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Pater René van Looy MSC, geboren op 22 november 1939 te Sint-Katelijne-Waver, is 

Missionaris van het Heilig Hart, heeft zijn thuisbasis in het klooster aan de Te Boelaerlei in 

Borgerhout. Hij is priester gewijd in 1967 en vertrok vijf jaar later als missionaris naar 

Brazilië. Aanvankelijk was hij actief in de zuidelijke deelstaat Parana, Argentijns-Uruguees 

grensgebied, in een eerder Europees klimaat en met een comfort, dat naar eigen zeggen, 

nauwelijks moest onderdoen voor dat van thuis. Op eigen verzoek, werd Van Looy nadien, 

samen met twee confraters, uitgestuurd naar het noorden, een zuiderse uithoek van de staat 

Bahia. Sedertdien was en is Van Looy op tal van plaatsen actief, maar het was wel uit met het 

comfort. Hij zet zich in voor de Braziliaanse straatkinderen. Jaarlijks komt hij met vakantie 

naar Borgerhout en bij die gelegenheid bezoekt hij dan telkens de Sint-Lambertusparochie in 

Gestel, die al vele jaren, onder impuls van de pastoor E.H. Jan van Rompaey, het werk van 

pater Van Looy financieel ondersteunt. Voor de kerkgangers in Gestel elke keer een 

gelegenheid om te ervaren dat zij een diepgelovige, bezielde en gedreven missionaris kunnen 

steunen, niet alleen financieel maar ook door gebed, waarnaar hij uitdrukkelijk vraagt. Pater 

René van Looy is dus intussen 71 jaar, maar hij spreekt niet over zijn pensioen. Hij gaat 

gewoon door met zijn werk, naar ik vermoed, tot hij niet meer zal kunnen. En zelfs tijdens 

zijn jaarlijkse vakanties is hij bereid om in te springen waar nodig, zoals enkele jaren geleden 

toen de pastoor van Gestel in het ziekenhuis moest opgenomen worden na een val, 

uitgerekend op het ogenblik dat pater Van Looy uit Brazilië arriveerde. Hij heeft dan enkele 

weekends de meeste eucharistievieringen voor zijn rekening genomen. 

 

Missionarissen mogen dan al ver van huis en bij vreemde volkeren actief zijn, toch zijn zij in 

staat om ook in hun land van herkomst invloed uit te oefenen op de inzichten en de inzet van 

de christenen. Toen ik in het tweede jaar van de Latijn-Griekse humaniora zat in het 

Xaveriuscollege te Borgerhout, nodigde onze klasleraar, Pater Vanderdonckt S.J., een 

confrater – missionaris uit Japan uit om in de klas te komen spreken. Ik ben de naam van de 

missionaris al lang vergeten, maar hij heeft niettemin veel indruk gemaakt, want ik geraakte 

zo gefascineerd door Japan dat ik het ene boek na het andere over dat land begon te lezen en, 

mij in mijn puberale jongensdromen, zowaar voornam om er een boek over te schrijven. Van 

dat boek is uiteraard niets in huis gekomen, maar je kan in mijn bibliotheek toch nog altijd 

merken dat ik ooit iets met Japan heb gehad. 

 

Enkele jaren later werden wij aangesproken door het werk van pater Michaël Windey S.J. en 

putten wij ons elk jaar gedurende een week uit om tijdens de missiespaarweek zoveel 

mogelijk geld in te zamelen voor zijn dorpen in India. En dat uitputten mag je gerust letterlijk 

nemen, want in het weekend volgend op de missiespaarweek ergerden de voetbalcoaches van 

Oxaco zich mateloos aan het gestuntel van de jonge spelers die een hele week te weinig 

geslapen hadden en onregelmatig en vet gegeten hadden. 

 

Wie missionarissen over hun leven en werk hoort praten, kan er moeilijk onverschillig voor 

blijven. Hun gelederen dunnen uit, zodat de kansen dat je er nog rechtstreeks mee in contact 



komt afnemen. Bovendien hebben veel te veel parochies zich exclusief georiënteerd op 

organisaties, genre Broederlijk Delen, die in het kader van de modernistische kerkdestructie 

de christelijke missionering ingeruild hebben voor politiek activisme van bedenkelijk allooi. 

Bernard Henry en het Davidsfonds bieden de gelegenheid om alsnog kennis te maken met 20 

mannelijke en vrouwelijke missionarissen, via de bundeling van hun korte, maar stuk voor 

stuk aangrijpende levensgeschiedenissen. Pater René van Looy is er daar een van, maar dat 

had u al begrepen. Pater Gustaaf Hulstaert, ook al een Missionaris van het Heilig Hart, 

waarnaar ik verwees in mijn bijdrage “Petits vicaires” (1), komt eveneens aan bod. Deze 

autoriteit van het Lomongo, taal van het Mongovolk in Congo, werd geboren in 1900 en 

overleed in 1990, twee jaar nadat Bernard Henry het vraaggesprek registreerde. Het boek met 

de twintig interviews werd uitgegeven in 2004, zodat u al onmiddellijk kan vaststellen dat het 

een vrij lang productieproces gekend heeft. Spijtig genoeg heb ik het als recensent dan ook 

nog eens jaren laten liggen vooraleer het te lezen en te recenseren. En dat betreur ik zeer, want 

Op trot voor God is een steengoed en beklijvend boek. Maar wees gerust, ik heb het nog 

even geverifieerd, het is nog verkrijgbaar en dus behoudt ook deze recensie haar volledige 

zin. 

 

Ik bespaar u het lijstje van de 20 missionarissen die aan bod komen. U moet maar van mij 

aannemen dat alle levensbeschrijvingen boeiend zijn en de moeite waard om ze te lezen, zelfs 

al kan men van sommige missionarissen aanvoelen dat ze niet zo rechtlijnig zijn in de leer. Ik 

verwijs nog naar scheutist Jan van Cauwelaert, geboren in 1914, die bisschop werd in Congo 

en zich daar, samen met andere missionarissen, inzette voor de bevordering van de inlandse 

culturen en voor onderwijs in de taal van het volk in het lager onderwijs. (blz. 160 - 161). Ook 

naar de in 1942 geboren Leo Verheyen MSC, die na een missie in Congo nu actief is in het 

Brusselse straatapostolaat. En tenslotte naar de scheutist Vic Margot (1924 – 2003), die 

missionaris was in Brazilië en Japan en over heimwee verklaart wat volgt: “Vaak wordt me de 

vraag gesteld of ik ooit heimwee heb gehad in Canada, Brazilië of in de Oriënt. Mijn 

antwoord is: altijd. Dat is toch eigen aan het missieleven? Heimwee naar Vlaanderen en mijn 

onvergetelijke Brugge. Maar ook heimwee naar Canada, naar Nippon en Brazilië. Naar mijn 

zeshonderd kinderen van Morgenster, waarvan zovelen Vitor heten. Overal liet ik mijn hart 

zonder grenzen. Maar vergeten we Augustinus niet, die het al profeteerde: “Ons hart vindt 

nimmer rust, o Heer, eer het rust in U.” En dan denk ik meteen aan Wies Moens, die aan het 

hemelheimwee refereerde. Immers, de dag nadert voor mijn laatste trip en halte, een 

exploratietocht naar ons aller Nieuwe Wereld voor één groot liefhebbend gezin.” (blz. 242) 

 

In zijn voorwoord stelt Bernard Henry dat zijn boek mag beschouwd worden als een 

aanvulling op het in 1942 bij het Davidsfonds verschenen Vlaanderen zendt zijn zonen uit!, 

geschreven door Frans M. Olbrechts, toenmalig conservator van het Museum van Belgisch-

Congo. In dit werk staan de levensverhalen van o.m. Willem van Rubroek (13
de

 eeuw), Pieter 

van Gent (16
de

 eeuw), pater Ferdinand Verbiest S.J. (17
de

 eeuw), Niklaas Cleynaerts (16
de

 

eeuw) en de kapucijn Joris van Geel (17
de

 eeuw). Een schitterend werk, waarnaar ik eveneens 

met plezier verwezen heb in mijn bijdrage “Petits vicaires”. Ik durf niet suggereren aan het 

Davidsfonds om dit boek heruit te geven, want men zou er zich wellicht afvragen of ik 

afgelopen zomer met vakantie geweest ben in een streek waar het te warm was voor mijn 

geestelijke gezondheid. Maar als u wat zoekt, kan u het wellicht wel vinden op een of andere 

rommelmarkt, waar onwetenden dit kleinood te koop aanbieden tegen 1 € of minder. 
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(1) “Petits vicaires”, Kort Manifest nr. 182, oktober-november 2010, blz. 2 - 6 


