PROFESSOR LEOPOLD FRATEUR
Veearts, geneticus en pionier van de verbetering van de veehouderij in België
door Marc Verlinden

Dat onze geschiedkundige vereniging nog nooit
een woord schreef over de Boomse professor
Leopold Frateur en niets in onze gemeente
herinnert aan zijn bestaan, is haast oneerbiedig te
noemen. Dit jaar is het precies honderd jaar
geleden dat Leopold Frateur op studiereis vertrok
naar Zuid-Afrika, Rhodesië en Zuid-Katanga
(Congo). Het verloop van die reis werd
nauwkeurig door Leopold beschreven. De brieven
die hij aan zijn echtgenote en ouders stuurde
gebruikte hij later o.a. in het tijdschrift “Onze
Congo”. Het reisverslag werd ook in 1999
gepubliceerd in de biografie van de professionele
activiteiten van Leopold Frateur van André
Gobin, kleinzoon van Leopold. Voor de
overname in ons jaarboek hebben we de
toestemming verkregen van de auteur, die tevens
beheerder is van het familiearchief FrateurBeeckmans.
In dit artikel leggen we niet de nadruk op het
verdienstelijk wetenschappelijk werk maar wel
over het portret van Frateur zoals in zijn brieven
tot uiting komt.

Leopold Frateur 1906 (Foto: André Gobin)

Hieruit leren we dat hij een vroom man was met liefde voor de natuur maar ook en vooral voor zijn
familie. In soms haast poëtische proza beschrijft hij de pracht van de natuur en de liefde voor zijn
echtgenote.
De briefwisseling tussen Leopold en zijn echtgenote en zijn ouders verliep vrij ingewikkeld. Naarmate
Leopold zijn reis verder zette wijzigde ook het correspondentie adres. De brieven zelf deden er haast
zes weken over om tot de bestemmeling te geraken.
Via persoonlijk onderzoek op het internet kwam ik ook in contact met mevr. Agnes Deckers,
kleindochter van Leopold. Mevr. Deckers was zo vriendelijk om mij een foto van het graf van Leopold
en zijn echtgenote te bezorgen dewelke je achteraan in dit artikel zal aantreffen.
Ik koos er voor de brieven in de originele spelling te behouden om niets van zijn eigenheid te laten
verloren gaan. Daar waar ik het nodig achtte heb ik in cursieve tekst en d.m.v. voetnoten commentaar
toegevoegd.
Tijd nu om u te laten kennis maken met Leopold Frateur en het boeiende verhaal van zijn reis!
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Josephus Constant Leopold Frateur werd te Boom geboren op 7 maart 1877. Hij was de zoon van
Petrus Carolus en Catharina Clementina Spruyt. De grootvader van Leopold, Philippus Frateur, werd
in 1783 te Zemst geboren. In 1817 trad hij in het huwelijk met de Boomse Joanna De Landsheer,
waarna hij zich in onze gemeente kwam vestigen en in 1818 metaalconstructiebedrijf Frateur boven
het doopvont hield. Philippus was een uitmuntende smid die de stiel van zijn vader Ludovicus Joannes
had geleerd. Het construeren van metaalwerken werd de familie Frateur dus als het ware met een zelf
gesmede paplepel ingegoten. In die optiek lijkt het bevreemdend dat Leopold een roeping volgde die
niets met metaalconstructie en smederij had te maken. Of was er toch een verband? Waar een smid
was, was er ook een paard, en misschien is daar wel de kiem ontsproten die de toekomst van Leopold
heeft bepaald. In die tijd was er in België ook een gebrek aan opleiding tot veearts waardoor de
smeden veel praktische kennis bezaten over ziektes en fokkerij van paarden
Dat Leopold de juiste keuze maakte staat buiten kijf. Reeds op 17-jarige leeftijd ving hij zijn studies in
de wetenschappen aan te Leuven, gevolgd door een studie veeartsenijkunde te Kuregem waar hij vijf
jaar later cum laude zijn Doctoraat behaalde. De kers op de taart volgde in 1903 toen hij als “Gewoon
Hoogleraar” afstudeerde aan de Faculteit van Wetenschappen te Leuven, met leeropdracht in de
Vergelijkende Anatomie en Fysiologie van huisdieren, Landbouwdierkunde & Entemologie en in de
Zootechniek aan het Landbouwinstituut.
Op 17 juni 1902 trad Leopold te Antwerpen in het huwelijk met de Marie-Anne Isabelle Joseph
Beeckmans. Het werd een vruchtbaar huwelijk want Leopold en Marie-Anne zouden niet minder dan
14 kinderen op de wereld zetten.
In samenwerking met de Belgische Boerenbond treedt Frateur naar buiten met een aantal voorlichtingpublicaties over veeverbetering, en in 1906 met een rapport over de Veebonden, die een nieuwe methode
aanreikt om dit doel te bereiken. Een Nationaal Verbond van Veebonden werd opgericht en al gauw
noemde men de vernieuwing 'Het Stelsel Frateur'
In 1908 richtte hij te Leuven een wetenschappelijk Instituut op voor Zootechniek, dat onderzocht hoe de
genetische inzichten van Mendel en Johannsen te integreren in de bestaande foktechnieken.”

Sind november 1908 werd Congo officieel een Belgische kolonie. In 1909 werd de maatschappij
“Sociéte Foncière Agricole et Pastorale du Congo” opgericht. Het hoofddoel van deze onderneming
was het talrijke personeel dat tewerkgesteld was in de mijnen te voorzien in evenwichtig en eiwitrijk
voedsel. Het rundvee werd door vooral Engelse kolonisten naar Afrika geëxporteerd maar na enig tijd
liep het mis. De runderen werden ziek omdat ze zich niet konden aanpassen aan het klimaat. Op advies
van Leopold werd besloten te experimenteren met kruising van runderen uit Noord-Rhodesia: kruising
van autochtoon vee uit Rhodesie , het Barotse en Mashaka-Lumberas, en in 1915 verbeterd met Engelse
rassen van het Devon- en Herefordras.
Op 10 februari 1910 ving Leopold de verre reis aan met bestemming Kaapstad. De rondreis zou
uiteindelijk bijna 6 maanden duren. Hoofddoel van de zending was te onderzoeken of ter plaatse in Z-O
Congo er enkele veehouderijen met hoeve en terrein geschikt waren om over te nemen en opnieuw in te
richten voor veekweek en vee-uitbating. Er werden door Frateur enkele proefstations voor veeverbetering
opgericht, zoals die van Biano, Katentania. Bij dat doel hoorde het onderzoek naar de aard en kwaliteiten
van Afrikaans en Rhodesisch vee; en naar de uitbatingsmethoden van de struisvogelkweek.Er hoorde ook
bij dat er twee kuddes van resp rundvee en kleinvee werden overgebracht uit Rhodesia.
Tweede doel was een onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichting van een station voor bestrijding van
infectieziekten.

Volgt nu het relaas van reis.
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10 februari 1910
Beste ouders,
Ik schrijf u vanavond wat meer dan deze morgend op mijne postkaart. Vandaag hebben wij den
geheelen dag te Londen doorgebracht met van rechts naar links te loopen. De reis over Londen naar de
Kaap is zeer onaangenaam bijzonder als men niet veel engelsch kend. Immers er zijn hier
verschillende staties, en men moet dan zijne koffers van de eene naar de andere doen overbrengen. Ik
had gedacht dat mr. Raidt daar voor zou gezorgt hebben. Doch daar was niets aan; en nu moet ik er
zelf voor zorgen. Buiten die kleine onaangenaamheden loopt alles wel van stapel. Zooals ik het deze
morgend schreef, is de zeereis opperbest vergaan. En dit was het moeilijkste deel, daar men in de
Noordzee altijd aan storm is blootgesteld. Ik denk vanmorgen nog eens Londen rond te rijden en
misschien wel morgen naar Southampton te vertrekken. Mijne gezondheid is opperbest, en ik hoop
van u allen, en vader bijzonder, hetzelfde. Tot binnen kort- - -per brief. Ondertusschen omhels ik u
hartelijk.
Uw geliefde zoon Leopold.

De postkaart die Leopold naar zijn ouders
stuurde. Op de kaart “The Mansion house
and Cheapside”.
“The Mansion house” was de officiële
residentie van de burgemeester van Londen.

Op 12 februari 1910 vertrok Leopold vanuit Southampton met de “Royal mail steamer Armadale
Castle” van de “Union Castle Line” richting Madeira waar hij op 16 februari aankwam. De “Union
Castle Line” vaarde van 1900 tot 1977 naar Afrika. De kapitein van de “Armadale Castle” was John
Lindsay Stanistreet. In 1914 bracht hij met het transportschip “Norman” de eerste Engelse soldaten
naar Frankrijk. Hij overleed in 1935 op 85-jarige leeftijd. Het schip “Armadale Castle” dat in 1903
werd gebouwd, overleefde de kapitein slechts 1 jaar en werd in 1936 ontmanteld.
(Bron: http://www.unioncastlestaffregister.co.uk/).

Het schip “Armadale Castle” en de kapitein John Lindsay Stanistreet
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16 februari 1910
Liefste vrouw,
Ik zend u hier, dag aan dag mijne reisindrukken (en op een speciaal bladje hetgeen alleen voor u
bestemd is). Van gisteren avond reeds was de zee kalm en het voortdurend wiegen en duiken was
reeds iets of wat verminderd. Van morgend nu, is alles stil en kalm. Het weder is nogthans niet warm,
alhoewel we in Funchal een der Madeira eilanden, aangekomen zijn.

Funchal (foto: http://www3.tsl.uu.se/~hans/Photos.html)

Om 7 uren is een groot gedeelte der passagiers op dek. Funchal is waarlijk prachtig en tevens
eigenaardig. T’is eene groote rots, langs den havenkant halfrond uitgehold. De grondkleur van het
landschap is bruinrood. En daarop teekenen zich in regelmatige tot den top op klimmende strepen, de
verschillende beplantingen groen af. En tusschen of liever op dit groen tapijt, staan honderde huisjes
lijk met een kinderhand uit eene bouwdoos daarop gestrooid.
T’is eigenaardig tooverachtig. De zonne nochtans blijft achter de wolken verscholen.
Wat moet het schoon zijn, als zij het landschap bestraald. In Funchal stap ik een oogenblik af. Ik bestel
daar een aanbevolen brief voor met de reisindrukken der eerste dagen. Ik hoop dat gij ze wel zult
ontvangen hebben.
En nu terug naar boord, met één der menigvuldige stoombootjes die den dienst doen voor de hotels.
Heel eigenaardig ook de kleine en grote duikelaars, die met hunne kleine bootjes lijk een
muggenzwerm dooreenvliegen.
Er zijn er van alle soort, heel jonge, pas hun eerste broek ontwassen, andere wat ouder, andere
volwassen. Wat bibberen die sukkelaars onder hunne katoene broekskens! En roepen dat ze doen
hunne kelen heersch, omdat men toch een zilverstukje in ’t water zou werpen. En dan duikelen er
twee, drie, vier het water in, en men ziet ze in het blauwdonkere water als bruinvisschen tegen
malkander vechten om de witte glinstering van het zilverstukje heen.
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En dan komen ze weer naar boven ieder naar zijn bootje, lijk kikvorschen zwemmende. En dan met
een wipje er boven op, terwijl degene die de gelukkige grijper is, triomfantelijk het zilverstukje
tusschen de tanden houdt. En ondertusschen huilen de andere maar voort: far wijd, far wijd, en toonen
door het werpen van keien, dat men het zilverstuk ver mag wegwerpen, en zij het toch nog zullen
krijgen. En inderdaad, al is het hun een oogenblik ontsnapt, zij duikelen er verder naar onder, zoodat
men schrik krijgt dat ze onder zullen blijven. Doch daar is geen vrees bij.
Voor een shilling duikelen zij van het bovendek met den kop omlaag de zee in. Schuimers zijn het!
Een kleine snaak, pas 80 cm. hoog wilde men voor eene halven shilling doen omlaag duikelen. En hij
bleef zoolang weigeren, tot hij eindelijk den truuk gevonden had. Voor eene juffer rechts wou hij voor
eenen 1/2 shilling duikelen. Doch pas had hij die gekregen, of deze verdween in zijnen mond. En dan
keerde hij zich vlug tot eenen heer links die het niet bemerkt had en zegde hem dat hij voor hem ook
voor nen halven shilling wilde duikelen.
En deze zonder ergwaan, gaf hem het gevraagde muntstuk. Zoodat hij feitelijk voor eenen shilling
duikelde. Hij had eene goede zaak gedaan, en twee menschen in de illusie gelaten van er ook eene
goede gemaakt te hebben. En alle drie waren tevreden! Het weder blijft koud en de zonne na een
kortstondig vertoon laat zich niet meer zien. Ik ben verplicht mijnen overjas, en nogal mijnen dikken,
aan te trekken. En zeggen dat we den evenaar naderen!
Op 17 februari vertrekt het schip richting Kaapstad zonder nog een tussenstop te maken.

Donderdag 17 februari
Het weder is sedert gisteren avond iets verwarmd. Men kan nu toch zonder overjas op het dek komen,
en alhoewel de zon zich nog niet vertoont, is het toch uiterst aangenaam. Een echte lente morgend. Ik
schrijf u dit van op het dek, terwijl onze symphonie volop haar best doet. Er ontbreekt niets aan,
dan….mijne liefste vrouw. Sedert vandaag troont ge met onze vier oudsten, als koninginne van mijn
kabien. En dat komt u toe. Later doen we eens zamen zoo een zeereis, want uitrustend is het
voorzeker. Ik voel me vandaag uitstekend, het wordt ook gezelliger aan boord en stil aan komt men in
kennis.
Er is ook nog een heer die naar Katanga gaat. Het lijkt een echt prospector. Ik kan nog geen engelsch
genoeg om te weet te komen wat hij daar eigentlijk gaat doen. Ik heb hier een goed gezelschap aan
tafel nu. Want gij moet weten sedert Madeira is er volk vertrokken en nieuwe bijgekomen zoodat de
plaatsen aan tafel veranderd zijn. Ik zit nu neevens eenen lieven engelschen heer, in gezelschap van
eene engelsche dame en eene juffer, heel geestige personen en van twee hollandsche heeren, eene
afrikaansche jonge dame en Mr.Borremans1.
Vanmorgend vroeg heb ik wat gewerkt aan een artikel voor “Den Boer“ zegt aan W.Luitgaerens dat
hij het uit Kaapstad zal ontvangen. En nu tot Kaapstad hebben we niets dan zee. Ook begint men te
denken aan het inrichten van feesten. Van morgend is er een feestkomiteit opgericht. En nu zijn we
aan ’t wedden op den afstand die het schip gisteren heeft afgelegd. Het is eene soort van poule. Des
namiddags laat ik me in de leeszaal in ’t slaap wiegen, en doe dan een dutje. Dat doet me deugd.
Allo! Ze bellen voor het verkoopen der winnende loten van het afstandspel. Ik heb, lijk alleman,
eenige shillings geriskeerd. Doch mijn nummer schijnt niet veel bevoordeeld. Ik win 3 1/2 shillings
maar verlies er 13, dus leg ik er 9 1/2 aan toe. Het is nu 5 uren namiddag en we hebben hier op dek het
heerlijkste lenteweer dat men droomen kan. De zonne, die vanmiddag verschenen is, zinkt langzaam
weg achter den grijs bewolkte gezichtseinder en belooft ons eenen puiken zonsondergang, en dat is
ook geweest.

1

Mr. Achiel Borremans: is zijn metgezel voor de expeditie. Hij is ook dierenarts.
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Des avonds, om half negen, was het bal op het dek. Het was wel eigenaardig, zoo midden in den
oceaan. En de witte toiletten der damen met bloote armen en min of meer ontblooten hals teekenden
zich tooverachtig op den blauw zwarten achtergrond der zee af. Als de engelschen gelanceerd zijn, is
er geen verschil tusschen hen en andere menschen. Ze zijn dan even geestdriftig, en nog meer
wereldsch dunkt me, eigenaardig was het toch.
Maar toch had ik liever, in stilte, van den heerlijken lenteavond genoten.
Vrijdag 18 februari
Oh! Vandaag is het toch zo vredig aan dek dat ik niet veel lust heb om te schrijven. Vanavond hebben
wij een concert ingericht door liefhebbers. Er is lang declamatie, muziek enz… Ik voel vandaag meer
lust om mede te doen. T’is misschien ook omdat ik wat meer in kennis kom. Ik heb vandaag over onze
kleine gepraat en hun portret laten zien. Allen vonden het toch zoo lief. Het weder is uiterst heerlijk al
varen we vanavond den Cap Vert voorbij overmorgen zijn we onder de evenaar door. Nu hebben we
elf volle dagen niets dan zee. Mijne gezondheid is opperbest en ik bloos lijk nen appel. Tot morgen!

Kaapverdië

Zaterdag 19 februari
Alles opperbest. Kom dat ik u allen eens hartelijk omhelz. Dag liefste vrouw. Dag Joseph, zijt ge braaf
en dag Herman en Madeleine, leert ge goed? Dag Paul en Marthe en Luc en Bethy en Wilfried en onze
kleine lieveling. Het weder is overheerlijk.
Ik was mis gisteren. Het zal maar eerst maandag zijn dat we den evenaar onder door varen. Is papa
nog te Leuven? Zeg hem anders dat het hier het leven voor hem zou zijn., in de warme streken. Men
heeft hier geen turksche baden vandoen.
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Ik heb kennis gemaakt met eenen graankoopman en eenen tabakkoopman van Johannesburg. Daar
bekom ik veel inlichtingen van. Van morgend heb ik eene heel tros vliegvisschen gezien. Van verre
zou men zeggen dat het eene troep kleine witte vogelen zijn.
Blinkend lijk zilver in de zonne. Een weinig later duikelde er een groote visch op, die zich
verschillende malen boven de zee omhoog wierp. Doch de afstand was te groot om te zien tot welke
soort hij behoorde. Een walvisch zeggen ze?
Van morgend kregen we ieder een japaneesen papieren waaier, nu die kan ik voor het oogenblik nog
best missen. De warmte, waarover de anderen klagen, ontsteld me niet het minst. Ik vind ze heerlijk.
Van avond is er niets te doen. Ik ga ervan gebruik maken, om u een en ander over ‘t schip mede te
delen.
Vanmiddag
De zee is geheel kalm geworden. Ze gelijkt nu op een Zwitschers meer, grijs groen en lichtjes gegolfd.
Niets hoort men nu meer, dan het lichte ruisschen van het water waardoor de boot snijdt. We leggen
middelmatig 380 mijlen per dag af. Onze boot is waarlijk een vlottend hotel, met wel is waar iets te
kleine kamers. Doch daar brengt men maar juist den noodigen tijd over. En de andere deelen van het
schip zijn zooveel te grootscher ingericht. De eetkamer is een ware restaurant, waar zestien groote
tafels, voor ruim honderd vijftig man den disch kunnen ontvangen. En dit, zoodat men in afzonderlijke
groepen eten kan. De leeskamer is evengoed ingericht, groot, luchtig met voortreffelijke sophas. Het
aangenaamste van al is nog het café, waar een overgroote ventilateur voor goede verluchting zorgt. De
drank alleen is zero. Geschud bier betekent niet veel. Doch is hier de drank niets bijzonders, in het
restaurant is het zooveel te beter, overvloed en verscheidenheid van eten. Onzen Bonpapa moest hier
zijn. Ik stuur u de menu van eenen dag: zoo kunt ge deelen. Het aangenaamste van al is het fruit. We
eten alle dagen pruimen, abrikozen, druiven, appels en verder tropikaal fruit, ananas, ossenhart,
neffles1 enz…..

Ossenhart wordt ook wel Custard apple genoemd. Het fruit komt van nature voor in
de Caraïben en wordt veel geteeld in Midden-en Zuid-Amerika. De Boom kan tot
10m. hoog worden en is uitgenomen de vruchten zeer giftig.
(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Custardappel)

De eerste dagen at ik lijk nen uitgehongerde. Doch nu houd ik me wat in. Want soberheid is de sleutel
van het leven in de tropen. Het dek is ook uiterst aangenaam. Het is eene groote gaanderij, een viertal
meters breed. De dienst is ook voortreffelijk en men zou nooit kunnen denken dat het zou mogelijk
zijn, hadde men het zelf niet gezien. Er zijn garçons in overvloed, en kamermeiden en kindermeiden
en een dokter en een reverend dominee en een…..veearts. De kinderen eten in een afzonderlijke
eetplaats. T’is schoon om zien, want er zijn er zeker een twintigtal aan boord. Voorts hebt ge allerlei
spelen, schijfspel, met ringen in een kuipje werpen, crocket enz….
Zondag 20 februari
Ha! Nu voelen we het dat we de tropen naderen. Wat is het laf. Bijzonder daar we den tijd niet hebben
gehad om ons de warmte te gewennen. Het is zoo eene drukkende warmte. Het zweet droogt niet op,
en het natte goed dat men ‘s avonds uit doet is ‘s morgens nog even doorweekt. Het licht is ook zeer
sterk en vele personen klagen van pijn aan de oogen.
In het vooruitzicht van nog grootere warmte begin ik mij stilaan te rantsoneeren.
1

Mispels
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Fruit en vleesch vormt voortaan mijn hoofdvoedsel. Daarbij een weinig beschuit of brood. Niet dat de
menus verminderen, integendeel, doch de voorzichtigheid is moeder van den porceleinen winkel.
Er wordt vandaag niets gedaan. Ieder ligt in zijnen leunstoel. Ik zit hier ook zoo op den boord van het
schip, aldus heb ik toch wat frissche wind. Van morgend heb ik eenige photografhien gemaakt. Doch
ik twijfel of ze zullen goed zijn uit oorzake van den daver van het schip. Morgen ga ik ze hernieuwen.
Om 10 uur was het monstering1 van het personeel op het opperdek., de vrouwen uitgesloten.
Allen stonden op twee lange rijen. Één ieder antwoorde met eventjes aan te slaan. Doch maar tot op
de hoogte van de schouder. En dan kwam de kapitein inspecteren. En sloeg ook, regelmatig, op
dezelfde wijze aan. Er miste karakter aan het toneel. Om 16 1/2 mis in het 1e salon.
Ik dacht er ook aan om er henen te gaan om eens te zien hoe dat er aan toe ging. Doch ik kwam te laat,
en ben niet gebleven. In het midden zat de kapitein met den bijbel op de engelsche vlag. Ik heb ze dan
hooren zingen en eindigen met het nationaal lied. Ik ben ondertusschen wat in mijn kerkboek gaan
bidden.
De lucht is drukkend; de hemel grijsblauw en aan den gezichtseinder licht bewolkt. De zee is
melkachtig blauw en geheel eigenaardig met wittere blinkende en ook met donkere strepen gemarberd.
Dit bemerkte men ook ’s avonds in den maneschijn als er zelfs geen wolkje aan den hemel is.
Het kan dus geen lichteffect der wolken zijn. Een ander eigenaardig verschijnsel of liever hoorsel is
een soort kanonschot dat men in de verre verte hoort. Bijzonder ’s avonds als alles stil is hoort men het
goed.
Gisteren zijn we een groote Duitsche stoomboot voorbij gevaren. Hij vaarde geheel in onze nabijheid
voorbij, zodat we hem met de verrekijker goed konden waarnemen. Het zijn ook schoone booten, doch
niet zo schoon als de engelsche. Morgen ga ik opnieuw wat aan ’t werk want deze dagen heb ik niet
veel uitgestoken. Zoo zal ook de tijd wat rapper voorbijgaan want feitelijk heeft deze week toch lang
geduurd. Ik ben perfect goed uitgerust en opperwel te pas.
Maandag 21 februari 2
Ha! Van morgend heb ik goed gewerkt. En dezen namiddag doe ik niets. Het weder is opnieuw
verfrischt. Nu, het is er niet te slechter om, want het is zoo nog laf genoeg. Dezen morgend hebben we
een klein, onbeduidend onweer gehad.
Plotseling verdubbelde de wind van kracht. De hemel verdonkerde, en de zee kreeg een grijs zwarte
tint, terwijl de regen alleman van dek joeg. Doch het was zonder erg, en met eenige bliksems en een
goede donderslag was alle afgeloopen. De zee, een weinig bewogen onder den fellen wind, was
spoedig weer kalm.
Gisteren avond heb ik de engelsche etiquette gebroken. Het was laf om niet uit te houden, en ieder
kloeg dat hij zij weer voor het diner in ’t gewaet steken. Niettegenstaande deden allen het. Doch ik
vaagde er mijn botten aan, en ging met witte broek en witte schoenen, zonder gilet met mijn redingote3
aan. En dan kwam er nog een heer net lijk ik. En ik vernam dat het de minister van mijnen van
Transvaal, de Villers was! Ik was dus in goed gezelschap om de “choking” te dragen.

1

keuring
Leopold schrijft per vergissing woensdag in zijn verslag
3
Een “Redingote” is een soort jas. De benaming is afkomstig van het Engelse “Riding coat”.
De jas werd zowel door mannen als door vrouwen gedragen.
2
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Dinsdag 22 februari
Vandaag is er niets bijzonder voorgevallen! Ja toch, we zijn van nacht den evenaar doorgevaren. Ook
is het warm, doch niet overdreven, want er is veel wind, en de hemel is bewolkt. Tot nu toe heb ik nog
geenen schoonen blauwen hemel gezien.’S avonds is het heerlijk op het dek en daarom ben ik gisteren
tot half twaalf opgebleven. Ik heb gisteren ook kennis gemaakt met de heer Wibberley1, algemeene
bestuurder der Rhodesiaansche Railways. Dit is eene goede zaak. Hij zal me een aanbevelingsbrief
geven voor den minister van landbouw van Rhodesia, en een vrijgeleide voor de Railways, zoodat
overal het spoorwegpersoneel ter mijner beschikking staat, om mij al de noodige inlichtingen te geven.
Hij heeft prins Albert gepiloteerd, en is denk ik, ridder der Leopoldsorde. Het is een uiterst lief man.
Nog acht dagen, en dan zijn we in Afrika. Wat zal ik tevreden zijn terug op vasten grond te staan, en
mijnen eigenlijke studiereis te kunnen beginnen. Doch als nu die zeereis me zoolang duurt, wat zal het
dan bij de terugreis zijn?

Op 22 februari 1910 schrijft Leopold ook nog een brief die aan zijn ouders is gericht. De gezondheid
van zijn vader baart hem duidelijk veel zorgen. Hieronder een afbeelding van het briefhoofd.

Atlantische Oceaan 5 graden zuid
22 februari 1910
Beste ouders,
Uwe gezondheid is hoop ik, even als de mijne opperbest. Dit vraag ik alle dagen aan God. Ik denk dat
de ontsteltenis van vader geheel en gansch zal verdwenen zijn. Hij moet zorgen aan ‘s avonds alleen
maar wat lichten kost te nemen, en hij mag niet vergeten dat alhoewel zijn hard2 maar dertig jaar is
zijn lichaam er in de zeventig is.
De reis gaat regelmatig voord. Gisteren zijn we den evenaar doorgevaren, ook hebben we felle en
drukke warmte gehad sinds een tweetal dagen. Er blaasd gelukkig vandaag een frisch windje, dat het
lichaam gansch herzet. Het leven aan boord is nogal eentonig, bijzonder voor mij, daar die zeereis
maar overgang is tot de eigenlijke Afrikaansche reis.
Daar ik nog al wat werk af te maken heb,-en men werkt hier niet zoo gemakkelijk als men wel denken
zou-zal ik u ook niet veel bijzonders over het leven op ’t schip mededeelen. Ik heb aan Marie3 mijn
dagboek gezonden, en als ge in Leuven komt, zuld ge alles kunnen vernemen.
1

De heer Wibberley woonde in 1910 in “Umtali”. Het “plaatsje” Umtali ontstond in 1897 en was in Rhodesië
gelegen (tegenwoordig Zimbabwe) en bestond uit welgeteld 1 straat die van het station naar de bergen liep. De
Heer Wibberley bewoonde het grootste huis van de straat. In 1982 werd Umtali omgedoopt tot “Mutare”. Het is
vandaag met ca. 170.000 inwoners de vierde grootste stad van Zimbabwe.
2
3

Hart
Maria Beeckmans (roepnaam “Mitje”), zijn echtgenote
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Dinsdag aanstaande, 1 maart, komen we in Kaapstad aan. Nog zes keeren slapen, zouden de kinderen
zeggen. En dan begind onze tocht door Zuid-Afrika. Eerst door de Kaap colonie, dan naar Transvaal
en Natal1 en dan eene lange reis door de onmeetbare vlakten van Rhodesia naar Katanga.Ik zal
wekelijks een overzicht mijner reis naar Leuven sturen. Dit zal mijn zondag verzet zijn en kund me
daardoor volgen. Ik heb hier, op ’t schip, vele goede kennissen gemaakt. Onder andere die van de
algemeene bestuurder der Rhodesiaansche spoorwegen, die me een aanbeveling voor den minister van
landbouw heeft gegeven. Zoo zal alles opperbest gaan. Ondertusschen blijf ik uw gans liefhebbende
zoon.
Leopold
Woensdag 23 februari
Veertien dagen reeds! Het schijnt me of we reeds twee manden weg waren. Die zeereis schijnt me toch
zoolang te duren! En ik die de zee niet verdroeg! Ik begon deze morgend wat nerveus te worden.
Daarom heb ik deze namiddag wat aan sport medegedaan, namelijk aan het hanengevecht. Ge moet op
de hukken zitten en dan krijgt ge eenen stok onder de knieën , uwe handen worden samen gebonden en
dan wordt er met twee gevochten in eenen cirkel. Die de eerste er uit is verliest. Het is eene goede
oefening. Ik won eene eerste partij, verloor er eene tweede, zoodat ik zes maal speelde. En dit heeft me
mijne nervositeit doen verdwijnen.
Er is ook nog eene gansche rei spelen geweest van namiddag. Om ter hardst loopen voor kinderen,
patatten rapen voor “ladies”, het hierboven gemeld hanengevecht en geblinddoekt naar malkanders
kop slaan. Het is een geheel verzet geweest. Het weder is overheerlijk vandaag, niet te warm en
lichtjes gewolkt, eene goede zomerdag. Nu, van de hitte hebben we niet teklagen, want ge moet weten
dat we hier onder de equator in volle zomerseizoen zijn. Liefste vrouw, gelijk ik het u vroeger melde
zal ik u regelmatig, na mijnen aankomst in Cape Town, iedere zondag mijne notas sturen. Doch ik
houd er geen dubbel van. Ik zal ze numeroteren. Deze is nummer II. De eerste is uit Madeira
verzonden. Deze zend ik uit Kaapstad. Ge moet alles bewaren.
Donderdag 24 en vrijdag 25 februari
Gisteren had ik geenen tijd om u iets te melden. ‘S morgens heb ik goed gewerkt, en s’ namiddags was
het de voortzetting van ‘t sport. Zaterdag is het prijsverdeeling. Gisteren heb ik door eigen
dommigheid een eerste prijs verloren. Het was “needle race” ofte eenen draad in de naald steken. Ik
was veruit de rapste, maar...ik vergat de naald mede te nemen naar de plaats waar men aankomen
moest. En zoo doende viel ik er neven. Het was maar spijtig voor de lady die de naald vast gehouden
had.
Nu, ik heb ze ‘s avonds getroost met eenen dans met haar te doen. En dan heb ik nog eens gedanst met
miss Wibberley, de dochter van de bestuurder der Rhodesiaansche Railways. Het eerste was een
liefdewerk en het tweede een diplomatisch werk. Daarmede sta ik als een “perfect gentleman” bij mr.
Wibberley bekent. En zoo kwam het, ziet ge dat de dag om was, zonder dat ik het wist. Nu zooveel te
beter, want het duurt nog lang genoeg. Wat zal het een ander leven zijn, als we het land zullen kunnen
doorloopen. Ik maak hier alle dagen nieuwe en goede kennissen. Uit al wat ik hoor, moet ik opmaken
dat Zuid-Africa, waarlijk een land van de toekomst is. En hoe is het met al onze kleine gasten? Ik denk
er toch zooveel aan! Vannacht heb ik van onze Jozef gedroomd. En hoe is het met de bonpapa en
bonnemaman, en met Camille en Maria Goffaerts2 en juffer Lemaigre en Pelagie en Emerance! Doet
ze allen den goeden dag.
1

Natal was van 1843 tot 1910 de naam van een voormalige Britse kolonie. De grenzen van de kolonie zijn gelijk
aan die van de huidige Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal. De Britten claimde Natal op 4 mei 1843 na
de annexatie van de Republiek Natalia. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Natal_(kolonie).
2

Camille en Maria Goffaerts zijn vrienden en overburen
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Gisteren hebben we voor de eerste maal eenen schoonen zonondergang gehad. De hemel was nogal
sterk bewolkt, en de wolken teekende zich bruinzwart op den hevigrood en lichtblauw groen
gestreepten hemel af, terwijl de zwartkleurige zee voor eene heele witte lijn aan den gezichteinder
afgebakend was.
De zonne, achter den horizont weggezonken, wierp ook nog een donkerrode schijn op het onderste
gedeelte der wolken; en door weerkaatsing, kregen degenen die zich in het tegenovergestelde deel van
den hemel bevonden en witter waren, eene roozige tinte. Het was een echte droom.

Foto van een zonsondergang tijdens een cruise naar Zuid-Afrika anno 2009.
De beschrijving van Leopold is treffend! (foto: http://cruises.about.com)

Zaterdag 26 en zondag 27 februari
Het weder is nu opnieuw heerlijk, doch de zee heeft hare kalmte verloren, en wederom worden we
gewiegd den ganschen dag. Neen, die zeereis is me schrikkelijk tegengevallen, en ik kan niet begrijpen
hoe een groot gedeelte der passagiers, die reis alleen voor hun plezier doen. Er is waarlijk zooveel
aangenaam niet aan.
Zie, daar luidt het voor het “Divine Service”1. Zeer eigenaardig, zoo midden in den oceaan, dat luiden
met twee bellen van verschillend tember. Men zou zich in den omtrek van een kloosterkapelle wanen.
Ik ga er van gebruik maken om mijne mis te bidden, en dan vertel ik u nog wat voort.
Zie zoo, dat is weeral afgedaan. Gisteren hebben we een gemaskerd bal gehad, of liever een verkleed
bal. Het dek was geheel opgespannen met zeilen waarop een groot getal vlaggen hingen. Het was zeer
goed gelukt. ’S avonds hadden we concert en uitdeeling van prijzen., ik heb een bon van vijf shilling,
voor mijnen prijs, en daarvoor mag ik iets halen in de barbiershop. Doch niettegenstaande al die
prullen ben ik toch uiterst tevreden van bijna aan wal te zijn. Al ware het maar om u nieuws te kunnen
geven. We zullen juist 16 1/2 dagen gezet hebben van Southampton naar Cape-Town. Voorts is alles
opperbest. Mijne gezondheid is zeer goed, alhoewel ik toch niet verdikt ben. Beste kussen aan allen!

1

Kerkdienst
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Maandag 28 februari 1
God zij gedankt! De laatste dag. Morgenvroeg om 7 uren zijn we op vasten bodem. Het weder is
overheerlijk en de zee opnieuw kalm. En niettegenstaande die kalmte, wordt het schip toch nog
geschommeld. Het zijn onderzeesche baren of liever stroomingen die het schip oplichten. Men is voor
het oogenblik bezig de zakken met de brieven en postpaketten op dek te brengen. Men zou zich nooit
kunnen verbeelden dat de afrikaansche post .zulk belang heeft. Het is een ware berg die geheel het
rechter dek bedekt. En er komen nog maar altijd zakken bij, en bij. Ge moet het gezien hebben om het
te kunnen gelooven.
En nu sluit ik mijnen brief, want ik moet mijne koffers gaan in orde brengen. Ik hoop dat deze u allen
in goede gezondheid zal vinden, met mij is het Goddank opperbest. En ik hoop wel morgen in
Kaapstad, gezond en goed aangeland, mijn dankgebed met het uwe te mogen vereenigen,
ondertusschen, omhels ik u hartelijk, liefste vrouw, alsook onze dierbare kinderen. Zeg hen dat ze
goed braaf moeten zijn, en goed gehoorzaam. Ook den goedendag aan mej. Lermaigre, de papas en
mama’s, de overige familie, Mr. En Mevr. Goffaerts, en de heren van het instituut.
Uw gansch liefhebbende man Leopold

Cape-Town 1 maart 1910
Liefste Vrouw,
God zij gedankt, de zeereis is ten einde. En ons eerste werk, bij het aankomen, was naar O.L.Vrouw
kerk te gaan om God en O.H.Moeder voor de gelukkige overvaart te danken. Want de reis is waarlijk
opperbest geweest, bijzonder als men rekening houdt met het tijdstip van het jaar. We zijn eerst maar
om twee uren namiddag aan wal gekomen, in plaats van om 7 uren. Een tamelijk dikke mist hield onze
boot van de haven verwijderd;en eerst rond elf uren klaarde hij op. En daar kwam dan plotselinks,
door de dikke nevelwolken de top van het Leeuwenhoofd schemeren. Land! Ge kunt u moeilijk den
indruk voorstellen, die het herzien van den vasten bodem maakt, op degenen die sedert twee weken
alleen wolken en water gezien hebben. Donker blauw zwart tekende zich de spitse rots op het witte der
wolken af terwijl hare basis in eenen breede mistige sluier verzonk.

Leeuwenhoofd met in de verte Robbeneiland
Foto: http://www.travelpod.com
1

Leopold schrijft hier, net als hij op 21 februari deed, woensdag i.p.v. maandag
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En stilaan zag men andere rotsen te voorschijn komen, de twaalf apostelen, de tafelberg, terwijl dan
verder ten noorden, het Robbeneiland te voorschijn kwam. En naarmate we dichter kwamen teekende
zich het landschap ook beter af, en eene zonnestraal kwam er wat leven bij zetten. Geheel eigenaardig
wisselden zich de kleuren van het landschap af. Het grijsbruin der rotsen, het witte der wolken en de
zandbanken, het hel groene der begroeide delen, het roode en gele der villa’s en groote gebouwen, het
geelgrijze der zee. Dit alles schakelde zich ineen tot een kleurrijk en eigenaardig landschap. Het
aanlanden zelf liep rap van stapel, en na het bezorgen onzer bagage aan een agentschap te hebben
overgelaten waren we per “cap”, de stad in naar het Royal Hotel.

Kaapstad (Cape-Town) anno 1910

We zijn hier, denk ik, goed gelogeerd. De eigenaar is een Duitsch. Het schijnt zonder complimenten,
en dit gaat me nogal. Nu, aan veel bijzonders zullen we ons zeker niet moeten verwachten. Als het er
zoo maar al doorkan. Het zal later te huis zooveel te beter zijn. Daarna zijn we het kaapsch museum en
den botanieken hof gaan zien, en hebben een telegram naar Brussel gezonden. Ik denk dat ge het
nieuws onzer aankomst spoedig zult ontvangen hebben. En nu ben ik vermoeid en ga niet lang
wachten om me ter ruste te begeven, want morgen is het een dag van reisregelen en men werkt hier
niet zoo gemakkelijk als in Belgiën. Dag liefste, kus eens hartelijk onze lieve kleinen.

De botanische tuin van Kaapstad
Foto: http://cruises.about.com
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2 maart 1910
Ha zoo, dat is nu een ander leven dan het wibbelen op de zeebaren. Nu tenminste kunnen we ons eens
doodmoe loopen. Van morgend ben ik op informatie uit geweest, en ik moet het bekennen, veel beter
ontvangen dan ik wel dacht. We blijven hier waarschijnlijk tot zaterdag of zondag. Morgen gaan we
per automobiel naar de landbouwschool van Elsenburg, en tegen het eind van de week trekken we naar
de oostkant. Van middag heb ik mr. Borshwich, de opziener veearts uitgenoodigd om te middagmalen
en….om informatie te bekomen. En dit heeft goed effect gemaakt. Hij heeft voor mij tal van
telegrammen gezonden op kosten van “His-Majesty’s”.
De reis van morgen blijft naar Elsenburg vastgesteld, om half tien varen we weg. Van middag zijn we
naar de “groote schuur” geweest, het huis van Cecil Rhodes. Het is een prachtig buitengoed aan de
voet van het “Duivelspunt”, eene puntige rots, gelegen. Met eene introductie van Mr. Malan1, de
secretary for agriculture, mochten we zonder moeite de woning afzien. Men vindt er beneden de
bibliotheek met twee vanen uit de Mashonaland krijg2, de eetzaal met portretten van de mannen die
deelnamen aan de stichting der Zuid Afrikaansche Republieken, de saloons aller prachtigst ingericht.
Men vindt op het eerste en eenig verdiep, de slaapkamer van Rhodes en die van Dr. Jameson. Deze
leeft nog, en het is hij die de fameuze raid naar het noorden heeft gemaakt.

De “Groote Schuur” (foto: http://www.life.com/)

1

François Stephanus Malan werd op 12 maart 1871 geboren te Leeuwenjacht bij Paarl (Zuid-Afrika). Hij
studeerde wetenschappen aan de universiteit van Kaap de Goede Hoop en behaalde in 1894 zijn graduaat in
Cambridge. In 1895 keerde hij terug naar Zuid-Afrika en werd uitgever van de Nederlandstalige krant “Ons
Land”. Hij nam ontslag in 1908 en werd minister van landbouw in de regering van John Xavier Merriman. In de
regering van Louis Botha (31 mei 1910-27 augustus 1919) was hij minister van onderwijs. Later werd hij ook
nog minister van mijnen en nogmaals minister van landbouw. Hij overleed in Kaapstad op 31 december 1941.
(Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/F._S._Malan)
2

mislukte opstand van de Ndebele, ook Matabele genoemd, en de Shona bevolking tegen de pioniers in 18961897.
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En ziet, hoe de gang der wereldsche zaken is, het zal waarschijnlijk Botha zijn die in zijne plaats het
woonhuis zal bekleeden. Want ge moet weeten dat al de staten van Zuid-Afrika nu verenigd zijn tot
een bontgenootschap. En het zal waarschijnlijk, volgens algemeen gevoelen, Botha zijn, die eerste
minister zal worden. Nu, ge moet weten “De Vereenigde Staten van Zuid-Afrika” was de droom van
Cecil Rhodes1. En daarom heeft hij de “Groote Schuur” met al de aanpalende eigendommen aan den
staat gemaakt, op voorwaarde dat de eerste minister er zijn verblijf zou nemen. Nu, die eigendom is
een eerste minister waardig. Sub:tropicale plantengroei wisselt er af met die van meer gematigde
streken. Zoo nochtans dat geheel het landschap iets wild, gansch natuurlijk heeft behouden. Bijzonder
hooge dennen, met breede kruinen en talrijke eikenboomen stemmen goed in met de breede en tevens
sture wilskracht die hier leefde.
We bevinden ons hier waarlijk in een historisch tijdstip. Immers het zijn de eerste dagen van de
Vereenigde Zuid-Afrikaansche staten, het Kaapsch volk schijnt den staat van zaken gansch natuurlijk
te vinden. Zal het zoo ook met de Transvalers en Oranje-Vrijstaters zijn. Men denkt algemeen van ja,
vermits het voor de stoffelijke voorspoed beter is. Doch eene zaak bemerkt men zeker. De Engelschen
zijn hier baas.

Cecil Rhodes

1

Cecil John Rhodes (5 juli 1853 - 26 maart 1902) was een Britse imperialist, en de feitelijke stichter van
Rhodesië, dat naar hem genoemd werd, en waaruit later Zambia en Zimbabwe voortkwamen. Hij verrijkte
zichzelf enorm met de natuurlijke grondstoffen van zuidelijk Afrika.Rhodes werd geboren in Bishop's Stortford,
in Engeland. Hij was de zoon van een dominee, en verhuisde naar Zuid-Afrika uit gezondheidsoverwegingen.
Hij maakte al snel winst met mijnprojecten in de diamantmijnen in Kimberley, en hij richtte zijn eigen bedrijf
op, De Beers Consolidated Mines, in 1888. Nadat hij terugkeerde naar zijn thuisland studeerde hij in Oxford,
maar moest terugkeren naar een beter klimaat. Hij stapte in de politiek, en werd lid van het Kaapse parlement.
In 1890 werd hij eerste minister van de Kaapkolonie. Hij werd ook directeur van de Britse Zuid-Afrikaanse
Compagnie. Hij bleef eerste minister tot 1896, na de Jameson Raid in Transvaal.
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Als we terug waren van de groote schuur zijn we den thé gaan nemen in het Mount Nelson Hotel bij
de heeren Paine en Vialaste. De eerste is een Londonsche advokaat, die voor zijne gezondheid reist,
een heel lieve aangename man, met open verstand. De tweede is een Parijsche professor van de Ecole
des sciences Politiques et sociales van Parijs die naar Kimberley gaat, waar hij in de “Beers Cie”, de
Fransche intresten vertegenwoordigd.

Het Mount Nelson hotel

Hij gaat daar voor minstens twee jaar om de politieke toestand te bestuderen. Het is een uiterst
eenvoudig en bijzonder lieve man, van een veertigtal jaren. Op de terugreis ga ik de diamantvelden
van Kimberley met hem bezoeken. Dit zal zonder twijfel uiterst aangenaam zijn. Ge kunt niet
verdenken wat eene macht die de “Beers Cie” hier heeft. Men mag zeggen, dat ze nu nog, en vroeger
was het veel erger, baas is van den politieken toestand in Zuid-Afrika. Ze had tot nu toe recht op vijf
leden in het parlement van de kaap, eigen berlines op de spoorwegen enz…
Geheel eigenaardig ook is het uitzicht van de levende kaapstad. Blanken, zwarten van zuiver ras,
gekruisten van alle graad, half bloede, drie kwaart bloeden naar wit of zwart, indiers, het wemelt alles
door elkaar. En voeg daarbij het wit en de lichte kleuren der vrouwenkleeren, en ge zult u een klein
gedacht kunnen vormen van het eigenaardig uitzicht der straten, bijzonder als ze door een sterk
zonlicht overgoten zijn.
De blanken bekleeden meestal de hooge posten. De negers en half negers komen niet hooger dan
bediende. Meest al de dienstboden zijn zwarten. En zoo ziet men b.v. ’s morgens in de vitrien van een
witgoedwinkel eene zwarte sterk afsteken op het wit van haar eigen blouze, en van de te koop gestelde
waar; of wel ziet men eene elegante, fijn gekleede dame, door eene in ’t wit gekleede kindermeid
gevolgd, en het rozekleurig kindeke dat ze draagt steekt eigenaardig af op de zwarte handen en kop
van degene die ze draagt. Men moet daar waarlijk aan gewoon worden. Men ziet hier ook tal van
malezen, mannen en vrouwen soms op zijn arabisch gekleed.
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Donderdag 3 maart
Vandaag hebben we1 eenen schoonen uitstap gehad. We zijn ’s morgens om half tien per auto naar het
Landbouwcollege van Elsenburg gereden, en het was vijf uren door als we terug waren. Het is één van
de schoonste uitstappen die ik in mijn leven gedaan heb. Van Kaapstad naar Elsenburg rijdt ge in eene
breede vallei van ijzerachtig zand waar alleen de gomboom en de eik kunnen toppen verheffen, terwijl
de armzalige bodem hier en daar wat “quick gras” voedt, dat de kudden der eenige bewoners moet
voeden. Rond de vallei bevinden zich de half begroeide Kaapsbergen wiens koppen zwart-bruin op de
blauwe hemel afteekenen.
Deze toppen zijn soms eigenaardig pyramiedvormig; en deze vorm herhaalt zich zeer dikwijls.
Elsenburg zelf is tamelijk wel gelegen aan het einde der vallei, en men heeft er een buitengewoon
schoon zicht op de zwarte reuzen die het van alle kanten omringen.
De school zelf is een oude duitsche boerderij. Het is, evenals de groote schuur, een zeventiende
eeuwsche gevel, met breede stoep waar men ’s middags en ’s avonds na het eten een praatje voert.
Men voelt, dat de heer die hier leefde, over veel rijkdommen moest beschikken. Onze fijnste 17
eeuwsche en begin 18 eeuwsche gebouwen zijn niet beter afgewerkt dan deze. Men vindt er schoon,
doch eenvoudig beeldhouwwerk terwijl de koperen deursloten, de grendels der vensters, de ijzeren
koffers, de meubels, duidelijk toonen dat hier uitstekende werklieden moeten geweest zijn. Het zijn
echte juweelen.
Maandag 7 maart
Liefste vrouw, ik schrijf u dit uit eene oasis van de noorder Karroo2, Mortimer Station, nabij Cradock,
uit mijn bed. Eerst kus ik u hartelijk als ook onze lieve kleinen. Vrijdag laatst zijn we de Proef
Wijnbouwschool van Constantia te Houtbaai gaan bezoeken. Het is eene allerprachtigste inrichting, de
gebouwen van eene oude duitsche farm. De cultuur liet niets te wensen over en was uiterst belangrijk.
Doch wat nog het schoonste was om zien, was de wijnpres en de kelders.
’s Avonds om half negen, zijn we uit Kaapstad naar Mortimer vertrokken, waar we de geitenteelt gaan
bestuderen (Angora geit). We blijven nu meer dan acht dagen in die uitgestrekte woestijn, die men
Karroo noemt. Ze is in twee deelen verdeeld, door de zwarte bergen, de zuider en de groote Karroo.
Deze staat in ’t noorden in verbinding met de woestijn van Kalari. Die tocht door de woestijn is eene
van de indrukwekkenste die men droomen kan. En wanneer ’s avonds de zonne achter de bruingroene
heuvels wegzinkt dan krijgt men één van de schoonste schouwspelen die men zien kan. De
onmeetbare vlakten, met hunne karig bewaste bodems worden met een rooskleurig licht overgoren. De
tegen overgestelde kruinen der zwarte bergen zijn met een rozig waas omringd waardoor hunnen logge
massas bruin aftekenen. En boven hunne koppen hangt een breede sluier van groenblauw van den
helder blauwen hemel door een rozige gordel afgescheiden. De hemel zelf, daar waar de zonne
wegzinkt, is vlammend. En het roode vuur tekent zich scherp op het hemelsblauw af. En stilaan zinkt
de zonne verder, en vlakten en heuvelen zinken weg in duistere sluiers, die ze welhaast aan het oog
onttrekken terwijl de donkerblauwe hemel met millioenen diamanten bezaaid wordt. En de reiziger
zwijgt, al vreesde hij de indrukwekkende stilte van het schouwspel te storen. En zijne gedachten
dwalen af naar de lieve wezens die hij sedert lang verlaten heeft, en die misschien ook dezelfde sterren
aanstaren, en droomen, aan den geliefden, die om hunne toekomst te verzekeren, hier door die
onmeetbare vlakten dwaalt. En dan doordringen zijne gevoelens de hemelspheer en een gebed stijgt tot
de oorsprong van al dat schoone, een gebed van dank, en eene smeeking om ondersteuning.

1

De uitstap deed hij samen met dhr. Borremans, reisgezel en dierenarts

2

verdorde vlakte

49

In het boek van dhr. Gobin vernemen we dat hij die dag ook een struisvogelkwekerij had bezocht.Op 8
maart reist hij naar Graaff Reinett en Klipp Plaat om op woensdag 9 maart 1910 te Oudtshoorn aan
te komen. Te Oudtshoorn bezocht Leopold één van de belangrijkste plaatsen van struisvogelkweek en
struisverenhandel van Zuid-Afrika.Van Oudtshoorn ging het naar Port-Elisabeth waar hij gedurende
vier dagen een landbouwtentoonstelling bijwoonde. In Port-Elisabeth verblijft Leopold van 11 tot 18
maart. Hij ontmoet daar professor Duerden, verbonden aan het Rhodes college te Grahamstown.Van
de professor bekomt hij heel wat informatie over de landbouweconomie van Zuid-Afrika. Tevens
ontmoet hij er ook veel kwekers van Zuid-Afrika.Op 14 maart stuurt Leopold een zichtkaart naar zijn
schoonvader Jaak Beeckmans naar wie hij schrijft dat het er niet “heet” is maar wel “heet, heet!”

Indische Oceaan, 18 maart 1910
Beste ouders,
Ik zend u mijnen beste kussen uit den Indischen Oceaan. We zijn deze namiddag om half vier uit de
Algoa bai vertrokken en nu varen we naar Durban. Als ge dezen brief zult ontvangen zal ik
waarschijnlijk in Broken-hill zijn . Ik denk daar rond den 20e april aan te komen.

Met de RMS Walmer Castle vertrok Leopold naar Durban
(Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Postcard_RMS_Walmer_Castle.jpg)

Doch, eerst en vooral, hoe gaat het met uwe gezondheid, beste ouders. Ik hoop voorzeker van goed,
zoowel als de mijne die uitstekend is. Wat zal het toch aangenaam zijn wanneer ik nieuws van al die
me dierbaar zijn zal ontvangen. De reis vergaat opperbest. Tot nu toe heb ik geheel de kaap colonie
doorloopen. Het was voor mij eene zeer belangrijke streek omdat de landbouw er geheel pastoraal is.
De boeren laten het vee er op uitgestrekte natuurlijke weiden grazen, en laten alles aan zich zelf over.
Het eenige wat ze daar doen is soms een goed kweekdier aankweken of koopen om den veestapel te
verbeteren. Het is een land dat nog in zijnen kindsheid is. Ook denk ik dat bekwame lieden hier nog
veel toekomst hebben. Doch men moet hier over veel geld beschikken om te gelukken want de
uitgestrektheid der boerderijen is te groot.
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Het gene het meest opbrengt is den kweek van Angora geit en van de struisvogel. Den aard van het
volk is hier goed. De goede klas is engelsch of verengelschd;de lage klas of de landbouwers duitsch, ’t
is te zeggen hollandsch. De eenige talen die hier gesproken worden zijn Hollandsch en Engelsch. De
meeste spreken de twee. Er is hier een hevige strijd voor de gelijkheid der twee talen, en ik denk dat
dit spoedig zal komen, want de engelschen zijn er hoegenaamd niet op tegen.
Te Port Elisabeth zijn we acht dagen verbleven. We hebben er de landbouwtentoonstelling bijgewoond
die nog al belangrijk was. En nu varen we naar Natal. Ik ben blij opnieuw een tweetal dagen op zee te
zijn, al is deze nog al ruw. Ik was een weinig vermoeid van al dat rotsen en botsen, en nu bevind ik me
wederom frisch en uitgerust.
Als ik nu nog eens den boot neem zal het voor de terugreis zijn. Ik denk in ’t begin van augustus terug
in België te zijn. Beste ouders, mag ik u vragen dezen brief, na hem gelezen te hebben, naar
Antwerpen naar papa Beeckmans te geven want op reis heefd men nog zooveel te schrijven; en daarbij
het zou toch hetzelfde zijn. Doet wel den goedendag aan broeder en zusters en ontvang de beste
kussen van uwen liefhebbenden zoon Leopold.
In het boek van dhr. Gobin komen we te weten dat Leopold op 20 maart in Durban aanmeerde en er
een tweetal dagen heeft verbleven. Hij bezocht er o.a. culturen van rietsuiker, thee en de Black
Wattle(soort tanineboom)en deed er een uitstap naar het nabijgelegen Stanger.
Hij schrijft ook een zichtkaart naar zijn echtgenote die hij de koosnaam “Mitje” gaf: “Ik dacht u
vandaag mijnen wekelijkse brief te sturen. Doch de post is gesloten voor de aanbevolen brieven. Ik
zend u dan deze kaart van Durban om u te melden dat alles goed is, dat ge toekomende maandag twee
aanbevolen brieven-nr. 5 en 6- zult krijgen en dat ik u nu eenen gewonen brief stuur. De gezondheid is
opperbest. Schrijf me: Elisabethville, Katanga, via Southampton, Broken Hill (fair suivre).

Port-Elizabeth ca. 1910 1
(foto: André Gobin)
1

Port Elizabeth (kortweg: PE; in het Afrikaanse Oost-Kaapdialect ook wel Die Baai genoemd, wat vaak in het
Engels vertaald wordt als The Bay en in het Xhosa als Ibhayi) is een stad in Zuid-Afrika, in de Oost-Kaap
provincie. Deze havenstad ligt aan de zuidkust van het land aan de Algoabaai op de scheiding van de Indische
Oceaan en de Atlantische Oceaan. Port Elizabeth heeft de bijnaam 'the windy city' (Afrikaans: die winderige
stad). Port Elizabeth is gesticht in 1820 door Rufane Donkin en er kwamen 4000 Britten wonen. De stad noemde
hij later naar zijn vrouw Elizabeth (niet naar Elizabeth I, wat velen denken). Tijdens de Tweede Boerenoorlog
werd in de stad een concentratiekamp voor Boeren (Afrikaanssprekenden) gebouwd, dat vandaag de dag nog te
bezichtigen is. De stad heeft ook z'n eigen lokale vliegveld. Dit vliegveld is uitsluitend voor binnenlandse
vluchten bedoeld. Men is al enkele jaren bezig met het internationaliseren van de luchthaven en er wordt
verwacht dat dit dan binnen enkele jaren het vierde internationale vliegveld zal zijn, na Johannesburg, Kaapstad
en Durban. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Port_Elizabeth
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Op 24 maart neemt Leopold de trein naar Johannesburg. De reis verliep via Pietermaritzburg over
Ladysmith-Standerton. Diezelfde dag stuurt hij uit Pietermaritzburg een zichtkaart waarop hij meldt:
“Van avond vertrek ik naar Johannesburg en kom daar morgen nacht aan”. In Johannesburg bezocht
Leopold het “Laboratorium van Bacteriologie van Pretoria” Zoals we ook in de volgende brief aan zijn
ouders vernemen, kreeg hij een bericht van mr. Chaudoir die hem verzocht zo snel mogelijk naar
Elisabethville af te reizen.
Paschen 1910 (27 maart 1910)
Geliefde ouders,
Ik kom u met dezen eenen zaligen en gelukkigen Paschen wenschen. Ik heb hier van morgend ter
Heilige Tafel genaderd. Wat een aandoenlijke stond! En wat heb ik den Heer vurig gebeden voor onze
goede ouders, en Hem gevraagd dat ze nog lang aan onze liefde bewaren. Ik hoop dat dit schrijven u in
goede gezondheid moge vinden. Wat mij aangaat, ik ben zeer wel te pas.
Ik ben hier vrijdag avond in Johannesburg aangekomen. Zaterdag ben ik naar Pretoria gegaan, en heb
daar nieuws van huis gevonden. Wat was het mij aangenaam te vernemen dat alles opperbest was. Ik
dacht hier acht dagen te kunnen blijven. Doch ik krijg daar juist eenen telegram uit Katanga, mij
verzoekende aanstonds naar Elizabethville op te komen. Ik ga dus van hier morgen vroeg om 10 uren
vertrekken, om woensdag namiddag in Buluwayo aan te komen. Daar blijf ik eenige dagen om mij
volledig voor de reis van Katanga uit te rusten. En dan trek ik op.
Ik zal dan donderdag 7 april in Brokenhill zijn, en waarschijnlijk den 15° april in Congoster. Wat we
dan verder zullen doen, zullen de toestanden zelf uitwijzen. Ik denk in Buluwayo en Brokenhill
nieuws van u allen te vinden. Ik zal u dan daar den volgenden brief schrijven. Ik schrijf u dit in haast,
want de tijd is kostelijk, en er blijft niet veel over om veel te schrijven. Doet wel den goeden dag aan
broeders en zusters, en ontvang de beste kussen van uwen liefhebbenden zoon Leopold.
1 april 1910
Liefste vrouw,
Ik sloot gisteren mijnen brief om zeker te zijn dat hij u op tijds zou aankomen. Want ik vertrek straks,
binnen een uur naar Brokenhill en als ik ginder aankom dan is de mael1 voor Europa al vertrokken. En
hoe is het met u allen, allerliefste vrouw en kinderen? Wat denk ik toch veel op u. Ik mag zeggen dat
ge waarlijk de reis met mij mede maakt, want ik verlies u geenen oogenblik uit mijn gedacht.
In Brokenhill zal ik waarschijnlijk Chaudoir tegenkomen. Ik ontving in Buluwayo van hem nieuws
waaruit blijkt dat hij mij heeft doen opkomen omdat hij spoedig naar België terug wilt. Ik ben eens
benieuwd wat hij allemaal zal aan de hand hebben? Nu, hij heeft mij een schoon deel van mijne reis
doen missen, namelijk Noord Transvaal en Oost Rhodesia. Dit zal ik dan trachten bij de terugreis te
doen. En als het niet kan zijn, dan is het ook goed.
Ne mensch wordt hier zo positief en toegevend dat ge er geen gedacht van hebt. Hier in Buluwayo zijn
de menschen uiterst gedienstig en aangenaam. De stad zelf is schoon aangelegd met breede lanen met
wassche beplant. Doch weinig tropicale planten. Hiet is hier te koud, bijzonder ’s nachts. Van nacht
had ik het niets te warm, en ik had twee dekens op mij liggen. Nu ga ik eerst een stuk eten, en dan naar
den trein.

1

Post
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2 april 1910
Mijne beste kussen uit den trein naar Livingstone. Ik heb vannacht heel goed geslapen, alhoewel ik
wederom met toe vensters hebben moeten rijden, uit oorzaak van het stof. De streek is nu weder plat,
doch tamelijk dicht beboscht. Gisteren avond hebben we eene prachtige zonsondergang gehad, de
schoonste die ik hier al gezien heb. Seffens komen we aan de Victoria Falls. Hier in Buluwayo heb ik
eenen Belg tegengekomen die ook naar Katanga gaat. Een zekere heer Hansen. Hij gaat daar om eene
boerderij te beginnen1.
De boomen beginnen nu wat grooter te worden en het karige gras is bijna 2m.50 hoog. Daar zijn we
aan de Victoria watervallen, de schoonste van heelde wereld, wordt gezegd. Ik moet u zeggen dat ik
een weinig achterdochtig was, want ik heb hier al zooveel bluf op papier gelezen. Doch feitelijk, voor
hetgeen we er van den trein konden van zien moet het een ongezien schouwspel zijn. Reeds van op
zeer verren afstand ziet men de plaats waar de waterval zich bevindt, door eene wolk, die wit op den
blauwen hemel afsteekend aangeduid. Rechts van de lijn ziet men de Zambèze stroom tusschen steile
bruine rotsen, die zijne oevers vormen, in zigzag stroomen, links valt de machtige watermassa met
oordoovend gedruis, in lange pijlers naar beneden, en vormen in de diepte eenen damp van water.
Deze valt verder op naar omhoog als stonde er in de diepte eenen machtigen stoomketel, met breed
geopende kleppen. En in dien damp weerspiegelt zich de opkomende zonne, en talrijke regenbogen.
Het is overheerlijk. En ik denk, alleen de reis van Afrika waardt. Ik zeg “alleen” onder alle oogpunten,
want het overige wat we tot nu toe zagen is verre van al hetgene we in Europa, ja zelfs in ons landeken
te zien krijgen, de karroo uitgezonderd. Die damp, die in weldoenden regen op de naburige plaatsen
valt, herschaapt ze in subtropicale hoven, met weelderige palm en andere boomen. De streek daarna is
wederom eentonig. Hooge stepgrasvelden wisselen af met min of meer dicht beboschte bladeren.
Weinig ondulatie2 in de streek.
Zondag 3 april 1910
Goeden morgend, liefsten allemaal. Wat gaat de tijd rap om. Er is wederom een week voorbij. We zijn
nu juist de Kalwe stroom overgevaren en de morgendzonne komt door den tamelijk dikken mist, die
over het land hangt boren. Ze belooft ons eenen schoonen doch ook warmen dag. Dezen namiddag zijn
we in Brokenhill. We moeten ons al behelpen gelijk we kunnen. Livingstone is hier het terminus der
beschaving. De diningear3 der kaaptreinen stopt daar. En we hebben daarom drij graankiekens, twee
brooden en twaalf eieren medegenomen uit Livingstone. Daarmede hebben we voedsel gehad voor
gisteren en vandaag, want van avond logeren we in het “Grand Hotel” in Brokenhill. De Belg die we
in Buluwayo tegenkwamen is nu bij ons.

1

Het vee dat in Katanga werd ingevoerd komt uit Rhodesië. De eerste kudde, weinig belangrijk nochtans, werd
er door Engelschen ingevoerd. De tweede kudde, een 800 stuks tellend, werd aangekocht door de heeren
Professor Frateur en A. Borremans, gunstig gekend in België en vooral in den Boerenbond. De moeilijke en
gevaarvolle taak deze reusachtige kudde tot in den Katanga te leiden werd toevertrouwd aan een Italiaan, M.
Rainiéri, die zijn taak met de meeste behendigheid uitvoerde. De reis duurde 8 volle maanden. Het vee legde
dagelijks een 10 km. weg af; daarna weidde en rustte het. Het moest ongeveer een honderdtal rivieren
overzwemmen, waarvan enkele 200 m. breed. Rainiéri en zijn wachters moesten goed waken om de leeuwen en
luipaarden te vermijden, welke in groot getal aanwezig waren in de weinig bevolkte streken, welke zij
doortrokken. Bovendien moesten de dieren, welke vermoeid waren of onderwege kalfden, geholpen te worden:
de kalveren werden op groote Transvaalsche wagens geplaatst, zooals fig. 1 er een aanduidt. Na twee of drie
dagen konden zij de kudde volgen. Eindelijk bereikte het, vee de hoogvlakte van Biano en de proef-hoeve van
Katentania, talrijker dan in den beginne, want er werden meer kalveren geboren dan er volwassen dieren
gestorven waren. (Bron:Biografie over Leopold Frateur door André Gobin)
2
3

Golving
Keuken in de trein
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En als we eten ontbreekt er ons niets, dank aan de vriendelijkheid van eenen eenvoudigen egelschman,
die ook naar de congo-star gaat per motocycle, geen slecht gedacht niet waar. Ik vond natuurlijk dat er
bloemen moesten op tafel staan. En aan eene halt van den trein, zag ik juist eenige zinias in ’t wilt
groeien. Ze plukken en in eene lege bierflesch zetten was het werk van nen oogenblik. Doch ze
stonden er maar pas, of de zwarte boy van den treingarde bracht er ons nog een heel deel. De
engelschman had het gezien, en aanstonds den boy uitgestuurd om er meer te plukken! Lief, niet waar,
vrouwtje. Doch daarbij bleef het niet. Hij liet ons thee, tellooren opgelegd fruit en al andere dingen
brengen. Doch wij hebben dan eenvoudig alles bijeengeslagen, en te samen geëten. Ik vergeet nog te
zeggen dat ik in Livingstone van den meester stuart van den zuidertrein, drij flesschen bier, en eene
flesch wijn had gekocht. Het was buiten het reglement. Doch in den nood mag eenieder doopen.

Type trein dat in 1910 in Zuid-Afrika werd gebruikt (foto: André Gobin)

We zijn in perfect goeden staat in Brokenhill aangekomen. Er stonden wel honderd zwarten aan de
statie, en een tiental blanken, ook waren onze pakjes en koffers rap in orde. Het Grand Hotel van
Bulawayo is waarlijk dien naam waard. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is zooveel luxe te maken
in eene plaats waar maar 50 blanken zijn? Het zijn allen afzonderlijke kamers, kleine huizen in eenen
grooten hof. Morgen schrijf ik u er meer over.
Van avond ga ik eene wandeling doen met mr. Borremans en mr. Nottage de agent van de Union
Numère en de Tanganyka Concessions naar den post om te zien of er geen nieuws van mijne
lievelingen is. Mr. Nottage is mijn man. Het is een dierenliefhebber, een jager, een vriend der natuur.
Wat is het aangenaam met hem te spreken, en te samen zijne talrijke photos te bewonderen. Stel u
voor eenen Schuermans in ’t zwaar met breede schouders en breeden baard, diepdoordringenden blik,
en ge hebt den kerel. Lief en gedienstig uitermate. Hij houdt aan zijn Rhodesia , aan zijne honden, aan
zijne wilde beesten. En deze kent hij tot in de kleinste bijzonderheid. Hoe ze leven, waar ze zijn, wat
ze doen. Verwonderd het u nu nog mijn liefste, dat ik gaarne met hem spreek?
In den post eene deceptie. Geen brief van mijne liefste vrouw. Nu ik weet toch dat alles goed is.
Misschien is hij op eene andere bestemming. Geen nieuws, goed nieuws. Dag liefste tot morgen. Ik
vond hier eenen brief van August en Léon en mr. Kempeneers.
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Maandag morgend 4 april 1910
Ik schrijf u van op den rand van mijn bed, omdat dit het gemakkelijkste is. Mijne kamer is voor het
oogenblik uiterst aangenaam, zelfs gezellig. Door de breede opendeur stroomt den frissche buitenlucht
binnen. En daar buiten fluiten en kwelen de vogels in de acacias. Ziet, daar komt juist een wit en zwart
gestreept kwikstaartje op den dorpel van mijne deur zitten om mij gezelschap te houden. Mijne kamer
is geheel rond, omtrent twee meters hoog, en vier meters diameter. De vloer is van vastgestompte
aarde roodbruin. De wanden bestaan, of liever de wand bestaat, want er is er maar één uit stokken en
leem;hij is fijn gewit, spijtig dat het stof hier zoo geel is, en dat men het daarom zoo goed op het witsel
ziet liggen. Het plafond is in zeildoek. Doch daarboven is een rond dak van riet om den regen af te
weren. Van voren, neen dit is niet juist want er geen kant aan mijne kamer vermits ze rond is, langs de
koer zal ik zeggen, is de deur, en daar tegenover een vensterken. Links van de deur, en er boven is de
leem afgevallen, en zoo zijn er daar openingen die het ververschen der lucht verzekeren. Voor het
toepassen der gezondheidsleer is gezorgd.
Er staan in mijne kamer twee ijzeren bedden, zuiver en net. Het zijn twee bedden voor één persoon.
Het stelsel, geheel en gansch in overeenstemming met de moderne opvatting der echtelijke liefde der
lits jummeaux is hier dus ook al ingevoerd. Ja, zelfs verbeterd, want er staat een bed links tegen de
wand, en één rechts. Voor één der bedden ligt een zak. En tusschen de twee bedden, aan de
hoofdeinden staat eene groote keukentafel, en daarop een spiegeltje. Rechts van den ingang een ijzeren
staander, met verlakte waschkom. Daarnevens staan mijn twee ijzeren koffers, de nadere zijn nog in de
statie. Op de tafel liggen mijne jachtgeweren, en pakken kardoezen. En links van den ingang staat
mijne velo en mijn kogelgeweer. Zoo is mijne kamer van binnen. Van buiten is ze minder
aantrekkelijk. Het is een groote witte ronde tronk, met eenen puntigen strooien hoed en boven op die
langsrond den wand een vijftigtal centimeters uitsteekt, op den koerkant, eene hooge en smalle
effenhouten deur. Men ziet aan den vorm van de deur dat dit kasteel speciaal voor engelsmannen
gebouwd is. En zoo staan er een tiental rond een open vierkante plaats, met hier en daar een
acaciaboom. Men zou zeggen een klein negerdorp. En alles te samen vormt dit het Grand Hotel van
Brokenhill. Nu, ik heb hier eenen goeden nacht gehad. In den beginne kon ik niet goed in slaap
geraken. Ik dacht aan alle soorten van dingen, aan huis, aan de reis, aan het nieuw levendat ik nu ging
leiden en ik vond het toch zoo eigenaardig en aangenaam zoo in de grootsche natuur in ene klein
hutteken te slapen, dat de vaak niet wilde komen. En toen hij dan toch gekomen is, heb ik goed
geslapen. En als ik wakker wierd vond ik het opnieuw zoo geestig in eene hut te wonen. Ik houd
waarlijk aan die hut. Vandaag zal ik wat kunnen uitrusten. God zij gedankt. Want die drie dagen trein,
maken u zenuwachtig. Het zal maar morgen zijn dat we zullen kunnen vertrekken.
Brokenhill is een post in Noord Rhodesia, omtrent honderd zestig kilometers van de congogrens. De
grenspost is Luembe. De naam Brokenhill-gebroken heuvel-komt van een roodachtige rotsheuvel, die
afgebrokkeld is. Er zijn hier zoo tal van heuvels in de streek. De streek is min of meer geheuveld, met
hooggras begroeid op de opene plaatsen, en op de andere dicht beboschd. Er zijn hier al tal van
boeren, Afrikanders of Engelschen. Mr. Nottage heeft hier eene katoenboerderij, omtrent 50
kilometers van hier, in eene vruchtbare vallei;er is daar een waterval van 1500 voet hoog, omtrent 450
meters. Als ik terugkom ga ik er naartoe met hem. Als ik terugkom! Wanneer zal dit zijn? Dit zou
kunnen vroeger zijn dan ik dacht. Ik vind hier een brief van Chaudoir me meldende dat hij den 7° in
Luembe zal zijn, op de grens. Daar zal ik bepaald weten wat me te doen staat. In allegeval maak ik een
toer in Katanga1, zelfs al denkt hij dat er niets te doen is.
1

Katanga meet een oppervlakte die tien maal groter is dan Belgie. Rond de mijnstreken heeft de nijverheid een
dichte bewoning meegebracht. Toen de Belgen in Katanga aankwamen was de landbouwproductie er miniem.
De streek was schaars bevolkt en weinig vruchtbaar. De vroegste landbouwuitbatingen waren het initiatief van
enkele buitenlandse, vooral Engelse particulieren. Met de toename van de bevolking werd de
voedselbevoorrading en dus de landbouwproductie een nijpend probleem. Daarom werden er levensmiddelen en
vee geïmporteerd van uit naburige landen, Rhodesie, en uit Baxetseland. (Bron: mededeling door André Gobin)
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Want de inlichtingen die ik hier bekom, schijnen me te toonen dat er veel, en heel veel te doen is. En
ik wil weten hoe de zaken eigenlijk staan.
Liefste, krijgt ge regelmatig mijne brieven. Allen zend ik aanbevolen. Ge kunt zien of ze volgen aan
de datums der opteekeningen. Iedere week zend ik er u eenen. Nu zal het natuurlijk meer onregelmatig
geschieden. Doch ze zullen toch altijd op malkaar volgen. Ik heb er tot nu toe vier van u gekregen.
Twee in Pretoria en twee in Bulawayo. Ziehier hoe ik mijnen tijd ga regelen, natuurlijk kunnen de
omstandigheden er verandering in brengen. Tot 7 april in Luembe(grens) rond den 14° in Congoster,
dan rondreis om rond den 15 juni terug in Brokenhill te zijn. Ik denk dit zeker rond dien datum te
kunnen doen. 18 juni in Bulawayo. Toer in Rhodesia van 14 dagen. Rond den 5° juli vertrek naar Cape
Town en vertrek uit deze stad den 18° om den 6° Oogst in Southampton aan te komen. Ik ga nu een
wandelingske doen rond de stad, tot later.
Woensdag 6 april
Ik schrijf u nu uit Luembe, de grensplaats van Katanga. Ik ben hier gelogeerd bij mr. Flosse, een belg,
de hoofdingenieur van den spoorweg. Ik ben hier gisteren uit Brokenhill aangekomen, na eenen dag
reizen in eenen ouden bak van in Jesuskenstijd. Nu, dit is toch nog beter als niets. Ik heb hier mr.
Chaudoir gezien. Als ge dezen brief zult ontvangen hebben, zal hij u misschien al een bezoek gebracht
hebben, en u verteld dat het mij opperbest gaat. God zij gedankt, mijne gezondheid is opperbest. En nu
ik in volle lucht ga leven, zal ze zeker niet slechter worden. De streek is hier dezelfde als meer ten
zuiden. Dicht beboscht, met hier en daar eene kleine open vlakte. De grond is rood, tamelijk zandig,
doch niet slecht. We gaan hier eene plaats zien die misschien zou kunnen dienen om eene boerderij te
beginnen.
Vrijdag 8 april
Ik heb eindelijk wat tijd om u wat langer te schrijven. De andere dagen heb ik besteed aan het
onderzoek van de streek en van het vee. De vallee van de Luembe heeft sommige deelen die voor de
cultuur kunnen aangelegd worden. En de produkten die men hier winnen kan zal men gemakkelijk
kunnen vervoeren. Want dit is de groote zaak: het vervoer. En ,alvorens men dit heeft zal men niets
goed kunnen verrichten. Ik heb eergisteren en gisteren den geheelen dag met den microscope gewerkt,
om eenen troep schapen te onderzoeken, die hier door mr. Flosse ingebracht was. Spijtig te moeten
bestatigen dat zij door de Nagana1 aangetast waren.

De geiten integendeel lukken er goed. En de kudde van mr. Flosse is waarlijk schoon. Mr. Chaudoir
heb ik maar een oogenblik kunnen zien; en feitelijk ik heb er niets van vernomen. Hij was haastig om
terug naar huis te gaan; en daar hij hier in het regenseizoen kwam; heeft hij bijna niets kunnen
verrichten. Het was me waarlijk onaangenaam mijne reis in Rhodesia tot later te hebben moeten
uitstellen in deze omstandigheden.

1

Nagana is een ziekte die wordt overgebracht door de Tseetseevlieg Op Wikipedia lezen we hierover het
volgende: Tseetseevlieg is een algemene aanduiding voor een aantal vliegen uit het geslacht Glossina,die zich
met bloed voeden. Ze komen voor in Afrika. Hun betekenis is vooral gelegen in hun rol als vector (overbrenger)
van verschillende vormen van trypanosomiasis bij mensen en bij vee. Deze parasieten veroorzaken bij de mens
de gevreesde slaapziekte, bij vee een ziekte die nagana heet. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tseetseevlieg
Dank zij de ontginningen in het Zuiden van den Katanga, welke uitgevoerd werden door spoorwegen en mijnen,
en het snel verdwijnen van het grof wild, wordt de tsétsé-vlieg, zoo gevaarlijk voor de huisdieren, geleidelijk
uitgeroeid. (Bron: mededeling André Gobin)
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Nu, het best is om philosoof te zijn en de zaken te nemen gelijk ze zijn.
Ik ga waarschijnlijk morgen naar de Congostar vertrekken. Mr. Chaudoir heeft daar eene boerderij
gekocht en ik ga ze herinrichten. Vandaar zal ik dan verder optrekken. Ik zal u uit Elisabethville
schrijven hoe mijne reis verder geregeld zal worden. Het regent hier fel sedert we hier aangekomen
zijn, het is het overgangsseizoen. Binnen eenige dagen begint het droogseizoen, en dan is het
overheerlijk schijnt het. We genieten hier een gulle gastvrijheid bij mr. Flosse. Die heer is de goedheid
zelf.
De tijd is kostelijk liefste. Ik kus u hartelijk, en al onze lievelingen, wel honderdmaal. Ik hoop van u
allen nieuws in de Congo-Star te hebben. Zend uwe brieven: Elisabethville, Katanga via Cape TownBrokenhiel. Nogmaals honderden kussen van uwen liefhebbenden man Leopold; den goedendag aan
Emerence, Pelagie, Mej. Lemaigre, en de menschen van achter.
In het boek van dhr.Gobin vinden we volgende passage dewelke Leopold in 1911 publiceerde in
“Onze Kongo”. Het geeft ons een idee welke hindernissen Leopold tijdens zijn reis moest overwinnen
en hoe het gesteld was met het wegennet in Zuid-Katanga:
“Dragers, ossenwagens en andere vervoermiddelen”
“In alle geval, op dit ogenblik bestaat er nog altijd maar een spoorweg: die van Broken Hill naar
Elizabethstad. Wie verder het land in wil moet zich behelpen met dragers of, als ’t kan, zich bedienen
van ossenwagens. Van Kongo-ster uit gaat de reis te voet, met een gevolg van een dozijn of een paar
dozijn negers die de tent, de koffers, en de eetwaren zullen dragen. Wie goed kan fietsen, en er
desnoods niet tegen opziet zijn rijwiel zelf een tijdje te dragen, als de weg door een moeras of over een
rivier voert, zal van zijn fiets veel dienst hebben, vooral als de reis plaats grijpt in het droge jaargetij.
Overigens moet men dan den reisweg vooraf goed kennen, er staan immers geen palen aan de
kruispunten. Wegwijzerszouden anders in Katanga nog meer dienst bewijzen dan hier.
Weliswaar hebben de negers een middel dat zoo eenvoudig is als praktisch, om aan te tonen langs
waar ze getrokken zijn.Overal waar twee of mee wegen uiteenlopen leggen ze enige groene
takjesdwars over die baan die zij niet inslaan, tot waarschuwing voor diegenen die volgen. Ja, en van
velo’s gesproken, kan ’t misschien zijn nut hebben hier ook zo’n groen takje neer te leggen tot
waarschuwing: wie er één meeneemt naar ginder, zal wel doen er een speciaal stevigen te laten maken,
-geen ruiter zoo flink of hij tuimelt wel eens! En met dubbel snelheidsraderwerk, voor het rijden in
vlakke streken en voor ’t rijden in bergland. De trappers zoo hoog mogelijk van den grond.
Men zorge verder ook voor een gerieflijken bagage-zak, van sterk linnen, tussen het raam gehecht;
boven het voorste en het achterste wieleen kleine verplaatsbare verlenging met riemkes, komt ook
bijna dagelijks van pas. Motorcycles kunnen thans nog geen dienst bewijzen, de wegenis is te slechte
en naphta is moeilijk te bekomen.
Een fiets levert het voordeel op dat men de dragers twee of drie dagen op voorhand kan voorop
zenden,of ze twee, drie dagen zelf vooruitrijden tegen het einde der reis. Zelfs voor wie tijd heeft is het
rijden per velo bijzonder aangenaam, omdat men zich dan minder vermoeit. En als men kalmpjes
aanrijdt zijn er altijd van de dragers die liever met het geweer van den blanke den velo achterna lopen,
dan met een twintigtal kilogram vracht den weg af te stappen. Voor hen die maar eerst in de streek
aankomen is het raadzaam nooit anders te doen: verloren lopen kan levensgevaarlijk worden.
Alleen in het westen-in de steken op den linkeroever der Lualaba, en op de Biano~hoogvlakten-kan
men gebruik maken van enen ossenwagen. Daar allen is er vee, in de andere streken kan het vee ’t niet
uithouden. De enige boeren die er reeds gevestigd zijn, zullen u dan tegen vergelding van hun
ossenwagens gebruik laten maken, als ze zelf met hun gespan iets te vervoeren hebben in de richting
die gij moet volgen. De middelen van verkeer zijn dus, over het algemeen, nog primitief. Ook is men
van verschillende zijden bezig dit belangrijk vraagstuk te onderzoeken.Het aanleggen van een kleinen
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buurtspoorweg, met één of twee sporen, die de bijzonderste mijn- en landbouwstreken met elkander
zou verbinden, of ook het invoeren van automobiles voor het vervoer van mensen en goederen,
zouden, samen met het leggen van goede wegen, machtig veel bijdragen tot de spoedige ontginning
van het land.
`De wegen! Zeker, ik geef gaarne toe dat het bouwen van grote en kleine spoorbanen veel zal
verbeteren; maar gewone goede wegen voor 't rijden en 't gaan blijven niettemin hoofdvereiste. `En als
we nu toch op het kapittel zitten van de wegen in Katanga, laat de welwillende lezer zich voorop in
zijn uiterst toegeeflijk goed humeur stellen: neen, van een fatsoenlijken harden kasseiweg, laat staan
van een gladden macadam, kan hier geen spraak zijn. Later misschien. Meer dan een goeden aardeweg
mag niet verlangd worden. Ongelukkig ontbreken ook die er nog voor `t ogenblik. In zake, wegen
blijft nog alles te doen. En ook in zake bruggen. Bruggen, echte bruggen, ontbreken nog volkomen.
Enige bamboe-matten, meestal nog half weggespoeld, mogen toch op dien naam geen aanspraak
maken. Dat ware te veel pretentie! Ook niet de omgehakte boomen, die dwarsdoor de rivier liggen van
den enen oever tot aan den anderen, als bijvoorbeeld de 'brug' over de Kafulo, op de Prinsenbaan! Dat
is allemaal goed en wel zolang de streek maar door enige vertegenwoordigers van handels- of
nijverheidsmaatschappijen bereisd wordt. Maar zohaast er spraak van is het land door Blanken te laten
in bebouwing brengen moet er voor iets beters gezorgd worden.
`Er bestaan nochtans enige wegen, brede voetpaden zal ik zeggen. Vooreerst de Prinsenbaan van
zoeven die van Sakania, de grensplaats, over Chinsenda, Kilangala en Dilenda naar Kongo-ster loopt,
waar ze zich in tweeën splitst: Een vertakking loopt van de Kongo-ster naar Kambove, een andere naar
Lukafu. Deze weg werd aangelegd toen Prins Albrecht zijn omreis door Kongo zou doen: en vandaar
haar mooie naam. `De reden waarom de Prinsenbaan te Kongo-ster in tweeën splitst, is dat er eerst
beslist was dat Prins Albrecht van Kongo-ster naar Kambove zou gaan. Maar op 't laatste ogenblik
kwam er verandering in het programma, en men ontving in Katanga het bericht dat Z. K. H. niet over
Kambove, maar over Lukafu zou doortrekken. Wat kon men nu toch anders nog doen dan ‘sitôt, sitôt’
de hand aan `t werk slaan, en een nieuwe baan gereed maken. Al wie een hak kon hanteren werd
opgetrommeld en men hakte en men houwde, dat de stukken er af vlogen, om het neger-pad van
Kongo-ster naar Karmbove te herscheppen tot een baan Z.K. H. waardig. Gelukkig was men nog op
tijd klaar. 't Is jammer dat men de overheid van Katanga niet liever in de onwetendheid heeft gelaten
van de verandering in het reisplan. Prins Albrecht, wel is waar, had dan verscheidene malen door beek
en moeras moeten plonsen, maar zijn sterk gestel zou daaronder niet geleden hebben, en dan had hij
zich persoonlijk kunnen overtuigen, wat het moet zijn voor een gewonen sterveling welke die
ongebaande streken door te trekken heeft, en het maken van goede, wegen zou dan in hem voorzeker
een warmen voorstander gevonden hebben. Na zijn doortocht hebben de hakken en houwelen echter
weer gerust en, toen ik er over kwam, was van de gemakkelijke « Prinsenbaan » niets anders meer te
bespeuren dan een woest, verwilderd pad, van tijd tot tijd versperd door omgevallen boomen, terwijl er
van de brugjes in bamboe veelal niets anders overschoot, dan de herinnering aan hun vluchtig bestaan
en korte glorie.
`De baan, die Lukafu over Ruwe met Lulua verbindt, is beter en er loopt ook nog een andere van
Musofi naar Lukafu, en een derde van Lulua naar Sakabinda. Ze zijn van een tot twee meter breed, de
bamboe-bruggen zijn in goeden staat onderhouden waar de weg een beek kruist, en in de meeste
moerassen zijn dijken opgeworpen, zodat men ten minste droogvoets er overheen kan. Dit wil nu wel
niet zeggen dat het boulevards zijn! Neen het blijven toch maar verbrede negerpaden, maar met weinig
onkosten zou men ze kunnen herscheppen tot oprecht goede wegen.
`En de wagenweg dan, of 'route des chariots' ! Ik stelde mij dien vroeger voor als een brede baan,
opzettelijk voor het vervoer per rijtuig aangelegd. Hoe zal ik mijn ontgoocheling in woorden
uitspreken ! Een eenvoudig karrenspoor. Er is zo'n karrenspoor dat begint op de boerderij der
Tanganyika M.-ij in het diepste der Pande~Vallei (de vallei waar zich de Post van Kapiri in bevindt)
en die over de Biano-hoogvlakte naar de Lualaba loopt. De wagens zijn eenmaal tot Ruwe geweest.
Doch nu gaan ze niet verder meer dan een kleine dagreis 'van de Lualaba. Een ander karrenspoor loopt

58

van Sakabinda (op de Zuider-grens) naar Ruwe. Het is gebaand door de wagens die het getuig voor de
goudmijnen van Ruwe, en de voedingsmiddelen van ene in Sakabinda gelegen boerderij voor de
bevolking van Ruwe hebben aangebracht. Daar er nu te Ruwe geen andere bevolking meer blijft, dan
de personen die het materiaal moeten bewaken, is het vervoer nu gestaakt. Voor voetgangers zijn die
hobbelige wagensporen uiterst vermoeiend, voor 't fietsen volkomen onbruikbaar'.
Levenswijze
In algemenen regel leeft men in Katanga zoals in alle subtropische streken, veel in de open lucht.
`Buiten Elizabethstad overigens, waar nu koortsig gewerkt wordt om al wie aankomt zoveel mogelijk
onderdak te kunnen bieden en waar tal van voorraadwinkels de nodige levensmiddelen en het gewoon
gerief te koop stellen, is het leven heel aartsvaderlijk. In de posten is er gewoonlijk een lemen woning
om den nacht door te brengen, en voor het overige leeft men onder de tent. Buiten de Kongo—ster heb
ik geen stenen huizen ontmoet, en in de Kongo—ster en te Elizabethstad zelve vindt men zeer vele
lemen woningen met een strooien dak. Wat men er ook aantreft zijn tal van verplaatsbare woningen. In
al deze plaatsen zijn nu allerlei verse levensmiddelen als vlees, eieren, groenten te krijgen. Maar
verder het land in moet men zich tevreden stellen met opgelegde eetwaren, of met wild, als een
gelukkig toeval U wild binnen schot voert. Langs de grote rivieren is in de negerdorpen soms vis te
bekomen, verse of gerookte.”

Elizabethville woensdag 20 april 1910
Beste ouders,
Ik zend u mijne beste kussen uit Elizabethville waar ik verleden woensdag aangekomen ben. Mijne
gezondheid is God zij gedankt opperbest. En ik verzoek aan Hem hetzelfde voor u. Mijne reis is tot nu
toe heel goed verloopen. En dit voortdurend leven in open lucht doet me veel deugt. Er is hier in de
Congo-Ster nog niet veel te zien. Ik dacht hier eene kleine stad te vinden. Doch feitelijk is er niets dan
eenige bamboehuizen en twee of drie steenen. Dit komt omdat de middelen van vervoer zeer slecht
zijn. Als den ijzerenweg zal af zijn, dan zal men gemakkelijk alles tot hier kunnen brengen. De streek
is zeer rijk, met alle soorten van delfstoffen, bijzonder koper. Daar ziet men heele bergen van. De
grond is ook goed voor cultuur doch, ongelukkiglijk sterk beboschd. Een teken van de rijkheid van de
grond. Ik heb gisteren, op eenen verkenningstocht, menige boomen van eenen meter diameter
gevonden. De kwestie zal zijn van een goedkoop middel te vinden om de bosschen uit te roeien. Dan
zal er hier veel geld te verdienen zijn met landbouw. De prijs per ton mais is tegenwoordig rond de
700 frs. ’t Zij 70 frs. Per honderd kilo! Dit zal natuurlijk zoo niet blijven. Doch na het openen van den
ijzerenweg zal men toch nog altijd 250 frs. per ton betalen. En daarvoor kan men boeren. Ik schat dat,
eer het een jaar van hier is, men hier ruim 3000 kilogr. graan per dag zal verbruiken.
Ik denk hier tot het begin der toekomende week te verblijven. Dan ga ik verder op naar Kambove, van
daar naar Ruwe en Lulua. En dan kom ik waarschijnlijk terug over Musofi naar de Star. Zoo zal ik
gansch Katanga doorkruisd hebben, en weten van wat er kwestie is. Ik denk van in augustus te kunnen
terug in België zijn als alles goed gaat. Gelief zoo goed te zijn dezen brief aan papa Frateur mede te
deelen. De tijd is nzoo hard, en over zes uren is het donker en dan kan men niets meer doen.
Ontvang ondertusschen mijne oprechte kussen. Uw liefhebbenden Leopold.

Congoster, 26 april 1910
Beste ouders,
Alles gaat voortdurend goed. Mijne gezondheid is opperbest. En ik denk wel dat het met u allen
hetzelfde is. Morgen vertrek ik naar Ruwe, en ik hoop binnen twee maanden vandaar terug te zijn.
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Als ge deze kaart ontvangt kunt u nog eens naar Elizabethville, Katanga, via Broken Hill schrijven.
Daarna schrijft ge poste restante Cape Town via Southampton. Het regenseizoen is bijna voorbij. Het
is hier lijk de zomer in België. De dag is warm; de nacht koel. Ik denk rond den 18e juli uit Kaapstad te
kunnen vertrekken, en rond half augustus in België aan te komen. Ik zal u nu niet dikwijls meer
kunnen schrijven. Beste kussen, ook aan broeders en zusters, bijzonder aan mijn peetje, van uwen
liefhebbenden zoon Leopold.

Op 1 mei 1910 schrijft Leopold een postkaart naar zijn ouders van op een bivakplaats in de buurt van
Congo-Ster. Hij schrijft hierover het volgende:
Een dezer dagen hebben we eene schoone Impala, eene soort van hert, geschoten. En ieder heeft er
zijn paard van gehad. Op ’t oogenblik flikkeren er een tiental vuren in den omtrek, en het effect is echt
tooverachtig. Woensdagavond ben ik in Kambove. Daarblijf ik eenige dagen, en dan ga ik naar Ruwe
en Lulua. Eene reis van een tiendal dagen gaans. Mijne gezondheid is voortdurend goed, en ik hoop
dat het met u allen hetzelfde is.

De impala (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Impala_(xndr).JPG)

Na de brief van 26 april is het bijna zes weken stil. Het zoontje van Leopold overleed op 5 april 1910.
Het kindje, dat ook Leopold heette, werd amper drie maanden oud. De enkele brieven die Leopold
over deze dramatische gebeurtenisnaar zijn echtgenote schreef behoren tot het privé-archief van de
familie Frateur-Beeckmans(informatie André Gobin). Op 12 juni en 4 juli 1910 schreef Leopold twee
brieven naar zijn ouders waarin hij zijn terugkomst aankondigde.
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Bulawayo, 12 juni 1910
Beste ouders,
Het is hier zondag vandaag, want het is de verjaring van den geboortendag van Cecil Rhodes, de
stichter van Rhodesia. Zoodat alles gesloten is. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken om, per auto,
naar Rhodes graf, in de Matopo heuvels te gaan en tezeldertijd de boerderij van Hull te zien, eene der
beste van Rhodesia.

Graf van Cecil Rhodes in de Matopo heuvels van Zimbabwe
(Foto: http://matabelelandfreedomparty.org/history.php)

Zondag laatst ben ik hier aangekomen. Onderwegen heb ik de gelegenheid gehad de wereldberoemde
watervallen van Victoria te zien. Ik ben te voet van Livingstone tot aan de watervallen gegaan, eene
wandeling van eene goed uur goed stappen-10 kilometers-. Ik was daar om 9 uren, en daar de trein
maar eerst om 12 uren aan de Victoria Falls was, had ik drij uren om dit prachtig natuurwonder te
bezichtigen en te bewonderen.
De pracht van dien waterval gaat waarlijk alle gedacht te boven. Het antwerpsch woord kolossaal is
niet machtig genoeg om den uitdrukking weer te geven. Stel u voor eenen stroom 1600 meter breed, in
eene kloof neerstortende van 400 voet diep, en ge zult u min of meer kunnen verbeelden wat het zijn
moet. Het is onbeschrijflijk schoon. Ik heb een twintigtal goede photografieën die u zullen toelaten een
gedacht te vormen van dit prachtige schouwspel.
Zondag vertrek ik naar Kaapstad, en van daar naar huis. Ik denk den donderdag 17 oogst in Antwerpen
aan te komen. Ik hoop u allen in zeer goeden gezondheid weder te vinden. Want sedert veertien dagen
heb ik geen het minste nieuws meer ontvangen. Ik hoop er goed in Kaapstad te vinden. Nu, tot binnen
eenige dagen. Zend a.u.b. dezen brief door naar Antwerpen zoo haast mogelijk. Beste kussen van
uwen liefhebbenden zoon Leopold.
4 juli 1910
Beste ouders,
Ik heb u in den laatsten tijd niet veel geschreven, omdat ik wist dat Maria u mijne nota’s zond, en ge
aldus al het nieuws ontvangt. Ik ben nu voorgoed op de terugreis. Morgen vertrek ik van hier naar
Luembe-de grens-en vandaar sanderendaags naar Brokenhill, om dan verder zoo haast mogelijk naar
zuid Rhodesia te gaan. In alle geval vertrek ik den 20e juli uit Kaapstad, en hoop u allen binnen eene
goede maand in goede gezondheid weder te zien.
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Ik ben nu wat hersteld van de harde beproeving die God me overgezonden heeft, en heb ze, met volle
onderwerping, voor uw aller behoud en voor het welgelukken van het beschavingswerk van den
Congo opgedragen. Mijne gezondheid is uitstekend, en ik hoop van u allen hetzelfde. Volgens Marie
schrijft, komen we langs Harwich af, zoodat ik in Antwerpen zal aanlanden.
Ik hoop u daar in goede gezondheid te kunnen omhelzen. In afwachting doe ik het reeds van verre.
Uw liefhebbenden zoon Leopold.
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Bijlagen

Kaart van Katanga uit het jaar 1910 waarop we de reisroute van Leopold kunnen volgen
(Foto: André Gobin)
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Leopold overleed in familiekring te Bekkevoort op 15 maart 1946.
Hij werd begraven in het familiegraf Frateur-Beeckmans te Heverlee (foto: Agnes Deckers)
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EEN HEILIGE UIT DE RUPELSTREEK
DE GEBOORTEPLAATS VAN SINT-RENILDE
DE CONTROVERSE
Tot aan de 13de eeuw behoorde het tot de bevoegdheid van de plaatselijke bisschop een gestorven gelovige van
zijn diocees heilig te verklaren. Ter motivatie werd dan bij die plechtigheid eerst een vita of levensbeschrijving
voorgelezen, waarin alle deugden en de reeds gedane wonderen van de nieuwe heilige omstandig werden
opgesomd. Daarna plaatste men de opgegraven stoffelijke resten in een schrijn op het altaar. Dit noemde men
de elevatio of verheffing, soms ook de translatio of overbrenging, hoewel die term vooral slaat op de
overbrenging van de relieken van de ene plaats naar een andere. Vandaar de voor ons nu archaïsche
uitdrukking: tot de eer van het altaar verheven. Een restant van dit gebruik vinden we nu nog terug in de
metropool te Mechelen en de hoofdkerk van Bergen (Mons), waar de fraai bewerkte reliekschrijnen resp.van
Sint-Rombout en Sint-Waltrudis boven het altaar hangen.

Reliekschrijn van Sint-Rombouts
(Foto: http://www.skywalkmechelen.be/nl)

De levensbeschrijvingen of vitae van de Merovingische heiligen1 , die in het begin van de christianisering in
ons gewest hebben geleefd, werden in de scriptoria der abdijen dus niet direct, soms eeuwen na hun dood
geschreven. Volgens onze hedendaagse normen zijn ze meer legendarisch dan historisch correct, hoewel zij
onmiskenbaar en algemeen aanvaard een zekere geschiedkundige waarde hebben. Zo is ook de Vita Renildis
zeker geen wetenschappelijk historisch werk, maar "een zuiver sacrale literaire productie2, waarin volgens de
jezuiët en bollandist Coens "wel enkele historische gegevens zijn verwerkt, volgens de toenmalige kennis en
opvatting van de reële geschiedenis3.

1

L. VAN DER ESSEN,Etude critique et littéraire sur les VITAE des saints mérovingiens, Louvain 1907

2

HM 112

3

CS 373
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