van zijn vader vraagt gedoopt te
worden, wat de priester met instemming van de vader ook doet. Enkele uren later sterft de
zoon. L'archévêque de Saint-Louis voulut lui-même présider les funérailles et faire l'éloge du défunt.
Quoique presbytérien, son père fit célébrer pour lui cent messes. Le P. De Smet espéra quelque temps
recevoir aussi son abjuration [afzwering van het protestantse geloof]. Pareille joie ne devait pas
lui être accordée ; mais, jusqu'à la fin, l'éminent homme d'État l'honora de son amitié.
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Europese revolutionairen (van 1789 en nadien, of van 1830, 1848...) zijn bij wijze van spreken
protestanten in het kwadraat. Ook zij worden door Laveille niet vergeten, en een oude
rekening wordt, niet zonder ironie, in herinnering gebracht.

revolutionair
gespuis

Pagina 136 krijgen de Franse revolutionairen en de onderdrukking van de priesters tijdens
de revolutionaire periode — denk aan pater Nerinckx die in Dendermonde ondergedoken
zat —, retrospectief een veeg uit de pan, en de Indianen een pluim op hun hoed (!).
Pater De Smet wordt met indrukwekkende gebaren en discours door de Indianen geëerd, als
Robe-Noire qui parle au Grand-Esprit. Schrijft Laveille :
Chose singulière, la qualité de prêtre catholique qui, chez les barbares, valait des triomphes à l'humble
missionnaire, l'eût, en d'autres temps, rendu suspect à des hommes fiers de leur civilisation.
Ook de latere revoluties in Europa brengen veel onheil mee, en revolutionair gespuis.
Pagina 312.

Obligés de quitter l'Europe après les événements de 1848, bon nombre de

révolutionnaires italiens, allemands, suisses, hongrois, étaient allés chercher aux États-Unis un
terrain plus favorable à leur prétendue liberté. Nulle part leur propagande ne fut plus active qu'à
Saint-Louis. « On compte ici, écrivait le P. De Smet, de trente à quarante mille Allemands, parmi
lesquels plusieurs radicaux, socialistes, illuminés récemment chassés d'Europe. »

Chez les Peaux-Rouges
Het boek gaat echter vooral over de Indianen : Apôtre des Peaux-Rouges.
Ook over hen is het oordeel niet altijd even positief : la paresse, l'inconstance et la hideuse
malpropreté des sauvages... ces grossières natures (pagina 62).
Of dit. Proef mee.
Op 26 september 1845 beschrijft pater De Smet, vanuit een kamp van Assiniboine Indianen
(of Nakota's), een niet erg smakelijke ervaring (pagina 216 e.v.) :
« Un jour, j'assistai par complaisance à leur festin de porc-épic [oerzon, of Noord-Amerikaans
boomstekelvarken]. C'était à faire bondir l'estomac le plus intrépide et le plus affamé. À défaut de
nappe et de vaisselle, quelques convives ôtèrent leur chemise de cuir, luisante de crasse, et l'étendirent
sur le sol. C'est sur ce couvert que l'on coupa et que l'on distribua la viande. Quand il fallut
s'essuyer les mains, les cheveux firent l'office de serviettes.
Une bonne vieille, le visage barbouillé de sang — car elle était en deuil — me présenta une écuelle de
bois pleine de bouillon. La cuiller en corne de mouton, dont je devais me servir, était couverte de
graisse ; elle eut la complaisance de la lécher avant de la mettre dans ma soupe...
Les Indiens ont une singulière façon de préparer certain plat, que d'ailleurs ils considèrent comme
délicieux. Les femmes seules s'en occupent. Elles travaillent d'abord, avec des mains crasseuses, du
sang qu'elles font ensuite bouillir en le mêlant avec de l'eau. Alors elles remplissent la chaudière de
graisse et de viande hachée, mais hachée avec les dents. Souvent une demi-douzaine de vieilles sont
occupées, des heures entières, à la préparation de ce singulier ragoût ; elles mâchent et remâchent,
bouchée par bouchée, ce qu'elles font ensuite passer dans la marmite, pour composer le fameux hachis
des Monts-Rocheux. »
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Dat die primitieve volkeren, die bons sauvages

18 ,

het ware geloof aanvaarden en hun

kinderen laten dopen is voor de pater echter een bron van intens geluk.
(Pagina 403) Il baptise près de cinq cents enfants, persuadé que la plupart mourront avant d'avoir
atteint l'âge de raison. « C'est pour moi, dit-il, un vrai jour de fête que de régénérer ces pauvres
petits. »
Toch mag begrepen worden dat Pater De Smet de Indiaanse stammen — of naties — hun
kenmerken en gebruiken, hun talen en hun tradities grondig heeft bestudeerd — wat uit
Laveille's boek te sporadisch blijkt : voor hem is het de missionering die telt.

Tartaren,
Mongolen,
en ...
Scandinaven

In een voetnoot op pagina 244 citeert Laveille een brief van pater De Smet uit 1848.
D'accord avec bon nombre de savants, le P. De Smet admet que : « C'est la Tartarie, la Mongolie, et
certaines autres contrées d'Asie, qui ont peuplé successivement le continent américain. Toutefois, il
paraît également certain que des peuples de l'ancien continent (les Scandinaves) y ont aussi fondé des
colonies. »
Après avoir établi son opinion sur les caractéristiques physiologiques, les monuments, les usages, les
traditions, la langue, la religion, le système astronomique de ces divers peuples (!), il ajoute avec son
bon sens ordinaire : « Il y aura toujours quelque obscurité qui nous empêchera de connaître l'origine
particulière de tel et tel peuple du nouveau continent ; mais cette obscurité n'existe-t-elle pas aussi par
rapport à plusieurs peuples de l'ancien ? »

Social engineering
Hét discussiepunt, en de reden waarom het beeld van pater De Smet aan de ingang van de
katholieke universiteit van Saint-Louis in 2015 is weggehaald, blijft echter zijn rol (en de rol
van de missionerende Kerk), zijn doelstellingen en zijn concrete resultaten ten overstaan van
de Indianen, ten overstaan van hun onderdrukking door de blanken en ten overstaan van
hun huidige situatie en statuut. Wat wilde De Smet bereiken, en wat heeft hij bereikt ? Was
hij de ultieme verdediger van de Indianen, of was hij een ongewilde of desnoods gewilde
handlanger van de blanke kolonisatie van Noord-Amerika ?
Op pagina’s 145 en 146 beschrijft Laveille het cultuurdilemma (of het beschavingsproject)
waarvoor de missionarissen — en de Indianen — staan.
Déjà, lors de son premier voyage, le P. De Smet avait invité les Têtes-Plates à chercher un terrain
luie jagers
worden nijvere
landbouwers

fertile pour s'y fixer. Certes, il ne prétendait pas faire en un jour d'une tribu nomade un peuple
sédentaire. Les Têtes-Plates vivant principalement de la chasse, il ne pouvait être question de
supprimer un moyen de subsistance que l'agriculture ne devait pas avant longtemps remplacer. La
chasse resterait, de longues années encore, la principale ressource des Indiens. Mais au lieu de leurs
We mogen niet vergeten dat De Smets getuigenis, net als zovele andere, uit de 19de eeuw dateert, en
vaak Indiaanse naties betreft die de eeuwen voordien uit hun oude habitat verdreven waren, zodat ze
een belangrijk deel van hun leefwijze en cultuur verloren hadden.
18
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campements mobiles, se déplaçant au gré des buffles, ils posséderaient un foyer où chacun pourrait, la
chasse terminée, se retirer près de sa famille. Peu à peu, ils seraient initiés aux travaux de culture
[landbouw] ; la terre leur fournirait, au besoin, de quoi suppléer à l'insuffisance du gibier ; ils
échapperaient à l'oisivité [nietsdoen], s'habitueraient à l'économie, et, insensiblement, prendraient
les mœurs des peuples civilisés.
Dergelijke missionering (niet alleen God, maar ook landbouw en huwelijk) wordt door de
blanke Amerikaanse overheid ten zeerste op prijs gesteld, maar komt door de snelle
binnenlandse kolonisatie in gevaar. Al zijn de paters bereid voor het welslagen van hun
project heel ver te gaan : Social engineering 19.
1829, pagina 62. In Florissant, nabij Saint-Louis, waar ze een jongensschool hebben ingericht
voor de in de omgeving wonende Indianen, vragen de paters zich af wat er van de
afgestudeerde knapen moet geworden. Les enfants, confiés par les Indiens, grandissaient. Le
séjour à Florissant leur avait fait contracter l'amour du travail et l'habitude de la piété. Leur
première éducation achevée, les renverrait-on dans leur tribu, privés des secours de la religion,
exposés, dans leur propre famille, à une superstition grossière et à une révoltante immoralité ? Les
missionnaires ne pouvaient s'y résoudre. On eut vite dressé un plan d'action.
Au lieu de retourner chez eux, les jeunes gens, au sortir de l'école, épouseraient des chrétiennes de
leur tribu, élevées par les religieuses du Sacré-Cœur [de meisjesschool]. Chaque famille recevrait,
pour s'établir, quelques acres de terre. Ainsi les nouveaux baptisés formeraient, sous l'œil vigilant des
missionnaires, un village chrétien, et cette première fondation pourrait servir de modèle à plusieurs
autres. Ce plan reçut l'approbation du président Jackson et du P. Roothaan, général de la Compagnie
[des Jésuites]. Deux obstacles, néanmoins, devaient l'empêcher d'aboutir. De missie ontvangt niet
de financiële steun van de regering waarop ze gerekend had om het project ter dege uit te
voeren, en onder druk van de voortschrijdende (of voort hollende ?) blanke migratie trekken
de Indianen westwaarts weg. Ze nemen hun kinderen mee.
Toch kan Laveille voor andere projecten schrijven (1854, pagina 323). Rapprochant de ce
tableau [les Indiens industrieux des tribus des Montagnes, christianisés par les prêtres catholiques]
l'abjection où, naguère, croupissaient les tribus, ils [les agents du gouvernement] proclamaient leur
admiration : « Grâce aux soins assidus des Pères, les Indiens ont fait de grands progrès dans
l'agriculture. Instruits dans religion chrétienne, ils ont abandonné la polygamie ; leurs mœurs sont
pures et leur conduite édifiante. L'œuvre des missionnaires est vraiment prodigieuse. » En hij voegt
er aan toe : Ces témoignages, dus à des plumes protestantes, permettent d'entrevoir ce que seraient
devenus les Indiens, si les États-Unis, au lieu de les exterminer, eussent abandonné aux catholiques le
soin de les civiliser. De protestantse regeringsambtenaren bewonderen het beschavingswerk
van de katholieke priesters. De voorheen in armoe en leegheid levende Indianen zijn
voorbeeldige, nijvere landbouwers geworden, die bovendien de veelwijverij

hebben

Nu breekt mijn klomp ! Het begrip 'social engineering' is door de informatici gekaapt. De pogingen
van de paters de levenswijze van de Indianen ingrijpend te wijzigen, waarvoor ze niet aarzelen de
jongens uit de jongensschool met meisjes uit de meisjesschool te huwen, en hen een lap grond te geven
opdat ze niet naar hun stam zouden terugkeren, zijn een verregaande vorm van social engineering. Als
je vandaag kijkt waarvoor het begrip wordt gebruikt, vind je frauduleus digitaalgedrag om gegevens
19

te bekomen en vervolgens te misbruiken : phishing en zo.
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opgegeven. Wat zou er van de Indianen geworden zijn, indien de Verenigde Staten ze niet
uitgeroeid hadden, maar aan de katholieken hadden toevertrouwd.
Volgt een beschrijving van de diverse wijzen waarop des milliers d'aventuriers venus de tous les
vuurwater,
arsenicum en
rattenvergif,
pokken en
mazelen...
of gewoon
doodgeschoten
en gescalpeerd

pays, des déserteurs, des voleurs, des meurtriers, l'écume des États-Unis, du Mexique, du Pérou, du
Chili, des Îles Sandwich, tous vivants sans frein ni loi, naar het Westen trokken, naar Californië,
Oregon en Washington, en hoe au mépris de tous les droits, ils chassaient les indigènes et les
refoulaient dans les montagnes. L'histoire de la « conquête blanche » n'a point de page plus lugubre...
L'eau de vie (...) la prime au scalp d'Indien (...) l'arsenic dans les aliments (...) la strychnine dans les
sources d'eau (...) la distribution d'habits contaminés...
Of wat verder, pagina 377. Cette visite est la dernière que fera le P. De Smet aux chrétiens de
l'Orégon. Si consolant que soit l'état des missions, il ne peut se défendre de sombres pressentiments.
Chaque jour, l'invasion blanche pénètre plus en avant ; l'eau-de-vie arrive par cargaisons ; en maint
endroit, les Indiens ne peuvent résister à la violence et à l'immoralité des pionniers américains.

'American Progress' (1872) door John Gast (1842-1896) is een allegorische afbeelding van de binnenlandse
kolonisatie van Amerika. De vrouw Columbia (de Verenigde Staten) leidt de beschaving, met het onderwijs (het
boek) en de moderne communicatietechnologieën, van kust tot kust, van Oost naar West, terwijl de wilde dieren
en de Indianen voor haar vluchten. Autry Museum of the American West, Los Angeles.
Deze ideologie staat bekend als 'the Manifest Destiny' (de manifeste voorbestemming). Het had ook anders
gekund. Al in 1803, bij de Louisiana Purchase, bestond er verzet tegen gebiedsuitbreiding naar het westen.
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Laramie
In deze conflictuele context werpt pater De Smet zich vaak op als beschermer van de
Indianen, en als bemiddelaar, voor afspraken met de federale overheid... die nooit worden
gerespecteerd. De Indianen vertrouwen op hem en aanvaarden de voorstellen, ze doen
onmeetbare concessies… en komen bedrogen uit. De blanke overheid treedt hard en bloedig
op tegen Indianen, maar ze laat de blanke kolonisten, goudzoekers en stropers begaan, ook
wanneer die de door de regering in hun naam gemaakte afspraken letterlijk met de voeten
treden. Een merkwaardige evolutie doet zich voor in het boek, waarbij de auteur Laveille
zijn kritiek op de blanke (protestantse) overheersing niet spaart, en het katholieke model
verdedigt van geleidelijke, gescheiden ontwikkeling (naar het voorbeeld van de reducties die
de Jezuïeten in de 17de en 18de eeuw in Zuid-Amerika stichtten), tot de Indianen ook de facto
gelijken zijn, en naar (katholieke) Westerse waarden en normen in vrede (of vermenging ?)
met de blanken leven.
Pagina 381. Les difficultés entre Blancs et Indiens remontent au XVIIe siècle, époque de l'arrivée des
Anglais sur le continent. Si tous les colons avaient eu pour les sauvages la bienveillance de lord
Baltimore ou de William Penn, il leur eût été facile de s'en faire des amis. Plus souvent, hélas ! leurs
injustices et leurs cruautés prouvèrent à l'indigène qu'ils convoitaient ses terres et non son alliance.
À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis se détachèrent de l'Angleterre, mais la guerre à « l'homme
rouge » ne se ralentit point. L'exploitation du pays, telle que l'entendaient les Blancs, devait
graduellement repousser vers l'Ouest, et finalement anéantir les premiers possesseurs du sol.
Pater De Smet speelt een belangrijke rol in de eerste conferentie van Fort Laramie, 1851.
wie blijft er
nog aan
de oostkust ?

In Californië is in 1848 goud gevonden. Talrijke goudzoekers trekken over de Rotsbergen
naar de Pacifische kust (via Wyoming vooral). Blijft er nog iemand over in het Oosten ? vragen
de Indianen zich af als ze de mensenmassa zien. De Amerikaanse blanke overheid wil de
migratiewegen kunnen verdedigen die over de Indiaanse gronden lopen, en zet dat graag in
een verdrag. [Bruut geweld en mooie verdragen, plus een som gelds, het is een beproefd
recept om acceptabel te maken wat niet acceptabel is.] Voor een vlot verloop van de
onderhandelingen doet ze beroep op pater De Smet. Die zegt graag ja.
Het moet een vreemde, eigen mengeling zijn, vermoed ik, van oprechte betrokkenheid en
affiniteit met de Indianen, christelijke overtuiging, vredeswil, geloof (of hoop, of naïviteit)
dat de blanken ditmaal wél woord zullen houden, liefde voor de natuur, geldings- en
dadendrang en zin voor avontuur.

(Pagina 273) On venait de découvrir les mines d'or de Californie. Sans cesse, des milliers
d'émigrants traversaient le désert, séduits par les promesses du nouvel Eldorado.
(...)
Les Indiens, notamment les Cheyennes, ne pouvaient, sans irritation, voir les Visages-Pâles envahir
un domaine dont les traités leur garantissaient la tranquille possession ; déjà l'on pouvait craindre de
sanglants conflits.
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Le surintendant des Affaires Indiennes, Mitchell, résidant à Saint-Louis, eut l'idée d'une conférence
où seraient représentées toutes les tribus [stammen] vivant à l'est des Montagnes. On leur offrirait
une indemnité, moyennant laquelle les Blancs auraient le droit de tracer des routes sur leur territoire,
et de construire des forts pour les défendre.
(...)
Chargé des négociations, le surintendant comprit de quel secours pouvait lui être le P. De Smet.
'al uw kaarten
en schetsen,
en al wat u
weet over
de Indianen'

Maintes fois déjà, celui-ci avait traversé le désert ; il connaissait le caractère des diverses tribus ; il
avait sur les Indiens un ascendant plus puissant que les menaces et les promesses des États-Unis.
[Pater De Smet had meer invloed dan de beloften en dreigementen van de Verenigde Staten.]
« Si vos occupations vous le permettent, lui écrivit le haut fonctionnaire, je serai enchanté de vous
voir au fort Laramie. Toutes vos cartes ou esquisses de la Prairie et des Montagnes nous rendront de
grands services, et seront fort appréciées du gouvernement. Il en sera de même des renseignements
que vous pourrez fournir sur les mœurs, l'histoire de ces contrées, et tout ce qui concerne les
Indiens. » [En breng uw kaarten en schetsen mee, en alles wat u weet.]
C'était l'occasion de revoir les Sioux et les autres tribus du Haut-Missouri : le P. De Smet s'empressa
d'accepter, besluit Laveille.
Op 7 juni vertrekken ze aan boord van de Saint-Ange op de Platte-rivier (of Nebraska), in een
bont gezelschap van pelshandelaars, regeringsvertegenwoordigers en priesters, en later ook
enkele chefs des sauvages — elk zijn bestemming en zijn motivatie. Er breekt ziekte uit, velen
sterven onderweg. Drie maanden later komen ze aan, de conferentie start op 12 september.

Deze kaart (Pieter-Jan De Smet, oktober 1851), met vermelding van de territoria van verschillende Indiaanse
naties (Assiniboine, Arikara, Hidatsa en Mandan, Sioux (Dakota), Crow, Arapaho, Cheyenne, etc.) staat bekend
als de 'De Smet Map' (Library of Congress Geography and Map Division Washington). Pater De Smet wordt
als auteur vermeld, maar wat de juiste relatie is tot het akkoord is me nog niet duidelijk.
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Lezen we samen het voorstel dat de Indianen wordt voorgelegd — en dat ze ook zullen
aanvaarden.
1° Les Indiens reconnaissent aux États-Unis le droit d'établir, sur leur territoire, des routes et des
postes militaires.
2° Les Indiens s'engagent, pour le maintien de la paix, à réparer les pertes et dommages éprouvés, de
leur fait, par les Blancs.
3° Une indemnité de 50 000 dollars en or sera immédiatement payée aux Indiens pour les dégâts
causés dans leurs chasses, leurs bois, leurs prairies, par les voyageurs des États qui traversent le pays.
4° Il leur sera, de plus, payé annuellement, pendant cinquante ans, 50 000 dollars en nature, d'après
ce qui leur sera jugé le plus utile.

Onderwijl verliest pater De Smet geen tijd. Terwijl de Indianen overleggen, preekt hij het
Goede Woord. Hij doopt twaalfhonderd kinderen. Les sauvages l'avaient écouté avec une
religieuse attention, et exprimaient le désir de devenir chrétiens. « Père, disaient-ils, nous avouons
nos fautes, mais nous ignorions la parole du Grand Esprit ; si vous restiez pour nous instruire, nous
tâcherions désormais de vivre mieux. »

de blanken
planten meteen
hun vlag

Ik heb niet kunnen achterhalen in hoeverre bovengenoemde vier punten een volledige en
getrouwe samenvatting zijn van het verdrag. Wat opvalt — maar niet meer verrast — is de
asymmetrie. Na de goedkeuring volgt de tragikomische uitdeling van de geschenken. De
blanken laten er geen gras over groeien ; ze planten meteen hun vlag.
Cependant la conférence touchait à sa fin. Les articles, longuement discutés, avaient été, l'un après
l'autre, adoptés par les tribus ; le traité fut signé par les représentants des États-Unis et les
principaux chefs indiens.
Le lendemain, les sauvages voient le drapeau de l'Union flotter devant la tente du surintendant. En
même temps, le canon leur annonce l'arrivée des présents envoyés par la République. Tous aussitôt
d'accourir et de se ranger autour d'une enciente circulaire, au centre de laquelle sont exposés les
objets à distribuer.
Les grands chefs sont servis les premiers. On commence par les habiller. Fiers de leur nouveau
costume, ils font naïvement admirer au missionnaire leur uniforme de général, avec leur beau sabre
doré ; singulier contraste avec leurs cheveux ornés de plumes, et leur visage frotté de vermillon.
Dergelijke situatie zal zich meermaals herhalen, waarbij de Amerikaanse overheid een
beroep doet op pater De Smet om met de Indianen te onderhandelen — in concreto hen tot
nieuwe concessies te brengen. Met de illusie dat de regering en het leger de gemaakte
afspraken ditmaal wel zullen respecteren — en vooral doén respecteren — is de pater
telkens bereid om mee te werken. Zoals in 1858 en '59, bij wat heet de Pacificatie van
Oregon, wanneer de (christelijke, door de Jezuïeten gedoopte) Cœur d'Alène Indianen in
opstand dreigen te komen, nadat ze door hun ('heidense') buren daartoe zijn aangespoord —
en voor 'vrouwen' of 'keffertjes' zijn uitgemaakt.
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Pieter-Jan De Smet met Indianen uit Oregon ?

pagina 326. Au printemps de 1858, le colonel Steptoe, à la tête d'une compagnie de dragons, arrive
du Willamette [een zijrivier van de Columbia] pour rétablir la paix autour du fort Colville. Il fait
halte dans le voisinage des Cœurs-d'Alène. Ceux-ci se croient menacés. Malgré le P. Joset, qui traite
de folie leur prétention, ils jugent le moment venu de se mesurer avec les États-Unis. Fondant à
l'improviste sur la petite troupe, ils tuent deux officiers et plusieurs soldats. Trop inférieurs en
nombre, les Américains se retirent précipitamment, abandonnant leurs bagages et leur artillerie.
(...)
Décidé à en finir, le gouvernement de Washington fait appel au général Harney. Celui-ci accepte le
commandement des troupes, et, de nouveau, réclame comme aumônier (!) le P. De Smet. Il sait quelle
est l'influence du missionnaire auprès des Indiens ; il ne doute pas que sa médiation ne mette un
terme aux hostilités. Generaal Harney twijfelt er geen ogenblik aan dat de bemiddeling van
de pater (en aalmoezenier ?) de vijandelijkheden kan doen stoppen.
Er wordt onderhandeld met het mes op de keel.
In april 1868 volgt een tweede conferentie van Laramie 20.
Niet alle Indiaanse naties aanvaarden echter het nieuwe verdrag. Om een lang heldenepos
kort te maken : pater De Smet trekt in juni 1868 zonder de Amerikaanse soldaten en met een
kleine Indiaanse delegatie naar de vier tot vijf duizend strijdlustige Hunkpapas en Ogallalas
(dat zijn Lakota-Sioux) in het kamp van Sitting Bull. Hij weet hen te overtuigen in Fort Rice
aan de onderhandelingen deel te nemen.
Enkele citaten voor en tijdens de gesprekken met de Indianen :
Pater De Smet (in een brief, op 22 februari 1868), waarom hij de onderhandelingen steunt :
« Je n'ai rien plus à cœur que le bonheur de Indiens. Chaque jour, je demande à Dieu que la paix se
rétablisse et règne dans leur pays. Ma plus grande consolation serait de pouvoir contribuer à hâter ce
résultat. » (pagina 418).
Dit jaar, in 2018, wordt de Tweede Conferentie van Laramie in heel Wyoming herdacht : "Though the
treaty had an adverse effect on many American Indian tribes, the anniversary is being utilized to honor the spirit
of this area’s rich past and First Nations. Throughout the anniversary year, commemorative events may include
traditional food-making demonstrations, opportunities to learn about the role of bison and horse in American
Indian culture and history and more." (uit Travelwyoming). In het jonge Amerika wordt vaak en veel
20

herdacht, zelfs een verdrag waarmee de Indianen eens te meer bedrogen werden.
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Generaal Sherman, een van de onderhandelaars (en veteraan van de Secessie-oorlog,
'we moeten
de Sioux
uitroeien.
mannen,
vrouwen
en kinderen'

1861-1865), in een verklaring twee jaar vóór de onderhandelingen (1866), niet meteen
vredesgezind : « Nous devons agir énergiquement contre les Sioux, jusqu'à leur extermination :
hommes, femmes, enfants doivent y passer.
question.

21 »

Aucune autre mesure n'atteindra le fond de la

(pagina 418).

Pater De Smet (in een brief, 25 februari 1868) getuigt van zijn vredeswil — en zijn wil het
Indiaans verzet met Gods woorden te breken, waarvoor hij ook zijn leven zal wagen : « Je
n'hésite pas à dire que ces messieurs [de generaals, waaronder Sherman !] sont tous animés des
meilleurs sentiments à l'égard des tribus et désirent assurer leur bonheur. Toute résistance des
Indiens doit finalement être vaincue, et ne peut que leur attirer de plus graves maux. »
Sitting Bull, leider van de Hunkpapa Lakota's (dus Sioux), tot pater De Smet (20 juni 1868) :
« Robe Noire, je me supporte à peine, sous le poids du sang que j'ai versé. Les Blancs ont allumé la
guerre ; leurs injustices, leurs cruautés à l'égard de nos familles, le massacre ordonné par Chivington,
ont fait frémir les nerfs qui me soutiennent. Je me suis levé, j'ai pris mon tomahawk, et j'ai fait aux
Blancs tout le mal que j'ai pu. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous, et, devant toi, mes bras tombent
jusqu'à terre, comme morts. J'écouterai tes paroles de paix ; et, aussi méchant j'ai été pour la race des
Blancs, aussi bon je serai, s'ils veulent. » (pagina 422).
La Lune Noire, een andere chef : « Robe-Noire, ta parole est claire, bonne et conforme à ta pensée.
Je la garderai fidèlement dans ma mémoire. Toutefois, nos cœurs sont ulcérés, et la blessure est loin
d'être fermée. Une cruelle lutte a désolé et appauvri notre pays. Ce n'est pas chez nous que s'est
allumée la torche de la guerre ; mais nous avons été forcés d'y prendre part, car nous aussi avions été
victimes de l'injustice et de la cruauté des Blancs. Vois l'herbe de la prairie : elle est rouge de sang.
Ce n'est pas le sang des buffles ni des cerfs, c'est le sang de nos frères, ou des Blancs immolés à notre
vengeance. Le cabri, l'orignal, le chevreuil, ont quitté nos plaines, et s'éloignent de plus en plus. Ne
serait-ce pas que l'odeur du sang humain qui les met en fuite ?
Au mépris de tout droit, les Blancs coupent notre pays de larges routes ; ils bâtissent des forts et les
arment de canons ; ils tuent notre gibier ; ils abattent nos forêts sans nous en donner la valeur. Non
contents de nous ruiner, ils maltraitent et massacrent nos gens.
Nous ne voulons pas de grandes routes qui éloignent le buffle de nos terres. Ce sol nous appartient ;
nous sommes déterminés à n'en pas céder une parcelle. C'est ici que sont nés et que reposent nos
ancêtres ; c'est ici que nous voulons notre tombe.
Malgré nous, nous avons été forcés à haïr les Blancs. Qu'ils nous traitent en frères, et la guerre
cessera. Qu'ils restent chez eux, nous n'irons jamais les y troubler. L'idée de les voir arriver ici pour
y bâtir leurs loges nous révolte ; nous sommes résolus à nous y opposer ou à mourir. » (pagina 424)
Toch komt het tot een akkoord, al is niet duidelijk hoe. De generaals Harney, Sanborn en
Terry (maar niet Sherman) loven pater De Smet (in een brief, 3 juli 1868) : « Nous sommes
convaincus que nous ne devons le résultat obtenu qu'à votre voyage au cœur du pays ennemi, ainsi
qu'au prestige que vous ont acquis chez les tribus vos longs travaux. (pagina 429)
"We must act with vindictive earnestness against the Sioux, even to their extermination, men, women and
children."
21
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Laveille vervolgt : L'humble missionnaire ne s'attarda guère à savourer ces éloges ; le 4 juillet, il
reprenait la route de Saint-Louis. Lui aussi croyait la paix assurée ; et, certes, elle n'eût jamais été
rompue, si la cupidité [de geldzucht] n'avait eu, sur la conduite des Yankees, plus d'empire que la foi
des traités.
De vrede duurt niet lang. Ook het nieuwe verdrag wordt door de blanken en hun regering
met de voeten getreden.
pagina 438. « N'était l'influence exercée par les missionnaires, les injustices dont sont victimes les
tribus des Têtes-Plates et des Pends-d'Oreilles auraient depuis longtemps fait éclater la révolte. »
(Rapport des commissaires des Affaires Indiennes au secrétaire de l'Intérieur, 1869).
Op 8 maart 1870 schrijft pater De Smet : « Les Blancs occupent aujourd'hui les territoires d'Idaho
et de Montana, au grand désavantage des indigènes. Les soldats américains viennent de faire un
nouveau massacre, dans lequel ont péri 173 Indiens, principalement des femmes et des
enfants. » (pagina 438) Dit is wellicht de Marias Massacre op 23 januari 1870 aan de Marias
River in Montana, een plaats die nu onder het stuwmeer Elwell verborgen ligt.
In 1876 zal dit aanleiding geven tot de befaamde slag bij de Little Bighorn rivier. Een
Independence
Day

Amerikaanse leger onder leiding van generaal Custer (ook een gevierd veteraan van de
Secessie-oorlog) wordt door Sioux en Cheyenne Indianen verslagen. Het nieuws van de
Custers nederlaag en dood op 26 juni bereikt de feestvierders van de Amerikaanse Centennial
Exposition in Philadelphia op 4 juli, de honderdjarige Independence Day.
Maar toen was pater De Smet al drie jaar dood.

Little Bighorn Battlefield National Monument
Indian Memorial (2003), juni 2016.
Een monument voor Custer (een korte obelisk)
werd al in 1881 opgericht.

pagina 438. On se souvient qu'en 1868, au fort Rice, les États-Unis avaient garanti aux Sioux la
possession des Mauvaises-Terres, au nord du Niobrara. Quelques années après, les Blancs
découvrirent, dans les Black Hills, des gisements aurifères [goud]. Aussitôt les mineurs d'affluer, et
de s'établir comme en pays conquis. Maintes fois les Indiens réclamèrent à Washington ; ce fut en
vain. Cette occupation de territoire, jointe à l'indigne conduite des agents, provoqua, en 1876, un
nouveau soulèvement des tribus. Surpris par Sitting Bull dans la vallée du Little Big Horn, le
général Custer périt avec 17 officiers et plus de 300 soldats. Les vainqueurs s'acharnèrent sur les
cadavres, qui furent horiblement mutilés.
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De mythe en de man
"Mijn taak is volbracht", kon pater De Smet zeggen, en Eugène Laveille veertig jaar later ook,
die hem met zijn lijvig boek recht naar de hemel geprezen heeft — of zelfs erdoorheen,
vóórbij God, zo godsvruchtig is de man.
Waar begint de mythe en eindigt de man ? Of juister : waar eindigt de mythe die Laveille
schreef, en waar begint de man ? Dat zal je niet lezen. Je kijkt nooit binnen bij de man die
zoveel brieven geschreven heeft. Behalve de periode van 1834 tot 1837 toen hij ziek in
Europa verbleef, tijdelijk uit de Jezuïeten-sociëteit is gestapt en zelfs overwoog te verzaken
aan het priesterambt, merk je nooit twijfel of verslagenheid. Wel soms teleurstelling, hoe het
werk van de katholieke missiepaters door de vooral protestantse of goddeloze blanke
kolonisten teniet wordt gedaan. Maar dat is beproeving, dat is de de kans om de innerlijke
kracht van de christelijke mens voor Gods ogen te tonen, dat is loutering. De lezer weet dus
veel over Pieter-Jan De Smet, en hij weet weinig.
Wat pagina na pagina, hoofdstuk na hoofdstuk wel duidelijk wordt zijn de twee oogmerken
twee
oogmerken

van De Smets handelen : kerstenen (en dan vooral dopen 22 , als paspoort tot de hemel), en
vrede, in de zin van afwezigheid van geweld. Pater De Smet is de man die het Amerikaanse
leger meermaals vergezelt om de Indianen te overtuigen, en daarbij zijn kennis van de
Indianen, het bij hen opgebouwde vertrouwen en de christelijke moraal gebruikt. Hij is
nimmer of nooit de man die de Indianen vergezelt om de blanke Amerikaanse overheid te
overtuigen, en daarbij diezelfde wapens (kennis, vertrouwen en christelijke moraal)
gebruikt. Zo hij dat misschien toch geweest is, blijkt dat nergens uit Laveille's boek.
Deze houding, dit asymmetrisch handelen, plus de social engineering door de paters (niet
alleen toen, maar ook recent, waarbij kinderen aan hun ouders onttrokken worden en bij
christelijke pleeggezinnen geplaatst) zijn vandaag de belangrijkste bronnen van kritiek.
Over wie je echter nog veel minder weet dan over de echte Pieter-Jan De Smet, dat zijn de
Indianen. Het verhaal van hun kant. Er bestaan veel blanke getuigenissen over die tijd 23. De

Tot ver in de twintigste eeuw (of zelfs april 2007) was dopen een ware obsessie voor de katholieke
kerk. Welk zieleheil kon immers gelden voor wie vóór Christus' verrijzenis heeft geleefd, voor wie tot
een niet gekerstend volk behoort (zoals de wilde Indianen), of voor doodgeboren kinderen ? Een
voorgeborchte naast de hemel, graven in ongewijde grond, en dopen met een doopspuit in utero waren
de oplossingen. Plus, uiteraard, de wedloop met de tijd om zoveel mogelijk kinderen te dopen, wat
22

pater De Smet duizenden keren heeft gedaan. De katholieke God is een perfiede God.
Elders citeerde ik uit het diplomawerk History of the upper Musselshell Valley to 1920 van student
Harold Joseph Stearns (The University of Montana, 1966) dat talrijke blanke getuigenissen en krantenuittreksels bevat. Eén voorbeeld. Na de hoger vermelde Marias Massacre schreef The Helena Daily
Herald (Montana) op 2 februari 1870 : "While we cannot help feeling deep regret that a necessity, like that
which called forth this extreme measure, should exist, it is impossible to conceive how it could have been avoided.
23

To let things continue as they were, was beyond the remotest bounds of reason. And all peaceable means to put
an end to the robberies and murders, that these savages were daily committing, had been tried and failed. It was
the last step; a terrible, but also a just and effective one."
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reeds genoemde Laura Ingalls, die als twaalfjarige met haar ouders en zussen in 1879 naar
Little House on
the Prairie

de plek in South-Dakota verhuisde die het jaar nadien De Smet zou worden gedoopt, er met
Almanzo Wilder huwde en er tot 1894 verbleef, getuigde in haar kinderboeken Little House
on the Prairie over de zeer zware levensomstandigheden van de blanke kolonisten, zowel in
De Smet (South-Dakota) als voordien in Kansas, Wisconsin, Minnesota... Boeiend om weten
is dat het om een voorbeeld van binnenlandse migratie en kolonisatie gaat, Laura Ingalls
had voorouders die al sinds de 16de en 17de eeuw in de Amerikaanse kolonies woonden. Ze
schreef ook over de Indianen. Met de ogen van een driejarig kind. Vol angst, afschuw en
onbegrip. Hoe ga je daar vandaag mee om is een belangrijk discussiepunt in de States.
Van Amerikaanse negerslaven (over wie we het hier niet hebben gehad, met uitzondering
van de drie korte citaten uit 1823) bestaan er duizenden pagina's getuigenissen, eigenhandig
geschreven, soms als zwarte historici, of door andere onderzoekers genoteerd 24.
Maar welke Indiaan vertelde zijn eigen verhaal

25 ?

(terug naar Congo) Handen af van de katholieke missies
Het was allicht geen toeval dat Laveille's boek over pater De Smet en de Belgische katholieke
missionering bij de Indianen in 1912 of 1913 verscheen, toen de missies in Belgisch Congo
zowel nationaal als internationaal zware kritiek te verduren kregen 26.

Dit in tegenstelling tot het volledig ontbreken van Franstalige getuigenissen uit de Caraïben, al was
de slavernij er niet minder om. Directe getuigenissen uit Belgisch Congo, en dan met name Congo
Vrijstaat (1885-1908), zijn me niet bekend. Maar ik heb nog niet echt gezocht.
24

Dat is misschien een vraag voor het onderzoeksproject Marges, en voor Claire Parfait, professeure
d'études américaines et d'histoire du livre à l'Université Paris 13, die op 20 maart 2018 in het Rijselse
MESHS (Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales) kwam spreken over Écrire l'histoire par les
marges : l’esclavage en Amérique du Nord (XIXe - XXIe s.).
25

In deze korte tekst worden enkele parallellen getrokken tussen de missionering in Noord-WestAmerika, midden 19de eeuw, en in Congo, eind 19de begin 20ste eeuw. Dat houdt echter niet in dat de
kolonisatie gelijkaardig was. In Noord-West-Amerika ging het om een binnenlandse kolonisatie, door
binnen- en buitenlandse migratie gevoed. Noord-Amerika was eeuwenlang, maar vooral in de 19de en
20ste eeuw, een migratie-kolonie (ik vind geen betere term voor het Franse colonie de peuplement). Zowel
26

om de demografische druk in het land van herkomst te verlichten als om het nieuwe land te
ontwikkelen werden grote aantallen mensen verplaatst, niet altijd goedschiks. Ook boeven en rebellen
werden op de boot gezet. Zo was men ervan af. Belgisch Congo daarentegen was een extreem
voorbeeld van een exploitatie-kolonie. Met zo weinig mogelijk eigen mensen werd zo veel mogelijk
rijkdom naar het 'moederland' verscheept (of ten bate van het moederland elders verkocht). Een ander
verschil is de houding ten overstaan van de autochtone bevolking. Indianen werden, althans in de 19de
eeuw, niet meer als mogelijke werkkrachten beschouwd. Ze liepen in de weg voor het blanke project
— dat ook Gods project werd geacht, the Manifest Destiny. De zwarten in Afrika werden daarentegen
als grondstof behandeld. Eerst verkocht, en dan als lijfeigenen aan het werk gezet. Indianen waren er
teveel, negers nooit genoeg.
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Een bijzonder lepe Belgische koning Leopold II was er in geslaagd in 1885 staatshoofd, in
kapelhoeven

feite alleenheerser te worden van een land van meer dan 2 miljoen km2 in het centrum van
Afrika, een land dat voor hem en door hem op de Koloniale Conferentie van Berlijn van
1884-1885 met de hulp van een zogezegd neutrale, maar door hem geleide Association
internationale du Congo was gecreëerd : de Congo-Vrijstaat. In akkoord met Leopold werd de
kerstening van dat immense land in 1890 door paus Leo XIII aan de Scheutisten en de
Jezuïeten toevertrouwd. De Scheutisten (Scheut is een wijk in Anderlecht) hadden ervaring
in China, de Jezuïeten bij de Indianen in Amerika. De Scheutisten startten een net van
schoolkolonies en de Jezuïeten kapelhoeven : landbouw en kerstening, een model dat veel
gelijkenissen vertoont met de reducties die de Jezuïeten eerder in Peru en Bolivië, en nadien
in Noord-West-Amerika hadden ingericht — en waarvan pater De Smet een grote
voorstander was geweest.
De brutale praktijken van de Belgische kolonisten in de rubberontginning in Congo leidden
tot internationale protesten en tot de oprichting van eerst een internationale en vervolgens
een nationale onderzoekscommissie. In antwoord op de internationale druk (het dreigement
de veertien ondertekenaars van het akkoord van Berlijn van 1885 weer samen te roepen om
Congo aan het gezag van Leopold II te onttrekken) maakte het Belgisch parlement, dat
schoorvoetend in Leopolds avontuur was meegestapt, in 1908 een einde aan de Congolese
zogezegde 'onafhankelijkheid'. Congo werd toen wettelijk een Belgische kolonie — wat het de
facto al die tijd was geweest. Een jaar later, in 1909, stierf Leopold II.
De kritiek — en de misbruiken — stopten daarmee niet, en herhaaldelijk was het Belgisch
parlement het theater van hevige debatten, waarbij ook de katholieke missionering van
Congo door 'antiklerikalen' (zoals Émile Vandervelde) gehekeld werd.
Eugène Laveille's boek in 1912 of '13 over pater De Smet en de weldaden van de katholieke
missionering voor de Indianen van Noord-Amerika mag, nee moet in die context worden
geplaatst. In 1926 zou Laveille ook een boek over de belangrijkste Vlaamse Jezuïet in Congo
publiceren : 'L'Évangile au centre de l'Afrique. Le père Van Hencxthoven, fondateur de la mission
du Kwango (Congo belge), 1852-1906'. Émile Van Hencxthoven, geboren in Mol en later
onderwijzer in Namen en Mons, werd in 1892 tot eerste overste van de Kwango-missie in
Congo benoemd. In maart 1893 vertrok hij met een handvol priesters en broeders. Het jaar
nadien volgden ook... les Sœurs de Notre-Dame uit Namen (die we al kennen van Oregon, in
1843). In tien jaar tijd bouwden ze een net van 250 kapelhoeven.
De katholieke kerk in Congo bestond bij gratie van Leopold II, wiens beleid ze ook
verdedigde. Met hem vreesde ze haar greep op het land te verliezen.
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Nawoord

overtuiging

Deels stuk gelezen, deels ongelezen, zei ik. Nu ik aan het einde van deze tekst gekomen ben,
ligt Laveille's boek in losse stukken in mijn hand. Niet alleen heb ik veel opgezocht, en
heropgezocht, gelezen en herlezen. Het is ook een verdraaid goed geschreven boek, met
beschrijvingen, spanning, ironie, en enkele pareltjes om het levendig te houden : de Vlaamse
paters pochen met hun talenknobbel wanneer ze krantjes publiceren in een taal die ze op
school nooit hebben geleerd (of in Indiaanse talen Onze Vaders schrijven), en Pater De Smet is
trots op zijn Belgisch bloed wanneer de Indianen hem vragen hoe hij al de ontberingen
doorstaat.

Een boek ook met een overtuiging : Eugène Laveille toont zijn talent om

gelovigen en misschien ook ongelovigen de weg te tonen naar zijn Ware God. Uiteindelijk ís
geloof één groot verhaal. [En kunnen alle zogenaamd heilige boeken best als literatuur worden
beschouwd.]
Een aantal anekdotes mogen we vast met een korrel (zee)zout nemen, maar zelfs daarmee
blijft het een sterke vertelling met grote literaire kwaliteiten. Al zullen weinigen nu nog een
boek schrijven of een film maken over een pater, met een verhaal waarin al bij al, behalve
zijn moeder en zijn zusters, en de moeder van collega-missionaris Théodore de Theux,
slechts één vrouw, een moeder-overste, bij naam wordt genoemd (en enkele andere vrouwen
kort en naamloos worden vermeld — de bergen en rivieren hebben meer karakter dan zij !).
Overigens, waarom is Pieter-Jan De Smet van 1834 tot 1837 zolang ziek in Europa gebleven,
en is hij in 1835 (tijdelijk) uit de Jezuïeten-sociëteit gestapt ? Aan welke koorts heeft hij
geleden, voor hij in 1837 in Le Havre na lang aarzelen heel heldhaftig weer naar Amerika
vertrok — in een sloep achtervolgt hij het afvarende schip ! — en eenmaal aan boord even
plots genas ? Zijn ziekte was in 1834, bij de afvaart voor zijn tweede overtocht naar Amerika
onder de vorm van een zeeziekte begonnen ; in Kent onderbrak hij zijn reis, en keerde naar
België terug.
En ook : hoe komt het toch dat alle avonturen die de pater beleeft, ter land of ter zee
(stormen, schipbreuk, ziekten, averij...), net als in de beste films of boeken, slechts op de
heenreizen gebeuren ? Na elk afscheid, na de lovende worden, na de musketten die naar de
bergtoppen van de De Smet Range worden gericht, gebeurt er nooit iets. [Wat je trouwens
ook van Gods hemel kan zeggen : ook daar gebeurt niets. Eeuwig niets.]

Jef Van Staeyen, Lille, 2 september 2018 (aangepast 7 september 2018)
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Wie meer wil lezen
Het boek van E. Laveille wordt nog regelmatig uitgegeven.
De recentste uitgave in het Frans dateert van 2012, de Engelse (blijkbaar) van 2000.
Ook andere auteurs schreven over hem :
Jacqueline Peterson & Laura Peers (1993), Robert C. Carriker (1998)...

Maar het volledigst blijft toch dit, uit 1905
(gezien bij E.C. Rare Books).

Life, Letters and Travels of Father Pierre-Jean De Smet, S. J. 1801-1873. Published by Francis P. Harper New
York, 1905. Missionary Labors and Adventures among the Wild Tribes of the North American Indians,
Embracing Minute Description of Their Manners, Customs, Games, Modes of Warfare and Torture, Legends,
Tradition, etc. All from Personal Observations Made during Many Thousand Miles of Travel, with Sketches of
the Country from St. Louis to Puget Sound and the Altrabasca (sic). Edited from the Original Unpublished
Manuscript Journals and Letter Books and from his Printed Works with Historical, Geographical, Ethnological
and Other Notes; Also a Life of Father De Smet. Map and Illustrations. Alfred Talbot Richardson, Hiram Martin
Chittenden.
Schrijft E.Laveille over dit lijvige werk : « Cet ouvrage n'est guère qu'une traduction des lettres du P. De
Smet, précédée d'une notice qui met surtout en lumière son rôle d'explorateur », ... en niet als missionaris.
Er bestaan ook kleinere, beperktere uitgaven, zoals 'Life, Letters and Travels of Father Pierre-Jean DeSmet,
S.J. 1801-1873, Vol. 1' BCR (Bibliographical Center for Research), 2010

Omtrent taal
Een zeldzame uitzondering niet te na gesproken, is het in Laveille's boek onmogelijk te weten of de
citaten uit brieven of rapporten en de namen van personen of groepen oorspronkelijk in het Frans zijn
geschreven, dan wel door Laveille of eerdere correspondenten uit het Engels, het Nederlands
('Vlaams') of andere talen naar het Frans zijn vertaald. Wel is geweten dat talrijke Indiaanse naties of
plaatsen, behalve hun eigen, Indiaanse naam, voor de Europeanen vaak eerst een Franse naam hebben
gehad, vooraleer deze naar het Engels (of andere talen) werd vertaald. Om deze redenen, en ten
behoeve van de coherentie tussen Laveille's tekst en de mijne, bewaarde ik de Franse namen.
Wat de naam Pieter-Jan (of Pierre-Jean) De Smet betreft, heb ik getwijfeld, en uiteindelijk het voorbeeld
van de tentoonstellingmakers in Caermersklooster gevolgd. Maar : heet zijn broer Charles dan Karel ?

