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Herman Declerck 

Enige duiding 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog toonde de Belgische minister van Koloniën Jules Renkin zich zeer 
nuchter en bijzonder vooruitziend, in tegenstelling tot de minister van Oorlog  Charles de Broqueville en de alge-
mene trend bij grote Europese mogendheden die koloniaal actief waren. Spahi’s, zouaven, sikhs, Chinezen en 
andere koloniale volkeren hebben hun leven gelaten bij het gevecht om een stukje van de aarde waar ze hele-
maal niets mee te maken hadden, gewoon omdat hun kolonisatoren vonden dat ze moesten meevechten in 
deze waanzinnige slachtpartij. ‘Nefast voor het prestige van het blanke ras’ zei onze minister van koloniën, ‘als 
ze de blanken die hun heer en meester waren, elkaar op zo een stompzinnige manier zien afmaken’.  Over-
schot van gelijk had hij want dit is net hét gegeven dat het dekolonisatieproces later in gang zou zetten.  

Toen na de oorlog de slachtoffersadministratie op punt werd gesteld, ontdekte men dat er toch een 32-tal Con-
golezen in het Belgisch Leger gediend hadden tijdens de oorlog. Niet als groep in één ‘koloniaal’ regiment maar 
verspreid over meerdere divisies. Zij kwamen ook niet georganiseerd naar België maar waren al vroeger in Bel-
gië terecht gekomen, sommigen als ‘boy’ van kolonisten, anderen gewoon als inwijkeling. Bij het uitbreken van 
de oorlog namen ze dienst als vrijwilliger.  

Slechts negen van de 32 belandden in de Westhoek. Anderen werden ziek, gevangen genomen door de Duit-
sers, kregen een opleiding, deserteerden, sneuvelden. De overgrote meerderheid kreeg longaandoeningen. Ei-
genlijk leidden ze het leven van de doorsnee Belgische soldaat. Er werd niet meer of minder van hen verwacht 
dan van de blanke Belgen. Uit archieven blijkt nergens dat ze slechter behandeld werden. Integendeel. Sommi-
gen kregen een voorkeursbehandeling om de winter uit te zitten in de ziekenboeg. Anderen mochten in volle 
oorlog, naar Congo terugkeren.  

Jean Baptiste te Pervijze 

Eén van deze Congolezen duikt in 1915 op in de dagboeken van Mairi Chisholm en Elsie Knocker en ook in 
dagboeken van anderen wordt hij terloops vermeld. In het reisverslag ‘Kings, queens and pawns. An American 
woman at the front’ van Mary Rinchard staat ‘Outside the door stood the major's Congo servant, a black boy 
who never leaves him, following with dog-like fidelity into the trenches and sleeping outside his door when the 
major is in billet. He had picked him up in the Congo years before during his active service there. - Buiten stond 
de Congolese dienaar van de majoor, een zwarte jongen die nooit van zijn zijde wijkt en hem met hondsachtige 
trouw volgt in de loopgraven en buiten aan de deur blijft slapen. De majoor had hem eerder in Congo opgepikt 
tijdens zijn dienstjaren daar’. 

In ‘Golden Lads’ van Helen Gleason die meermaals te Pervijze was, lezen we op bladzijde 220 : ‘he had a black 
fat Congo boy, in dark blue Belgian uniform, flatnosed, with wrinkles down the forehead. He was Gilson’s man, 
never looking at him in speaking, and using an open vowel dialect’. - Hij had een dikke zwarte jongen uit Congo, 
in een donkerblauw Belgisch uniform, met een platte neus en rimpels onderaan zijn voorhoofd. Hij was het 
mannetje van Gilson en durfde hem niet aan te kijken tijdens het spreken, hij gebruikte een ruw dialect’. Een 
weinig flatterende beschrijving van de Congolese jongeman. 

Tot slot schrijft Elsie Knocker nog in ‘The Cellar House of Pervyse’ op bladzijde 217 het volgende : ‘There was a 
boy from the Congo, personal attendant of one of the officers, a faithful lad who stuck to his master through 
thick and thin, and many times proved his brave heart’. - Er was ook een jongen uit Congo, persoonlijke bedien-
de van één van de officieren, een trouwe gast die zijn meester diende door dik en dun en die meermaals zijn 
heldenmoed toonde’. Elsie betoonde heel wat meer respect voor hem. 

Uit de dagboeken en fotoalbums van Elsie Knocker komen we meer te weten over de identiteit van deze Congo-
lees. Haar fotoalbums bevatten drie foto’s van hem waar zijn naam bij staat geschreven: ‘Jean Baptiste’.  
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Ook in het dagboek van Mairi is er op 5 januari 1916 een melding van 
Jean Baptiste. Die dag is Elsie ’s morgens vertrokken naar de barakken in 
Steenkerke om een bad te nemen en te lunchen met de baron, haar toe-
komstige echtgenoot waar ze twee weken later mee zal huwen. Mairi is op 
dat ogenblik alleen als ze bezoek krijgt van Jean Baptiste : ‘I wrote a few 
letters - Baptiste the nigger came in to fetch his photo (photograph) and 
stayed for about a quarter of an hour until I had finished cooking the pota-
toes for lunch. – Ik schreef enkele brieven – Baptiste de neger kwam zijn 
foto halen en bleef ongeveer een kwartier tot ik klaar was met het koken 
van de aardappelen voor het middagmaal’. 

Bij de 32 Congolezen die in Belgische dienst waren, is er slechts één die in 
aanmerking komt om deze soldaat in kwestie te zijn, namelijk Jean Baptis-
te Jessy, ook kortweg Baptiste genoemd. Hij werd geboren op 18 septem-
ber 1897 in Palabala in Congo.  Hij kwam naar Antwerpen als boy waar hij 
werd achtergelaten op de kade.  

Hij diende achtereenvolgens bij het Eerste en Vijfde Regiment Jagers te 
Voet. 

Nota’s van een strijder 

In het tijdschrift ‘De Legerbode’ van na de oorlog lezen we onder deze hoofding 
het volgende over Jean Baptiste Jessy: 

‘Hij heette Jessy… ’t Was een heerlijke kleine neger, geboren te Pala-Bata 
(Belgische Congo) (Palabala is de juiste schrijfwijze nvdr). Oud : 20 jaar, een 
weinig meer, minder misschien! Wat doet het eraan? Bestaat er een ouderdom 
voor moedige harten? 

Wanneer, over zijn herkomst ondervraagd, Jessy – Baptist in de wandeling – 
antwoordde: “’t is ik kom naar Europa met Boula-Matari, die goed blank, ik 
goed boy”. De legende voegde er aan toe dat, op de kaai te Antwerpen in den 
brand gelaten, hij in de handelsstad was opgegroeid, in wijsheid en in deugden, 
in den dienst van een behanger. Iets was klaar: Hij bezat een grondige kennis 
der ruwe taal der dokwerkers.  

De oorlog kwam: Baptist zou tegen de booze blanken vechten. Den 8en Oogst 
neemt hij dienst, den 15den wordt hij in het vrijwilligersregiment gestort. 
Hij ook beleefde de donkere, droevige September en Octoberdagen. Met 
de 1° Jagers te voet, geraakt hij aan den Yser. Baptist, in slijk gehuld, is 
niet zwart meer, hij is geel. Hij lijdt verschrikkelijk. Lichaam en ziel hunke-
ren naar de zon. Baptist beeft, de lippen paarsch, de oogen bloeddoor-
schoten… Zal hij sterven zoo ver van huis? Neen, ten minste niet in 1914. 

De handen op zijn Mauser geklemd, de voeten in’t water, zet hij zich 
schrap, en schiet, schiet op den Mof, die eindelijk opgehouden wordt. De 
Winter was wreed voor het negertje, met den harden grond voor matras en 
den sterrenhemel voor tent. ’t Gelukskind zijner eenheid, door allen gaar-
ne gezien, zocht iedereen zijne ontberingen te verzachten. 

Eens te meer besefte Baptist het groote hart der blanken, broeders van 
Boula-Matari. Hij beloofde nog moediger te vechten. Een avond, in October 
1915, ginds verre, bij den luisterpost der hoofdwacht van Vicogne, zijn zij 
huns gevijven, de “jassen” welke, rechtstaande in de gure winterwinden, 

op hunne tot asch verbrande dorpen de wacht houden. 

Jean Baptiste met Mairi 

Jean Baptiste 

Jean Baptiste met Elsie en een onbe-
kende soldaat 
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Op eenige meters afstand: de Mof! Een rotte overzetplank, danig eng doch zeer lang, is al wat er voor de nach-
telijke aflossing beschikbaar is. Sedert den vorigen dag is het water fel gestegen. De wind is gezwollen en 
bruischt weldra met geweld. Een akelig gekraak. Achteraan den luisterpost komt een aanzienlijk stuk der loop-
plank weggeslagen te worden. De luisterpost is van alles afgescheiden. Wat gedaan? De Mof kan elke minuut 
opdagen: voorop den post is’t het vaste land. 

Zij zijn vijf “jassen”: vier blanken, een neger. De blanken zijn aan’t redetwisten, … de neger zwijgt. Er is kwestie 
van de hoofdwacht te vervoegen. Baptist richt zich op, ziet zijn Mauser eens goed na, en zegt “ ’t is ik hier ge-
commandeerd. ’t Is ik hier blijf.” En de anderen hielden het 48 u uit met hem. Eens het tempeest over, de loop-
plank vermaakt, kwam men hen aflossen. Baptist’s schoon gebaar werd aan den commandant verhaald. ’s An-
derendaags telde de compagnie een korporaal meer. Voor Jessy was dat latijn: Hij, “een moor”, rangschikken 
boven “blanken”. En toch, door den moed, was hij er eenigen vooruit. Geen patrouille zonder Baptist, geen raid 
zonder dat zijn glimlachend gezicht den Duitscher den schrik op ’t lijf joeg. 

Op 15den 1916 zaait een geweldig spervuur den dood in het dappere groepje gereed om op den vijand af te 
rukken. Luitenant Germain, zwaar gekwetst, licht uitgestrekt dichtbij de vijandige linies. Baptist trekt er om. “’t 
is ik veel moed, maar ’t is de luitenant te veel moed.”. Het dagorder der 3° L.A. maakt melding van die sublie-
me daad van zelfopoffering. Baptist ging voort met zijne heldendaden.  

Zijn kolonel was hem genegen, eene lieve Parijsche oorlogsmeter bracht zonneschijn op zijne loopbaan. Nooit 
zag de hoofdstad een flinker neger, zoo blinkend. Jessy poetste zich keurig op. Hoewel niet prikkelbaar, barstte 
hij in woede uit, wanneer, in de kantonnementen rondwandelend, hij soldaten hem hoorde toeroepen: “Ga u 
wasschen!”. Men zag hem die blauwe grappenmakers boksen. Zooals de moor die zijn “nougat’ te koop biedt, 
was hij steeds welgezind. tot aller vermaak stelde hij een gekenden “Gilles” van Binche in de schaduw door 
eene fantastische bamboula, aldus de overwinning huldigend van zijn regiment in het balspel. 

Men maakte gebruik, ja misbruik van den stipten nooit tegensprekenden Baptist. Een gegradeerde voor het vuil 
linnen? Baptist. Een gegradeerde voor dienst? Baptist. Een verslag over te dragen? Baptist.  

Jessy was de gegradeerde belast met het loopgraaf-materiaal. Met hem geen schrik voor de overname van den 
inventaris. Alles werd geopend, omgekeerd, losgemaakt, losgevezen. Baptist had slechts betrouwen in zichzelf. 
Hij wilde alles zien, alles raken. Hij veroverde het Oorlogskruis. ’t Werd zijne zon. 

Het einde 

Helaas, op den mistigen dageraad van 17den Oogst 1918, was de kleine korporaal chef van het P.P.8, in de 
vooruitgeschovene loopgraven van Nieuwpoort. Om 2u. 30 een geweldig bombardement, voorspel van een 
Duitschen aanval. Jessy snapt een granaat in de vuist, beveelt aan de soldaten Mertens en Smits hetzelfde te 
doen. “Komt de Mof, ik op de borstwering!...”. Een houwitsergranaat ontploft, hij valt met gekloven schedel, en 
zijn schoone ziel stijgt naar den hemel der dapperen… 

Bij het verlaten der Groote Sardinerie heb ik de brankardiers ontmoet met het klein versteven lijk, onder het 
groote deksel. En mijne lippen hebben het voorhoofd gekust van hem die mij ’s morgens nog in zijn negertaal 
zei “Goedendag, mi commandant, ik content, veel zon…” 

Een laatste eerbetoon 

In het regimentsdagboek kreeg hij op 18 augustus een speciale vermelding door de kolonel bevelhebber Tyber-
gin: 

“Ik vermeld in het regimentsdagorder: 

De Congoleesche korporaal Jessy, in de wandeling ‘Baptist’. 
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Kleine soldaat uit het Afrikaanse land door den oorlog in Europa verrast. Neemt dienst van den eersten dag 
van den veldtocht zonder een enkelen dag afwezig te zijn. Voorbeeld van netheid, ijver, zelfopoffering, tucht, 
kameraadschappelijkheid. Heeft van alle krijgsoperaties deelgemaakt en er zich prachtig gedragen, heeft 
steeds de zwarigheden van het loopgravenleven moedig doorstaan, en zijn geweer bijzonderlijk verzorgd om al 
te beter den Mof, den vervolger van het groot Vaderland, te treffen. 

Is den heldendood gestorven, in de vooruitgeschoven loopgraven van Sint-Joris, gedurende een hevig bombar-
dement van zijn wachtpost, met granaten in de hand, en roepend: ‘Als ze komen, spring ik op de borstwering.’ 

Korporaal Jean Baptiste Jessy werd begraven op het Belgisch Militair kerkhof van De Panne onder het graf 
A0124. 

 

Bronnen 

· Congo aan den Yser. De 32 Congolese soldaten van het Belgisch leger in de eerste Wereldoorlog – Griet Brosens 
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· ‘Golden lads’ – Helen Gleason 

· ‘The cellar house of Pervyse’ – E. Knocker & M. Chisholm 

· www.wardeadregister.be 

· eigen documentatie 

 

Zijn fiche uit het dodenregister van het Belgisch Leger geeft in het kort alle gegevens van hem weer: waar en wanneer hij geboren 
was, zijn rang en regiment, datum van overlijden en datum en plaats van begraven 

Nog een fragment uit zijn fiche waaruit blijkt dat zijn ouders die nog in Palabala woonden, op 25 februari 1922 op de hoogte 
werden gebracht van het overlijden van hun zoon 


