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DEEL I  : Inleiding  

1. Probleemstell ing

Marie Elisabeth Belpaire werd geboren in 1853 als dochter van Alphonse Belpaire en 

Betsy  Teichmann.  Ze  werd  opgevoed  in  een  opmerkelijk  vrije  sfeer  en  in  een 

stimulerende omgeving, wat een stempel drukte op haar persoonlijkheid.1 Ze zette zich 

vanaf het midden van de jaren 1870 in voor het meisjesonderwijs en zou zich later 

voornamelijk gaan richten op het hoger onderwijs voor vrouwen en algemene sociale 

actie  voor  vrouwen.  Vanaf  1877  publiceerde  ze  allerhande  geschriften,  en  ze  was 

eveneens geëngageerd in de Vlaamse Beweging; al haar initiatieven draaiden rond drie 

assen: vrouwen, katholicisme en de Vlaamse beweging.2 De familiale afkomst en het 

leven  van Marie-Elisabeth  Belpaire  vormen het  startpunt  van deze  scriptie  en zullen 

enkele lijvige hoofdstukken beslaan, aangevuld door enkele theoretische beschouwingen 

rond haar persoonlijkheid. Er ligt een grote focus op de familiale afkomst  van Belpaire 

omdat het net deze smeltkroes van omstandigheden is geweest die haar persoonlijkheid 

heeft gevormd. Aangezien Belpaire doorheen de hele scriptie zal terugkomen, is een 

brede  voorstelling  van  haar  leven  dus  uiterst  relevant.  Hierbij  moet  wel  worden 

opgemerkt dat het zeker niet de bedoeling is een volledig werk van biografische aard 

samen te stellen over Marie-Elisabeth Belpaire. Haar persoonlijkheid wordt gebruikt om 

een startpositie te nemen voor het tweede deel van de scriptie rond de vrouwenbond 

Constance  Teichmann  en  haar  relatie  met  andere  (maar  niet  alle)  katholieke 

vrouwenorganisaties  in  België  en  buurlanden.  De  vraag  of  Marie-Elisabeth  er 

feministische  principes  op  nahield,  hoe  dat  uit  haar  eigen  schrijfsels  bleek  en  hoe 

contemporaine observanten  dit  zien,  werd nog niet  uitgebreid  aangekaart  in  andere 

werken rond haar persoon en zal in deze scriptie dan ook verder worden uitgediept door 

het verschenen materiaal samen te brengen en er opmerkingen aan toe te voegen. Van 

1 A. Dereere & H. Van Beeck, Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) – Beelden uit een Leven, Beveren, 
Belprint, 2003, p. 11-15.
2 G. Reymenants, “Vrouweninvloed in het literaire veld. De medewerking van vrouwen aan katholieke Vlaamse 
tijdschriften, weekbladen en kranten, 1900-1940”,  in: Historica, 29 (2006), 2, p. 16-17.
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haar engagement in de Vlaamse Beweging zal dan weer enkel basisinfo te vinden zijn. 

Het bronnenmateriaal voor het leven van Belpaire is overvloedig aanwezig. Verschillende 

academici hebben het aangedurfd een studie over het leven van Belpaire te schrijven. 

De term ‘aangedurfd’ is hier wel op zijn plaats omdat het leven van Belpaire zo rijk 

gevuld was en ze activiteiten heeft ontplooid op zoveel diverse terreinen, dat het een 

heel karwei is om dit in één coherente studie samen te brengen. Het merendeel van de 

verschenen werken behandelen dan ook enkel deelaspecten van haar leven en besteden 

vooral aandacht aan haar “publieke leven” na 1910.  Lutgarde Govaerts schreef met 

“Marie Elisabeth Belpaire en haar inzet voor het katholiek onderwijs tot 1914” een lijvige 

verhandeling die buiten gedetailleerde informatie over haar onderwijsinitiatieven ook een 

groot deel van haar persoonlijk leven toelichtte, net als haar overige initiatieven voor 

vrouwen. De aangewende verhandeling van Louise Van den Eynde geeft dan, net zoals 

de  titel  –  De  persoonlijkheid  van  M.E.  Belpaire  zoals  ze  uit  haar  oeuvre  spreek  – 

aangeeft, een goed overzicht van haar schrijfsels en haar karakter, vooral haar diepe 

katholieke  geloof.  Deze  verhandeling  dateert  van  1952  en  reflecteert  dus  beter  de 

contemporaine tijdsgeest  dan pakweg een werk uit  2005. Daarom ook dat  ook het 

biografisch werk van B.A. Roose rond Belpaire gebruikt zal worden in deze scriptie. 

Geen  betere  inkijk  in  iemands  persoonlijke  gedachten,  en  daarom  zullen  ook  de 

persoonlijke mémoires van Belpaire regelmatig  gebruikt  worden om diverse feiten te 

illustreren.

Na een  overzicht  van  haar  leven  en  activiteiten  wordt  de  aandacht  van  de  scriptie 

verlegd naar Belpaires initiatieven betreffende de katholieke vrouwenbeweging in Belgiê 

en de beweging in het algemeen, en meerbepaald naar de door haar in 1910 gestichte 

vrouwenbond  Constance  Teichmann,  genoemd  naar  haar  tante.  De  bond  werd 

opgericht  om  hulp  te  verschaffen  aan  en  samenwerking  te  organiseren  tussen 

vrouwenverenigingen met een sociaal doel, maar zou zich na de eerste wereldoorlog 

meer en meer ontwikkelen tot een organisatie van vrouwen uit de middenstand, en veel 

aandacht besteden aan de strijd tegen zedeloosheid.3 Om een algemeen beeld van de 

Vrouwenbond te krijgen en ze te evalueren, worden enkele essentiële documenten onder 

de loep genomen, waaronder haar statuten, diverse publicaties (vlugschriften, tijdschrift 

3 G. Reymenants, “Vrouweninvloed in het literaire veld. De medewerking van vrouwen aan katholieke Vlaamse 
tijdschriften, weekbladen en kranten, 1900-1940”,  p. 16.
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Omhoog!, brochures), en uiteraard de jaarverslagen, allen te vinden in het Katholiek 

Documentatie-  en  Onderzoekscentrum  te  Leuven,  aangevuld  met  informatie  uit 

secundaire literatuur.

De  uiteindelijke  kern  van  mijn  scriptie  zal  rond  de  transnationale  invloeden  (of  het 

beïnvloed worden) van de bond en bredere vrouwenbeweging draaien – de initiatieven 

van Belpaire vormen op die manier dus een uitgebreid startpunt om de vergelijking met 

de  vrouwenbonden uit  de rest  van  België  en  Europa te  maken.   De landen die  in 

beschouwing zullen worden genomen zijn  Nederland,  Duitsland,  Frankrijk,  aangevuld 

met een korte uitstap naar Groot-Brittannië. Het is de bedoeling om enerzijds een kort 

overzicht  te  geven  van  de  katholieke  vrouwenbewegingen  en  de  afzonderlijke 

verenigingen  in  elk  van  deze  landen  aan  de  hand  van  secundaire  literatuur,  hun 

structuur,  inhoud.  Hun onderlinge  connecties,  en  dan vooral  die  van  de  individuele 

organisaties met de Vrouwenbond Constance Teichmann zullen enerzijds opgespeurd 

worden via secundaire literatuur, maar anderzijds gestaafd en onderzocht worden via 

correspondentie van de Vrouwenbond, en Belpaire in het bijzonder. In het Archief  en 

Museum  van  het  Vlaamse  Cultuurleven  te  Antwerpen  bevindt  zich  namelijk  een 

imposante collectie van correspondentie en documenten van Belpaire en haar diverse 

initiatieven en functies. Via evaluatie van de onderzoeksresultaten bekomen uit studie 

van o.a. briefwisseling, vrouwentijdschriften uit  deze landen en secundaire  literatuur, 

zullen de onderliggende relaties duidelijk worden. Belangrijk om op te merken is ook dat 

net zoals bij de aspecten van het leven van Belpaire, die doorheen de hele scriptie terug 

zullen komen, dit ook het geval is met de Vrouwenbond Constance Teichmann. Vele 

aspecten zullen niet in het specifieke hoofdstuk over de bond besproken worden, maar 

wel in relatie met andere organisaties.

Een  goed  uitgewerkte  probleemstelling  is  cruciaal  om  het  archiefmateriaal  aan  te 

pakken, gezien het volume van de informatie, net als een goed afgebakende periode. 

Een specifieke begindatum is niet geprikt, maar zou de geboortedatum van Belpaire 

kunnen  zijn.  De  einddatum  reikt  tot  aan  de  Eerste  Wereldoorlog.  Enerzijds  wordt 

hiermee een groot deel interessante informatie niet beschouwd, maar praktisch is het 

evidenter om de scriptie maar tot aan 1914 te laten reiken. Tijdens de oorlogsjaren 

moesten  de  activiteiten  van  de  besproken  organisaties  anders  ingericht  worden  en 
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kwamen andere accenten te liggen, wat ons te ver zou leiden. Af en toe wordt  de 

einddatum wel overschreden om bepaalde zaken te illustreren.

Dit alles in beschouwing genomen, kan een tweeledige probleemstelling geformuleerd 

worden:

Ten eerste:

 “In hoeverre kunnen de opvattingen en de persoonlijkheid van de katholieke Marie-

Elisabeth Belpaire gelieerd worden aan het feminisme en hoe dacht ze hier zelf over?”

Ten tweede:

“In  hoeverre  was  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann  feministisch  en  welke 

inhoudelijke en structurele invloed ondervond ze van of droeg ze uit naar gelijksoortige 

binnen- en buitenlandse Europese verenigingen?”

Concreet zal de structuur van de scriptie er als volgt uitzien. Er wordt aangevangen met 

een breed theoretisch kader om duidelijkheid te scheppen in functie van de rest van de 

verhandelingen. Zo wordt onder andere de vermeende tegenstelling tussen katholicisme 

en  feminisme aangekaart,  en  de  mogelijke  interpretatiewijzen  van  sommige termen 

zoals ‘vrouwenbeweging’ en ‘feminisme’. Daarna wordt in deel twee overgegaan naar 

het leven van Marie-Elisabeth Belpaire. Na een uitvoerige bespreking van haar familiale 

achtergrond en opvoeding, komt de nadruk te liggen op haar activiteiten, om daarna 

het eerste deel van de verhandeling af te sluiten met theoretische beschouwing omtrent 

haar  karakter  en  het  concreet  aanpakken van de  onderzoeksvraag  in  hoeverre  haar 

opvattingen  of  acties  als  feministisch  beschouwd  kunnen  worden.  Daarbij  wordt 

uitvoerig gebruik gemaakt van de doctoraatsverhandeling van Geraldine Reymenants, 

getiteld Vrouweninvloed in het literaire veld. De medewerking van vrouwen aan Vlaamse 

katholieke  tijdschriften,  weekbladen  en  kranten  1900-1940. Het  derde  deel  van  de 

scriptie  vangt  aan  met  een  korte  maatschappijschets  van  net  voor  en  rond  de 

eeuwwisseling en de eerste georganiseerde katholieke vrouwenacties in België. Daarna 

wordt  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann  inhoudelijk  en  organisatorisch 
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geëvalueerd en gelieerd aan andere buitenlandse vrouwenverenigingen en de actie op 

het  internationale  katholieke  toneel  van  vrouwenverenigingen,  met  in  chronologische 

volgorde aandacht voor Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook de beweging van Louise 

Van den Plas,  Le Féminisme Chrétien de Belgique, komt uitgebreid aan bod. Finaal 

zullen de concluderende beschouwingen de onderzoeksresultaten samenvatten.

 2. Theoretisch kader

2.1  Onderzoek  naar  gender  en  religie:  individuele  en  samenhangende 

ontwikkeling van geschiedsschrijving rond twee domeinen

Als  inleiding  op  de  hierop  volgende  hoofdstukken  en  bij  wijze  van  theoretische 

omkadering  is  het  noodzakelijk  wat  dieper  in  te  gaan  op  de  analysecategorieën 

aangewend bij  deze scriptie.  Wat  dit  onderzoek  betreft  is  het  logisch  om zowel  de 

analysecategorieën religie als gender in mijn beschouwing op te nemen, maar dat wil 

niet  zeggen dat  het  voor  elke onderzoeker,  laat  staan historisch onderzoek  omtrent 

religie  in  het  algemeen  logisch  was  of  is  om  deze  twee  elementen  samen,  en 

belangrijker, in relatie  tot elkaar te beschouwen.

Enkele  startbeschouwingen  met  betrekking  tot  deze  materie  is  te  vinden  in  Terra 

Incognita: van godsvrucht naar gender, van de hand van Annelies van Heijst en Marjet 

Derks. In  dit  werk  staan zoals  aangegeven gender  en godsvrucht  (alles  wat op de 

raakvlakken van godsdienst, religie, geloof, levensbeschouwingen en kerkelijkheid ligt) 

centraal. De auteurs vertrekken vanuit de metafoor van terra incognita, of lege plekken 

op de historische kaart om de evolutie die de geschiedschrijving heeft doorgemaakt 

sinds de professionalisering van de discipline in de negentiende eeuw te beschrijven. 

Een volledig overzicht van het traject dat vrouwen- en later gendergeschiedenis heeft 

afgelegd zou ons te ver leiden, dus wordt ingepikt op de jaren ’70. 

Op de keper  beschouwd was de vooruitgang die zich tussen 1970 en 1980 voltrok 

ongebalanceerd:  vrouwengeschiedenis  zou er  tot  nader  order  niet  in  slagen om het 

brede patroon van historisch onderzoek in de praktijk te beïnvloeden.  

Bij de aanvang van de jaren tachtig moest en zou er dus een nieuwe wind doorheen de 

discipline waaien. Deze kwam er onder de vorm van interesse in de verschillen tussen 
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mannen en vrouwen. Historici schreven meer en meer over deze verschillen als deel 

uitmakend van een sociaal geconstrueerde genderidentiteit. Onderwerpen uit de jaren 

1970, met hun nadruk op ervaringen, zouden opnieuw ter hand worden genomen en 

bestudeerd worden in het licht van de inzichten die de linguistic turn4 aan de oppervlakte 

had gebracht, naast een geheel nieuw onderwerp: het lichaam.5  Het woord  gender 

dook voor het eerst op bij Amerikaanse feministen die de nadruk wilden leggen op de 

fundamentele  sociale  kwaliteit  van  onderscheid  gebaseerd  op  geslacht.  Het  woord 

impliceerde een afwijzing van het biologisch determinisme, inherent aan het gebruik van 

termen  als  ‘sekse’  of  ‘seksuele  verschillen’.  Diegenen  die  bang  waren  dat 

vrouwenstudies  zich  te  veel  en  uitsluitend  baseerden  op  vrouwen,  incorporeerden 

gender  in hun analytische woordenschat.  Bovendien werd de term gebruikt  door de 

personen die verkondigden dat de vrouwelijke scholastiek  de disciplinaire paradigma’s 

fundamenteel zou veranderen. Er zou volgens de feministische academici een ‘nieuwe’ 

geschiedenis moeten komen waar de ervaring van de vrouw in werd opgenomen, en 

daarvoor moest gender als analysecategorie ontwikkeld worden .6 In dit opzicht kan het 

artikel van Joan Scott ‘Gender: a useful category of historical analysis’ als ijkpunt in de 

ontwikkeling  van gender als discipline beschouwd worden:

“The way in which this new history would both include and account for women’s  

experience   rested  on  the  extent  to  which  gender  could  be developed as  a  

category of analysis.”7

In  gender studies  worden de sociale constructies bestudeerd die bepaalde rollen aan 

zowel mannen als vrouwen voorschrijven, waaruit  dan bepaalde relaties voortvloeien, 

waarbij  omgevingsfactoren  een belangrijke  rol  spelen.8  Wat  België  specifiek  betreft 

bevindt  dit  land  zich  dan  wel  in  een  acceleratiefase  sinds  het  begin  van  de  jaren 

negentig, maar blijft de hoeveelheid gepubliceerd materiaal nog altijd significant kleiner 

dan in haar buurlanden. De meeste studies zijn afkomstig van voornamelijk vrouwelijke 

4 Linguistic Turn: Taalfilosofische wending vanaf circa 1970 waar de nadruk werd gelegd op de constructie van 
de realiteit door middel van taal.
5 M. Roberts, ‘Women’s history and gender history”, p. 197-198. 
6 J.W. Scott, Gender and the politics of history, New York, Colombia University Press, 1988, p. 29-31.
7 J.W. Scott, Gender and the politics of history, p. 29.
8 R. Coolsaet, D. Lesage, J. Kleijsen en S. Van Kerchove. Anarchie, orde en dominantie  - Inleiding tot de 
theorie van de Internationale Betrekkingen, Gent, Academia Press, 2006, p. 221.
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studenten  met  het  oog  op  het  behalen  van  graden  in  de  moderne  geschiedenis, 

pedagogische wetenschappen of sociologie. Voor verdere info geeft Ria Christens in het 

online te raadplegen artikel Verkend Verleden een samenvattend overzicht van de fases 

van de historiografische arbeid rond vrouwenactie in België vanaf het begin van de jaren 

1970 met uitgebreide bibliografische referenties.9

Met betrekking tot onderzoek naar religie en gender stellen Derks en van Heijst dat de 

component ‘gender’  toevoegen betekent  dat  godsvrucht  in samenhang wordt  gezien 

met  invullingen  van  mannelijkheid  en  vrouwelijkheid,  ze  concentreren  zich  in  Terra 

Incognita overigens op de christelijke vorm van godsvrucht, het katholicisme, de vorm 

waar ook deze scriptie zich op toespitst. Wat de geschiedschrijving van het katholicisme 

betreft, richtte deze zich eind 19e en begin 20e eeuw in navolging van de mainstream 

historiografie vooral op grote mannen uit het politieke, kerkelijke en institutionele leven, 

katholieke  historici  die  de  katholieke  emancipatie  bestudeerden  kregen  amper  een 

plaats.  Vanaf  de  jaren  1970  verschenen  studies  over  verzuiling  en  ‘het  gewone 

katholieke volk’ en voltrok zich aan de universiteiten een epistemologische omwenteling 

onder  invloed  van  zoals  vermeld  sociale  geschiedenis,  mentaliteitsgeschiedenis  en 

familiegeschiedenis  met  meer  aandacht  voor  ‘tegengeschiedenis’,  geschiedenis  van 

diegenen die tot dan geen plaats hadden gekregen in de mainstream historiografie10, 

maar toch bleven vrouwen onderbelicht. Catherina Halkes voegt daar in de inleiding op 

het verzamelwerk  ‘Roomse Dochters’ – Katholieke vrouwen en hun beweging aan toe 

dat de vrouwenbeweging zich ervan bewust was geworden dat vele vrouwen die nu en in 

het  verleden  belangrijk  werk  hadden  ondernomen  over  het  algemeen  niet  in  de 

bestaande geschiedenis waren opgenomen. Als dit al wel het geval was, werd hun lot 

vaak  door  mannelijke  auteurs  beschreven.  In  Roomse Dochters wordt  de  aandacht 

gevestigd op nog levende, katholieke vrouwen en hun levensverhaal om zo hun arbeid in 

het licht te zetten en te inspireren.11

Hier  stuiten  we  op  de  belangrijke  discussie  rond  publiek  en  privaat  binnen  de 

gendergeschiedenis, van groot belang voor deze scriptie. De traditionele ideologie van 

9 R. Christens, Verkend Verleden – Een kritisch overzich van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste eeuw in 
België, in: < http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2027,%201997,%201-2,%20pp%20005-
037.pdf>, geraadpleegd op 17.05.2009.
10 M. Roberts, “Women’s history and gender history”, p. 190-193.
11 M. Derks, C. Halkes, A. van Heyst (eds.), Roomse Dochters’ – Katholieke vrouwen en hun beweging, Baarn, 
Arbor, 1992, p. 7.
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de  ‘gescheiden  sferen’  of  het  onderscheid  tussen  mannelijke  en  vrouwelijke 

invloedssferen stelt de werkvloer, de politiek en het openbare leven algemeen buiten de 

atmosfeer van het gezin en in het publieke veld. Vrouwen werden toegewezen aan de 

minder belangrijke private sfeer, waar ze verantwoordelijk waren voor familie en religie, 

het innerlijke; mannen concentreerden zich gewapend met mannelijke karakteristieken 

op openbare economische en politieke activiteiten.  De kritiek  op deze theorie  komt 

echter uit alle hoeken: geen enkele sekse absorbeerde een ‘sfeer’ volledig, zonder dat 

deze op de ene of de andere manier beïnvloed werd door de activiteiten van de andere 

sekse.  Deze kritiek  indachtig  slaagt  het  concept  er  wel  in  om ons op de culturele 

obsessie door seksuele verschillen en hun vormen in de 19e eeuw te wijzen.12 Aldus, 

stellen Derks en van Heijst  verder,  werd de relatie  tussen confessie enerzijds en de 

thuissfeer waarin vrouwen voornamelijk opereerden anderzijds niet als een volwaardig 

historisch onderzoeksterrein gezien, een stelling die zoals eerder aangehaald niet alleen 

opging voor katholieke vrouwen. Elizabeth A. Clark raakt in haar artikel Women, Gender 

and the Study  of  Christian  History aan de  onhoudbaarheid  van  het  gebruik  van  de 

publiek/privaat  hypothese  voor  de  geschiedenis  van  religie,  meerbepaald  het 

Christendom. Ter illustratie wordt hier het voorbeeld van Janet A. Nelson met betrekking 

tot de middeleeuwse hoven aangehaald: waren de hoven in een zekere zin niet zowel 

publieke als private  plaatsen? Gender ligt  volgens Nelson niet aan de zijde van het 

‘private’, maar constitueert vaak net het verschil tussen publiek en privaat.13 

In Terra Incognita  beargumenteren de auteurs verder dat hoewel vanaf de jaren tachtig 

aanzetten  werden  gegeven  om deze  situatie  te  veranderen  en  er  sindsdien  ook  al 

effectief veel veranderd is,  hun metafoor terra incognita nog altijd opgaat. Ze verwijzen 

naar  ‘lege  plekken  op  de  historische  kaart’,  maar  met  de  nodige  zelfkritiek:  de 

theoretische stand van zaken op het gebied van vrouwenstudies valt niet meer volledig 

gelijk te stellen met deze metafoor, kijk maar naar de chronologische opeenvolging van 

de welbekende ‘fasen’ binnen de vrouwengeschiedenis. Voor de fase  from hidden to 

visible (het opsporen van ‘verborgen’ vrouwen) en de aandacht voor de onderdrukking 

van vrouwen is de beeldspraak passend, aangezien het ging om het invullen van blinde 

12 T. Van Osselaer en T. Buerman, “Feminization thesis: A survery of international historiography and a probing 
of Belgian grounds” In: Revue d’Histoire Ecclésiastique, 103 (2008), 2, p. 519.
13 E.A. Clark, “Women, Gender and the study of Christian History” In:  Church History,70 (2001), 3,  p. 411-
412.
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vlekken  in  het  overheersende  historische  verhaal,  maar  voor  de  latere  fase  waarin 

verschillen  tussen  vrouwen  gethematiseerd  werden  en  men  erkende  dat  meerdere 

machtsdynamieken verbonden zijn, wordt beter een andere metafoor gebruikt volgens 

de  auteurs.  Het  gaat  namelijk,  om  binnen  de  beeldspraak  te  blijven,  over  het 

construeren van geheel  nieuwe  kaarten. De volgende fase, die ook terug betrekking 

heeft op de casus van Marie Belpaire, schonk grote aandacht aan de female agency:

“[…] het vermogen van vrouwen om zelf een voorstelling te maken van wat zij  

onder juiste sociale verhoudingen en goed leven verstaan, en hun inspanningen 

om aan die opvattingen daadwerkelijk gestalte te geven.”14

Volgens de auteurs en ook van belang voor dit onderzoek is het accent die kwam te 

liggen  op  de  wijze  waarop  vrouwen  erin  geslaagd  zijn  zich  politieke,  religieuze  en 

culturele ideeën toe te eigenen en dit strategisch in te zetten om hun eigen visie waar te 

maken. Finaal halen ze een ‘nieuwe’ fase aan, het boek is verschenen in 1994, waarin 

de  aandacht  komt  te  liggen  op  beide  polariteiten,  in  een  durende,  spanningsvolle 

verhouding  ten  opzichte  van  elkaar.  Wat  historisch  onderzoek  betreft  zou  het  dan 

moeten gaan om het aanwijzen van dynamieken waarmee vrouwen zich in de heersende 

cultuur invoegden en tegelijk wegen zochten om dat niet te doen.15 De verder vermelde 

gevoeligheid voor zowel vrouwelijkheid als mannelijkheid en de shift van vrouwenstudies 

naar  gender  is  reeds  een  feit,  al  wordt  deze  evolutie  dezer  dagen  door  sommige 

onderzoekers-historici voorzichtig en minder voorzichtig in vraag gesteld. 

Finaal heeft men in het in de inleiding tot Terra Incognita nog over multidisciplinariteit. 

Bij  het  onderzoek  naar  katholicisme,  vrouwen  en  vrouwelijkheid  zijn  verschillende 

disciplinaire aandachtsvelden met elkaar verweven, van historische over sociologische 

naar theologische, antropologische en economische, zo stellen de auteurs. Toegepast 

op dit onderzoek vinden we bijvoorbeeld de historische invalshoek over heel de scriptie 

terug,  maar  wordt  wat  de  theologische  factor  betreft  ook  ingegaan  op  katholieke 

beginselen  en  overtuigingen,  zoals  het  belang  van  de  vrouw  voor  familie  en  het 

innerlijke.  Onderzoek  naar  de  strategieën  van  Marie-Elisabeth  Belpaire  om zich  als 

14 A. van Heijst & M. Derks,  Terra Incognita, p. 12
15 Ibidem, p. 7-14.
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vrouw te laten gelden in de als mannelijk beschouwde literaire ruimte brengt ons via 

onder andere Pierre Bourdieu naar de sociologie; economisch behoorde Belpaire tot de 

hogere  burgerij  en  zal  duidelijk  worden  dat  het  lidmaatschap  tot  verschillende 

vrouwenbewegingen eveneens bepaald werd door de economische klasse waartoe men 

behoorde. Van groot belang is het feit dat al deze invalshoeken of benaderingswijze een 

historische component hebben. De auteurs stellen dat uitwisseling tussen feministische 

onderzoekers uit verschillende disciplines gering op gang is gekomen. Dit lag aan het 

feit  dat  vrouwenstudies  opgekomen  zijn  in  de  marxistisch-socialistische,  psycho-

analytische en radicaal-feministische wetenschapstradities. In de jaren zestig en daarna 

werd godsvrucht als een taboe-onderwerp beschouwd, enkel de repressieve kant van 

godsdienst  werd uitvoerig  belicht.  Onderzoeksters  die zich met deze materie  gingen 

bezighouden  werden  er  dan  ook  al  vlug  van  beschuldigd  om  dezelfde 

geloofsuitgangspunten aan te hangen. Vreemd dat een discipline die er op gericht was 

een  onderbelichte  materie  de  aandacht  te  geven  die  ze  verdiende  en  een  ingang 

trachtte te vinden in de mainstream historiografie nu net hetzelfde deed met een uiterst 

interessant  onderzoeksveld.  De  vermeende  tegenstelling  tussen  katholicisme  en 

feminisme  die  hierna  besproken  wordt  vormt  hiervoor  echter  een  plausibele  uitleg. 

Afsluitend pleiten  de samenstellers  van  Terra  Incognita dus voor  multidisciplinariteit. 

Zonder het verliezen van de eigenheid van de afzonderlijke disciplines kunnen over de 

grenzen van de vakgebieden heen mooie resultaten geboekt worden, maar dat blijkt een 

moeilijke opgave wegens het gebrek aan onderzoeksmatige continuïteit en het feit dat 

er geen duidelijke nationale of internationale onderzoeksscholen zijn waarbij kan worden 

aangeknoopt.  Het  onderwerp  van  godsvrucht  en  gender  zou  in  de  verschillende 

disciplines zelfs telkens opnieuw herontdekt worden.16

Nog enkele laatste specifieke opmerkingen met betrekking tot dit onderzoek. Met de 

geschetste evolutie van vrouwen- en gendergeschiedenis in het achterhoofd merken de 

auteurs  van  “The  Problem  of  Women’s  History”  op  dat  het  grootste  deel  van  de 

onderzoeken  naar  vrouwen  zich  concentreren  op  de  geschiedenis  van  vrouwen  in 

organisaties  en  verenigingen.  Deze  institutionele  studies  worden  gemarkeerd  als 

onderzoeken rond feminisme in plaats van onderzoeken naar vrouwen, omdat ze zich 

vooral  focussen op de geschiedenissen  van vrouwenrechtenorganisaties.  De auteurs 

16 Ibidem, p. 19-25.
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stellen dat de overvloed aan bronnenmateriaal met betrekking tot dit  onderwerp een 

mogelijke verklaring kan zijn voor de enge focus op vrouwenorganisaties, al verklaart het 

niet volledig waarom academici zo weinig aandacht hebben besteed aan vrouwen die 

geen deel uitmaakten van georganiseerd feminisme. Een plausibelere uitleg is volgens 

hen dat institutionele studies de veronderstelling van historici  ondersteunen dat enkel 

wanneer vrouwen zich op een manier gedragen die als mannelijk – politiek en collectief 

-  beschouwd kan worden, ze deel mogen uitmaken van historische discussie. Ook de 

tweede meest voorkomende vorm van geschriften rond vrouwen zijn getuige van een 

bepaald  selectiecriterium:  biografieën.  Relatief  weinig  vrouwen  hebben  dagboeken, 

brieven en andere literaire bronnen achtergelaten waar onderzoekers mee aan de slag 

kunnen. Het  bestaan van deze geschriften  alleen  al  wijst  er  al  op dat  de vrouw in 

kwestie uitzonderlijk  was: ze had de mogelijkheid en vrijheid om te schrijven en zich 

bezig te houden met iets buiten het huishouden. Bovendien leefde ze in een familie die 

zich bewust genoeg was van haar erfgoed om deze documenten te bewaren.17 En het 

zijn  net  deze  twee  aspecten  die  in  dit  onderzoek  terugkomen:  enerzijds  een  deel 

biografie  met  het  leven  van  Marie-Elisabeth  Belpaire  en  anderzijds  een  deel 

vrouwenvereniging  met  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann.  Maar  hoewel  de 

biografie en de geschiedenis van de vereniging een startpunt zijn van het onderzoek, het 

zich  niet  enkel  daarop  toespitst.  Met  het  onderzoek  naar  eventueel  feminisme  bij 

Belpaire en vooral hoe zich bewust was van de door mannen gedomineerde realiteit 

waarin ze leefde, wordt toch een interessant beeld geschept van haar persoon en de 

maatschappij  die het louter  biografische genre overtreft.  Het is  natuurlijk  wel zo dat 

Belpaire centraal staat in vele onderzoeken net omdat ze uit een omgeving kwam waar 

haar literaire activiteiten gestimuleerd werden en waar ze alle mogelijkheden had om 

deze talenten te ontplooien, zoals in de volgende hoofdstukken duidelijk zal worden, en 

omdat er een grote hoeveelheid bronnenmateriaal over en van haar bestaat.

2.2  Feminisme en katholicisme?

17 A.D. Gordon, M.J. Buhle & N.S. Dye, “The problem of women’s history” In: Liberating Women’s History – 
Theoretical and Critical Essays, edited by Berenice A. Caroll. Chicago, University of Illinois Press, 1976, p. 76-
79.
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De relatie tussen feminisme bij haar opkomen vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 

en  het  katholicisme  verliep  problematisch.  Elke  Willaert  poneert  in  haar 

licentiaatsverhandeling over pater F.X. Godts dat bij het bekijken van literatuur rond de 

eeuwwisseling opvalt hoe heel wat auteurs zich bewust waren van het feminisme en dit 

ook  steeds  wisten  te  uiten  in  hun  schrijfsels.  Als  inspiratiebron  voor  negentiende-

eeuwse  feminisme  horen  het  liberalisme,  evangelisch  protestantisme,  utopisch 

socialisme en later het marxisme en anarchisme  op het lijstje, katholicisme zeker niet. 

Omdat hieruit afgeleid wordt dat de officiële katholieke leer en feminisme nooit samen 

kunnen werken, zouden feministische katholieke vrouwenorganisaties ondenkbaar zijn.18 

Bovendien werd feminisme vaak in één adem vernoemd met  socialisme waardoor deze 

twee  voor  de  meeste  katholieken  samen  hoorden.19 De  kern  van  de  katholieke 

theorievorming ging uit van de idee dat hoewel man en vrouw voor god gelijken waren 

en over dezelfde natuurlijke rechten beschikten, ze zich toch van elkaar onderscheidden 

en  verschillend  waren.  Beiden  beschikten  over  verschillende  roepingen  van  hogere 

waarden waartoe god hen met verschillende gaven had uitgerust. Vrouwen waren niet 

minder, maar wel anders – ze bezaten de gave van liefde en hart en hun functie bevond 

zich als gevolg hiervan in het gezin – mannen namen de eerste plaats in wat betreft 

autoriteit.20 De katholieke kerk bevestigt  in die tijd dat de rol  van vrouwen gespeeld 

moet worden aan de haard waar ze haar troeven als opvoedster en verzorgster van de 

familie moet cultiveren.21 Voor deze scriptie is het interessante om deze invalshoek uit 

te diepen, aangezien er op zoek wordt gegaan naar de eventuele feministische inslag 

van  de  activiteiten  van  de  overtuigd  katholieke  Marie  Belpaire  en  de  door  haar 

opgerichte  katholieke vrouwenbond Constance Teichmann en andere.  Feminisme en 

katholicisme  zouden  aldus  als  tegenstellingen  worden  gezien  omdat  ze  twee 

verschillende principes voorstonden: streven naar gelijkheid  tussen de seksen versus 

streven naar benadrukking van het verschil tussen deze seksen. Op het eerste zicht zou 

deze  confrontatie  model  kunnen  staan  voor  de  confrontatie  tussen  vooruitgang  en 

stagnatie, moderniteit  en antimoderniteit,  verlichting en romantiek, zo stelt  sociologe 

18 M. Aerts, “Politiek die verschil maakt. Een uitdaging van en aan het feminisme”, In: Boeiende beelden.  
Feministische en christelijke visies op de mens als vrouw en man, edited by C. Halkes, V. Poels & Dorry de 
Beijer. Nijmegen/Baarn, Katholiek Studiecentrum, 1992, p. 63.
19 P. Gérin, “Louise Van den Plas et les debuts du “Féminisme Chrétien de Belgique” In: Revue Belge d’Histoire 
Contemporaine, (1969), 2, p. 256. 
20 E. Willaert, Pater F.X. Godts: exponent van de katholieke veroordeling van het feminisme rond de 
eeuwwisseling?, Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven), 1999, p. 6-7.
21 P. Gérin, “Louise Van den Plas et les debuts du “Féminisme Chrétien de Belgique”, p. 255.
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Mieke Aerts. Op basis van de inzichten van Michel Foucault merkt ze evenwel op dat het 

in strikte zin niet juist is te gewagen van een confrontatie van de mensbeelden modern 

en antimodern:

“Aan  beide  mensbeelden  ligt  namelijk  impliciet  dezelfde  ‘moderne’  

geesteshouding’  ten grondslag, die  fundamentele  ongelijkheid  tussen mensen 

niet meer accepteert als vanzelfsprekend.”22

Deze  visie  stelt  dat  of  nu  de  wezenlijke  gelijkheid  van  alle  mensen  of  wezenlijke 

verschillen tussen mensen naar voren worden geschoven, dit in beide gevallen gebeurt 

in een ‘strategische’ context. Mensbeelden zijn betwistbaar geworden en uitdrukking en 

inzet van onderling strijdige projecten voor inrichting van de maatschappij. Gelijkheid en 

verschil als politieke principes zijn zo twee zijden van dezelfde medaille. Het gaat hier 

niet langer over een tegenstelling tussen gelijkheid en verschil, maar van varianten op 

het  thema  ‘gelijkwaardigheid’.  Volgens  het  uitgangspunt  van  de  maatschappijkritiek 

uitgedragen door  de zogenaamde nieuwe sociale  bewegingen in  de jaren zestig  en 

zeventig,  met  het  feminisme  voorop,  is  dit  ideaal  van  gelijkwaardigheid  echter 

gezichtsbedrog.  Het  ideaal  van  gelijkwaardigheid  kan  volgens  deze  kritiek  enkel 

gehandhaafd worden in moderne westerse samenlevingen door gelijkheid en verschil in 

radicaal  gescheiden  sferen  te  installeren.  In  de openbare sfeer,  opgebouwd uit  het 

politiek systeem en het recht, heerst gelijkheid omdat daar formeel gelijke burgers te 

vinden zijn. In de privésfeer komen de echte noden en verlangens van personen tot 

uiting,  waardoor  ze  mensen  van  vlees  en  bloed  worden  die  zich  van  elkaar 

onderscheiden.  Gelijkwaardigheid  wordt  volgens  deze  maatschappijkritiek  dus  enkel 

bereikt ten koste van verscheurde mensen en om dit te vermijden moet de scheiding der 

sferen ter discussie worden gesteld.23 

Christelijke  vrouwen  beseften  dat  het  gezin  het  fundament  van  de  samenleving 

uitmaakte en dat het hun eervolle taak was om het gezin te beschermen tegen nefaste 

invloeden van buitenaf. Het geluk van vrouwen lag dus enkel en alleen in het gezin. Een 

te  extremistisch  feminisme  kon  gevaarlijk  zijn  voor  het  gezin.  Daarom moest  men 

22 

 

 M. Aerts, “Politiek die verschil maakt. Een uitdaging van en aan het feminisme.”, p. 65.
23 M. Aerts, “Politiek die verschil maakt. Een uitdaging van en aan het feminisme.”, p. 66-67.
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steeds trachten om het feminisme binnen moreel aanvaardbare banen te leiden.24 Een 

groot  aantal  christelijke  vrouwen  begreep  dus  dat  sommige  aspecten  van  de 

feministische  eisen  ingepast  in  een  christelijk  kader  vrouwen  zeker  zouden  kunnen 

vooruit helpen. Later in deze scriptie komen zo onder andere de pogingen hiertoe van 

de Franse Marie  Maugeret  en Louise Van den Plas  met  hun Christelijk  Feminisme 

uitgebreid aan bod.

2.3   De  terminlogische  verwarring  bij  het  gebruik  van  de  begrippen 

‘feminisme’ en ‘vrouwenbeweging’

Opvallend bij het doorkruisen van literatuur omtrent onderzoek naar vrouwen/gender en 

religie is dat vele auteurs de onderzoekers omtrent deze materie soms kritiekloos over 

dezelfde kam scheren en ze feministische onderzoekers  noemen - alsof  onderzoek 

voeren  omtrent  gender  de  onderzoeker  in  kwestie  automatisch  en  onomstotelijk 

feministisch maakt. Soms bedoelen ze echter niet dat de onderzoekers in kwestie in se 

het feministische gedachtegoed onderschrijven, maar het onderscheid is vaak moeilijk 

tot  onmogelijk  te maken. Ook de zogenaamde “feministische” auteurs  zijn  hier  niet 

zonder  schuld,  bij  sommigen  lijkt  het  alsof  ze  feminisme en  elk  streven  inzake  de 

situatie  van  vrouwen  als  inwisselbare  concepten  beschouwen.  Ietwat  duidelijkheid 

scheppen  en  enkele  auteursbeschouwingen  op  een  rijtje  zetten  is  hier  dus  geen 

overbodige  luxe.  Te  beginnen  met  de  oorsprong  en  betekenis  van  het  woord, 

’feminisme’. Als men zoals hier een onderzoek voert naar de al dan niet feministische 

inslag van de opvattingen van Marie-Elisabeth Belpaire of de vrouwenbond Constance 

Teichmann en andere bonden, moet men zich er vooreerst van bewust zijn dat wat wij 

nu  onder  ‘feminisme’  verstaan  niet  hetzelfde  is  als  wat  dit  woord  bij  de  late 

negentiende-eeuwse  mens  opriep.  Men  moet  dus  boven  alles  vermijden  de 

hedendaagse interpretaties van het concept klakkeloos te projecteren op de situatie ten 

tijde van bijvoorbeeld Marie-Elisabeth Belpaire. Het begrip los zien van haar historische 

context en invullen vanuit de eigen ervaringswereld is historisch niet verantwoord. De 

oorsprong  van  ‘feminisme’  als  term  gaat  logischerwijs  terug  op  het  Latijnse  woord 

24 C. Herreweghe, Pourquoi les chrétiens doivent être féministes : opvattingen van Louise Van den Plas (1877-
1968) over vorming en lotsverbetering van vrouwen, Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L.), 
2000,  p. 51.
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“femina” of vrouw. In het negentiende-eeuwse taalgebruik is de terug te traceren naar 

Frankrijk.  Het  eerste  gebruik  van  het  woord  werd  lange  tijd  aan  Charles  Fourier 

toebedeeld, maar met zekerheid was het Alexandre Dumas die het circa 1872 pejoratief 

aanwendde voor mannen die hun viriliteit  zagen verminderen, zgn. ‘femmelins’. Tien 

jaar  later  zou  Hubertine  Auclert  het  woord  haar  moderne  invulling  geven  en  werd 

“feminisme” het embleem van de rechten van vrouwen. De precieze datering van de 

ontwikkeling van werkelijke  ideeën achter het woord zijn moeilijker te achterhalen. Met 

zekerheid valt uiteraard wel te stellen dat de gevolgen die de Franse Revolutie met zich 

meebracht  de  deur  openzette  voor  de  ontwikkeling  van  deze  en  andere 

emancipatorische gedachten.25

Ria  Christens,  licentiate  geschiedenis  en  wetenschappelijk  onderzoekster  aan  de 

katholieke universiteit van Leuven stelt in Verkend Verleden – Een kritisch overzicht van 

de vrouwengeschiedenis 19de – 20ste eeuw in België dat in tegenstelling tot ‘marxisme’ er 

rond deze term geen solide feministische theorievorming werd opgebouwd, waardoor 

het al van bij de aanvang van het gebruik onderhevig was aan polarisatie. Het begrip 

deed omstreeks 1892 zijn intrede in België en kende toen al gedurende de eerste tien 

jaren, hoofdzakelijk vanuit katholieke hoek, een grote tegenkanting. Met de oprichting 

van de vereniging Le Féminisme Chrétien de Belgique in 1902, waar later nog aandacht 

aan  wordt  besteed,  werd  een  zekere  kentering  ingeluid.  De  volgende  fase  werd 

gemarkeerd door het zoeken naar het “andere” (bijvoorbeeld christelijke) feminisme en 

ontstonden varianten op grond van echte of vermeende verschillen in het denken over 

vrouwen.  Na de  eerste  wereldoorlog  zou  thans  het  begrip  vrouwenbeweging  op  de 

voorgrond treden dat door de aanhangers bestempeld werd als de opvolger van het 

feminisme. Christens stelt   enkele noodzakelijke bedenkingen voorop. Zo heeft ze het 

over  de  begripsverwarring  rond  termen  als  ‘emancipatie’  en  ‘feminisme’  die 

symptomatisch zijn voor het domein van de vrouwengeschiedenis. Ze stelt, net zoals 

het bekijken van de secundaire literatuur voor deze scriptie ook aantoonde, dat historici 

onvoldoende oog hebben voor de wijzigende betekenissen van begrippen doorheen de 

tijd en onder invloed van maatschappelijke wijzigingen. Ze beseffen te weinig dat het 

net terminologische verwarring en polarisatie zijn die een essentieel onderdeel vormen 

van het  politiek krachtenspel  dat  een wijziging van de situatie van vrouwen tot  doel 

25 M. Riot-Sarcey, Histoire du Féminisme, Paris, Editions la Découverte, 2002,  Introduction.
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heeft.   Christens  oppert  bovendien  dat  onderzoekers  bij  het  uitwerken  van  hun 

onderzoek  te  weinig  zelf  aangeven  wat  zij  onder  bepaalde  begrippen  al  dan  niet 

verstaan.26 

Bovendien plegen vele auteurs ook de begrippen feminisme en vrouwenbeweging als 

synoniemen te gebruiken, maar in hoeverre is dit geoorloofd? 

Historici  hanteren volgens Christens feminisme en vrouwenbeweging als synoniemen, 

maar suggereren bij feminisme een grotere strijdvaardigheid en radicalisme in denken 

en  doen.  Filosofische  reflecties  op  het  feminisme  als  moderne  gedachtestroming 

zouden  historici  een  zekere  houvast  moeten  bieden  bij  de  studie  van  een  weinig 

coherent overkomend feminisme:

“Zo worden het twintigste eeuwse feministische denken volgens de Belgische 

filosofe Françoise Collin wezenlijk gekenmerkt door de politieke benadering van 

de hiërarchische sekseverhoudingen. Los van dit essentiële kenmerk ontleent het 

feministische denken inhoudelijk elementen aan zowel het marxisme, de psycho-

analyse,  het  structuralisme,  het  postmodernisme  enz.  en  hanteert  het 

verschillende  methodes,  heeft  het  verschillende  doelstellingen  voor  ogen  en 

huldigt het uiteenlopende visies omtrent na te streven verhoudingen tussen de 

seksen.” 27

Ten slotte is ook het gebruik van ‘vrouwenbeweging’ zeker niet zonder verwarring, Als 

vrouwenbeweging beschouwd wordt als het gedachtegoed of het streven van vrouwen 

naar meer rechten kan het volgens Christens beter vervangen worden door feminisme. 

In  het  enkelvoud  gebruikt  in  de  Belgische  context  is  het  begrip  problematisch.  Dé 

vrouwenbeweging  in  België  bestaat  niet,  en  beter  dan  te  spreken  over 

vrouwenbewegingen zijn hier de termen vrouwenorganisaties  of vrouwenverenigingen op 

hun plaats. Christens besluit dat ook termen als vrouwenactie, vrouwencontestatie of –

agitatie  duidelijker  zijn  wanneer  het  erop  aankomt  het  publieke  en   revendicatieve 

26 R. Christens, “Verkend verleden – Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis 19de-20ste eeuw in 
België”, p. 6.
27 R. Christens, Verkend verleden, p. 9.
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optreden van vrouwen voor hun rechten aan te duiden.28 Karen Celis treedt haar in het 

overzichtswerk Democratisering in België hierin bij. Ze plaatst vrouwenbewegingen in het 

meervoud omdat België van oudsher een erg divers geheel aan vrouwenorganisaties 

heeft gekend. De vrouwenbewegingen die sinds het einde van de negentiende eeuw 

actief  zijn  vallen  uiteen  in  autonome organisaties  enerzijds  en  organisaties  die  zich 

inschrijven in de verschillende politiek-ideologische strekkingen anderzijds. Celis wijst 

erop dat deze organisatievormen een verschil in tactiek verraden: de staat van binnenuit 

veranderen vs. van buitenaf trachten te beïnvloeden.29 Met deze opmerkingen in het 

achterhoofd wens ik  in  deze scriptie  toch de term ‘vrouwenbeweging’  te gebruiken. 

Hoewel dé vrouwenbeweging inderdaad nergens bestaat of bestaan heeft, door diverse 

ideologische  en  maatschappelijke  vertakkingen,  vind  ik  het  gebruik  van 

‘vrouwenbeweging’  niet  problematisch.  Het  wordt  in  deze  scriptie  gebruikt  om  een 

stroom  aan  verenigingen,  ideeën,  tijdschriften  en  initiatieven  te  benoemen,  van 

eventueel verschillende ideologische aard, die gemeen hadden dat ze begaan waren 

met  vrouwen,  hetzij  radicaal  of  minder  radicaal.  Wanneer  het  over  specifieke 

verenigingen, organisaties en bonden gaat met elk een andere opzet, wordt dat ook 

duidelijk gesignaleerd.  Karen Offen bevestigt dat ‘the F-word’, zoals ze het noemt, al 

een controversiële term is sinds haar introductie in het Europese vocabularium. Zij en 

haar  collega’s  voeren  onderzoek  naar  georganiseerde  bewegingen van  vrouwen (en 

sommige mannen) die publiekelijk inspanningen doen om één of meerdere aspecten 

van  de  mannelijke  hegemonie  aan  te  pakken,  hetzij  onder  de  noemer  van 

‘vrouwenrechten’  of  ‘vrouwenemancipatie’.  Ook  de  initiatieven  uit  andere 

organisatorische  contexten  zoals  de  liefdadigheids-  of  onderwijssfeer  die  tot 

uitdagingen  van  de  mannelijke  hegemonie  kunnen  leiden,  worden  onder  de  loep 

genomen. Offen ziet er geen graten in om de term “feminisme” aan te wenden om 

deze  initiatieven  en  ideeën  te  omkapselen  en  om aan deze  vrouwenbewegingen te 

refereren als ‘feministische bewegingen’. Op die manier kan men deze ‘feministische 

bewegingen’  zowel  identificeren  als  deel  van  de  bredere  groepering  van 

‘vrouwenbewegingen’ en als een intrinsiek deel van politieke geschiedenis. Hoewel het 

historisch juist is dat niet alle organisaties van of met vrouwen “feministisch” genoemd 

kunnen worden, is het ook historisch correct om te stellen dat feministische analyses en 

28 R. Christens, Verkend verleden, p. 9-10.
29 K. Celis, “Burgerschap voor vrouwen: publiek én privaat” In: Democratisering in België. Een verhaal zonder 
einde, edited by Mark Van den Wijngaert, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2007, p. 138.
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campagnes  vaak  ontsproten  zijn  uit  niet-feministische  kringen  en  door  mannen 

gedomineerde  contexten.30 Hoewel  ik  hiermee  akkoord  ga  zal  in  deze  studie  toch 

voorzichtiger omgesprongen worden met het gebruik van de term feminisme. Zoals later 

aan  bod  zal  komen  zijn  er  verschillende  stromingen  zelfs  binnen  het  feminisme. 

Aangezien  er  onderzoek  gevoerd  wordt  naar  een  eventueel  feminisme  van  Marie-

Elisabeth  Belpaire  of  de  vrouwenbond  Constance  Teichmann  en  dus  niet  van  het 

startpunt vertrokken kan worden dat de vrouwenbond een feministische organisatie was, 

wordt de term enkel gebruikt als het gaat om concrete actie of ideeën die de volledige 

gelijkstelling van rechten en plichten tussen mannen en vrouwen beoogden. Natuurlijk 

niet  als  het  gaat  om eigen  namen zoals  le  ‘Féminisme Chrétien  de  Belgique”.  De 

inhoud zal dan natuurlijk ook doorgelicht worden.

2.4 Politiek transfer als invalshoek

Het lijkt misschien vreemd om aan het eind van een scriptie nog met een theoretische 

invalshoek aan te draven, maar daar zijn gegronde redenen voor. Zonder de hiervoor 

uiteengezette onderzoeksresultaten zou het namelijk moeilijk zijn om concreet iets bij het 

volgende concept voor te stellen.

In een speciaal nummer van het tijdschrift  European Review of History geeft Henk te 

Velde in het inleidende artikel een  uiteenzetting over politiek transfer. Hij begint met het 

feit dat de historiografie van de lange negentiende eeuw (i.e.  1789–1914) zich vooral 

heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van politiek binnen nationale contexten, en 

dat recente innovaties in politieke geschiedenis hier niet veel aan verholpen hebben. Zijn 

centrale stellingname en onderwerp van deze speciale uitgave van het tijdschrift is dan 

ook  de  overtuiging  dat  historici  de  internationale  dimensie  van  politiek  nog  steeds 

onderschatten, die zelfs bestond in tijden van snel ontwikkelende natiepolitiek, zoals de 

negentiende eeuw. Als men de internationale dimensies van nationale politiek  in de 

negentiende eeuw niet in beschouwing neemt, zullen essentiële aspecten van politiek in 

30 K. Offen, “Challenging male hegemony: feminist criticism and the context for women’s movements in the age 
of European revolutions and Counterrevolutions 1789-1860” In: Women’s Emancipation Movements in the 19th 

Century – A European Perspective, edited by Sylvia Paletschek & Bianka Pietrow-Ennker, California, Stanford 
University Press, 2003, p. 22.

21



22

de  negentiende  eeuw  vergeten  worden.31 Deze  focus  op  het  nationale  is  ook  het 

onderwerp in het artikel  European History and Cultural Transfer van Matthias Middell, 

waarin hij het heeft over de geschiedenis van Europa. Het tot stand komen van een 

dergelijke  geschiedenis  van Europa wordt  quasi  onmogelijk  geacht,  omdat  daarvoor 

eerst  de  methodologische  moeilijkheden  afkomstig  van  anderhalve  eeuw  nationale 

geschiedschrijving zullen moeten worden overkomen.32

Bij de prille  aanvang van deze scriptie vertrok ik van de instelling dat het uiteindelijke 

resultaat  zou passen binnen het  concept  van de comparatieve  geschiedenis,  onder 

andere na het lezen van het artikel Comparison and Beyond, van Jurgen Kocka. Kocka 

stelt dat de vergelijkende aanpak nog door te weinig historici wordt gebruikt, terwijl ze 

eigenlijk onmisbaar zou zijn. Verder benadrukt de auteur dat de vergelijkende aanpak 

het  mogelijk  maakt  om vragen  en  problemen  te  identificeren  die  men  anders  zou 

missen of links zou laten liggen. Op het descriptieve vlak helpt historische vergelijking 

om de profielen van enkelvoudige onderwerpen te verduidelijken door ze tegenover één 

of meerdere andere onderwerpen of situaties te plaatsen. Ook enkele van de problemen 

die  Kocka  aanhaalde  bij  het  uitoefenen  van  comparatieve  geschiedenis,  waren  van 

toepassing op het onderwerp van deze scriptie. Bijvoorbeeld het feit dat hoe groter de 

vergelijking wordt, hoe moeilijker het wordt om originele bronnen in hun originele staat te 

onderzoeken,  omdat  de  archieven  bijvoorbeeld  simpelweg  te  veraf  liggen.  Hierdoor 

komt men voor een groot deel te steunen op secundaire literatuur.33 Het concept van 

politiek transfer lijkt, nu het onderzoek bijna is afgerond, echter een veel beter model 

voor deze studie, al benadrukt te Velde de relatie tussen de comparatieve methode en 

politiek transfer. Hij stelt dat ‘politiek transfer’ aangewend kan worden om de aandacht 

te  vestigen  op  een  onderbelicht  aspect  van  nationale  politiek.  Lange  tijd  trachtte 

nationale politieke geschiedenis bijna bewust de buitenlandse oorsprong van politieke 

praktijken  te  ‘verbergen’,  met  als  één  van  de  enige  uitzonderingen  Japan.  Als  het 

concept zo wordt gebruikt zal een concentratie op politiek transfer historici erop attent 

maken dat nationale verhalen omtrent politiek altijd onvolledig zullen zijn. Het zal een 

nieuwe visie voor politieke geschiedenis mogelijk maken, stelt te Velde verder. Als we 

het  concept  op deze  manier  gebruiken,  zal  er  zelfs  niet  eens een  echt  model van 

politiek transfer nodig zijn, omdat het concept vooral gebruikt wordt als een (relatief) 

31 H. te Velde, “Political Transfer: An introduction” In: European Review of History, 12 (2005) 2, p. 205-206.
32 M. Middell, “European History and Cultural Transfer” In: Diogenes, 48 (2000), 89, p. 23.
33 J. Kocka, “Comparison and Beyond” In: History and Theory, 42 (2003),  1, p. 39-40.
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nieuw perspectief  op nationale politiek en misschien ook als een heuristiek hulpmiddel. 

Te Velde verwijst naar de belangrijke traditie van comparatieve geschiedenis, maar wijst 

erop  dat  deze  vaak  zonder  meer  uitgaat  van  afzonderlijke  nationale  onderwerpen, 

omdat  een  pure  vergelijking  deze  afzonderlijke  zaken  vooropstelt.  De  auteur  maakt 

verder een onderscheid tussen twee vormen van comparatieve geschiedenis, waarvan 

de tweede,  recentere  in  se te  verzoenen valt  met  politiek  transfer.  De eerste  trend 

beslaat  pure  vergelijkendegeschiedenis,  die  twee  of  meer  nationale  onderwerpen 

onafhankelijk van elkaar bestudeert om ze vervolgens te vergelijken. De tweede trend is 

de geschiedenis van cultureel transfer, een aanpak die zich uitsluitend concentreert op 

internationale  contacten,  hoofdzakelijk  binnen  de  ideeënsfeer.  Deze  trend  heeft 

vooropgesteld dat ze een internationale culturele gemeenschap bestudeert en een graad 

van ware internationale geschiedenis kan bereiken. Niettemin, gaat te Velde verder, als 

politiek transfer de migratie is van politieke praktijken over nationale grenzen heen, staat 

het buiten kijf dat historici zich altijd met minstens twee nationale zaken moeten bezig 

houden, de exporterende en importerende natie. Impliciet gaat het hier dus ook om 

vergelijkende geschiedenis, omdat de onderzoekers rekening zullen moeten houden met 

de  verschillen  en  overeenkomsten  tussen de respectievelijke  nationale  situaties.  Het 

verschil ligt in het feit dat de geschiedenis van politiek transfer niet enkel zal aantonen 

dat zaken op het zelfde moment plaatsvonden of gelijkenissen vertoonden, maar ook 

dat ze met elkaar verbonden waren.34 Deze laatste beschouwing valt zonder twijfel in 

verbinding te brengen met deze scriptie. Daar waar ik aanvankelijk dacht enkel bezig te 

zijn met comparatieve geschiedenis, en de katholieke vrouwenbewegingen van België, 

Nederland, Frankrijk en Duitsland aan het begin van de twintigste eeuw naast elkaar te 

plaatsen en er bijvoorbeeld de inhoudelijke en structurele gelijkenissen of verschillen van 

op te tekenen, heb ik in de loop van het onderzoek en mijn bevindingen omtrent de 

veelvuldige connecties tussen deze bewegingen moeten concluderen dat het concept 

van politiek transfer zich hier uitermate toe leent. Het werd ook duidelijk dat men zich in 

onderzoek naar sociale bewegingen bijna automatisch bezighoudt met politiek transfer, 

zoals  te  Velde  ook aanhaalt.  Zoals  doorgaans  met  modellen  of  hulpmiddelen  voor 

historisch onderzoek wordt het één en ander pas duidelijk met illustratie en toetsing via 

een concreet voorbeeld. Daarom komt hier nogmaals Mieke Aerts aan bod, die met een 

casus  rond  de  Nederlandse  feministe  Wilhelmina  Drucker,  toevallig  ook  naadloos 

34 H. te Velde, “Political Transfer: An introduction”, p. 207-208.
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aansluitend  op  deze  scriptie,  het  model  zowel  aantoont  als  test.  Tevens  zal  ook 

getracht worden om  met de behaalde onderzoeksresultaten van deze scriptie het nut 

van het model aan te tonen.

Aerts beschrijft in haar artikel de eerste golf van georganiseerd feminisme in België als 

een voorbeeld van politiek transfer van Nederland naar België. In juni 1893 publiceerde 

het liberaal-progressieve Nederlandse tijdschrift  Sociaal Weekblad een appreciërende 

recensie  over  een  nieuw  uitgegeven  Brussels  feministisch  blad,  en  drukte  het 

tegelijkertijd  haar  steun  uit  voor  de  strijd  voor  vrouwenrechten  in  België.  Prompt 

reageerde  Wilhelmina  Drucker,  oprichtster  van  de  eerste  politiek  geëngageerde 

feministische Nederlandse organisatie  Vrije Vrouwenvereeniging  en redactrice van het 

tijdschrift  Evolutie. Zowel de organisatie als het tijdschrift werden meestal  genegeerd 

door het  hoger aangeschreven  Sociaal  Weekblad, maar nu claimde Drucker  dat  de 

appreciatie van het Weekblad voor het Belgische feminisme in feite een erkenning met 

terugwerkende  kracht  van  haar  eigen  initiatieven  was.  Alle  Belgische 

vrouwenverenigingen waren volgens haar exponenten van éénzelfde moederfiguur: De 

Vrije Vrouwenvereeniging.  Het  Sociaal Weekblad reageerde hier dan weer op door te 

stellen dat ze niet in de positie verkeerde om deze claim van Drucker te ondersteunen of 

te ontkrachten, maar dat ze wel hoopte dat de Belgische nazaten van hun Nederlandse 

moeder er dan niet dezelfde methodes zouden op nahouden als Drucker. Deze waren 

namelijk niet voor navolging vatbaar, volgens het tijdschrift.35 Aan de hand van deze 

casus zet Aerts enkele bedenkingen met betrekking tot politiek transfer uiteen. Eerst en 

vooral  het  vaststellen  van  het  feit  dat  er  grensoverschrijdend  politiek  transfer  heeft 

plaatsgevonden.  Hoewel  deze  vaststelling  een  eenvoudig  voorbeeld  van  historische 

observatie lijkt,  is dat lang niet altijd zo, bijvoorbeeld omdat contemporaine bronnen 

zoals het  Sociaal Weekblad eraan zullen twijfelen of er überhaupt wel iets is gebeurd. 

Dit  maakt  volgens Aerts  allemaal  deel  uit  van de typische gecontesteerde aard van 

historische feiten, maar wijst ook op iets anders, namelijk in welke mate politiek transfer 

ingebed  is  in  politieke  discussie. Het  opeisen  of  ontkennen  van  politiek  transfer  is 

onmiddellijk verbonden met wat sommige studenten van politieke contentie beschreven 

hebben  als  de  ‘certificatie  van  actoren’  of  geklasseerd  hebben  onder  ‘politiek  van 

erkenning’. Met andere woorden: wat bijvoorbeeld in het voorbeeld van Drucker op het 

35 M. Aerts, “Feminism from Amsterdam to Brussels” In: European Review of History, 12 (2005), 2, p. 367-368.
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spel  staat  is  niet  zozeer  politiek  transfer,  maar de wijze waarop ze conceptueel  en 

praktisch  ‘opgezet’  wordt  na  de  feiten.  Bovenop  dit  alles  hangt  een  duidelijk 

onderscheid van wat voor en na de feiten plaatshad af van wat beschouwd mag worden 

als politiek transfer, het derde punt dat Aerts aanhaalt.  Het metaforische model dat 

Drucker gebruikt, dat van het moederschap, impliceert reeds het belang van de factor 

tijd. Als men, zoals het Sociaal Weekblad voorstelde, de metafoor van Drucker volgt, en 

men verder moet gaan dan het moment van de geboorte, en de ‘kinderen’ als het ware 

zien  opgroeien  alvorens  een  mening  uit  te  spreken,  verandert  politiek  transfer  in 

geschiedenis zonder eind, met fluctuerende grenzen tussen de feiten en het leven erna. 

Deze drie zaken – hoe transnationaal politiek transfer te modelleren, wat haar plaats is 

in  de  politieke  discussie,  hoe  te  weten  of  een  zekere  politieke  transfer  heeft 

plaatsgevonden – zijn volgens Aerts van groot belang.36

DEEL II: Het leven en de persoonli jkheid van Marie-Elisabeth Belpaire

1. Familiale achtergrond 

1.1 Antoine en Alphonse Belpaire

De Wijze Vrouw van Vlaanderen, van de hand van Benoit A. Roose, is een biografisch 

werk dat in 1947 over het leven van Marie Elisabeth Belpaire verscheen, maar door deze 

ouderdrom een interessante inkijk geeft in de beeldvorming rond haar persoon net voor 

haar dood. Hier wordt het dan ook aangewend om een startpunt te nemen om haar 

leven te beschrijven. Als ‘moderne’ tegenhanger kan het  werk van Aline Dereere en 

Helga Van Beeck Beelden uit een Leven beschouwd worden dat, eveneens geïllustreerd, 

een overzichtelijke inkijk in het leven van Belpaire schildert. Verder wordt ook gebruik 

gemaakt  van  o.a.  de  persoonlijke  mémoires  van  Belpaire,  diverse  doctoraten  en 

informatie uit katholieke tijdschriften genre De Lelie.

36 M. Aerts, “Feminism from Amsterdam to Brussels”,  p. 368-369.
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“Het leven van Juffrouw Belpaire  is  gelijk  een boek vol bekoorlijkheid,  waarin 

schoonheid, adel, goedheid en geestelijke rijkdom elkander de hand reiken. Het  

is de onbewolkte spiegel van een uitverkoren ziel.”37

Marie-Elisabeth Belpaire werd op 31 januari 1853 geboren als vierde kind van Alphonse 

Belpaire  (1817-1854)  en  Betsy  Teichmann  (1821  –  1900).  Vader  Belpaire  overleed 

amper anderhalf jaar na haar geboorte, waardoor moeder Betsy met haar vier kinderen 

achterbleef in het ouderlijk huis.38 Marie-Elisabeth was afkomstig van goeden huize, om 

het  zacht  uit  te  drukken.  Om de  omstandigheden  waarbinnen  ze  is  opgegroeid  en 

gevormd ten volle te begrijpen, wordt eerst een uitgebreide schets van haar familiale 

situatie  gegeven  aan  de  hand  van  enkele  familieleden.  Ten  eerste  vader  Alphonse 

Belpaire om een algemene indruk van de Belpaires en hun West-Vlaamse afkomst te 

geven. Ten tweede Theodore Teichmann om op de status van de Teichmanns te wijzen, 

en finaal Costance Teichmann, omdat deze met haar vroomheid een enorme invloed op 

Marie-Elisabeth heeft gehad. De smeltkroes van de dynamische vriendschap tussen de 

twee toch wel verschillende families vormde de voedingsbodem voor het uitzonderlijke 

karakter van Marie-Elisabeth, en moet dus terdege toegelicht worden. 

“Een Westvlaming van was hij van top tot teen, en dat had hij van zijnen vader.  

Die vader was een zeer oorspronkelijke figuur, een self made man, schrander en 

rechtschapen, zoon van de Noordzee en haar beroerde lucht, zoon van beroerde 

tijden.”39

Aldus beschrijft Marie-Elisabeth Belpaire haar grootvader primair in het werk dat ze over 

haar vader  Alphonse schreef  in 1922. Hoewel  de Belpaires oorspronkelijk  afkomstig 

waren  uit  Waasten  of  Warneton  bij  de  Franse  grens,  is  een  tak  naar  Meessen 

overgegaan, en uit Meessen trok grootvader Antoine naar Oostende. In 1805 werd hij 

aangenomen  in  de  hoogstaande  Ecole  Polytechnique  te  Parijs,  alwaar  hij  een 

37 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen – Het leven van Marie-Elisabeth Belpaire, Antwerpen, 
Mercurius, 1947, p. 9.
38 R. Christens, “’Het is moeilijk haar eigen wezen te achterhalen’:de vele gedaanten van Marie-Elisabeth 
Belpaire” In: Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) – Facetten van een Levenswerk,  edited by H.Van Beeck & 
A. Dereere, Antwerpen, Stichting Maria-Elisabeth Belpaire, 2002, p. 9-10.
39 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire door zijne Dochter, M.-E. BELPAIRE, Antwerpen, J.E. Buschmann, 1922, 
p. 9.
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ingenieursopleiding  aanvatte  en  voor  het  eerst  zijn  levenslange  vriend  Theodore 

Teichmann zou ontmoeten. De dreiging dat Antoine mogelijks in het artillerieleger van 

Napoleon zou kunnen worden ingelijfd, noopte zijn ouders ertoe hem terug te halen naar 

Vlaanderen, waardoor hij  zijn studies voortijdig diende te beëindigen. Zijn dorst naar 

kennis was echter aangewakkerd en zou niet zomaar gaan liggen, dus zocht en vond hij 

al snel een nieuwe uitdaging. Hij zou studiemeester worden in het Lycée te Brugge en 

zou in 1810 deze functie ook in Brussel opnemen. Omdat hij nog een stapje hoger 

wilde, ving hij de studies Rechten aan, eveneens in Brussel, en werd later advocaat aan 

de balie van dezelfde stad. Finaal zou hij als notaris terugkeren naar Oostende, waar hij 

later ook met zijn vrouw Cécile Cirez, zou wonen.40 Als plaatselijke notabele zou Antoine 

al  enkele  initiatieven  op vlak  van onderwijs  trachten  te  realiseren,  zo richtte  hij  een 

stedelijke  muziekschool  op,  maar  zijn  doel  om  Oostende  van  degelijk  humaniora-

onderwijs te voorzien, mislukte. Toen hij de functie van griffier van de Handelsrechtbank 

verkreeg, verhuisde hij met zijn gezin naar de Markgravelei in Antwerpen, één van de 

betere  buitenwijken.  Al  snel  engageerde  hij  zich  in  de  politiek,  hij  zou  in  1830  tot 

patriottisch gemeenteraadslid van Antwerpen verkozen worden en die taak tot aan zijn 

dood in 1845 quasi onafgebroken vervullen. Het staat buiten kijf dat dergelijke positie 

hem van een zekere invloed in zijn nieuwe woonplaats voorzag.41 

“Niet in het stil-droomende Brugge, bij sluimerende reien en dichterlijk-hangend 

l oof zag mijn vader het levenslicht, maar te Oostende, bij de woelige zee.  

Werd hij daardoor voor goed gedoopt voor strijd en wisselvalligheid, voor onrust  

en knagenden angst?”42

Met dit citaat van de hand van zijn eigen dochter, vangt de beschrijving van het leven 

van Alphonse Belpaire het best aan, daar ze zijn wisselvallig en breekbaar gemoed het 

best beschrijft. Alphonse Belpaire werd in 1817 geboren als oudste zoon van Cécile en 

Antoine. Hij zou net als zijn vader beschikken over een West-Vlaams karakter en noeste 

werklust. Hij kreeg een wetenschappelijke vorming en genoot – ook al was de familie 

sterk  Vlaams van aard  – een  Franse opvoeding.  Na de verhuis  van  het  gezin  naar 

40 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire door zijne Dochter, p. 9-12.
41 L. Govaerts, Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) en haar inzet voor het katholiek onderwijs tot 1914,  
Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L.), 1993, p. 2.
42 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire door zijne Dochter, p. 18
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Antwerpen zouden de broertjes Belpaire al snel een diepe vriendschap smeden met de 

meisjes  van  de  Teichmannfamilie.43 In  1843,  op  amper  zeventienjarige  leeftijd, 

behaalde Alphonse reeds de graad van ingenieur. Hoewel hij hiermee tevreden was, 

spoorde vader Antoine hem toch aan om eveneens een graad in de Rechten te behalen 

in Luik, net zoals hij indertijd van wiskunde naar rechten was overgegaan. Vader Antoine 

was een buitengewoon man, die het als zijn eer en taak zag om zijn begaafde zoon op 

allerlei wijzen te verrijken. Het plaatste de jongeman echter onder een gigantische druk: 

van kindsbeen af was hij op een verhoog geplaatst en geroemd om zijn mogelijkheden 

en  kennis,  men  kan  zich  alleen  maar  inbeelden  wat  voor  een  stress  dergelijke 

verwachtingen met zich meebrachten. Marie-Elisabeth Belpaire beschrijft  het in haar 

werk over haar vader dan ook terecht als ‘noodlottige vroegrijpheid’.44 Eens naar Luik 

vertrokken woog het weg zijn van vrienden en familie dan ook zwaar op de jongeman, 

en elk verlof en terugkeer naar Antwerpen betekende dan ook een heropleving van zijn 

karakter. Maar dit was nooit van lange duur, en het kwam zover dat de rector van de 

Luikse Universiteit  een  brief  naar  vader  Belpaire  diende te  versturen  om deze  in  te 

lichten omtrent de zorgwekkende geestestoestand van Alphonse. Alle hulp kwam echter 

te  laat,  en  als  fysieke  uiting  van  de  geestelijke  druk  ontwikkelde  hij  een  zware 

astmakwaal. Enkel een terugkeer naar Antwerpen 1835 kan de geest van de jongeman 

enigzins verlichten.45  Hoewel hij  er  een grote kennis van wiskunde op nahield,  was 

Alphonse ook artistiek begenadigd. Hij kon aardig schilderen en tekenen, was muzikaal 

begaafd en gaf blijk van literaire aanleg in zijn persoonlijke geschriften. Hoewel hij in 

een Franssprekende omgeving was opgevoed, had hij  een diepe sympathie voor de 

Vlaamse beweging, iets wat we later ook in Marie-Elisabeth terugzien.46

Wat zijn carrière betreft werd Alphonse na zijn terugkeer naar Antwerpen aangesteld tot 

adjunct-secretaris van de Raad van Bruggen en Wegen, een staatsfunctie die hij tot 

1840 zou vervullen. Bovendien richtte hij te Hoboken een linnenfabriek op, die later naar 

hun ‘Toren’ verhuisde (de ‘Annnonentoren’, het huis dat Alphonse had gekocht), bezat 

hij te Korbeek-Lo een karton- en papierfabriek en te Antwerpen enkele stapelhuizen. 

Bovendien hield hij zich bezig met persoonlijk wetenschappelijk onderzoek.47 Toen hij 

43 L. Van den Eynde, De persoonlijkheid van M.E. Belpaire zoals zij uit haar oeuvre spreekt, Leuven 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Leuven), 1952, p. 2-7.
44 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire door zijne Dochter, p. 16-17.
45 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen, p. 20-21.
46 L. Van den Eynde, De persoonlijkheid van M.E. Belpaire zoals zij uit haar oevre spreekt, p. 8
47 L. Govaerts, Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) en haar inzet voor katholiek onderwijs tot 1914, p. 3.
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voorgoed  terug  aan  het  werk  ging  ontdekte  hij  zijn  liefde  voor  de  levenslustige  en 

evenwichtige Betsy Teichmann. Hun karakters vulden elkaar aan en brachten de vaak 

geplaagde  Alphonse tijdelijk tot rust,  in 1842 zouden ze in het huwelijksbootje treden. 

In 1845 wordt hij tot diensthoofd benoemd, en dat professioneel geluk ging gepaard 

met  persoonlijk  geluk:  in  1846 komt  Cécile  als  eerste  dochter  ter  wereld,  in  1850 

Théodore  als  eerste  zoon.  Deze  samenloop  van  professionele  en  persoonlijke 

voorspoed  kon  de  gezondheid  van  Alphonse  echter  niet  waarborgen.  De  krachten 

ontsnappen  hem  hoe  langer  hoe  meer  en  in  1851  moet  hij  ontslag  nemen  als 

ambtenaar. Anderhalf jaar na de geboorte van Marie-Elisabeth in 1853, zal Alphonse 

overlijden.48 Na de dood van Alphonse zou Marie-Elisabeths broer Fréderic, zoals alle 

Belpaires bedeeld met een nauwgezet gevoel voor orde en stiptheid, aan het hoofd van 

de familie komen te staan. Moeder Betsy zou zwaar onder dit verlies lijden, maar zich 

nog  steeds  volop  voor  de  familieverplichtingen  inzetten,  wat  meteen  haar 

persoonlijkheid markeert: het welzijn van anderen kwam voor haar altijd op de eerste 

plaats en het lag niet in haar aard zich aan zwaarmoedigheid over te leveren.49 Met 

deze karaktertrekken kan dan ook feilloos de brug naar de Teichmannfamilie worden 

gemaakt.

1.2  Théodore & Constance Teichmann

Theodore  Teichmann,  die  later  net  als  Antoine  grootvader  van  Marie-Elisabeth  zou 

worden,  was Luikenaar van opvoeding, maar werd door een grote verscheidenheid aan 

karakters beïnvloed. Hij was geboren uit een Duitse vader en Zwitserse moeder, en had 

een Hollandse grootmoeder. Verscheidenheid was de hoofdkarakteristiek van zijn leven: 

uit zijn Franse omgeving beschikte Theodore over een pittige geest, die getemperd werd 

door de seriositeit  van de Germaanse stam. Toen hij in 1812 naar Antwerpen verhuisde 

kwam hij in aanraking met een door en door Vlaamse familie: de Cooppals.50

Theodore zou zijn ingenieursstudies aan de Ecole Polytechnique wél vervolledigen. Van 

1845  tot  1862  zou  hij  de  functie  van  gouverneur  van  de  provincie  Antwerpen 

48 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen, p. 26-28.
49 M.E. Belpaire, De Families Teichmann en Belpaire II: Een Aardsch Paradijs, Antwerpen, Buschmann, 1930, 
p. 11-14.
50 M.E. Belpaire, Constance Teichmann, Antwerpen,  Buschmann, 1908,  p. 8-9.
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waarnemen.51 Omstreeks 1850 was de familie Teichmann één van de rijkste Antwerpse 

families. Theodore huwde opeenvolgend met  Jenny Cooppal, en na haar overlijden in 

1818 met haar zuster, Mimi, waarmee hij vier kinderen kreeg: Jenny, Constance, Marie 

en Betsy,  de latere  moeder  van Marie-Elisabeth.  Alvorens  hij  met zijn  eerste  vrouw 

Jenny  in  het  huwelijk  kon  treden,  was  de  oorspronkelijk  van  protestantse  afkomst 

komende Theodore overgegaan tot de Katholieke Kerk, een toegeving die het oprecht 

geloof van zijn aanstaande bruid van hem eiste.52

 Mimi  en  Theodore  waren  de  enige  erfgenamen  van  de  buskruitfabriek  van  vader 

Cooppal te Wetteren, die vanaf 1847 bekend stond als de Koninklijke Buskruitfabriek. 

Enkele  ondernemingen  ondervonden  groot  profijt  van  de  groei  van  de  Belgische 

wapenindustrie tot één van de grootste van Europa, waaronder Cooppal. Aldus werd het 

familiefortuin  van  de  Teichmanns  zorgvuldig  opgebouwd  door  een  combinatie  van 

huwelijkspolitiek  en  kapitalistische  ondernemingszin.53 Lutgarde  Govaerts  verstrekt  in 

haar  licentiaatsverhandeling  betreffende  Belpaire’s  initiatieven  voor  het  katholiek 

onderwijs  gedetailleerde  informatie  over  het  fortuin  van  de  Teichmannfamilie.  Zo 

beschrijft  ze  erin  over  welk  personeel  de  familie  thuis  beschikte,  hun  onroerende 

goederen en zelfs hun belastingsgegevens. Dit alles zorgde ervoor dat de familie zeker 

tot  de  meest  aanzienlijke  van  de  stad  werden  gerekend.54 Marie-Elisabeth  Belpaire 

schrijft in haar biografisch werk over vader Alphonse dat Theodore zeker hard werken 

kon, maar daarbij altijd een vrolijke gezel bleef, altijd in voor een grapje. Als hobby’s 

hield hij  er  onder  andere viool  spelen op na.55 Verschillende elementen zouden hun 

sporen nalaten op de telgen van de Teichmannclan. Vooreerst zorgde hun welvaart en 

behoren tot de hogere burgerij ervoor dat de familie zich minder diende aan te trekken 

van wat wel  en niet  kon. Dereere  & Van Beeck stellen in hun biografische bijdrage 

‘Beelden uit een leven’ dat deze sociale klasse zich als het ware losser konden opstellen 

qua voorschriften en traditie  – de hogere burgerij  had niet  dat  ‘scrupuleuze’  van de 

gewone burgerij. Een tweede element bestond erin dat de vrouwen uit de familie zich 

vrijer konden bewegen en een meer intellectuele opvoeding konden  genieten dan toen 

gebruikelijk was, omdat Theodore een uitzonderlijke kosmopolitisch man was en deze 

51 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen – Het leven van Marie-Elisabeth Belpaire, p. 18.
52 M.E. Belpaire, Constance Teichmann, p. 9.
53 R. Christens, “’Het is moeilijk haar eigen wezen te achterhalen’:de vele gedaanten van Marie-Elisabeth 
Belpaire.” In: Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948), p. 10.
54 L. Govaerts, Marie Elisabeth Belpaire, p. 10.
55 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire door zijne Dochter, p. 25.
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ruimdenkendheid op zijn dochters wilde overdragen.56 Aan dit laatste feit wordt meer 

aandacht besteed in de theoretische beschouwingen aan het eind van dit hoofdstuk. 

Finaal enkele woorden over één van de personen die ongetwijfeld de grootste invloed 

heeft uitgeoefend op Marie-Elisabeth: tante Constance Teichmann. Getuige is het lijvige 

boek dat Marie-Elisabeth over haar publiceerde en de bijnaam die ze over de jaren in 

Antwerpen kreeg: de “Engel van Antwerpen”.  Marie-Elisabeth zou vanaf het begin van 

haar leven onder de invloed van zowel moeder Betsy als tante Constance staan. Na het 

overlijden van deze laatste in 1900 zou de invloed van Constance alleen maar toenemen 

tot  aan haar dood in 1896.57 Marie-Elisabeth beschrijft  de persoonlijkheid  van haar 

tante  als  draaiend  rond  drie  assen:  God,  de  (kerkelijke)  kunst,  en  gewijde  zang. 

Constance  was  een  armenverpleegster,  een  kunstenaars  en  een  heilige  –  haar 

persoonlijkheid in een notendop beschreven. De lofrede van Marie-Elisabeth beschrijft 

haar  tante  als  door  iedereen  in  Antwerpen  bemind,  omdat  ze  uiting  gaf  aan  de 

ideaalbehoefte, de drang naar kunst en schoonheid, blijdschap en liefde.58

Constance werd in 1824 geboren en was zoals gezegd één van de vier dochters van 

gouverneur Teichmann. De karakters van de vier zusters stonden onder grote invloed 

van de voornoemde verscheidene familiale afkomst van Theodore.59 Ze was enige van 

de vier zusters die ongehuwd bleef. Constance had al vroeg in haar leven het verlangen 

om  in  het  klooster  te  treden.  Deze  plannen  werden  door  haar  ouders  echter 

gedwarsboomd  en  omgebogen  naar  een  liefdadig  initiatief:  het  oprichten  van  een 

kinderhospitaal.60 Het  grootste  deel  van  haar  leven  zou  Constance  wijden  aan  het 

verzorgen  van  zieke  kinderen,  ze  nam dan  ook  actief  deel  aan  de  verzorging  van 

patiëntjes tijdens de cholera-epidemieën in de tweede helft van de 19e eeuw, wat haar 

de titel “de (goede) engel van Antwerpen” bezorgde.61 Constance leeft dan ook in de 

herinnering als diegene die een halve eeuw aan het hoofd stond van het Antwerpse 

56 A. Dereere & H. Van Beeck, Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) – Beelden uit een Leven, Beveren, 
Belprint, 2003, p. 15.
57 A.E. De Boeck, “Vrouwen van Beteekenis” In: De Lelie – Katholiek Damestijdschrift voor Noord- en Zuid-
Nederland, 1 (1910), 8, p. 237.
58 M.E. Belpaire, Constance Teichmann,, p. 1-2.
59 M.E. Belpaire, Constance Teichmann, p. 8.
60 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 7.
61, M.E. Belpaire, Constance Teichmann, p. 17. 
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liefdadige leven. Niet enkel de werken die ze tot stand bracht bezorgden haar deze 

naam, maar ook de geest in welke ze verricht werden, zo schrijft haar nicht:

“Wars  van  alle  bekrompenheid  en  kwezelarij,  wist  Constance  Teichmann  de 

vurigste  godsvrucht  te  paren  met  de  breedste  menschenliefde,  de  kunst  te  

stellen ten dienste van het goed, en alle engheid, alle verslavende zelfzucht, alle  

kleingeestige  vrees  van  het  menschelijk  opzicht  te  bannen  uit  het  veld  der  

liefdadigheid om harten en geesten eendrachtig te doen samenwerken tot het  

verhevenste doel.”62

 De weinige vrije uren die haar restten besteedde Constance aan muziek. Ze beschikte 

net als haar zuster Marie over een hoogstaand muzikaal gevoel waardoor ze faam als 

soliste genoot, en volgde het internationale muziekgebeuren op de voet.63  Na de dood 

van haar moeder  en vader  in 1867 zou ze nooit  meer solopartijen in het  openbaar 

brengen,  maar  wel  de  drijvende  kracht  achter  een  groot  deel  van  het  Antwerpse 

muzikale leven blijven.64 Verder hield ze zich bezig met kunst, en dan vooral kerkelijke 

kunst.

De persoonlijkheid  van  de  ‘engel  van  Antwerpen’  beïnvloedde  alle  Belpairekinderen, 

maar Marie-Elisabeth het bijzonder. Het is dan ook maar logisch dat we deze laatste 

haar tante laten beschrijven:

“Kordaat  was  zij  in  alles,  en  toch  schuchter  in  den  grond.  Groote  gevaren  

onbevreesd  trotseerend,  en  bang  voor  dieven  of  volksgedrang.  Energiek  en 

gevoelig,  dapper  en  teer,  ijzersterk  en  tenger,  enthousiast  en  vol  gezond 

verstand – een wezen van antinomieën, maar een natuur zo rijk dat niemand ze  

kon benaderen zonder Gods macht en liefde van naderbij te voelen.”65

 Twee verenigingen, opgericht op initiatief van Marie-Elisabeth, zouden dan ook haar 

naam  dragen.  Op  72-jarige  leeftijd  zou  Constance  het  tijdelijke  voor  het  eeuwige 

verruilen.  Hoewel ze tijdens haar leven al veel bedreigende ziektes had overwonnen en 

62 M.E. Belpaire, Constance Teichmann, p. 6. 
63 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 8.
64 A. Dereere & H. Van Beeck, Beelden uit een Leven, p. 17. 
65 M.E. Belpaire, De Families Teichmann en Belpaire II: Een Aardsch Paradijs, p. 146.
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onder haar tenger voorkomen een onverwoestbare gezondheid schuilging, was de strijd 

in 1896 dan toch gestreden.66 

1.3  De dynamiek van de twee families

“Het menschelijk leven is een wonder iets! Dat samensmelten van twee 

levens om het mysterieus wezen voort te brengen dat iedereen in zich 

draagt. Twee soms zoo uiteenlopende stroomen smelten samen tot één, 

vlieten  in  ’t  zelfde  bed en  vertakken  zich  weer  in  elkander  vluchtende 

richtingen.”67

Beter  dan  met  deze  woorden  van  Marie-Elisabeth  zelf,  een  voorbeeld  van  het 

samenkomen  van  twee  verschillende  levens,  kan  de  dynamiek  tussen  de  families 

Teichmann en Belpaire moeilijk beschreven worden. Zoals eerder vermeld beschikten 

beide families  over  een groot  aanzien in  de gemeenschap en meer dan gemiddeld 

kapitaal.  Het  staat  buiten  kijf  dat  deze  positie  een  zekere  invloed  had  op  de 

nakomelingen van beide clans.

Maar van even groot of mogelijks zelfs groter belang is het samenvattend onder de loep 

nemen van de  karakters van beide families, die Marie-Elisabeth op een onschatbare 

wijze hebben beïnvloed. Aan de ene kant waren er de Belpaires met een West-Vlaams 

karakter  vol  noeste  werklust,  strenge  levensopvatting  en  een  grote  neiging  tot 

neerslachtigheid,  melancholie zelfs. Aan de andere kant de frivole,  optimistische en 

levenslustige Teichmanns, zeker niet vervaard van zwaar werk, maar ook met een grote 

trek naar vermaak. 

Wat hun religieuze overtuiging betreft stonden beide families bekend als toonbeelden 

van katholicisme, zei het niet zonder enkele nuances. Theodore was ten behoeve van 

zijn eerst vrouw, Jenny Cooppal, bekeerd van het protestantisme tot het katholicisme. 

Tweede vrouw Mimi was ook met een hevig geloof bezield, maar ze trachtte alles te 

vermijden dat aanstoot kon geven aan een gewezen protestant of zijn verwanten, wat 

66 A. Dereere & H. Van Beeck, Beelden uit een Leven, p. 18.
67 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire door zijne Dochter, p. 18
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volgens Marie-Elisabeth een vreemde atmosfeer creëerde om als kind in op te groeien. 

Zo leerden de kinderen al op vroege leeftijd om te gaan met andersdenkenden, en hun 

woorden te wikken en te wegen. Bij de Teichmanns vierde de godsdienstige praktijk, 

misgang e.d.,  slechts hoogtij door de inspanningen van de diepgelovige Constance. 

De  Teichmanns  worden  in  de  werken  van  Marie-Elisabeth  verschillende  malen 

beschreven  als  zijnde  ingewikkelde  personaliteiten,  onder  andere  te  wijten  aan  hun 

kosmopolitische afkomst (bijvoorbeeld de Duitse, Zwitserse en Hollandse invloeden in 

het bloed van Theodore). De verscheidenheid van de twee families zorgde af en toe 

voor spanningen, maar uiteindelijk respecteerden ze elkaar boven alles:

“Wanneer  zij,  gelijk  het  zoo dikwijls  gebeurde,  in  botsing  kwamen met  deze  

verstokte,  weleens  koppige Westvlamingen van Belpaires  dan was het  meest 

door  kleine  gebreken:  wat  slordigheid,  nalatigheid,  een  veronachtzamen  van 

conventie en slenter dat op den duur nog breedheid van uitzicht verried, zoodat 

op slot van rekening de Belpaires, met al hun stugheid en hoogmoed, nog in  

‘stof moesten bukken voor de prachtgaven van het andere kamp, en bekennen: 

‘Hunne gebreken zelf zouden bij ons nog deugden heeten’.”68

2. Jeugd & opvoeding

“Een zomerdag op het goed van de groot-ouders, in de Lei. ’t Is Zondag, want  

tante Constance hoort erbij […] Constance is in haar dagboek aan ’t pennen, 

over  al  die  geluiden  der  natuur  die  hare  poëtische  ziel  bekoren:  tortelgekir,  

zwaluwgesjirp,  slag van de kwakkel  in den naburigen tuin. Alles  in het ronde  

vrede  en  vreugd,  harmonie  des  levens,  zonnig  geluk  van  ’t  echte  Aardsch-

Paradijs.”69

 De latere ‘Wijze vrouw van Vlaanderen’ werd op 31 januari 1853 te Antwerpen geboren 

als vierde kind van Alphonse Belpaire & Betsy Teichmann. De geboorte van deze nieuwe 

dochter zou echter het laatste lichtpunt in het leven van de aftakelende Alphonse zijn- 

68 M.E. Belpaire, Alphonse Belpaire, p. 24. 
69 M.E. Belpaire, Een Aardsch Paradijs, p. 8-9.
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Marie-Elisabeth zou haar vader dus nooit echt kennen. Haar echtgenoot zou in al het 

doen en handelen van Betsy echter doorleven, ze zou nooit nog een andere echtgenoot 

kennen.70Als kind bracht ze nogal wat tijd door in de Markgravelei,  waar zowel haar 

ouders als grootouders over eigendom beschikten, en waarnaar ze in 1889 voorgoed 

zou verhuizen. Daar zou ze van jongs af aan onder het tedere doch strenge toezicht van 

haar tante Constance en haar moeder staan. Deze laatste zou het leven van Marie 

echter ook reeds in 1900 verlaten.71 Marie-Elisabeth zou de woonplaats waar ze was 

opgegroeid in haar latere geschriften meermaals beschrijven als een aards paradijs. Ze 

groeide op in de gouvernementsfamilie omringd door heel wat familieleden en gasten 

van de gouverneur en voelde zich gestimuleerd door deze omgeving al snel thuis in de 

wereld van cultuur en de voornaamheid van de burgerij. Het gouvernementshuis op de 

Schoenmarkt baadde door de georganiseerde activiteiten van de Teichmanns in cultuur: 

muziek,  dans,  theater...  Het  was  dus  niet  alleen  de  hierna  beschreven  ‘schoolse’ 

opvoeding die Belpaire vormde, maar de hele omgeving waarin ze zich dag en nacht 

bevond.  Overdag  baadde  het  huis  in  de  liefdadigheidswerken  die  de  vrouwen 

uitvoerden,  zo was Betsy bijvoorbeeld voorzitster  van de ‘Dames de la Charité’.  De 

filantropische  sfeer  was  het  milieu  waar  vrouwen  van  de  gegoede  stand  die  geen 

rechten  in  de  openbare  sfeer  hadden  enigszins  publieke  activiteiten  konden 

ontplooien  .72Na  de  liefdadigheidswerken  die  de  vrouwen  van  het  huis  overdag 

uitvoerden (Betsy was bijvoorbeeld voorzitster van de ‘Dames de la Charité’), werd het 

diner opgefleurd door bezoek van voorname gasten waarmee eenieder in discussie kon 

treden.  Er werd voorgelezen uit werk van vooraanstaande auteurs als Hugo, terwijl er op 

de achtergrond allerlei muziek werd afgespeeld.73

Betsy Teichmann, was zoals eerder vermeld afkomstig uit een familie waarin men zich 

vrijer  kon  bewegen dan bij  de  stugge Belpaires.  De vrouwen uit  de Teichmannclan 

kregen zo een grotere intellectuele opvoeding dan gebruikelijk voor die tijd. De eerste 

reden was dat de kosmopolitische Theodore zijn ruimdenkendheid placht over te dragen 

aan zijn dochters, en later ook aan zijn kleinkinderen. De opvoeding die hij  aan zijn 

70 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen, p. 32.
71 A.E. De Boeck, “Vrouwen van Beteekenis”, p. 237.
72 C. Marissal, “L’engagement social dans les oeuvres de l’enfance. Une transition vers la vie publique? 
(Belgique 1900-1940)  In:  Féminisme International, Revue du Groupe Interdisciplinaire d'Etudes sur les 
Femmes, 2007,  p. 155.
73 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 14.
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dochters had gegeven onderscheidde zich van het katholiek onderwijs dat doorgaans te 

beurt viel aan meisjes wegens haar degelijkheid, en werd daarom eerder als ‘mannelijk’ 

beschreven. De gebruikelijke opvoeding voor meisjes in de loop van de 19e eeuw was 

hoofdzakelijk niet-intellectueel, en was meer gericht op het vormen van bedreven en 

vrome  gezelschapsdames.  In  de  tweede  helft  van  de  negentiende  eeuw  kwamen 

bezorgdheden over  de inhoud van het  onderwijs  voor  meisjes  langzaamaan aan de 

oppervlakte,  en  werd  vanuit  sommige  hoeken,  zoals  Dupanloup,  de  bisschop  van 

Orléans geijverd voor een degelijker vrouwenonderricht, omdat de intellectuele cultuur 

van  de  vrouw  een  deel  van  Gods  plan  zou  voorstellen.  Het  onderwijs  dat  in  het 

Teichmannhuis werd verstrekt stemde in grote mate overeen met deze nieuwe visie.74 

B.A. Roose oppert in De Wijze Vrouw van Vlaanderen echter voorzichtig dat grootvader 

Theodore  een  voorkeur  had  voor  jongens  als  nageslacht,  en  dat  hij  zijn  dochters 

daarom  van  een  meer  ‘mannelijke’  opvoeding  voorzag  met  liefde  voor  politiek, 

wetenschap en openbaar leven.75  Een andere reden waarom vrouwen van deze familie 

zich vrijer konden bewegen is het behoren tot de hogere burgerij; een sociale klasse die 

zich wat  losser  kon opstellen  qua voorschriften en traditie  dan de gewone burgerij. 

Marie-Elisabeth zelf  zou officieel  tot haar veertiende naar school gaan en aldus het 

diploma  lager  onderwijs  behalen.  De  gewoonte  voor  meisjes  was  dat  ze  daarna 

doorgestuurd werden naar een katholiek meisjespensionaat, maar niet in het geval van 

Marie-Elisabeth.  Aldus  werden  privéleraren  ingeschakeld  die  ten  huize  Teichmann  – 

met  behulp  van  familieleden  -  zowel  als  de  jongens  als  de  meisjes  onderricht 

verstrekten.  Midden  in  deze  ontwikkelende  familieomgeving,  waar  een  sfeer  van 

oprechtheid, vroomheid en liefdadigheid hing en men niet door schoolbellen en tucht 

werd beperkt, ontlook er in Marie-Elisabeth een verlangen naar schoonheid, kunst en 

ideale liefde.76 Voor de algemene vorming steunde men op de macht van het goede 

voorbeeld in plaats van strenge pedagogische methodes, het voorbeeld van de ouderen 

zou de geest van het kind vormen. Moeder Betsy en tante Constance besteedden veel 

zorg  aan  de  godsdienstige  opvoeding  van  de  kinderen.77  Het  onderwijs  dat  hier 

gegeven werd week dus enigszins af van het onderwijs dat burgermeisjes normaliter 

genoten, en werd door Belpaire zelf als ‘mannelijk’ bestempeld. Talenkennis en kunst- 

74 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 17-18.
75 B.A. Roose, De Wijze vrouw van Vlaanderen, p.27.
76 A.E. De Boeck, “Vrouwen van Beteekenis”, p. 237.
77 L. Van den Eynde, De persoonlijkheid van M.E. Belpaire, p. 19.
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en letterkunde stonden centrale in de opvoeding van de Teichmann-Belpaire meisjes. 

Voor  de  basisvorming  werd  zelfs  hoegenaamd  geen  onderscheid  gemaakt  tussen 

meisjes en jongens. Dereere en Van Beeck stellen dat het deze ‘gelijkberechtiging’ er 

meer dan waarschijnlijk toe heeft bijgedragen dat Marie-Elisabeth nooit het gevoel heeft 

gehad dat  ze  als  vrouw geen  recht  van  spreken  heeft  gehad.78 In  de  theoretische 

bespreking aan het eind van dit hoofdstuk wordt dit ook verder beargumenteerd. Kunst 

en letterkunde stonden centraal in de opvoeding van Belpaire. Haar brede talenkennis 

zou zich later in haar werken naar voren komen. Zo beheerste ze het Frans, Nederlands, 

Duits, Zweeds, Italiaans en Deens en had ze ook Latijns onderricht gekregen. Ze zou 

zich een weg banen doorheen de grote Europese literatuur  en zou grote voldoening 

krijgen uit het lezen van werk van dichters en denkers van het romantisch katholicisme 

van de 19e eeuw zoals Lacordaire.79 

De Frans-Duitse oorlog van 1870 had ingrijpende gevolgen voor het leven in Antwerpen 

en het familieleven van de Teichmanns. De oorlog had welvaart gebracht naar de stad, 

dagelijks  legden  veel  schepen  aan  in  de  haven  die  handel  en  welstand  met  zich 

meebrachten.80 Maar de nieuwe scheepslui zouden ook nieuwe rationalistische ideeën 

en ongeloof de stad doen binnen sijpelen. De overwinning in het voordeel van Pruisen 

zou het einde betekenen van de Romantiek die Marie-Elisabeth zo had beïnvloed, en ze 

zou in haar  geschriften vaak van leer trekken tegen de rationalistische, liberale stroming 

die tot aan de eerste wereldoorlog kunst en geestesleven zou verzieken.81 Hoewel de 

Duitse overwinning stabiliteit betekende op het internationale toneel betekende het voor 

het openbare leven in België groot rumoer. De uit Duitsland overgevlogen ‘Kulturkampf’ 

trachtte  in  de  jaren  1870  de  katholieke  macht  in  het  openbare  leven  volledig  te 

ondermijnen.82

De gevolgen lieten zich ook ten huize Teichmann voelen. De Teichmannfamilie stelde 

zich aanvankelijk open en welwillend op ten opzichte van andersdenkenden, maar door 

78 A. Dereere & H. Van Beeck, Beelden uit een Leven, p. 33.
79 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 19.
80 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen, p. 63.
81 M.E. Belpaire, Gestalten in ‘t Verleden, Antwerpen, De Kinkhoren, 1947, p. 19.
82 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 27.
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het stijgend ongeloof en de schoolstrijd werd een andere houding stilaan wenselijk.83 De 

katholieke wereld was in de jeugdjaren van Marie-Elisabeth verdeeld als gevolg van de 

revolutiejaren in de eerste helft van de 19e eeuw. Enerzijds wilde het ultramontanisme de 

macht van de katholieke kerk, ook op het politieke vlak, herstellen, anderzijds mikte het 

liberaal-katholicisme op een verzoening van het politieke liberalisme met de katholieke 

staatsleer. Deze tweedracht zou zich ontwikkelingen tot een ware strijd tussen 1863 en 

1881. De Teichmanns hadden wegens hun levenswijze van grote openheid en tolerantie 

aanvankelijk sympathie voor het liberaal-katholieke ideeëngoed wat zich ook uitte in de 

opvoeding van Marie-Elisabeth. Hoewel men zich tot de jaren ’70 niet had ingelaten 

met  de  twisten  in  de  katholieke  kringen,  zouden  de  Teichmanns  zich  echter  gaan 

scharen aan de zijde van ultramontanisme, in navolging van de algemene tendens naar 

rechts in de katholieke wereld.84 Dit kwam hoofdzakelijk onder invloed van twee figuren, 

Paul Mansion (een Waals mathematicus, denker, geleerde en professor en de latere 

schoonbroer  van  Marie-Elisabeth)  en  Dr.  Schaepman  (een  Nederlands  prieser-

letterkundige). Marie-Elisabeth zou in latere werken dit verlies van tolerantie en openheid 

beklagen. Zo beschrijft  ze in haar mémoires hoe de mentaliteit  van de Teichmanns 

langzaamaan zou veranderen onder invloed van de sterke persoonlijkheden van Mansion 

en  Schaepman.  In  De  Wijze  Vrouw  van  Vlaanderen stelt  Roose  hieromtrent  het 

volgende:

“Door  de  omgang  met  Dr.  Schaepman  en  Paul  Mansion,  wordt  het  geloof  

gelouterd, doch onbewust zal het lot de jonge Marie-Elisabeth leiden tot datgene  

waarvoor zij voorbestemd is.”85

3.  Doelen en verwezenli jkingen

3.1 Katholiek meisjesonderwijs

Voorgaand citaat  leidt  ons  naadloos  naar  het  volgende hoofdstuk  in  het  leven  van 

Belpaire. De maatschappelijke ontwikkelingen uit haar omgeving wakkerden haar inzet 

op het terrein van meisjesonderwijs aan. Het voornoemde ultramontanisme stelde zich 

als geloof radicaler op ten opzichte van maatschappelijke thema’s zoals de schoolstrijd 

83 K. Aerts, Marie-Elisabeth Belpaire & Louisa Duykers. Twee gelijkgestemde schrijfsters van de katholieke  
herleving in Vlaanderen, Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L.), 1999, p. 51.
84 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 15-16.
85 B.A. Roose, De Wijze Vrouw van Vlaanderen, p. 64.
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die zich vanaf 1870 was beginnen aftekenen en heeft een grote rol  gespeeld in de 

ontwikkeling van Belpaire als opvoedster.86 De katholieken en liberalen waren na het 

einde van het unionisme meer en meer uit elkaar gegroeid en tegenover elkaar komen 

te staan. In het politiek programma van de liberalen stond de uiting van hun filosofisch 

basisidee centraal: de bevrijding van de mens – individu en verdrukte maatschappelijke 

groepen.  Ze  richtten  zich  tegen  de  Kerk  en  de  hoge  burgerij.  De  Kerk  moest 

teruggedrongen worden uit het maatschappelijk leven en de lagere klassen verdienden 

meer inspraak. Onder invloed van het idee ‘kennis is rijkdom’ kreeg het onderwijs  in 

deze strijd een belangrijke plaats toebedeeld en werd ze beschouwd als hét middel om 

de kerkelijke invloed en suprematie te breken. Toen na de verkiezingen van 1872 de 

katholieke Meetingpartij  in Antwerpen plaats moest ruimen voor de liberalen stond de 

deur  wijd  open voor  maatschappelijke  veranderingen.  Wat  onderwijs  betreft  zou het 

startpunt  genomen  worden  voor  de  deconfessionalisering  van  de  Antwerpse 

samenleving. Nieuwe burgemeester Leopold de Wael kondigde grote hervormingen van 

het onderwijs aan die neerkwam op een uitbreiding en laïcisering van het openbaar 

onderwijs.87 Vanaf het ogenblik dat de liberalen beslisten om geen verdere subsidies uit 

te reiken aan het katholiek onderwijs zouden Marie-Elisabeth en haar oom Fréderic, 

waar ze een innige vriendschap mee had ontwikkeld, zich  voornamelijk bezig houden 

met het onderwijs in parochiale scholen. In oktober 1874 volgde de oprichting van het 

Anna Bijnsgenootschap die het katholiek onderwijs in Antwerpen een duwtje in de rug 

moest  geven.  Marie-Elisabeth  zou  hier  op  21-jarige  leeftijd  als  ondervoorzitster 

benoemd worden en zo haar eerste openbare functie opnemen.88 Lutgarde Govaerts 

wijdde  haar  licentiaatsverhandeling  aan  de  inzet  van  Belpaire  voor  het  katholiek 

onderwijs  tot  1914  en  geeft  ook  een  uitgebreid  overzicht  van  de  precieze 

omstandigheden van de schoolstrijd en de toenmalige onderwijssituatie in Antwerpen. 

Hier beperken we ons tot een beknopt overzicht van de initiatieven van Marie-Elisabeth. 

Met het Anna Bijnsproject zouden voor het eerst leden van de familie Belpaire betrokken 

zijn in het katholieke verweer tegen de liberale onderwijspolitiek.  Govaerts merkt op dat 

Marie-Elisabeth toen ze ondervoorzitster werd nog geen enkele ervaring in het openbare 

86 K. Aerts, Marie-Elisabeth Belpaire & Louisa Duykers. Twee gelijkgestemde schrijfsters van de katholieke  
herleving in Vlaanderen, p. 51.
87 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 27-30.
88 K. Aerts, Marie-Elisabeth Belpaire & Louisa Duykers, p. 51.
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leven had en nog niet over een eigen vermogen beschikte, en dus hoogstwaarschijnlijk 

werd bijgestaan door Cécile, die met de ultramontaan Paul Mansion was getrouwd. De 

belangrijkste verwezenlijking van het Anna Bijnsgenootschap was de stichting van de – 

later  zo  gedoopte  –  Anna  Bijnsschool  in  de  Markgravelei  waar  middelbaar  en 

beroepsonderwijs voor meisjes van de zogenaamde ‘kleine burgerij’ werd voorzien. In 

tegenstelling  tot  andere katholieke  scholen  uit  de periode  kende deze  instelling  een 

hoog lekenkarakter, waar leken tewerkgesteld waren en in het bestuur zetelden. Men 

wilde zich op die manier afzetten tegen onderwijs door religieuzen dat in het verleden 

gekenmerkt  werd  door  een  laag  onderwijsniveau  voor  meisjes.  Katholieke  geest  en 

opvoeding kwamen dan wel op de eerste plaats, er moest naar een degelijk vormend 

onderwijs worden gestreefd dat met de liberale instellingen kon concurreren.89  Wegens 

groot  succes  zou  de  school  in  1902  worden  gesplitst  met  een  verhuis  van  de 

middelbare afdeling naar de Bomstraat. Omdat de Belpaires instonden  voor zowat de 

hele  financiering  van  de  school  werd  deze  nieuwe  afdeling  het  ‘Institut  Belpaire’ 

genoemd,  waar  later  nog  een  ‘Institut  Supérieur  pour  Jeunes  Filles’  werd  aan 

toegevoegd met het oog op de ontwikkeling van meisjes na hun middelbare studie.90 

Het instituut stelde de volgende doelen:

“[…]in een degelijk  onderricht  te voorzien voor de meisjes uit  den gegoeden 

stand  en  wil  hun  terzelfdertijd  een  voorname  opvoeding  bezorgen,  vooral  

beoogend  een  ernstige  karaktervorming,  gesteund  op  de  katholieke  

grondbeginselen. Die opleiding wil tevens een stevigen  grondslag leggen  voor 

eventueel verder studeeren.”91

 Ondertussen ontwikkelden  de katholieken  een katholieke wetenschap om de relatie 

tussen de wetenschappelijke waarheid en katholieke relatie te valideren als tegengewicht 

tegen de rationalistische tendensen. Paul Mansion zou hierin een belangrijke rol spelen 

en de Belpaires zouden in het opkomende sociaal-katholicisme een gezuiverde versie 

zien van het liberaal-katholicisme. Marie-Elisabeth zou een verdedigster worden van de 

katholieke wetenschap en haar latere activiteiten zouden altijd binnen dit kader passen. 

89 L. Govaerts, Marie Elisabeth Belpaire, p. 41-45.
90 K. Aerts, Marie-Elisabeth Belpaire & Louisa Duykers, p. 51.
91 Omhoog – Een verhaal over ontvoogding van vrouwen, onderwijs en Marie-Elisabeth Belpaire, 
wandelcatalogus van de tentoonstelling, Antwerpen, 2002,  ongenummerd.
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In 1889 zou ze met haar moeder verhuizen naar de Markgravelei, waar ze de rest van 

haar leven zou doorbrengen.92 

Belpaire nam ook andere initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van vrouwen na 

hun  middelbare  opleiding.  Zo  had  ze  in  1897  de  “Extension  Universitaire  pour  les 

Femmes”  opgericht  met  het  oog  op  een  bredere  opleiding  voor  vrouwen  uit  hoge 

Antwerpse kringen. In 1902 werd hier een vervolg aan gebreid onder de noemer van de 

“Katholieke  Vlaamse  Hoogeschooluitbreiding”.  Verder  werd  door  Belpaire  en  de 

“Oudersbond tot uitbreiding en verbetering van het Katholiek Vlaamsch Onderwijs” de 

volledige Nederlandstalige meisjesinstelling de Sint-Lutgardisschool gesticht in 1912.93

Met de ‘Katholieke Vlaamsche Hogeschool voor Vrouwen’ zette Belpaire in 1919 een 

belangrijke  stap  inzake  Vlaams  onderwijs  en  onderwijs  voor  vrouwen.  Het  was  een 

voortzetting en uitbreiding van geloofsverdediging en wijsbegeerte die tijdens de eerste 

wereldoorlog  aan  vrouwen  werden  meegegeven.  De  hogeschool  had  als  doel  een 

degelijke  algemene cultuur  te bezorgen aan katholieke Vlaamse meisjes om hen de 

kansen te geven op een veelbelovende toekomst. 

“De  Hoogeschool  beoogt  de  vrouwelijke  jeugd  op  te  leiden  tot  ontwikkelde 

katholieke vlaamsche vrouwen, ze te bekwamen in de eerste plaats om aan den 

huiselijken aard als echtgenoote en als moeder de gaven van hun edel hart te  

paren  met den deegelijken tooi van een verstand in den breede ontwikkeld; en in 

den tweede plaats om, rijker bedeeld dan hun medezusters, van hun rijkdom aan  

anderen  te  kunnen mededeelen,  en alzoo stilaan te  scheppen een hoogeren  

stand in de vrouwenwereld, hooger niet zozeer om reden der fortuin, maar door  

den waren adel van verstand en gemoed.”94

Deze beschrijving legt net als bij het Institut Belpaire onmiddellijk de punten bloot waar 

het voor de instellingen van Belpaire allemaal om draaide. Ten eerste zien we het naar 

voor  komen  van  het  Vlaamse  karakter  van  de  instelling  en  de  meisjes  die  eraan 

92 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 51-52.
93 K. Aerts, Marie-Elisabeth Belpaire & Louisa Duykers, p. 51-52.
94 Omhoog. Een verhaal over ontvoogding van vrouwen, onderwijs en Marie-Elisabeth Belpaire, 
Wandelcatalogus tentoonstelling Antwerpen, 2002, ongenummerd.
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studeren,  gekoppeld  aan  de  katholieke  geloofsovertuiging.  Centraal  staat  het 

ontwikkelen  van  de ‘huiselijken  aard’  van  de  meisjes  in  kwestie,  als  echtgenote  en 

moeder  in  lijn  met  de  katholieke  nadruk  op  het  gezin  en  de  rol  van  vrouwen  als 

echtgenote en moeder. De algemene nadruk in de katholieke leer en de persoonlijke 

strenge  overtuiging  van  Belpaire  met  betrekking  tot  het  rijke  innerlijke  leven  waar 

vrouwen  over  beschikken  dient  hier  gecultiveerd  te  worden.  Tenslotte  wordt  het 

onderwijs verstrekt aan meisjes en vrouwen van de gegoede stand.

3.2 Vlaamsgezindheid

“Ik voelde mij zoo diep en innig Vlaamsch, in den innerlijksten grond mijns wezens, en  

was beschaamd de taal zoo gebrekkig en onbeholpen te spreken”95, schrijft Belpaire in 

haar  mémoires.  Marie-Elisabeth  was  een  voorstander  van  België  en  Belgische 

verbondenheid,  maar ontwikkelde via Hilda Ram (schrijverspseudoniem van Mathilde 

Ramboux)  een  innige voeling met  het  Vlaams.  Zo zou ze samen met  deze  laatste 

sprookjes van Andersen en Grimm via de bundels Wonderland aan de Vlaamse kinderen 

aanbieden. Later  zou ook Louisa Duykers en Ida Van Beers deze vriendschapscirkel 

binnentreden.96 De sympathie voor Vlaanderen die Belpaire  van zichzelf  al  bezat  uit 

sociale, culturele en religieuze bekommernissen zou zich al snel ontwikkelen tot bewuste 

Vlaamsgezindheid. Belpaire, Ram en Duykers zouden weldra de vrouwelijke kern van de 

Vlaamse beweging gaan vormen die al enkele belangrijke successen had geboekt met 

Vlamingen op het politieke toneel (zoals het Meetingbestuur in Antwerpen) en de eerste 

taalwetten tussen 1873 en 1883, maar er moest nog een lange weg afgelegd worden. 

Onder  andere  de  vruchtbare  vriendschap  die  Marie-Elisabeth  met  August  Cuppens 

zesentwintig jaar zou onderhouden zou haar Vlaamsgezindheid nog aanwakkeren. De 

Limburgse priester van bescheiden afkomst, zou in zijn jeugdjaren op dergelijke mate 

met  Walen  in  contact  gekomen  zijn  dat  hij  zijn  Vlaamsgezindheid  wars  van  alle 

vooroordelen  en  extremisme  kon  ontwikkelen.  Belpaire  zou  door  de  drukke 

briefwisseling met Cuppens vlot Vlaams leren schrijven en in contact komen met andere 

Vlamingen om zo een belangrijk initiatief op poten te zetten waar Cuppens al lang over 

droomde: een vereniging van enkele Vlamingen uit alle streken, “vurige geesten” die de 

95 M.E. Belpaire, Gestalten in ‘t Verleden,  p. 37.
96 Ibidem, p. 34-36.
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kern  van  de  Vlaamse  beweging  zouden  uitmaken  en  het  katholieke  aspect  van  de 

beweging meer in de verf zouden zetten. De kring die uiteindelijk gesticht zou worden 

droeg de naam ‘Eigen Leven’ wat ons tot bij de literaire activiteiten en initiatieven van 

Belpaire  brengt.97 De  afsluiting  van  dit  korte  deel  ‘Vlaamsgezindheid’  betekent 

geenszins dat alles daarmee gezegd is over de Vlaamse overtuiging van Belpaire. Zoals 

eerder  benadrukt  is  het  hier  niet  de  bedoeling  om  een  exhaustief  werk  over  alle 

aspecten van het leven van Belpaire neer te zetten, daar zijn reeds voldoende andere 

referentiepunten  voor.  Niettemin  zijn  al  haar  activiteiten  ontegensprekelijk  door  deze 

Vlaamsgezindheid ingebed, zo als hiervoor in haar onderwijsactiviteiten en ook hierna in 

haar literaire carrière.

3.3 Literatuur

Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel Een klaverken uit ’s levens akker van 

Ram, zocht Belpaire contact met de schrijfster in het kader van de plannen om een 

sprookjesbundel voor kinderen uit te geven. De eerste reeks van Wonderland zou er in 

1894 komen, en er zouden nog vier reeksen volgen. In 1892 waren reeds bijdragen van 

Belpaire verschenen in Dietsche Warande, namelijk Liefderozen, en in 1894 debuteerde 

ze in  Het Belfort  met proza en poëzie.  Belpaire zou eveneens vele culturele  essays 

publiceren, bijvoorbeeld over Beethoven. In de latere fase van haar leven zou ze zich 

toeleggen op het schrijven van biografieën over haar familie en haar eigen mémoires, 

Gestalten in ’t Verleden.

 Het Belfort was in 1885 opgericht in Gent als een algemeen katholiek maandblad dat 

uitgegeven werd door  S. Leliaert en A. Siffer & Co. Siffer onderhield nauwe contacten 

met het Davidsfonds en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 

wat de inhoud sterk beïnvloedde. De nadruk lag op taalkunde en dialectologie en pas in 

tweede instantie op geschiedenis, letterkunde exacte wetenschappen en Vlaamse strijd. 

Ook  Dietsche  Warande  werd  uitgegeven  door  Siffer  waardoor  deze  laatste  al  met 

Belpaire bekend was. Na haar eerste bijdragen van proza en poëzie zou Belpaire zich 

toeleggen op de publicatie van volgens critici  haar sterkste punten waren: essays en 

letterkundige  beschouwingen,  waaronder  onder  andere  ‘Christen  Ideaal’.  Geraldine 

97 L. Van den Eynde, De persoonlijkheid van Marie-Elisabeth Belpaire, p. 92-101.
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Reymenants merkt in haar doctoraat omtrent  Vrouweninvloed in het Literaire Veld  op 

dat  het  vooral  vriendschapsrelaties  waren die  bepaalden wat er  in  Het  Belfort  werd 

gepubliceerd, en niet de gangbare literaire kritiek. Het kwam vooral hierdoor dat Hilda 

Ram, Louisa Duykers  en Marie  Belpaire  de vrouwelijke  kern van  Het Belfort zouden 

vormen.  Dietsche Warande was een algemeen cultureel tijdschrift voor archeologie en 

kunst en letteren en scoorde scoorde beter qua vrouwelijke medewerking. Tijdens de 

laatste jaargangen van  Dietsche Warande   en  Het Belfort  zouden de erin verschenen 

proza en poëziestukken meer en meer overlappen, waardoor de samensmelting zich 

aankondigde. In 1898 werd zoals vermeld de Vlaamsgezinde katholieke kring “Eigen 

Leven”  opgericht  door  Belpaire  en  Cuppens.  In  de  beginselverklaring  werd 

gewaarschuwd voor de toenemende invloed van liberalen en vrijzinnigen in de Vlaamse 

Beweging en werden katholieke flaminganten opgeroepen om de krachten te bundelen. 

Een belangrijk agendapunt van kring was de overname van een tijdschrift  zoals  Het 

Belfort. Uiteindelijk  zou  geopteerd  worden  voor  een  samensmelting  van  de  twee 

voorheen beschreven tijdschriften tot  Dietsche Warande en Belfort, om zo een groter 

gecombineerd en gevarieerd lezerspubliek te bereiken. Deze actie geschiedde niet in 

één twee drie, maar vergde vele onderhandelingen met de uitgevers van de bladen, 

zodat de eigenlijke samensmelting er pas in 1899 kwam. Een uitgebreide uiteenzetting 

over de aanslepende gesprekken, andere obstakels op de weg naar samensmelting en 

de  weg  naar  inhoudelijke  eensgezindheid  biedt  het  eerder  vermelde  doctoraat  van 

Geraldine Reymenants.98  

Buiten al deze schrijfactiviteiten mogen ook de duizenden brieven niet worden vergeten, 

die Belpaire schreef in het kader van haar vrouwenactie, de Vrouwenbond Constance 

Teichmann, de strijd tegen zedeloosheid, e.d.

3.4 Inzet voor vrouwen

Naast  haar  inzet  voor  meisjesonderwijs  vervulde  Belpaire  ook  nog  een  sleutelrol  in 

andere  initiatieven.  Dit  zal,  met  onder  andere  aandacht  voor  Mariakrans  en  de 

vrouwenbond Constance  Teichmann,  besproken  worden  in  het  tweede  deel  van  de 

scriptie, omdat het daar in de bredere vrouwenbeweging zal worden gekaderd.

98 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het Literaire Veld. De medewerking van vrouwen aan Vlaamse katholieke 
tijdschriften, weekbladen en kranten 1900-1940, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 
2005, p. 63-86.
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4.  Belpaire: feministe of louter een ‘vrouw met invloed’?

Na het  overlopen van de belangrijkste  feiten  in  het  vroege en  volwassen leven  van 

Belpaire aan de hand van haar eigen werk en onderzoek van diverse auteurs, wordt in 

dit hoofdstuk ingegaan op een relatief onderbelicht deel van het onderzoek rond haar 

persoon – in vergelijking met het andere werk dat over haar verscheen. Aan de hand van 

onderzoek  geleverd  door  onder  andere  Geraldine  Reymenants  en  Kaatje  Aerts, 

aangevuld met eigen bedenkingen rond uitlatingen van Belpaire, zal worden nagegaan 

in  hoeverre  de  schrijfster  als  feministe  beschouwd  kan  worden.  In  de  inleidende 

theoretische hoofdstukken werd reeds de verhouding tussen katholicisme enerzijds en 

feminisme  anderzijds,  geproblematiseerd.  In  dit  deel  wordt  onderzocht  of  deze 

tegenstelling niet  enigszins afgezwakt  wordt  door de principes van een diepgelovige 

katholieke vrouw als Belpaire. Als logisch startpunt voor dit hoofdstuk een citaat uit de 

lezing  “Vrouweninvloed”  die  Belpaire  gaf  in  Antwerpen  voor  de  vereniging  “Hooger 

onderwijs voor ’t volk” :

“Gij denkt misschien dat ik voornemens ben over feminism te handelen? … Ziet,  

ik zal het maar ronduit bekennen: ik heb eenen ekel aan al deze woorden in ism 

– alcocholism, feminism, socialism.  […]  Neen, ik koom U niet van feminism 

spreken: de poging kan zeer nuttig, loffelijk zijn, maar zij is gansch modern – en  

ik ben zoo ouderwetsch!  Feminism is splinternieuw – vrouweninvloed is zo oud 

als de wereld!”99

Hoewel dit standpunt duidelijk lijkt is de rekening met dit citaat alleen niet gemaakt. Zo 

neemt Belpaire het woord ‘feminisme’ niet schijnbaar elke keer met evenveel tegenzin in 

de mond. Zo bijvoorbeeld in haar mémoires, wanneer ze het over pastoor Karsseleers 

heeft. Karsseleers was een belangrijke pion van de sociale beweging in Antwerpen en 

een vurig bewonderaar van Constance Teichmann:

99 M.E. Belpaire, Vrouweninvloed, ,  Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1903, p. 6.
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“Van Constance had de jonge herder ook geleerd de vereering van het vrouwelijk  

ideeal. Beslist was pastoor Karsseleers feminist. Dat reeds was een nieuwigheid  

onder de geestelijken.”100

In  dit  fragment  lijkt  Belpaire  eerder  neutraal  om  te  gaan  met  de  term,  zeker  niet 

afkeurend zoals het eerste fragment deed uitschijnen. Het eerste fragment is afkomstig 

uit  1903,  wanneer  Belpaire  nog  niet  in  contact  gekomen  was  met  het  christelijk 

feminisme van Louise Van den Plas, die ze überhaupt zou leren kennen via Karsseleers, 

wat dit misschien verklaart. Het christelijk feminisme dat Van den Plas uitdroeg en haar 

poging om de katholieken ervan te overtuigen dat het hier niet over een in se schadelijke 

beweging ging, hebben Belpaire op een later punt in haar leven vermoedelijk anders 

tegen de zaken aan doen kijken, vandaar de meer gematigde stelling in haar mémoires.

Belpaire geeft in de gepubliceerde lezing ‘Vrouweninvloed’ een ruime uiteenzetting van 

wat zij nu juist onder deze ‘vrouweninvloed’ verstaat. Ze start haar bedenkingen vanuit 

haar diepe katholieke overtuiging, met het vermelden van de aanwezigheid van vrouwen 

in de christelijke godsdienstgeschiedenis (zoals Eva), en drapeert deze als een sluier 

over de rest van haar lezing. Belpaire stelt dat er twee krachten van belang zijn in het 

leven: de geestelijke en de stoffelijke. Hoewel een oppervlakkige beschouwing van de 

realiteit men naar de overtuiging zou kunnen leiden dat het stoffelijke van het grootste 

belang is, is dit volgens Belpaire een misvatting. Het geestelijke, de gedachte beheerst 

de wereld, en eens men dit beseft staat men al een stap dichter bij het begrijpen van de 

‘vrouweninvloed’  waar  het  voor  Marie-Elisabeth  om  draait,  ‘want  bij  het  zwakker  

geslacht  kan natuurlijk  geen spraak zijn  van lichamelijke  overhand of  gezag door ’t  

geweld’.101 Louter voortgaan op deze beschouwing van Belpaire van vrouwen als het 

‘zwakkere geslacht’ zou een relatie tussen haar principes en het feminisme stante pede 

buitenspel zetten. Bovendien maakt Belpaire verder een onderscheid in het geestelijke 

tussen het verstand enerzijds en het zedelijk gebied anderzijds. Het ‘rijk der verstand’ is 

een zaak van mannen, vrouwen zijn de koninginnen van de zedelijke wereld. “De macht 

van  de  vrouw”  is  gelegen  in  haar  zwakheid,  stelt  Belpaire  verder.  Ze  licht  deze 

schijnbare paradox als volgt toe in het licht van haar geloof:

100 M.-E. Belpaire, Gestalten in ’t Verleden, p. 51.
101 M.E. Belpaire, Vrouweninvloed, p. 8.
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“Welk is de deugd, die volgens het Christelijk beginsel, aan den voet staat van 

heel het deugdenstelsel, die de grondsteen is, de dragende kracht bezit? Is het  

niet de nederigheid?”102

Zielenadel neemt een hogere plaats in dan de intellectuele kracht waarover mannen 

beschikken. Belpaire noemt de volgende aspecten op van de kracht van vrouwen in de 

zedelijke sfeer: nederigheid, verborgen leven (het innerlijke) en offerbereidheid. Vrouwen 

verschijnen niet zoals mannen openbaar in de maatschappij, maar blijven hoogstens 

binnen de familiekring, en  net daarin ligt hun kracht, kunnen ze hun innerlijk ideaal 

ontplooien.103 Ik volg de opmerking van Kaatje Aerts die in haar licentiaatsverhandeling 

over Belpaire en Duykers deze lezing ook bestudeerd heeft. Ze stelt dat enkele van de 

typisch feministische  maatschappelijke  strijdpunten  (zoals  de afhankelijkheidspositie 

van de vrouw en gebrek aan toegang tot het openbaar leven) volgens Belpaire niet 

ingaan tegen het wezen van vrouwen maar net bijdragen tot de ontwikkeling van de 

natuurlijke  aard van vrouwen. Als  vrouwen volledig  gelijkgesteld  zouden worden aan 

mannen, zouden ze dezelfde dingen als mannen belangrijk gaan vinden, ten koste van 

hun eigen, verheven aard.104 Verder past de nadruk van Belpaire op de rol van vrouwen 

in het huisgezin perfect binnen het katholieke standpunt omtrent de kwestie:

“De vrouw heerscht in het huisgezin, bijgevolg in de maatschappij. De toekomst 

der volkeren rust in haar handen, want zij beschikt over het hart der kinderen. ’t  

Is zij die ze kneedt voor het geloof, voor de deugd, voor een verheven ideaal.”105

De lezing is een perfecte uiting van de katholieke principes op het einde van de 19e en 

begin 20e eeuw. Zoals in de inleidende theoretische beschouwingen reeds uiteen werd 

gezet waren mannen en vrouwen voor de katholieke leer dan wel gelijk, maar toch van 

elkaar  te onderscheiden wegens de verschillende eigenschappen waarmee ze waren 

uitgerust. Vrouwen bezaten de kracht van het hart en de liefde en haar functie situeerde 

zich binnen het gezin. Vrouwen worden gedefinieerd als andere, misschien zelfs betere, 

102 Ibidem, p. 10.
103 Ibidem, passim.
104 K. Aerts, Marie-Elisabeth Belpaire & Louisa Duykers, p. 65-66.
105 M.E. Belpaire, Vrouweninvloed, p. 24.
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wezens dan mannen en hebben een andere, evenwaardige taak uit te oefenen in de 

maatschappij.106

Tegenover deze bedenkingen die de principes van Belpaire duidelijk laten zien als puur 

katholiek en allesbehalve feministisch, wens ik enkele beschouwingen van Mieke Aerts in 

verband met de feministische beweging te plaatsen. Aerts stelt in ‘Gewoon hetzelfde of 

nu eenmaal anders? Een feministisch dilemma’ met enige voorzichtigheid dat er sprake 

kan zijn  van twee tradities  in  de feministische bewegingen van West-Europa en de 

Verenigde  Staten  vanaf  het  begin  van  de  negentiende  eeuw,  ten  gevolge  van  een 

dilemma ten  opzichte  van de categorie  ‘sekse’.  In  de ene traditie,  stelt  ze,  ligt  de 

nadruk op de maatschappelijke onrechtvaardigheid die vrouwen wordt aangedaan, de 

tweederangsbehandeling  die  ze  krijgen  ten  opzichte  van  mannen  in  de  vorm  van 

discriminatie, onderdrukking e.d.. Vrouwen krijgen steeds te horen anders te zijn dan 

mannen omdat ze erin zouden berusten niet over dezelfde rechten te beschikken als het 

andere geslacht. Aerts concludeert dat sekse in deze traditie een product is van de 

macht van mannen. Niet dat men geen verschil ziet tussen mannen en vrouwen, maar 

men bestrijdt op allerlei manieren dat dit verschil tot maatschappelijke ongelijkheid zou 

mogen leiden. Hun doel is bereikt wanneer vrouwen over dezelfde rechten en kansen als 

mannen  beschikken,  zo  zou  de  categorie  sekse  als  maatschappelijk  stuurprincipe 

afsterven  om plaats  te  maken voor verscheidenheid tussen individuen.  Deze traditie 

wordt ‘gelijke-rechten feminisme’ genoemd. In de andere traditie wordt ontkend dat 

vrouwelijke sekse louter een uitvinding zou zijn van mannen. Vrouwen delen iets met 

elkaar waar mannen geen deel aan hebben: een bepaalde relatie tot de voorplanting 

van de menselijke soort (moederschap, kinderen) en/of een bepaalde zintuiglijkheid en 

emotionaliteit. Het gemeenschappelijke van vrouwen is tevens een verschil ten opzichte 

van de andere sekse, dat volgens sommigen biologisch en volgens anderen historisch 

gegroeid  is.  Dit  alles  krijgt  ook  vorm  in  de  vrouwelijke  ervaring,  die  in 

mannenmaatschappijen  onderdrukt  wordt  en slechts  door  inspanning van feministen 

weer maatschappelijk effectief worden gemaakt. Hier wordt een transformatie van de 

maatschappelijke orde beoogd waarin niet het afschaffen van de categorie sekse het 

doel  is, maar het  tot  hun recht  laten komen van beide seksen. Deze traditie  wordt 

aangeduid met de term ‘vrouwelijke waarden feminisme’. De eerste traditie zou tijdens 

106 E. Willaert, Pater FX Godts, p. 6.
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de eerste feministische golf (circa 1850-1920) gedomineerd hebben in de Verenigde 

Staten en Groot-Brittannië, en de tweede op het Europese vasteland. Tijdens de tweede 

golf zou de situatie zich, behalve in Groot-Brittannië, hebben omgekeerd.107

Het vergt niet veel moeite om de standpunten van Belpaire binnen de tweede traditie, 

het zogenaamde ‘vrouwelijke waarden feminisme’ te plaatsen, met uitzondering van het 

doel transformatie van de maatschappelijke orde. De verbinding tussen vrouwen door 

hun uitzonderlijke zintuiglijke en emotionele kracht en hun rol als moeders vinden we ook 

in de hiervoor besproken lezing terug, net als het doel om de eigenschappen van beide 

geslachten ten volle tot hun recht te laten komen. Die constante nadruk op het belang 

van het moederschap vormt ook een reden om aan te nemen dat het hier geenszins 

gaat over ‘echt’ feminisme. De natuurlijke voorbestemdheid tot het moederschap lag 

aan de basis van vele van de discriminaties in de late 19e eeuwse en vroege 20e eeuwse 

maatschappij.  De levensloop werd in grote mate bepaald door de voortplanting, die 

men niet beheerste. Doordat het moederschap aan vrouwen grootheid, waardigheid en 

respect ontleende won het nieuwe gezinstype van de “zorgende vrouw aan de haard” 

steeds meer veld bij burgerij en middenstand. De nadruk op de onvervangbare rol van 

vrouwen  binnen  het  huisgezin  inspireerde  de  wetgever  voor  de  rechtsregels  over 

huwelijk, gezin, arbeidsregels, bezittingen, staatsinrichting en zedelijkheid.108 Toevoegen 

van  de  christelijke  component  en  het  plaatje  klopt  nog  meer:  sekse  geenszins  te 

reduceren  tot  een  uitvinding  van  mannen,  maar  de  verschillende  eigenschappen 

toegekend aan elk van de geslachten door God. 

Met  de  opmerkingen  uit  het  theoretisch  kader  in  het  achterhoofd  moet  echter  een 

kanttekening geplaatst  worden bij  de  inzichten  van Aerts.   Wat  zij  in  1986 als  een 

‘traditie  in  het  feminisme’  evalueert  uit  het  begin  van   de  20e eeuw,  is  louter  het 

inpassen  van  het  verleden  in  haar  contemporaine  visie  van  feminisme.  Hoewel  de 

vaandeldragers  van  de  eerste  traditie  zichzelf  hoogstwaarschijnlijk  als  feministen 

aanduidden,  zullen  ze  hun  ‘vrouwelijke  waarden’  collega’s  geenszins  zo  beschouwd 

hebben,  en  deze  laatste  zichzelf  al  zeker  niet.  Niettemin  bevat  deze  tweedeling 

107 M. Aerts, “Gewoon hetzelfde of nu eenmaal anders? Een feministisch dilemma” In: Ter Elfder Ure.  
Dilemma’s van het feminisme, edited by Mieke Aerts & Selma Leydesdorff. Nijmegen, Stichting Ter elfder ure, 
1986, p. 4-7.
108 D. Keymolen & M.-T. Coenen, Stap voor Stap. Geschiedenis van de Vrouwemancipatie in België, Brussel, 
Kabinet van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie, 1991, p. 15.
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interessante aanknopingspunten. Zo heeft  Aerts  het ook over  de opkomst van deze 

‘cultus van ware vrouwelijkheid’  als legitimering van maatschappelijke asymmetrie op 

basis van ‘natuurlijke’ verschillen’, om een uitweg te bieden uit de gelijkheidsideologie, 

binnen de burgerij waar ook Belpaire toe behoorde. Voor het opkomen van deze cultus 

geven verscheidene onderzoekers dezelfde verklaringen:

“Deze komen erop neer dat de polarisering der geslachten het knooppunt is in  

de  ‘(her)structurering  van  de  maatschappelijke  verhoudingen  in  Westerse 

maatschappijen na de omverwerping van de standenorde, het knooppunt kortom 

in de vestiging van de sociaal-culturele en politieke hegemonie van de burgerij,  

met behoud van de dominantie van mannen.”109

Het doel was om een aantal tegenspraken op de een of de andere manier met elkaar te 

verzoenen. Ten eerste de veelbesproken scheiding tussen het werk van mannen en het 

gezinsleven  (niet  enkel  bij  pakweg  fabrieksfamilies  maar  ook  bij  bijvoorbeeld 

overheidsdienaren). In de tweede plaats het probleem van het trachten te legitimeren 

van maatschappelijke hiërarchie in een maatschappij waar burgers voor de wet gelijk 

zijn. Finaal de noodzaak van kritiek op de cultuur van geld en winst te neutraliseren. Met 

de totstandkoming van de cultus van “ware vrouwelijkheid” kon de scheiding tussen 

mannenwerk en gezinsleven als noodzakelijk en complementair worden aanzien.110

Een uitgebreide en originele invalshoek met betrekking tot het leven van Marie-Elisabeth 

Belpaire  creëerde Geraldine Reymenants met haar  doctoraat  “Vrouweninvloed in het 

literaire  veld.  De  medewerking  van  vrouwen  aan  Vlaamse  katholieke  tijdschriften, 

weekbladen en kranten 1900-1940”. Ze neemt niet enkel Belpaire onder de loep, maar 

ook bijvoorbeeld Louisa Duykers en Hilda Ram, hoewel Belpaire het grootste deel van 

de studie uitmaakt.

De originele  invalshoek bestaat  erin  dat  Reymenants  de culturele  theorie  van Pierre 

Bourdieu  aanwendt  om  de  activiteit  van  vrouwen  in  het  katholieke  literaire  veld  te 

evalueren. Bovendien raakt ze ook aan de dichotomie publiek/privaat en het feminisme. 

Het werk van Bourdieu wordt gekarakteriseerd door één centraal thema: de analyse van 

109 M. Aerts, ‘Gewoon hetzelfde of nu eenmaal anders? Dilemma’s van het feminisme”, p. 10.
110 M. Aerts, “Gewoon hetzelfde of nu eenmaal anders?”, p. 10-11.
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macht en dominantie en de sociale reproductie daarvan in moderne samenlevingen. In 

het kort steunt zijn veldtheorie op drie centrale begrippen: veld, habitus en kapitaal.111 

De korte impressie van de theorie zoals ze bij Reymenants wordt beschreven is uiterst 

theoretisch van aard, maar in het eigenlijke onderzoek wordt alles duidelijk.

Zo  stelt  ze  dat  Belpaires  gegoede  afkomst  haar  verzekerde  van  een  aanzienlijke 

hoeveelheid economisch, sociaal,  cultureel  en sociaal kapitaal- volgens Bourdieu de 

noodzakelijke voorwaarden voor de toetreding tot het literaire veld en de uitoefening van 

symbolische macht. Ten tweede beschikte over Belpaire over de geschikte ‘habitus’ om 

zich in het literaire veld te begeven en er een belangrijke positie in de bekleden, door 

haar opvoeding in een omgeving waar vrouwen domineerden.112 Ook in het boek dat 

Aline  Dereere  en  Helga  Van  Beeck  samenstelden  op  basis  van  de  tentoonstelling 

“Omhoog, een verhaal over de ontvoogding van vrouwen, onderwijs en Marie-Elisabeth 

Belpaire”  in  Antwerpen,  vinden  we  een  enkele  verwijzing  naar  de  opvattingen  van 

Belpaire  omtrent  de  ‘openbare’  sfeer.  Zoals  de  lezing  “Vrouweninvloed”  leerde  was 

Belpaire ervan overtuigd dat vrouwen via hun opvoedkundige rol een belangrijke invloed 

uitoefenen op de maatschappij, maar beweert dat de kwaliteiten van vrouwen te zoeken 

zijn in ‘niet-materiële sfeer’; wat innerlijk leven betreft zijn vrouwen ver verheven boven 

de man. Dit betekent echter niet dat Belpaire zich er bij  neerlegde weinig recht van 

spreken  te  hebben;  mede  onder  invloed  van  haar  vrije  opvoeding  zette  zich  zoals 

hierboven beschreven langs allerlei eerder vernieuwende initiatieven in voor vrouwen.113 

Lutgarde Govaerts stelt in haar licentiaatsverhandeling dat de briefwisseling van Belpaire 

getuigt van een complete apolitieke ingesteldheid, en dat ze, in tegenstelling tot wat 

algemeen aanvaard wordt, ze zelfs op het sociale vlak aanvankelijk niet zo geëngageerd 

was. Govaerts stelt dat het sociale werk Belpaire nooit zo heeft aangesproken als het 

geestelijke, intellectuele werk en de verspreiding ervan. Reymenants stelt hier tegenover 

dat  Belpaire  perfect  wist  hoe  ze  zich  binnen  de  bestaande  patriarchale  structuur 

strategisch moest gedragen om bepaalde zaken te verwezenlijken. Reymenants linkt 

Belpaires  bewustzijn  in  verband  met  het  dominantie  genderdiscours  waarin  ze  zich 

bevindt aan de vraag in hoeverre ze feministisch was. 

111 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het literaire veld,  p. 35.
112 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het literaire veld, p. 155.
113 A. Dereere & H. Van Beeck, Marie Elisabeth Belpaire, p. 70.
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Belpaire hield zich in haar publicaties ver van emancipatorische en feministische eisen 

en vermeed openbare optredens, maar liet  volgens Reymenants in haar persoonlijke 

correspondentie  en  leven  andere  geluiden  horen.  “Afkeerig  van  alle  ziekelijk  en 

overdreven feminisme”114,   zo beschrijft  A.E. De Boeck de visie van Belpaire in een 

uitgave van  De Lelie  uit 1910. Feminisme dat hier beschouwd wordt als de algehele 

gelijkstelling van vrouwen met mannen in alle facetten van het leven en de openbare 

strijd daartoe. Belpaire liep hoog op met de voorrechten van het vrouwelijk geslacht en 

drukte haar voorkeur uit voor de beweging die tot doel had vrouwen te doen beseffen 

waar ze toe in staat zijn en wat hen toekomt – een christelijk beginsel en christelijke 

gedachte, zo voegt De Boeck toe. Onderwijs moest tot doel hebben vrouwen op te 

leiden tot volmaakte vrouwen, zoals onderwijs voor mannen deze laatste maakte tot de 

best mogelijke mannen. In opvoedingsorganisaties voor meisjes waar Belpaire de hand 

in had was het de bedoeling om meisjes op te voeden naar de eisen van de toenmalige 

maatschappij om ze op een zo efficiënt mogelijke wijze klaar te stomen voor hun rol in 

de samenleving als vrouw, echtgenote en moeder.115 

Wat Belpaire betreft stelt Reymenants dat ze de moederrol die haar werd toebedeeld 

perfect wist uit te spelen. Dat ze precies via  Dietsche Warande en Belfort  haar hoge 

positie  kon  verkrijgen,  was  geen  toeval.  De  mannen  die  betrokken  waren  bij  de 

oprichting van het tijdschrift erkenden de rol die vrouwen konden en moesten spelen in 

de katholieke en Vlaamse strijd, en zagen in dat er een ‘moeder’ nodig was die met 

zachte autoriteit  kon leiden.  Hoewel  sommige auteurs  voor  deze omarming van het 

‘moederschap’  van het tijdschrift  door Belpaire  er  een vertaling inzien voor een niet 

vervulde kinderwens, is  deze uitleg voor Reymenants,  terecht,  niet  bevredigend. Het 

optreden van Marie-Elisabeth was daarom te doordacht, ze was zich wellicht zeer goed 

bewust van het negatieve symbolisch kapitaal dat haar vrouw-zijn betekende. Met een 

helder overzicht op de situatie waarin ze zich bevond trachtte Belpaire de sociale en 

culturele constructies van haar vrouwelijkheid in haar voordeel om te buigen, en slaagde 

daar ook in.  Reymenants illustreert dit door middel van de aanspreektitels van Belpaire. 

Het  strategische  gebruik  ervan  manipuleerde  de  beeldvorming  rond  haar  persoon: 

‘Mamieke’ voor contacten in ‘zachte’ sectoren, zoals familie en liefdadigheid, omdat 

114 A.E. De Boeck, “Vrouwen van Beteekenis”, p. 238.
115 Ibidem
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een moederlijk imago in deze sferen in haar voordeel speelde. Ook bij haar initiatieven 

voor  onderwijs,  dat  een  belangrijk  actieterrein  vormde  van  de  Vlaamse  Beweging, 

speelde  deze  benoeming in  haar  voordeel,  door de belangrijke  rol  van vrouwen als 

moeders en opvoedsters van het gezin en dus de maatschappij. ‘(Me)Juffrouw Belpaire’ 

was dan weer de courante aanspreektitel  voor  kennissen uit  de literaire  en politieke 

niettegenstaande ze met sommigen hiervan een diepe intieme band onderhield. Brieven 

aan figuren uit de politieke en literaire wereld en artikels in tijdschriften werden steevast 

ondertekend  met  ‘M.E.  Belpaire’  of  ‘M.E.B.’.  Opmerkelijk,  want  geadresseerden  of 

lezers  wisten  toch  wie  er  achter  deze  initialen  schuilging,  of  konden  er  makkelijk 

achterkomen.  Af  en  toe  ontstond  er  zelfs  verwarring.  Dit  was  volgens  Reymenants 

echter  niet  opzettelijk  en  het  gebruik  van initialen  had niet  zozeer  tot  doel  om een 

mannelijke identiteit aan te nemen, maar omdat het een betere zet was om in deze 

hoofdzakelijk  mannelijke  actieterreinen  de  aandacht  niet  op haar  sekse te  vestigen. 

Tenslotte was ze voor haar medewerkers in de kring Eigen Leven en Dietsche Warande 

en Belfort ‘Moeder-Overste’ of kortweg ‘M.O.’, een titel die naar verschillende aspecten 

van haar persoonlijkheid, geloof en ouderdom verwees.116 

Belpaire begreep maar al te goed dat haar autoriteit het best zou worden aanvaard als 

ze een ‘zacht’ en ‘moederlijk’ karakter aannam en de feitelijke macht die ze uitoefende 

verhulde, waardoor ze hem wel effectief kon laten gelden.117 In Gestalten in ’t Verleden 

zijn enkele treffende voorbeelden te vinden van haar inschattingsvermogen wat betreft 

de haar omringende situatie. Toen de bisschoppen in opdracht van kardinaal Mercier in 

1909  verklaarden  dat  het  Vlaams  geen  geschikte  taal  was  voor  wetenschap  en 

universitair onderwijs, moest er een reactie komen vanuit de Vlaamse Beweging. Op 

initiatief  van  Dr.  Alfons  Van  de  Perre werd  een  protestbrief  opgesteld  door 

vooraanstaande Vlamingen zou worden ondertekend. Belpaire beschrijft hoe ze de tekst 

geweldig opgesteld vond, in een ondiplomatische stijl waar zij zich nooit zou in uitlaten. 

Na lang beraad tekende ze, maar door de alfabetische ordening kwam ze bovenaan de 

brief  te  staan,  alsof  ze  de  volle  verantwoordelijkheid  droeg.  De  oproer  die  naar 

aanleiding hiervan ontstond is ze nooit vergeten:

116 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het literaire veld, p. 154-158.
117 G. Reymenants, “Vrouweninvloed in het literaire veld.”, p. 16-17.
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“Had ik niet roekeloos gehandeld? Ik heb het mij dikwijls afgevraagd, al heb ik  

nooit de daad betreurd als een misslag. Dit stuk .beantwoordde niet aan mijn  

gewone handelswijze en was ook niet gesteld in den stijl, die mij eigen is. Ik had 

beter gedaan er mijn naam niet onder te zetten.”118

Hoewel  ze  zich  gerechtigd  voelde  om te  handelen  naar  vrije  overtuiging,  dacht  de 

kardinaal  er  anders  over.  Hij  beschouwde  het  als  iets  oneerbiedigs  tegenover  het 

geestelijk gezag, zeker komend van een vrouw, en er zou voortaan altijd een haar in de 

boter zitten tussen Belpaire en Mercier, waar later nog aandacht aan wordt besteed.119

In het archief van Belpaire in het AMVC zijn nog enkele voorbeelden te vinden van de 

grote  invloed  die  ze  uitoefende,  op  allerlei  vlakken.  Als  voorbeeld  dient  een  brief 

afkomstig van Louisa van Riel uit 1904, waarin deze laatste Belpaire verzoekt om gevolg 

te geven aan de wens om een bibliotheek op te nemen in het lokaal van de Mariakrans. 

Op subtiele wijze laat van Riel doorschijnen dat dergelijk initiatief niet makkelijk en zeker 

niet  goedkoop  is,  waardoor  ze  impliciet  polst  naar  een  bijdrage  van  Belpaire.  Ten 

tweede  verzoekt  ze  haar  om  door  te  spelen  welke  lectuur  voor  de  bibliotheek 

aangekocht  moet  worden,  omdat  zij  haar  toch  zeker  als  een  autoriteit  op  dit  vlak 

beschouwt:

“Wij  zouden  eene  inschrijving  nemen  op  verschillende  tijdschriften,  zoals:  

Dietsche Warande en Belfort,  afleeveringen van den Hoogeschool uitbreiding, 

enz.  -Kunt gij  ons geen handje  helpen, Jufvrouw, met ons de namen op te  

geven van schrijvers en boekwerken, die u best oordeelt voor onze bibliotheek,  

alsook eenige tijdschriften waarop wij ene inschrijving zouden kunnen nemen?”120 

Geraldine  Reymenants  linkt  het  gedrag  van  Belpaire  –  zich  bewust  zijn  van  het 

genderdiscours,  maar  het  ook  naar  haar  hand  zetten  -  in  haar  evaluatie  aan  de 

opvattingen van Teresa de Lauretis dat vrouwen tegelijk in en buiten gender staan en 

met  en  zonder  representatie  zijn,  en  dat  daaruit  een  bepaalde  bewustwording  kan 

118 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 86.
119 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 85-87.
120 L. Van Riel aan M.E. Belpaire, 29 maart 1904, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven  - 
Letterenhuis, B417/B2, nr. 163662/9a.
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resulteren.121 De Lauretis stelt dat feminisme in een eerste poging tot zelfdefiniëring in 

de jaren ’70 de vraag poseerde wie of wat een vrouw is, en dat het feminisme – een 

sociale beweging door en voor vrouwen – het ‘niet-ziin’ van de vrouw ontdekte:

“[…] the paradox of a being that is at once captive and absent in discourse, 

constantly  spoken  of  but  of  itself  inaudible  or  inexpressible,  displayed  as  

spectacle and still unrepresented or unrepresentable, invisible yet constituted as 

the object and the guarantee of vision; a being whose existence and specificity  

are simultaneously asserted and denied,  negated and controlled.”122

 De dubbelzinnigheid  van het  zich tegelijk  inpassen in  de heersende cultuur  en het 

zoeken naar manieren om zich tegen die cultuur te verzetten, wens ik hier evenwel ook 

te linken aan de zgn. patriarchal bargains van Deniz Kandiyoti, onder de loep genomen 

in  History Matters. Patriarchy and the challenge of Feminism, van de hand van Judith 

M.  Bennett. Bennett  geeft  in  dit  werk  drie  betekenissen  van  patriarchaat:  klerikale 

(mannelijke) macht, wettelijke macht van echtgenoten/vaders over hun echtgenotes en 

kinderen en een politiek, sociaal en ideologisch systeem waarbij mannen een superieure 

positie bekleden en vrouwen in een onderdrukte rol gedwongen worden.123

Kandiyoti identificeert  patriarchal bargains als de strategieën die vrouwen aanwenden 

binnen een set van concrete beperkingen. Verschillende vormen van patriarchie stellen 

verschillende regels voor vrouwen voorop en vragen om verschillende strategieën om de 

levensopties te maximaliseren. Deze  bargains oefenen volgens de auteur verder een 

sterke  invloed  uit  op  de  vorming  van  de  gegenderde  subjectiviteit  van  vrouwen  en 

determineren  de  aard  van  genderideologieën  in  verschillende  contexten.  Bovendien 

zouden ze ook de mogelijkheden voor en specifieke vormen van de actieve en passieve 

weerstand  van  vrouwen  ten  opzichte  van  onderdrukking  beïnvloeden.  Systematische 

analyses van de strategieën van vrouwen kunnen bijdragen tot het vastleggen van de 

121 G. Reymenants, “Vrouweninvloed in het literaire veld.”, p. 16-17.
122 T. De Lauretis, “Eccentric subjects: feminist theory and historical consciousness” In: Feminist Studies,  16 
(1990), 1,  p. 115.
123J.M. Bennett,  History Matters. Patriarchy and the challenge of Feminism, Pennsylvania, University of 
Pennsylvania Press, 2007, p. 55. 
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aard van patriarchale systemen en kunnen blootleggen hoe mannen en vrouwen zich 

verzetten tegen, zich aanpassen aan en conflicteren met elkaar over allerlei zaken.124

DEEL III:  De vrouwenbond Constance Teichmann 

Nu  we  de  vraag  rond  de  feministische  overtuigingen  van  Marie-Elisabeth  Belpaire 

behandeld hebben, gaan we over naar het tweede deel van deze scriptie die zich focust 

op de vrouwenbond Constance  Teichmann.  Gebruikmakend van  archiefmateriaal  en 

secundaire literatuur zal in de volgende hoofdstukken nagegaan worden met welk doel 

de bond werd opgericht, naar welke voorbeelden, hoe ze opereerde, in welke structuur, 

…  Ter inleiding zal een beeld geschetst worden van het emancipatorische klimaat van 

het  begin  van de 20e eeuw waarin  dergelijke  verenigingen werden opgericht  en een 

overzicht gegeven worden van de ontwikkeling van katholieke vrouwenverenigingen in 

België.

1. Het emancipatorische klimaat van de negentiende eeuw en de eerste  

katholieke vrouwenorganisaties

De vrouwenemancipatie in België moet vooreerst gekaderd worden binnen de algemene 

emancipatiedrang van  de van de 18e en 19e eeuw.  In de 18e eeuw bekleedden vrouwen 

in het Ancien Régime een tweederangspositie in de samenleving, maar klonk er toch 

slechts hier en daar protest tegen deze toestand. De achteruitstelling van vrouwen was 

ook maar één vooropgesteld aspect van de onderdrukking van het grootste deel van de 

bevolking. Vanaf  de Franse Revolutie  in  1789 zouden vrouwen zich duidelijker  gaan 

profileren als onderdrukte groep, maar al snel werden ze door de revolutionaire regering 

aan banden gelegd. De beruchte ‘Code Napoleon’ die model stond voor het Belgisch 

Burgerlijk Wetboek zou de algemene onbekwaamheid van de vrouw bevestigen. Vanaf 

1800 zou de eerste industriële revolutie wijzingen voortbrengen in het arbeidspatroon en 

geleidelijk  aan een nieuwe ideale  taakverdeling installeren:  mannen voor productieve 

arbeid en vrouwen voor het huishouden.125  Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw 

groeiden  sociale  bewegingen  snel  binnen  de  maatschappij,  vooral  in  de  Westerse 

124 D. Kandiyoti, “Bargaining with patriarchy” In: Gender and Society, 2 (1988), 3, passim.
125 D. Keymolen & M.-T. Coenen, Stap voor stap. Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België,  p. 5-7.
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wereld.  Het  ontstaan  van  een  industriële  maatschappij  en  een  schijnbaar  groeiend 

individualisme zorgden voor  vele  debatten.  Het  sociale  vraagstuk  nam een  centrale 

plaats  in  in  deze  debatten  en  leidde  tot  de  creatie  van  gemeenschappen  en 

verenigingen die bekommerd waren om de levenssituatie van sommige achtergestelde 

bevolkingsgroepen.126 Specifieker moet de vrouwenemancipatie in België worden gezien 

binnen de West-Europese feministische stroming die zich voor het eerst manifesteerde 

circa 1790 en in de loop van de tweede helft van de 19e eeuw definitief doorbrak, toen 

zich in meerdere landen een georganiseerde beweging voor de ontvoogding van de 

vrouw ontwikkelde.127 In de loop van het democratiseringsproces dat sinds einde van de 

18e eeuw op gang was gekomen, werd het  stilaan duidelijk  dat  de democratisering 

aanzienlijk  trager  verliep  voor  vrouwen  dan  voor  mannen.  ‘Volwaardig  burgerschap’ 

(politiek, cultureel, sociaal) zou een belangrijk concept worden in de feministische strijd, 

net als de nood aan democratisering voor vrouwen in de private en publieke sfeer.128 De 

grondwet  van  België  verklaarde  alle  burgers  gelijk,  maar  vrouwen  hadden  geen 

stemrecht, waren niet verkiesbaar, bekleedden geen publieke functies en maakten geen 

deel uit van openbare verenigingen. In het Burgerlijk Wetboek, het Handelswetboek en 

het Strafwetboek werd de juridische ongelijkheid geïnstitutionaliseerd. De intellectuele 

achterstand van vrouwen was zeker niet te wijten aan een natuurlijke inferioriteit, maar 

was een direct gevolg van het gebrek van degelijk onderwijs voor meisjes. Op sociaal 

vlak gaapte dan wel een kloof tussen de welgestelde en minder welgestelde klassen, in 

beide  groepen  hinkten  vrouwen  achterop  wat  betreft  arbeidsvoorwaarden  en  –

mogelijkheden.129 

In  de  tweede  helft  van  de  negentiende  eeuw  werd  de  vrouw  aan  de  haard,  de 

echtgenote,  moeder  en  opvoedster  een  onmisbaar  kenmerk  van  de  sociale  orde, 

alomtegenwoordig  en  noodzakelijk.  Vrouwen  werden  uitgesloten  van  het  openbare 

toneel door hun sekse, en dat was onomkeerbaar. Vrouwen kregen, omdat ze vrouw 

waren, geen toegang tot de politieke dimensies van het burgerschap. Hoewel vanaf de 

jaren 1830-1840 enkele ontwikkelde vrouwen uit de middenklasse aansluiting vonden bij 

126 E. Gubin & L. Van Molle, eds. Women Changing the World – A history of the International Council of  
Women 1888-1988, Brussel, Editions Racine, 2005, p. 13.
127 D.P. Blok, ed. Algemene geschiedenis der Nederlanden 13 – Nederland en België1840-1914, Haarlem, Fibula 
– Van Dishoeck, 1978, p. 66.
128K. Celis & M. Van den Wijngaert, eds. Democratisering in België – Een verhaal zonder einde, p. 137.
129 D. Keymolen & M.-T. Coenen, Stap voor Stap,  p. 9-12.
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het utopische socialisme dat opkwam voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 

waren ze weinig talrijk en botsten ze met hun feministische standpunten op de reacties 

van een samenleving die voorstander was van een strikte rolverdeling tussen de seksen. 

De meeste  vrouwen onderschreven  het  concept  van  de  ‘gescheiden  werelden’  ook, 

omdat ze opgevoed waren met de idee dat zij een familiale taak te vervullen hadden.130

De  eerste  doorbraak  in  de  pogingen  om  dat  beeld  doorprikken  kwamen  en  de 

maatschappelijke  positie  van  vrouwen  te  verbeteren  werd  gerealiseerd  op  vlak  van 

onderwijs. De Brusselse Zoë  Gatti de Gammond en dochter Isabelle meenden, met 

rechte, dat onderwijs de hefboom was voor de emancipatie van vrouwen.131 

 De bewustwording dat onderwijs niet  volstond om de bestaande ongelijkheid op te 

heffen kwam zeer bruusk. Marie Popelin, de eerste vrouwelijke juriste in België, kreeg in 

1888 geen toegang tot de balie omdat ze een vrouw was.132 Marie Popelin en haar 

advocaat Louis Frank, die zich bij de verdediging als vurig feminist had laten kennen, 

bleven niet bij de pakken zitten. Samen met Isala van Diest richtten ze in 1892 La Ligue 

Belge du Droit des Femmes op. Als studie- en propagandavereniging nam deze de 

verdediging van de rechten en de bescherming van de belangen van vrouwen op zich.133 

De Ligue zou later met andere organisaties samensmelten tot de Conseil nationale des 

femmes belges.134

De  christelijke  vrouwenbeweging  ontwikkelde  zich  op  een  eigen  wijze,  gedeeltelijk 

groeiend  uit  vrouwelijke  bewustwording,  maar  in  belangrijker  mate  uit  sociale  en 

godsdienstige  bekommernis.  De  katholieken  waren  bevreesd  voor  het  oprukkende 

socialisme  en  opgeschrikt  door  de  oprichting  van  verschillende  “rode” 

vrouwenverenigingen.  De  traditionele  godsdienstige  verenigingen  voor  christelijke 

moeders en dochters en de liefdadigheidswerken op poten gezet door burgerdames, 

konden niet langer beantwoorden aan de groeiende noden van vrouwen.135 De sociale 

katholieke actie welke paus Leo XIII had besproken in de encycliek Rerum Novarum uit 

130 E. Gubin & L. Van Molle, Vrouw en politiek in België, Tielt, Lannoo, 1998, p. 31.
131 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het literaire veld, p.  19.
132 E. Gubin & L. Van Molle, Vrouw en politiek in België,, p. 31.
133 D.P. Blok, ed. Algemene geschiedenis der Nederlanden 13 – Nederland en België1840-1914,  p. 68.
134 K. Celis & M. Van den Wijngaert, eds. Democratisering in België, p.139.
135 C. Herreweghe, “Pourqoui les chrétiens doivent être feminists”. Opvattingen van Louise Van den Plas (1877-
1968) over vorming en lotsverbetering van vrouwen., p. 32.
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1891  had  op  de  eerste  plaats  tot  doel  om  een  halt  toe  te  roepen  aan  de 

dechristianisering.136 

De eerste organisatie onder katholieke vrouwen ontsproot in Gent, waar in 1891, in de 

naam merk  je  duidelijk  het  verweer  tegen  de  “rode  dreiging”,  de  ‘Antisocialistische 

Vrouwenbond’ werd opgericht. De bond zou het blad ‘De Christene Vrouw’ uitgeven. 

Denise  de  Weerdt  merkt  op  dat  het  kenmerkende  aan  deze  eerste  katholieke 

vrouwenverenigingen was dat  ze meestal  door  mannen en  wat  meer  is,  mannelijke 

clerici werden opgericht, en dat ze aanvankelijk zeer weinig met feminisme te maken 

hadden.137 Twee jaar  later  werd in Brussel  de “Ligues des Femmes Chrétiennes de 

Bruxelles” opgericht, die echter vooral een instelling bleef waar rijke dames liefdadig 

werk verrichten. De ziekenkassen en de rekruteringskracht die ze uitoefenden speelden 

een centrale  rol  in  de  uitbreiding  van  de  katholieke  vrouwenbeweging.  In  1897 zou 

pastoor  Z.E.H.  Kasseleers  zich  inzetten  voor  het  ontstaan  van  dergelijke 

vrouwenmutualiteit, genaamd “Hand in Hand”. Men raakte er rond de eeuwwisseling van 

overtuigd dat vrouwen een belangrijke rol konden spelen in mutualiteiten doordat ze een 

moraliserende en disciplinerende invloed zouden kunnen uitoefenen. Een stelsel  van 

sociale voorzieningen werd niet meer als een vorm van liefdadigheid beschouwd, maar 

als een recht van elke burger. Nog in Brussel en Luik legde Victoire Cappe zich toe op 

de oprichting van vakverenigingen voor vrouwen en meisjes waardoor o.a. het syndicaat 

van naaisters ontstond die het maandblad ‘L’Aiguille’ uitgaf vanaf 1 november 1911, en 

hoofdzakelijk verdeelde in Luik, Brussel en Namen.  De bedoeling van het maandblad 

was  enerzijds  om  leden  op  de  hoogte  te  houden  van  het  gebeuren  binnen  de 

vakbeweging en anderzijds om aan beroepsvorming te doen via snij- en naailessen. 

Verder moesten artikels over werkomstandigheden, beroepsbelangen en syndicalisme 

het zelfbewustzijn van de arbeidsters te stimuleren.138 De Luikse beweging van Cappe 

kon zich min of meer autonoom ontwikkelen. Op het congres van Mechelen van 1909 

zou Cappe zich profileren op het nationale katholieke toneel. Met de steun van kardinaal 

Mercier,  die  haar  wilde  inschakelen  in  zijn  eigen  projecten,  integreerde  ze  zich 

136 D. Keymolen, “Victoire Cappe & Maria Baers, pionnières du travail social et de la formation sociale en 
Belgique” In: Genre & Travail Social, edited by Marie-Thérèse Coenen, Gembloux nr. 41/2008 , p. 119.
137 D. De Weerdt, En de vrouwen? Vrouwen, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960, Gent, 
Masereelfonds, p. 103.
138 E. Flour, ed. Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België: Deel II: Repertorium van de feministische en 
de vrouwenpers 1830-1994, Brussel, Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, 1994, p. 8.
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progressief in de sociale actie gelieerd aan de kerk. Haar ideeën, die ze geholpen door 

een  groot oratorisch talent wist te verspreiden op congressen en voordrachten, werden 

op grotere schaal verspreid in 1912 door middel van een collectief werk:  La Femme 

Belge: Education et Actions Sociales, onder haar toezicht samengesteld.139

 

Het was Hilda Ram die Marie-Elisabeth Belpaire destijds trachtte te betrekkende in de 

ontluikende christelijke vrouwenbeweging in Antwerpen door haar in samenspraak met 

pastoor Karsseleers, die er ook een grote rol in speelde, als voorzitster te vragen voor 

de “Mariakrans”. Ze nam de functie aan en zou voorzitster blijven tot aan de eerste 

wereldoorlog.  De “Mariakrans”’ was het oorspronkelijk mutualistisch verbond dat aan 

de basis lag van een brede waaier van initiatieven in Antwerpen en omgeving. Concreet 

was  het  een  verbond  van   parochiale  mutualiteiten  voor  vrouwen  dat  de  oprichting 

stimuleerde van nieuwe ziekenkassen in de stad en later in heel de provincie. Binnen het 

kader van de “Mariakrans” werd een waaier van voorzieningen uitgebouwd teneinde de 

arbeidersgezinnen meer financiële zekerheid te bieden en hun algemene gezondheid te 

bevorderen. Hilda Ram was tijdens het eerste jaar van de organisatie zeer actief, pas 

nahaar overlijden in 1901 zou Belpaire met een persoonlijke inbreng naar buiten treden. 

“Mariakrans” was een corporatistische organisatie waarvan de leidinggevende functies 

in handen van burgervrouwen waren en er een belangrijke inbreng van de parochiale 

clerus was.140 Vele aspecten van “Mariakrans” doen denken aan de latere Vrouwenbond 

Constance Teichmann: het stimuleren van oprichten van gelijkaardige organisaties over 

heel  het  land,  leidinggevende  functies  aan  burgervrouwen,  steun  aan 

arbeidersgezinnen… Ria  Christens  stelt  dat  de  Mariakrans  zich  ontwikkelde  tot  een 

aparte standsorganisatie voor vrouwen en dat deze twee constructies, standelijkheid en 

vrouwelijkheid, elkaar binnen dit levensbeschouwelijke kader versterkten. “Het opkomen 

voor verdrukte  en onvermogende zusters”  had niet  als  doel  het  standsgevoel  op te 

heffen, maar liet juist toe dat vrouwen binnen hun eigen stand hun levensbeschouwelijke 

invloed konden aanwenden en de culturele en zedelijke verheffing ervan bevorderden. 

Na haar kennismaking met Victoire Cappe en Louise van den Plas zou geleidelijk het 

idee  van  een  algemene  vrouwenactie  groeien.141 Op  het  Congres  der  “Katholieke 

Werken’ van het arrondissement Antwerpen in 1902, was het vrouwenvraagstuk één van 

139 E. Gubin, Dictionnaire des femmes belges : XIXe et XXe siècles, Brussel, Editions Racine, 2006, p. 89-90.
140 L. Govaerts, Marie-Elisabeth Belpaire, p. 110-112.
141 R. Christens, “Verkend verleden”, p. 21.
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de belangrijkste agendapunten, en Marie Belpaire was de één van de secretaressen van 

de afdeling der dames. Op het congres van de Belgische volksbond in 1906 werd de 

oprichting  van  een  “Landsbond  van  Maatschappelijke  Werken  voor  Vrouwen” 

voorgesteld, waar later op wordt teruggekomen. Het streven naar samenwerking met 

andere  steden  was  in  Antwerpen  sinds  het  prille  begin  aanwezig.  De  leidsters 

onderhielden betrekkingen met medewerkers van vrouwenwerking in Brussel, Antwerpen 

en het buitenland.142 Vele van deze contacten tussen 1907 en 1910 kwamen er onder 

impuls van Belpaire, en als gevolg ervan kwam er nieuwe initiatieven voor een nationale 

overkoepeling. Belpaire werd voorzitster van de hoofdraad van “La ligue des femmes 

chrétiennes de Belgique” in 1907, wanneer ze werd opgericht. De kersverse voorzitster 

zou de werking van de bond echter te klerikaal en te weinig getuigend van vrouwelijk 

inzicht  beschouwen,  en  een  eigen  bond  willen  oprichten,  de  latere  vrouwenbond 

Constance Teichmann. 

2. De vrouwenbond Constance Teichmann

Als laatste deel van deze scriptie wordt de vrouwenbond Constance Teichmann onder 

de loep genomen. Het is de bedoeling om eerst een algemeen beeld te scheppen van 

de oprichting en inhoud van de bond via de statuten, gepubliceerd in 1911. Gaandeweg 

zal via de connecties en  gelijkenissen van de bond (onderzocht via briefwisseling en 

naslagwerken)  met  andere  organisaties  een  breder  beeld  geschept  worden  van  de 

andere katholieke verenigingen gedurende deze periode in België en in het buitenland.

2.1 Oprichting en inhoud statuten 1911

“Wij  hebben dien naam gekozen omdat wij  hem aanzien als een zinnebeeld;  

omdat wij in Constance Teichmann aanschouwen, de Vrouw in al volmaaktheid  

van vrouw-zijn, in al  de verhevendheid eener  hooge vrouwelijke ziel,  in al  de 

veelzijdigheid van rijke gaven van hart en verstand.”143

142 A. De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden. De voorgeschiedenis van de Kristelijke Arbeiders  
Vrouwenbeweging (1892-1924), Leuven, Acco,  1986, p. 63.
143 L.  Duykers,  “Waarom  werd  de  naam  ‘Constance  Teichmann’  aan  den  Vrouwenbond  gegeven?”  In: 
Vrouwenbond Constance Teichmann (vlugschrift), Berchem, J.A.C. Lamoen, 1911, ongenummerd. 
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Met deze woorden licht Louisa Duykers de naam van de nieuw gestichte vrouwenbond 

toe in een vlugschrift uit 1911. Een inkijk in de statuten uit 1911 schetst een beeld van 

de opzet van de bond. Artikel 1 drukt het doel van de bond uit om vrouwen te verheffen 

op  stoffelijk,  zedelijk  en  verstandelijk  gebied.  De  ontwikkeling  van  een  machtige 

christelijke vrouwenbeweging moet helpen om de maatschappelijke wantoestanden aan 

te pakken.144 Een open brief van Belpaire uit 1910 waarin ze gelijkgestemden zoekt om 

haar plannen voor een vrouwenbond tot te realiseren geeft hier meer uitleg over. Daarin 

drukt ze uit dat de tanende godsdienstige overtuiging en verslapping van de zeden enkel 

tegen te gaan is door een ernstig ingrijpen door vrouwen:

“[…] aan den vrouw komt den zedelijke invloed toe, want zij heeft het er het 

meest door te lijden, wanneer godsdienst en openbare zeden in gevaar zijn. […] 

Onze  christelijke  voorvaderlijke  zeden   zijn  in  gevaar.  Door  een  machtigen 

vrouwenbond  zou  ik  dit  gevaar  willen  weren.  Alle  vrouwen  van  alle  standen 

zouden er hare plaats vinden.”145

 Artikel 2 werpt een eerste licht op de werking van de bond: ze is niet bestemd om zelf 

te  werken  en  te  besturen,  maar  wenst  werkzaam te  zijn  door  het  verspreiden  van 

gedachten en ideeën. Ze zal ondersteuning bieden aan bestaande inrichtingen en waar 

nodig nieuwe helpen oprichten om ze daarna zelfstandig verder te laten bestaan. Artikel 

3 valt uiteen in drie categorieën waarin de doelen bereikt moeten worden: op stoffelijk, 

verstandelijk  en  zedelijk  gebied.  Op  stoffelijk  gebied  gaat  het  om 

arbeidsomstandigheden,  bijvoorbeeld  het  bekomen  van  arbeidsverlof.  Verstandelijk 

staat onderwijs centraal onder andere het bekomen van regelmatige schoolbijwoning en 

het  aanzetten  tot  hoger onderwijs  voor  vrouwen uit  de gegoede stand.  De zedelijke 

categorie omvat het voorzien van een deftige wijsgerige en godsdienstige opvoeding, 

het ontwikkelen van de familiegeest  met de huiselijke  plichten van de vrouw en het 

waarnemen  van  burgerlijke  en  maatschappelijke  plichten  zoals  beteugeling  van 

zedeloosheid.  Om  dit  drievoudige  doel  te  bereiken  neemt  men  een  toevlucht  tot 

verschillende middelen in de publieke opinie, vereniging en wetgeving. Artikel 4 vermeldt 

144 Standregelen Vrouwenbond Constance Teichmann,ongenummerd, Art. 1,  Katholiek Documentatie- en 
Onderzoekscentrum, nr. KBRB2223.
145 Open brief M.E. Belpaire, 31 oktober 1910 AMVC-Letterenhuis, B417/B2, nr.163652/68.
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zo onder andere traktaten, vlugschriften en dagbladen voor deze publieke opinie en 

benadrukt verder de kracht van vereniging. Zowel de vereniging van arbeidsvrouwen in 

bv.  syndicaten  en  mutualiteiten  als  de  vereniging  van  vrouwen   uit  de  hogere 

maatschappelijke sfeer in studiekringen. Wat de wetgeving betreft  verwacht de bond 

een bescherming voor de werkende vrouw, uitbreiding van haar burgerlijke rechten en 

stem- en verkiezingsrechten voor vrouwen. Dit laatste schijnbaar niet voor algemeen 

stemrecht, maar ‘waar het geldt zekere openbare inrichtingen zoals schoolcomiteiten,  

[…] bestuur der  godshuizen […] enz. enz.’146 De expliciete vermelding van ‘zekere 

openbare inrichtingen’ doet vermoeden dat het algemeen kiesrecht niet tot de doelen 

behoorde. Maar omdat de vermelding van de strijd voor een uitbreiding van vrouwelijke 

burgerlijke rechten wel vermeld wordt, gaat het hier mogelijks om een verdoken doel, of 

toch  zeker  iets  dat  niet  uitgesloten  werd,  niet  geëxpliciteerd  in  de  statuten  om 

tegenkanting te vermijden. Een tekst van de hand van bestuurslid M. Gheys verschenen 

in  een  brochure  geef  aanwijzingen  voor  het  tegendeel. Gheys  benadrukt  bij  een 

verklaring van de statuten nogmaals de nood aan een goed werkende vrouwenbond in 

functie van de bredere christelijke vrouwenbeweging en stelt het volgende in verband 

met het vele denken over ‘de vrouw’, haar plaats en rol in de sociale beweging:

“Zoolang men maar bedenkt, hoe een vrouw meer rechten kan veroveren, meer  

iets  zelfstandigs  worden,  meer  de  maatschappelijke  gelijke  des  mans  zijn,  

zonder haar standpunt te beschouwen als christen wezen, verheven boven alle 

stoffelijk belang, - en aldus vergeet te zoeken naar de oorzaken van het verval  

der  vrouw  als  echtgenoote  en  moeder,  als  gezellin  des  man,  als  rein 

liefdewezen,  -  zoolang  schijnt  me  zulk  bedenken  maar  nevelachtig,  zooniet 

onrustbarend, en ’t verspreiden niet waard.”147

Het zoeken naar het verhevene van vrouwen als onmisbare schakel in het gezin en als 

innerlijk, christelijk wezen, primeert dus boven de gelijkstelling van man en vrouw. Dit 

alles dus niet afwijkend van het katholieke pad: man en vrouw als gelijken voor god, 

146 Standregelen Vrouwenbond Constance Teichmann,ongenummerd, Art. 4,  KADOC, nr. KBRB2223.
147 M.  Gheys,  “Aanspraak  aan  de  dames  en  juffrouwen  bijeengeroepen  in  algemeen  vergadering  te 
Antwerpen op 6 maart 1911” In:  Vrouwenbond Constance Teichmann (brochure), Antwerpen, Lamoen, 
1911, p. 5. 
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toch verschillend van elkaar door middel van de verschillende roepingen waarmee ze 

door god zijn uitgerust.148 

Verdere evaluatie van dit eerste deel van de statuten leert een nadruk op een verbetering 

van  de  arbeidsomstandigheden  voor  vrouwen  en  betere  onderwijsvoorzieningen.  Dit 

alles past binnen de twee strekkingen die te onderscheiden waren binnen het christelijke 

milieu  wat  de  lotsverbetering  van  vrouwen  betrof.  Burgerlijke  vrouwen  die  vooral 

opkwamen  voor  wettelijke  gelijkwaardigheid  van  de  twee  geslachten  en  betere 

onderwijskansen voor meisjes enerzijds, en burgerlijke en arbeidsvrouwen bekommerd 

om de situatie van volksvrouwen.149 Tenslotte de voorwaarden tot  lidmaatschap. De 

statuten zeggen dat alle weldenkende vrouwen zich kunnen inschrijven als lid van de 

bond, mits jaarlijkse betaling van één frank waardoor ze de algemene vergaderingen 

mogen bijwonen en op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de bond.150 

De vrouwenbond wilde naar eigen zeggen geleidelijk aan een mélange gaan vormen van 

vrouwen van allerlei rangen en aarden.151 

Met het bekijken van de opzet van de bond kan een eerste brug geslagen worden naar 

een andere organisatie. Zo schrijft Annie De Decker in Vormingswerk in vrouwenhanden. 

De voorgeschiedenis van de KAV, dat de bond qua opzet veel gelijkenissen vertoont 

met de Landsbond van Maatschappelijke Werken voor Vrouwen, die enkele jaren eerder 

tot stand was gekomen. De Landsbond werd opgericht in navolging van een oproep 

gelanceerd door Louisa van Riel op het Congres van de Belgische Volksbond van 1906 

te Mechelen. Van Riel  speelde een belangrijke rol  in de ontwikkeling van de sociale 

christelijke beweging in Antwerpen. Ze werkte onder andere  met pastoor Karsseleers 

mee aan “Hand in Hand” en nam het secretariaat van de Mariakrans op zich. Later zou 

ze  ook  secretaresse  van  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann  worden.152 De 

Landsbond moest in de eerste plaats een coördinatie-organisme worden die overal ten 

lande  parochiale  afdelingen  zou  stichten  met  diverse  diensten  die  vrouwen  tot  nut 

148E. Willaert, Pater F.X. Godts, p. 6-7.
149 A. De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden. De voorgeschiedenis van de Kristelijke Arbeiders  
Vrouwenbeweging (1892-1924),  p. 9.
150 Standregelen Vrouwenbond Constance Teichmann,ongenummerd, Art. 17,  KADOC, nr. KBRB2223.
151 M.  Gheys,  “Aanspraak  aan  de  dames  en  juffrouwen  bijeengeroepen  in  algemeen  vergadering  te 
Antwerpen op 6 maart 1911”, p. 8.
152 E. Gubin, Dictionnaire des femmes belges, p. 565.
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zouden kunnen zijn. Deze afdelingen zouden dan, ondanks hun band met de Lansbond, 

op  termijn  een  onafhankelijke  werking  kennen.  Om  dit  te  realiseren  zouden  de 

initiatiefnemers voordrachten organiseren voor burger- en volksvrouwen in de dorpen en 

parochies  propaganda  creëren  en  het  tijdschrift  De  Christene  Vrouw  verspreiden, 

uitgaande van de Anti-socialistische Vrouwenbond van Gent. Dit tijdschrift werd vanaf 

1893  verspreid  onder  de  leden  van  de  eerste  christelijke  vrouwengilden  voor 

arbeidersvrouwen  en  vertaalde  het  christen-democratisch  gedachtengoed  naar  de 

gezins- en arbeidssituatie van vrouwen toe. Ook de Mariakrans zou het verspreiden.  De 

oproep zou al snel resultaat oogsten, want enige tijd later in 1906 werd een comité 

samengesteld  om  de  standregels  op  de  stellen.  Op  de  inrichtingsvergadering  in 

november  werd  de  ‘Grondkeure  van  den  Vlaamschen  Vrouwenbond’  ook  door  de 

bisschoppen goedgekeurd. De Decker stelt dat voor inspiratie van de statuten geput 

werd uit de Belgische Boerenbond en, voor ons belangrijker, de Duitse Frauenbund.153 

Deze eerste  feiten  over  de  Landsbond  bevestigen  de  vergelijking  met  de  CT-bond 

inderdaad.  Ook  deze  had  tot  doel  om  ondersteuning  te  bieden  aan  bestaande 

inrichtingen en waar nodig nieuwe te helpen oprichten, om ze op termijn zelfstandig 

verder te laten bestaan, en niet om zelf te besturen. Ook inhoudelijk zijn gelijkenissen 

makkelijk te zien. De Landsbond wilde vrouwen verenigen om hen nauw bij de parochie 

te betrekken en de familiebelangen te verdedigen. Tijdens bijeenkomsten moesten de 

aangesloten  verenigingen  proberen  bij  te  dragen  tot  de  verstandelijke  ontwikkeling, 

zedelijke verheffing en materiële lotsverbetering van de leden. Hun vorming tot goede 

echtgenotes en moeders moest leiden tot het herstel van de bedreigde huwelijks- en 

familiegeest  en  vernieuwd  respect  voor  de  christelijke  levensprincipes.  Samengevat 

wilde de Landsbond dus  één krachtige  beweging van christelijke  vrouwenwerken  op 

gang brengen en begeleiden.154 Ook de CT-bond had tot doel om bij te dragen tot de 

ontwikkeling van een machtige christelijke vrouwenbeweging, om de maatschappelijke 

wantoestanden aan te pakken en de neergang van de christelijke zeden tegen te gaan 

met behulp van vrouwen. De drieledige aanpak betreffende het zedelijke, materiële of 

stoffelijke en verstandelijke gebied komt eveneens terug. Ook op organisatorisch vlak en 

bestuurlijke indeling kan de vergelijking doorgetrokken worden. 

153 A. De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden, p. 64-65
154 Ibidem, p. 65.
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2.2 Organisatie 

Vooreerst waren alle leden welkom op de algemene vergaderingen. Deze vonden niet zo 

vaak plaats en beraadslaagde en besliste enkel in zeer algemene en belangrijke zaken. 

Daartussen  vergaderde  het  bestuur.  Hoogst  in  lijn  stond  het  middenbestuur,  met 

herkiesbare  uittredende leden,  dat  de  uitvoer  van  de  zaken  beslist  in  de  algemene 

vergadering  besprak,  maar  ook  zelf  beslissingen  kon  nemen.  Het  ging  hier  dan 

eveneens over beslissingen van algemene aard, maar dan minder gewichtig dan in de 

algemene  vergadering,  of  over  hoogdringende  beslissingen,  aangezien  het 

middenbestuur  maandelijks  samenkwam.  Hierin  zetelden  zowel  de  algemene 

voorzitsters  als de provincievoorzitsters,  die hier  dan ondervoorzitsters  werden. Deze 

provincievoorzitsters waren afkomstig van het comité dat in elke Vlaamse provincie werd 

gevormd, en waar ook telkens twee afgevaardigden per dekenij in zetelden.155  Wat de 

vergelijking  met  de  Landsbond  van  Maatschappelijke  Werking  voor  Vrouwen  betreft 

brengt De Decker een interessante opmerking naar voor. De Landsbond zou eveneens 

op drie niveaus georganiseerd zijn, met de algemene vergaderingen als basis. Uit deze 

groep christelijke dames en vrouwen werden per Vlaams arrondissement afgevaardigden 

van de aangesloten kringen gekozen, die samen met de stichtende leden de hoofdraad 

vormden.  Hier  zetelde  ook  een  priester  als  geestelijk  raadgever.  In  de  Antwerpse 

Pastorijstraat zetelde een nog selecter uitvoerend comité dat qua samenstelling  sterke 

gelijkenissen vertoonde met de Mariakrans.156 Hier wordt de verbinding tussen al deze 

gelijksoortige organisaties al stilaan duidelijk. Wat de inhoudelijke gelijkenissen tussen 

de  Landsbond  en  de  Constance  Teichmannbond  betreft,  moet  mijns  inziens  niet 

geconcludeerd worden dat de Landsbond als ‘voorbeeld’ fungeerde voor de CT-bond. 

De inhoudelijke bekommernissen van beide bonden reflecteren nu eenmaal gewoon de 

bredere visie van de katholieke leer. Vrouwen werden als ‘antigifmiddel’ gezien voor de 

krachten die het  christelijk  leven aantastten, en haar rol  als  moeder,  echtgenote en 

sterke  zedelijke  kracht  werd  daarom  centraal  gesteld.  Ook  de  materiële  hulp  aan 

minderbedeelde arbeidersvrouwen kaderde in de caritas van het katholieke geloof. Maar 

wat de organisatie en uitwerking betreft, kan de voorbeeldfunctie, of aanknopingspunt, 

natuurlijk  wel  worden  vastgesteld.  Ook  de  link  met  Mariakrans  bewijst  enerzijds  de 

155 Los document, ‘Bevoegdheid Vrouwenbond Constance Teichmann’, ongedateerd, AMVC-Letterenhuis, B417/
B2, nr.  165652/66.
156A. De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden, p. 65.
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belangrijke rol die Belpaire als tussenpersoon en bestuurslid speelde en hoe groot haar 

invloed was, en anderzijds de specifieke voortrekkersrol die Antwerpen speelde in deze 

ontwikkeling  van  christelijke  vrouwenbonden.  Het  christelijk  verenigingsleven  kwam 

aldaar voor vrouwen ook op gang vanaf het einde van de 19e eeuw, zoals reeds vermeld 

met de vereniging “Hand in Hand” en later de Mariakrans. In 1906 werden  in de Sint-

Eligiusparochie de bestaande vrouwenwerken gegroepeerd binnen een nieuw geheel dat 

met de term ‘vrouwengilde’ aangeduid werd. De Decker stelt dat de structuur hiervan 

sterk beïnvloed werd door de Gentse Antisocialistische Vrouwenbond, en dat de relatie 

met Gent vrij intens geweest moet zijn met veel contact tussen de leidsters. Hoewel de 

Antwerpse vrouwengilden niet de eerste exponenten van dit model waren, kregen ze wel 

navolging  in  het  hele  land.  Door  de  leiding  in  Antwerpen  werden  deze  parochiale 

vrouwengilden  gedefinieerd  als  de  samenwerking  van  christelijke  vrouwen,  die  door 

stoffelijke  verbeteringen  het  volk  wilden  verzedelijken,  ontwikkelen  en  verheffen. 

Samengevat had het Antwerpse type van vrouwengilden een drievoudig doel. Ten eerste 

op organisatorisch vlak alle vrouwen en alle sociale werken voor vrouwen verenigingen 

om efficiënt materiële en financiële hulp te kunnen verlenen. Ten tweede werd deze 

werking  geïntegreerd  in  een  brede  bekommernis  omtrent  volksontwikkeling  op 

godsdienstig, zedelijk en verstandelijk gebied. Ten derde werd deze volksontwikkeling 

dan  gesitueerd  binnen  het  perspectief  van  het  redden  van  het  familieleven  en  de 

samenleving. Ook hier trokken de algemene vergaderingen het grootste publiek. Ook 

aan studiekringen en studiedagen werd veel belang gehecht, zoals dat ook in de CT-

bond het geval zal zijn.157  

2.3 Evolutie en werking aan de hand van de jaarverslagen 1911-1914

Geen  betere  manier  om de  evolutie  van  een  organisatie  na  te  gaan  dan  via  haar 

jaarverslagen. Aan de hand van de verslagen zullen heel wat aspecten van de bond, 

zoals haar publicaties, aan bod komen. Niet alle aspecten zullen evenwel onmiddellijk 

even uitgebreid besproken worden. Veel zaken zullen later, aan de hand van een link 

met andere Belgische of buitenlandse organisaties aan bod komen, bijvoorbeeld het 

belang dat de bond hechtte aan studiekringen.

157 Ibidem, p. 34-37.
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De jaarverslagen op zich veranderen logischerwijs ook en breiden uit, zodat ze op die 

manier al een bron van evolutie zijn. Het verslag van het werkingsjaar 1911-1912 telt 

amper  vijf  pagina’s,  tegenover  de  vijftien  van  werkingsjaar  1913-1914.  Het  eerste 

verslag bericht over de nood die bestond om vrouwen minder vijandig te maken ten 

opzichte  van  denkbeelden  zoals  vrouwenorganisatie  en  vrouwenbeweging,  en  de 

plannen en de plicht van de bond om de vrouwenbeweging in België en in het bijzonder 

de  christelijke  vrouwenbeweging  te  bevorderen.   Verder  wordt  herhaald  wat  in  de 

statuten  van  de  bond  te  lezen  valt,  over  het  drieledig  godsdienstig,  stoffelijk  en 

geestelijk  doel  en  het  helpen  van  reeds  bestaande instellingen of  nieuwe te  helpen 

oprichten.  Daarna  wordt  het  bestuur  van  de  bond  opgenoemd:   Z.E.H.  Bernaerts 

(proost), Marie-Elisabeth Belpaire (algemeen voorzitster),  M. Gheys (ondervoorzitster 

voor  de  provincie  Antwerpen),  Mevr.  De  Vreeze  (ondervoorzitster  voor  Oost-

Vlaanderen),  Mevr.  Struye  de  Biberstein  (ondervoorzitster  voor  West-Vlaanderen), 

Louisa van Riel (algemene schrijfster), Mevr. A. Clément (algemeen schatbewaarster), 

J.  de  Bie  en  E.  Van  Huffelen  (hulpschrijfsters)  en  verder  de  dames  en  juffrouwen 

stichtsters  van  de  bond.  In  de  loop  van  het  jaar  werden  nog  provinciale 

ondervoorzitsters  aangesteld:  Mevr.  Schaetzen-de  Borman  voor  Limburg  en  Mevr. 

Nolet de Brouwer voor Brabant. 

Normaliter  geeft  de  bond  jaarlijks  twee  algemene  vergaderingen,  maar  in  dit 

werkingsjaar  kon  door  omstandigheden  maar  één  algemene  vergadering  doorgaan. 

Verder werd dat jaar een brochure uitgegeven, waarin de repliek van enkele leden op 

‘Hoe  de  christene  liefdadigheid  beoefend  moet  worden’,  met  bijdragen  van  onder 

andere  M.  Baers  en  M.  Gheys  werd  opgenomen.  Door  het  succes  van  de  oproep 

besloot  het  bestuur  om  tweemaandelijks  dergelijke  brochures  rond  te  zenden,  en 

bovendien zou de bond daarbij  maandelijks een klein vlugschriftje bij leveren. Verder 

wordt melding gemaakt van de talloze voordrachten die de bond georganiseerd heeft, 

en  het  effect  daarvan  op  het  ledenaantal:   574  leden,  als  volgt  verdeeld  over  de 

provincies: Antwerpen 301 leden, Oost-Vlaanderen 17, West-Vlaanderen 13 en Limburg 

230.158

Het  jaarverslag  van  1912-1913  is  al  iets  uitgebreider  en  begint  wederom  en 

logischerwijs met de opmars van de katholieke vrouwenbeweging, en de belangrijke 

158 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1911-1912, KADOC nr.  KX2.214, p. 2-4.
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plaats  die  de  CT-bond  daarin  inneemt,  vooral  op  het  vlak  van  de  vereniging  van 

katholieke vrouwen uit de hogere stand:

“Doch, terwijl  de volksvrouwen zich vereenigden, terwijl  vrijzinnige ontwikkelde  

vrouwen voor haar eigen miskende rechten vooruit kwamen en nieuwe eischen 

stelden in overeenstemming met hare moderne maatschappelijke verplichtingen, 

bleven  de  katholieke  vrouwen  der  leidende  standen  in  ons  land,  meestal  

onverschillig  voor  de  omwentelingen  in  onze  maatschappelijke  orde  verwerkt  

door het  veranderen  der  economische toestanden en het  verslappen van het  

geloof en de christene zeden. En daarom was het noodig, eene organisatie in 

het leven te roepen die zich meer tot den vrouw uit den leidende stand richtte.”159

Hoewel men in de algemene statuten opriep dat alle vrouwen lid konden worden van de 

CT-bond, blijkt hier nu toch de nadruk op vrouwen uit de hogere stand. Een verschijnsel 

dat we ook zullen waarnemen bij de Nederlandse R.K. Vrouwenbond, het ontstaan van 

een ‘damesbond’. Als men zich tot doel stelt liefdadige te werken voor vrouwen uit de 

arbeidersstand op poten te zetten, mag dat ook geen verrassing zijn, al was het de 

opzet niet, en wilde men waarschijnlijk vooral zeker zijn dat het bekend was dat iedereen 

in de bond welkom was.

In het jaarverslag worden verder de middelen vermeld, aangewend om het drieledig, 

stoffelijk,  zedelijk  en  verstandelijk,  doel  van  de  bond  te  verwezenlijken  en  haar 

boodschap overal ten lande over te brengen. In het begin van het werkingsjaar waren er 

nog  vlugschriften  en  brochures  verschenen,   verspreid  met  een  oplage  van  30000 

exemplaren.  In  de  loop  van  het  werkingsjaar  ontstond echter  het  sociaal  tijdschrift 

Omhoog!, uitgegeven door het secretariaat van Vrouwenorganisaties te Antwerpen. De 

bond heeft  hierop het initiatief  genomen om haar boodschap via  Omhoog! te laten 

doorklinken  en  hier  regelmatig  artikels  in  te  laten  verschijnen.160 Het  Antwerps 

vrouwensecretariaat had beslist om een apart kaderblad uit te geven toen bleek dat het 

niveau van het leden- en bestuursblad  Vrouwenbeweging te hoog lag voor heel wat 

gewone lezers.  Omhoog! zou een sociaal blad worden, met artikels over onderwerpen 

als  onderwijs  voor  meisjes  en vrouwen, opvoeding,  vrouwenkiesrecht,  wetgeving die 

159 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1912-1913, KADOC nr.  KX2.214, p. 4.
160 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1912-1913, KADOC nr.  KX2.214, p. 5.
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vrouwen kon aanbelangen, drankbestrijding, de vrouw in Congo en de sociale taak van 

de vrouw. De vaste rubrieken betroffen de vrouwenbeweging in binnen- en buitenland, 

een overzicht van tijdschriften en boeken, korte mededelingen en een brievenrubriek.161 

Daarna wordt in het jaarverslag de aandacht gevestigd op de studiekringen, waarlangs 

de bond feitelijk werkte. In 1911 ontstonden al sociale studiekringen op initiatief van de 

bond,  en in  het  werkingsjaar  1912-1913 zijn  er  alleen  maar  bijgekomen.  Naast  de 

sociale  kennis  mocht  ook  de  godsdienstige  en  wijsgerige  kennis  niet  achterblijven, 

waartoe  een  tweede  apologetische  studiekring  te  Antwerpen  werd  opgericht,  die 

verschillende  voordrachten  organiseerde.  Maria  Baers  publiceerde  in  1912  een 

vlugschrift voor de bond over het belang van studiekringen, waarop wordt teruggekomen 

in het hoofdstuk rond het  Féminisme Chrétien van Louise Van den Plas, omdat deze 

laatste ook een groot belang hechte aan studiekringen.

In het verslag wordt ook de inzet van de bond voor de drankbestrijding en de strijd tegen 

zedeloosheid  geloofd,  maar  tegelijkertijd  wordt  er  gewaarschuwd  dat  de  aandacht, 

vooral op het vlak van de strijd tegen zedeloosheid, nimmer mag verslappen. Hier zien 

we al de tendens van de bond naar de grote focus op deze strijd die zich tijdens en na 

de oorlog zal ontwikkelen:

“Nog  immer  reikte  de  werkzaamheid  van  den  bond,  ook  als  koopster,  als 

werkgeefster,  als  burger  heeft  de  vrouw  rechten  en  plichten.  Tegenover  de 

drankplaag  mag,  noch  kan  zij  onverschillig  blijven,  doch  vooral  dient  hare  

aandacht  gevestigd  op  den  verschrikkelijken  socialen  kanker   der  openbare 

zedeloosheid.”162

Er wordt ook een eerste keer geraakt aan de kwestie van het vrouwenstemrecht: de 

bond zal zich hierover pas uitspreken wanneer de tijd rijp is. Na een evaluatie van de 

ledenwerving  in  de  verschillende  provincies,  wordt  besloten  dat  de  bond  in  het 

werkingsjaar 1912-1913, een reuzenstap heeft genomen.163

1913-1914, dan. De inleiding van het jaarverslag stelt trots dat de Vrouwenbond het 

hoge aantal van 4700 leden heeft bereikt, waarvan 1200 individueel aangeslotenen en 

161 E. Flour, Bronnen voor de vrouwengeschiedenis II, p. 195-196.
162 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1912-1913, KADOC nr.  KX2.214, p. 6.
163 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1912-1913, KADOC nr.  KX2.214, p. 1-13.
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3500 in  groep.  Opnieuw  wordt  de  kerngedachte  van  de  bond  herhaald:  initiatieven 

opwekken, leidsters vormen, nieuwe inrichtingen in ’t leven roepen die verder zelfstandig 

kunnen  verder  werken  en  de  bestaande  of  pas  gestichte  vrouwenorganisaties  tot 

samenwerking brengen. De gedachteverspreiding werd ook dit werkingsjaar op massale 

wijze voltrokken, met het verdelen van niet minder dan 22000 vlugschriften en 7300 

brochures over uiteenlopende onderwerpen, waaronder:  het gevaar van de grootstad 

voor buitenmeisjes, drankmisbruik als oorzaak van alle ellende, hoger onderwijs voor 

vrouwen en het werk der inwijkelingen. De sociale en apologetische studiekringen bleven 

in  1913-1914  goed  draaien  en  vele  geesten  verlichten,  maar  dit  alles  bleek  niet 

toereikend  voor  de  steeds  intensiever  wordende  werking  van  de  CT-bond:  de 

noodzakelijkheid van een eigen orgaan drong zich op. Aldus besliste de bond in de 

bestuursvergadering om Omhoog! over te nemen, waar men steeds een nauwere band 

mee had opgebouwd, en maandelijks naar de leden op te sturen ter vervanging van de 

vlugschriften. Als men de correspondentie in verband met het tijdschrift ‘Omhoog!’ in 

het  AMVC  bekijkt,  valt  onmiddellijk  op  hoe  Belpaire  zich  inzet  om  uitgebreid  en 

persoonlijk te antwoorden op elke abonnementsaanvraag. De brief valt wel buiten de 

opgestelde tijdslijn voor deze scriptie, 1917, maar kan toch als voorbeeld dienen. Een 

zekere Philomène Bouiquillon reageert op de brief die Belpaire haar had teruggestuurd 

doen  ze  een  abonnementsaanvraag  voor  Omhoog!  indiende.  Belpaire  had  een 

uitgebreide, verzorgde brief teruggestuurd, waarin ze naast de informatie over het tarief 

van de abonnementen, Bouquillon ook had aangespoord om Omhoog! te verspreiden in 

haar  parochie,  Westvleteren,  om  zo  meer  bekendheid  te  verkrijgen.164 Een  mooi 

voorbeeld van hoe Belpaire via een uitgebreide briefwisseling met correspondenten uit 

binnen- en buitenland een minutieus netwerk van contacten opbouwt waarlangs ze haar 

tijdschrift en ideeën kan verspreiden.

Een andere belangrijke mededeling van het jaarverslag was het feit dat men zich nog 

meer op de strijd tegen de zedeloosheid had gericht, door ondermeer de stichting van 

de  Mariabond tegen zedeloosheid, ontstaan op speciale oproep van Marie-Elisabeth 

Belpaire.  Volledig  naar  de  tactiek  van  de  vrouwenbond  werkt  deze  Mariabond 

zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met de CT-bond. Verder in het verslag wordt 

nogmaals herhaald hoe belangrijk de strijd tegen zedeloosheid voor de bond is:

164 P. Bouquillon aan M.E.  Belpaire, 9 februari 1917, AMVC-Letterenhis,  B417/B2,  nr. 163647/15.

71



72

“Dat de V.C.T. verders aan de bestrijding der zedeloosheid  zijne beste krachten  

wijden moet, valt buiten kijf. Te lang bleven wij onverschillig, in ons land, voor  

die belangrijke beweging, maar de bijval, tijdens de laatste maanden door de  

nieuwe beweging reeds genoten, belooft veel voor de toekomst.”165

De strijd tegen de zedeloosheid was een persoonlijk stokpaardje van Belpaire, maar 

stond  ook  hoog  op  de  agenda  van  de  Internationale  Federatie  der  Katholieke 

Vrouwenbonden, waar de bond zich in dit werkingsjaar zou bij aansluiten. Zo zou de 

aandacht voor de strijd enkel nog maar versterken binnen de CT-bond. 

Wat samenwerking met andere organisaties betreft, geeft het jaarverslag melding van 

aansluiting bij het door kardinaal Mercier in het leven geroepen Verbond der Katholieke 

Vrouwen  en,  op  het  internationale  toneel  dus,  bij  de  Internationale  Federatie  der 

Katholieke  Vrouwenbonden.166 Op  deze  internationale  aansluiting  wordt  later  nog 

teruggekomen.

3. Naar het voorbeeld van de Duitse Katholieke Vrouwenbond

3.1 Klerikale vs. vrouwelijke leiding

“Wij kregen zelfs een proost voor den Vrouwenbond, E.H. Bernaerts. Was dat  

een  voordeel?  In  de  meening  van  de  oud-liberale,  die  ik  was,  bleef  dat  

dubitatief. Katholiek in merg en been, ja, maar klerikaal? – Als de leeken flaters  

begaan, is da niet compromettant voor de Kerk.”167

Zoals  Ria  Christens  al  aangaf  en  we hier  duidelijk  kunnen  ontwaren  uit  een  citaat 

afkomstig uit de mémoires van Marie-Elisabeth, had ze het niet zo voor de klerikale 

werking van vrouwenbonden, te weinig getuigend van een eigen vrouwelijk inzicht.  Ze 

zou  de  CT-bond  dan  ook  oprichten  geïnspireerd  op  de  structuur  van  de  Duitse 

Katholieke Vrouwenbond, die ze beter had leren kennen via haar nicht Hedwig Belpaire-

165 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1913-1914, KADOC nr.  KX2.214, p. 8.
166 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1913-1914, KADOC nr.  KX2.214, p. 1-9.
167 M.-E. Belpaire, Gestalten, p. 92.

72



73

Rieth. De relatief onafhankelijke positie van de vrouwelijke leiding in de Duitse katholieke 

vrouwenbeweging had haar erg aangesproken.168 

Belpaire  liet  haar  diepe  katholieke  overtuiging  doorschemeren  in  haar  volledige 

persoonlijke leven en de principes van de CT-bond, maar neemt met haar stelling tegen 

een overdreven klerikale werking van vrouwenverenigingen toch een duidelijk standpunt 

in tegen de aanvaarde stroom in. Dit kan bewezen worden via een korte overzeese 

uitstap, naar Groot-Brittannië. Auteur Paula Kane beschrijft in één van haar artikels de 

English Catholic Women’s League. Deze werd gesticht in 1906 door Margaret Fletcher 

en stond onder leiding van een mengelmoes van nobelvrouwen, professionelen uit de 

middenklasse en de clerus. De liga maakte deel uit van de strategie van de kerk in de 

vroege 20e eeuw, om sociaal, economisch en politiek radicalisme te onderdrukken door 

middel  van  een  strategie  van  separatisme.  Dit  hield  de  vorming  van  katholieke 

organisaties  in,  gecontroleerd  door  de  kerk,  om zo  morele  autoriteit  over  leken  te 

handhaven.  Kane  voegt  hieraan  toe  dat  autonome  katholieke  vrouwenorganisaties 

ondenkbaar waren in de context van het laat negentiende eeuwse katholicisme en de 

Europese maatschappij. Klerikale en hiërarchische controle waren een inherent kenmerk 

van  elke  lekenorganisatie.  Het  doel  van  de  organisatie  was hetzelfde  als  deze  van 

gelijkaardige groepen die zich op het  Europese vasteland vormden: al  de mogelijke 

macht en invloed van katholieke vrouwen in een natie gebruiken om een tegenstand te 

bieden voor de dechristianiserende invloeden van niet-christelijke vrouwen. De English 

Catholic Women’s League, zag “feminisme” zelf als één van de vijanden van vrouwen, 

maar op basis van de principes van die kerk kan er een  waar en een  vals feminisme 

onderscheiden worden. Het ware feminisme zoekt naar de ontwikkeling van vrouwen in 

relatie tot de ontwerpen van God, het valse negeert deze ontwerpen en gaat er tegenin. 

Deze beschouwing is afkomstig van Catherine Hardy, en reflecteert  een traditie  van 

vrouwelijke  vroomheid,  die  persoonlijk  moreel  gedrag  benadrukt  boven  egoïstische 

zelfontwikkeling of strijd voor collectieve genderrechten.169 Het is niet mogelijk om hier 

uitgebreid in te gaan op de katholieke vrouwenbeweging in Groot-Brittanië wegens de 

168 R. Christens, “’Het is moeilijk haar eigen wezen te achterhalen’: De vele gedaanten van Marie Elisabeth 
Belpaire”, In: Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) – Facetten van een Levenswerk, samengesteld door Aline 
Dereere & Helga Van Beeck, Antwerpen, Stichting Marie-Elisabeth Belpaire v.z.w., 2002, p. 22.
169 Paula M. Kane, “’The Willing Captive of Home?’: The English Catholic Women’s League, 1906-1920” In: 
Church History, 60 (1991), 3, p. 331-334.
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protestantse traditie aldaar, die ons te ver zou leiden. Wel geeft deze korte impressie 

enkele zaken om over na te denken. Zo past de liga net als de organisaties op het 

Europese vasteland binnen de traditie van herchristianisering en is er een afkeer van het 

pure feminisme. De nadruk op de morele macht van de vrouw, vinden we ook uitgebreid 

terug in de Europese organisaties in het algemeen en de CT-bond in het bijzonder. Het 

verschil  ligt hem dus in de leiding over de liga. Zo ondenkbaar het voor de  English 

Catholic Women’s League was om de clerus niet de leiding over lekenorganisaties te 

laten nemen, zo ondenkbaar is het ontbreken van vrouwelijke invloed in de leiding van 

de  CT-bond  voor  Marie-Elisabeth  Belpaire.  In  het  licht  van  feminisme  is  dit  een 

belangrijk  feit,  want  vrouwelijke  autonomie is  een  belangrijke  stap op  de  weg naar 

feminisme. De katholieke principes zijn nog steeds overal in de bond terug te vinden, 

maar op dit punt durft ze het aan om er een openbare andere mening op na te houden 

dan  de  geïnstalleerde  klerikale  machtshebbers.  Maar  ook  al  was  ze  deze  mening 

toegedaan, zou Belpaire altijd de kerk in het midden trachten te houden. Een voorbeeld 

hiervan is een brief naar pastoor Bernaerts uit 1911, waarin Belpaire zich excuseert voor 

een vorige uitlating,  en achter  het  idee  staat  om geestelijken  voordrachten  te  laten 

geven over bepaalde klerikale onderwerpen. Bij een goede lezing van de brief, komt 

haar overtuiging echter bovendrijven. Bijvoorbeeld het gebruik van ‘wij vrouwen’ en het 

onderstrepen van ‘die onderwerpen’, om de pastoor zeker duidelijk te maken dat het 

enkel om die onderwerpen kan gaan. Het voordoen alsof ze ten einde raad is en enkel 

hulp kan vinden bij de aangeschrevene, kan mijns inziens ook geïnterpreteerd worden 

als een weldoordachte stap:

“Ik zou allerminst den schijn willen geven, alsof wij vrouwen aan theologie wilden  

doen.  Daarom  vind  ik  dat  die onderwerpen  eigenlijk  door  priesters  moeten 

behandeld worden. In deze verlegenheid kan ik niet beter doen dan uwen raad in  

te roepen, als proost van den Vrouwenbond.”170

3.2 Frauenfrage in het Duitse Rijk sinds 1871

Bij de stichting van het Duitse Rijk in 1871, alarmeerden nieuwe en grote bewegingen de 

liberale middenklasse , en daagden deze de liberale voorschriften voor politieke, sociale 

170 M.E. Belpaire aan J. Bernaerts, 10 december 1911, AMVC Belpaire, B417/B2, nr. 163652/90.
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en seksuele orde uit. Een van de grootste uitdaging was de dramatische revival van het 

populaire  katholicisme sinds de revolutie  van 1848. Met een krachtige beweging en 

samenwerking van Franciscanen, Dominicanen en Jezuïeten   had de katholieke kerk de 

katholieke  bevolking  met  succes  een  hernieuwde  vroomheid  aangeleerd.   Voor  de 

liberalen van de middenklasse beschouwden deze ontwikkeling als een stap terug in de 

tijd.  Een  andere  uitdaging  voor  de  liberalen  was  de  hernieuwde  opkomst  van  de 

vrouwenbeweging  voor sociale en politieke emancipatie in de jaren 1860, die na de 

revolutie was onderdrukt. De vrouwenbeweging stond nu op toegang tot onderwijs en 

het professionele leven, en in haar meest radicale uiting op politieke rechten, inclusief 

stemrecht voor vrouwen. Het vraagstuk over de rol van vrouwen in de maatschappij en 

hun  toegang  tot  de  publieke  sfeer  werd  de  Frauenfrage gedoopt  en  werd  fel 

bediscussieerd.  Voor Duitse liberalen tijdens de stichtingsperiode van het nieuwe rijk, 

waren  deze  twee  problemen,  de  vrouwenbeweging  en  strijd  voor  toegang  tot  het 

publieke en de publieke aanwezigheid van het populaire katholicisme, onlosmakelijk met 

elkaar  verbonden.   Auteur  Michael  Gross  stelt  dat  het  begrijpen  van  deze  link  een 

belangrijke factor in het begrijpen van de betekenis van het anti-katholicisme en de zgn. 

Kulturkampf van de jaren 1870. De Kulturkampf, of de culturele strijd tussen enerzijds 

de staat en de liberalen en anderzijds de Rooms-Katholieke kerk en de katholieken.171

3.3 De Duitse Katholieke Vrouwenbond

Birgit Sack stelt dat men het volgende onder de ‘katholieke vrouwenbeweging’ verstond 

in  het  Duitsland  van  rond  de  eeuwwisseling:  katholieke  burgervrouwen  en  hun 

organisaties  en  instellingen,  die  zich  verbonden  voelden  met  de  ideeën  van  de 

burgerlijke-liberale  vrouwenbeweging.  De  in  1903  gestichte Katholische  Frauenbund 

Deutschlands  (KFD)  vormde  de  organisatorische  kern  van  de  katholieke 

vrouwenbeweging in Duitsland aan het begin van de twintigste eeuw.172

Van belang voor het begrijpen van de oprichting van de Katholische Frauenbund (KFB), 

is de ontwikkeling van de uiterst confessionele en evangelische vrouwenbeweging. In 

171 M.B. Gross, “Kulturkampf und Geschlechterkampf – Anti-catholicism, catholic women and the public” In: 
Conflict, catastrophe and continuity Essays on modern German history, edited by F. Biess, M.  Roseman & H. 
Schissler, Oxford-New York, Berghahn Books, 2007, p. 27-28.
172 B. Sack, “Katholizismus und Nation: der katholische Frauenbund”, In: Nation, Politik und Geslecht – 
Frauenbewegungen un Nationalismus in der Modern, edited by Ute Planert,, Frankfurt, Campus Verlag, 2000, p. 
292-293.
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1899 –  35  jaar  na  de  eerste  organisatie  van  de  vrouwenbeweging,  de  Algemeinen 

Deutschen Frauenverein (ADF) – zijn de protestante Duitse vrouwen samengekomen in 

de  Deutsch Evangelischen Frauenbund (DEF).  Hiermee werd het  startschot  gegeven 

voor de georganiseerde confessionele vrouwenbeweging. Aangepord door de oprichting 

van  de  DEF,  grepen  in  1903  ook  de  katholieke  vrouwen  het  moment  aan  om de 

katholieke vrouwen, die in sociaal-liefdadige verenigingen werkten, te organiseren.173 

Sleutelfiguur  voor  zowel  de  protestantse  DEF  als  de  katholieke  KFB  was  Elisabeth 

Gnauck-Kühne. Als protestantse initieerde ze in 1899 de oprichting van DEF, en na 

haar bekering in 1900 zou ze als katholieke vrouw de in 1903 gestichte KFB beslissende 

impulsen  hebben  gegeven.174 Voor  de  protagonistes  van  de  confessionele 

vrouwenbeweging was van in het begin duidelijk dat hun KFB onderdeel zou uitmaken 

van  de  bredere  algemene  vrouwenbeweging,  waarmee  eigenlijk  de  Bund Deutscher 

Frauenvereine  (BFD) of  de  Bond der  Duitse Vrouwenbewegingen, werd bedoeld.  De 

veronderstelde religieuze onverschilligheid van de vrouwen georganiseerd in de BFD was 

voor de katholieke vrouwen de legitimatie om zelf een vrouwenbeweging op te bouwen. 

Op  de  basis  van  een  confessionele  oriëntatie  wilden  zij  aan  de  oplossing  van  de 

Frauenfrage meewerken, verbonden aan het doel om de katholieke wereldbeschouwing 

in de uiterst confessionele burgerlijke vrouwenbeweging binnen te brengen.175

De stichting van KFB kenmerkt een betekenisvolle wijziging in de traditie van katholieke 

vrouwenverenigingen.  Deze  werden  klerikaal  geleid,  waren  religieus-caritatief 

georganiseerd, zoals de moeder- en de jonkvrouwverenigingen, of engageerden zich in 

charitatief-sociaal bereik. .Een uitzondering werd gevormd door de in 1885 opgerichte 

Verein  katholischer  deutscher  Lehrerinnen, of  vereniging  van  katholieke  Duitse 

leraressen. Daar was in tegenstelling tot de kerkelijke vrouwenverenigingen noch een 

proost,  nog  een  raad  aangesteld.  Enkel  een  geestelijke  raadgever  nam  aan  de 

hoofdsamenkomsten van de vereniging deel. In 1903 stelde zich voor de eerste maal 

een katholieke vrouwenorganisatie tot doel bovenregionaal te werken, en in tegenstelling 

tot de doelen van de kerkelijke vrouwenverenigingen, doelen te formuleren die boven de 

specifieke werkingsniveaus van deze verenigingen gingen.  De KFB wilde de katholieke 

173 G. Breuer, Frauenbewegung im Katholizismus – Der Katholische Frauenbund 1903-1918, Frankfurt – New 
York, Campus, 1996, p. 24.
174 D. Rohr, Frauenbewegung un religiöse Gebundenheit. Der Katholische Frauenbund, Zweigverein Freiburg,  
1909-1934, Freiburg (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Freiburg), 1999, p. 71
175Breuer, Frauenbewegung im Katholizismus – Der Katholische Frauenbund 1903-1918, p. 9. 
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vrouwenverenigingen onder haar leiderschap samenbrengen. Daarmee verbond ze een 

aanspraak, principieel alle katholieke vrouwen te organiseren, en doorbrak daarmee de 

traditie van de katholieke verenigingen, die volgens het standenprincipe gestructureerd 

waren. Ook Katholieke vrouwen waren in de verschillende verenigingen naar familiestand 

georganiseerd,  getrouwde  vrouwen  in  moederverenigingen,  ongetrouwde  in 

jonkvrouwverenigingen.  Werkende vrouwen werden in  beroepsstandelijke  verenigingen 

samengebracht.176 Men kan zich dus inbeelden dat Belpaire zich geïnspireerd voelde 

door  dit  voorbeeld  vanuit  Duitsland.  Ze  had ook  alle  mogelijkheden  om het  Duitse 

voorbeeld in werking te zien, zoals dadelijk vastgesteld zal worden. Belpaire stond ook 

afkerig tegenover een te grote klerikale inmenging. Ook het openstellen van de bond 

voor  alle  katholieke  vrouwen,  afgezien  van  rang  of  stand,  vinden  we in  het  Duitse 

voorbeeld terug.

De KFB zag zichzelf als een vrije, wereldlijk-katholieke vereniging, als link tussen kerk 

en wereld. De Frauenbund ziet de moderne wereld en de vrouwenbeweging als samen 

horend, maar wordt toch gedetermineerd door normen uit  het ideaalschema van de 

katholieke  kerk.  Het  dominerende  karakteristieke  element  is  de  vastworteling  in  de 

katholieke geloofswereld.177 Inhoudelijk sluit ook dit aan bij de Vrouwenbond Constance 

Teichmann: een evolutie van de situatie van vrouwen en daar ook moeite voor doen, 

maar alles binnen de katholieke geloofsovertuiging, in de CT-bond nog versterkt door 

het onderschrijven van Le Féminisme Chrétien.

De leiding  van  de  KFB was gecentraliseerd  in  Keulen.  Dit  centraal  bestuur  had de 

opgave, alle vragen en problemen van de katholieke vrouwenbeweging wetenschappelijk 

te  verwerken,  zorg  te  dragen  voor  de  uitbreiding  van  de  KFD,  de  aangesloten 

deelverenigingen op te volgen en te ontwikkelen, de zittingen van de algemene bond 

samen te roepen, de katholieke vrouwen bij  de rijksautoriteiten en interconfessionele 

centrale  verenigingen  te  vertegenwoordigen  en  correspondentie  met  de  centrale 

besturen van andere katholieke verenigingen te onderhouden. Hoofdzakelijk neemt ze 

ook de opleiding van katholieke vrouwen in de sociale arbeid op zich. Daartoe bestaan 

drie  katholieke  sociale  vrouwenscholen  te  Aken,  Berlijn  en  München.  Het  centraal 

bestuur zelf is opgedeeld in enkele afdelingen, en aan het hoofd van elke afdeling staat 

een wetenschappelijke of vaktechnisch bekwame leidster. Deze afdelingen helpen de 

176 G. Breuer, Frauenbewegung im Katholizismus – Der Katholische Frauenbund 1903-1918, p. 10.
177 D. Rohr, Frauenbewegung un religiöse Gebundenheit. Der Katholische Frauenbund, Zweigverein Freiburg,  
1909-1934, p. 124-125.
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deelverenigingen bij het geven van informatie, organiseren van cursussen, voordrachten 

en staan ze in het algemeen ook bij.   Verder bevinden zich in de centrale ook een 

afdeling  met  een  bibliotheek,  die  voordrachts-  en  opleidingsmateriaal  voorziet,  een 

afdeling om documenten te drukken, e.d. … 178

Gisela  Breuer  illustreert  via  de  tegenstelling  tussen de  KFB en  de  Volksverein,  nog 

enkele karakteristieken van de KFB bloot.

De Volksverein of Volksunie werd opgericht door Ludwig Windthorst na de Kulturkampf. 

Na de Kulturkampf  werd de katholieke bevolking van Duitsland met nieuwe problemen 

geconfronteerd, onder de vorm van hevige industrialisatie en de Sociale Democratie. De 

Volksverein werd  opgericht  om alle  katholieken  van  Duitsland te  verenigingen tegen 

antichristelijke krachten, in Keulen in 1890. In het spanningsveld tussen de KFB en de 

Volksverein, stelt Breuer, gaat het vooral om machtspolitieke interesses, namelijk om 

vraag, in welke mate vrouwen er in slagen eigen interesses in katholiek verband door te 

zetten en daardoor traditionele structuren in vraag te stellen. Onderwerp van discussie 

zijn de exclusieve leiderschapsaanspraken van beide organisaties. De Volksunie streefde 

het leiderschap na inzake ‘politieke vragen’, die ze van de  frauenfrage  afgrensde. De 

politieke  ontwikkeling  van  vrouwen  definiëerde  de  Volksunie  aldus  als  een  originele 

opdracht. De KFB zag door de initiatieven van de Volksunie grondprincipes van haar 

arbeid aangetast: als leidende organisatie in de katholieke vrouwenbeweging wilde ze 

alleen aanspraak maken op de competentie inzake de  frauenfrage,  politieke kwesties 

inclusief.  Organisatie,  scholing  en  ontwikkeling  van  vrouwen  overlaten  aan  een 

mannenvereniging,  sprak  op  eclatante  wijze  de  autonomieaanspraak  van  de  KFB, 

namelijk  de  interesses  van  vrouwen  door  vrouwen  zelf  te  laten  verdedigen,  tegen. 

Uiteindelijk  richtte  de  rekruteringscampagne  van  de  Volksunie  zich  tegen  de 

eenheidsgedachte van de KFB, die ernaar mikte,  de katholieke vrouwenverenigingen 

samen te brengen. Een organisatorische scheiding van vrouwen, ervoer de KFB aldus 

als een aanval op de eenheid van de katholieke vrouwenbeweging, verbonden aan het 

gevaar, dat ze de beweging uit elkaar zou kunnen doen vallen.179

In  de het  verdere  verloop van deze verhandeling zal  duidelijk  worden dat  quasi  alle 

besproken  katholieke  vrouwenorganisaties  er  alles  aan  deden  om  een  uitgebreide 

178 D. Rohr, Frauenbewegung und religiöse Gebundenheit – Der Katholische Frauenbund, Zweigverein  
Freiburg, 1909-1934, p. 116.
179 G. Breuer, Frauenbewegung im Katholizismus p. 218.
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binnen- en buitenlandse correspondentie op te bouwen, aangezien dit de beste manier 

was om ideeën op te doen en, belangrijker, te verspreiden. Zo was het met de KFB niet 

anders,  en vinden we verschillende sporen van contact  tussen Belpaire en de KFB. 

Zoals vermeld wenste Belpaire haar bond te enten op het voorbeeld van de KFB. In haar 

archief zitten verschillende voorbeelden van momenten waarop ze dat voorbeeld van op 

de voorste rij kon observeren. Belpaire stelt in haar mémoires dat de connectie met de 

Frauenbund  gelegd  werd  via  haar  nicht,  Hedwig  Belpaire,  toen  secretaresse  Von 

Carnap een bezoek bracht aan het instituut van Belpaire vanuit Keulen. Hedwig was zelf 

van  Duitse  afkomst,  wat  het  eerste  contact  vergemakkelijkte,  en  werd  door  Marie-

Elisabeth geroemd om haar ‘Duitse organisatiegeest”,  die ze sterk  apprecieerde. 180 

Maar er zijn nog veel andere sporen van contact.

Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een zitting van de studiecommissie van de KFB in 

oktober 1907. De indeling van de dag is zeer verschillend van voorbeelden die later 

bijvoorbeeld van de franse Ligue Patriotique des Françaises zullen besproken worden. 

Geen missen of vieringen om de dag te beginnen, maar gestructureerde voordrachten 

over  sociaal  belangrijke  onderwerpen  met  de  nadruk  op  de  maatschappelijke 

ontwikkeling van vrouwen en ruimte voor discussie. De dagindeling van deze zitting is 

opgedeeld in drie commissies: een wetenschappelijke, sociale en charitatieve. Bij de 

wetenschappelijke  commissie  staat  bijvoorbeeld  een  voordracht  over  het  onderwerp 

‘Moderne vrouwenplichten in het onderwijs’ op het programma, en na elke voordracht is 

er ruimte voor discussie.181 

Belpaire zou waar ze eerst geïnspireerd was door het Duitse voorbeeld onder invloed 

van de ontwikkelingen in de aanloop naar de eerste wereldoorlog deze invloeden echter 

beginnen te schuwen. Zo beschrijft ze in haar mémoires bijvoorbeeld dat tijdens een 

voorbereidingsvergadering voor een congres tegen blanke slavinnenhandel in 1913 de 

‘Duitschers  dan  reeds  oppositie  maakten’182  en  verder  ‘hoe  grof,  hoe  halsstarrig  

toonden zich –dan reeds- de Duitschers’.183

180 M.-E. Belpaire, Gestalten,  p. 82.
181 Uitnodiging Studiecommissie KFB, oktober 1907, AMVC Belpaire B417/B2, nr. 163652/61.
182 M.-E. Belpaire, Gestalten, p. 99.
183 M.-E. Belpaire, Gestalten, p. 100.
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4. Het  Christeli jk  Feminisme  van  Louise  van  den  Plas  en  het  verband 

met de vrouwenbond Constance Teichmann

4.1 Frankrijk: met Maugeret de bakermat van het christeli jk feminisme

Voor het  ontstaan van het  christelijk  feminisme moet  de link met  buurland Frankrijk 

worden gelegd. Het artikel van Steven C. Hause en Anne R. Kenney, “The Development 

of the Catholic Women’s Suffrage Movement in France” geeft hier een goed overzicht 

van en laat toe om uit te wijden naar de andere Franse katholieke vrouwenbewegingen. 

De katholieke vrouwenbeweging voor kiesrecht was hier het grootst. Aan het begin van 

de twintigste eeuw waren zeer weinig katholieke vrouwen geïnteresseerd in stemrecht, 

en  hoewel  ze  zich  begonnen  te  organiseren,  ging  hun  motivatie  meer  uit  van  een 

bezorgdheid van de effecten van de Dreyfusaffaire184 en scheidingswetten op de kerk, 

niet  vanuit  vrouwenrechten.  Slechts  enkele  katholieke  vrouwen  stelden  “Christelijk 

feminisme”  voorop  als  een  alternatief  voor  “revolutionair  feminisme”.  De  vroege 

katholieke feministen beseften al snel dat grote verschillen (zoals scheiding) militante 

feministen scheidden van de kerk. Op vele gebieden hadden ze dan ook te maken met 

een moeilijke vraag: waren ze meer katholiek of meer feministisch? Ze concludeerden 

dat  ze  katholiek  waren,  en  zouden  zich  aldus  toeleggen  op  het  creëren  van  een 

achterban binnenin de kerk in plaats van samen te werken met militanten. De christelijke 

feministen  zagen  binnen  suffragisme de  beste  verbinding  tussen  feminisme  en 

katholicisme: het  stemrecht zou de vrouwen in de mogelijkheid stellen om rechten te 

vergaren en hun kerk te beschermen. Het christelijk  feminisme werd vooral bekend door 

Marie  Maugeret.  De  opkomst  van  de  organisatie  Maugeret  (1844-1928)  vond  het 

militante feminisme zowel aantrekkelijk als alarmerend; ze werd aangetrokken door het 

feminisme, maar wenste het te ontwikkelen in een katholieke context. In 1896 richtte ze 

een maandelijkse publicatie op, Le Féminisme Chrétien, om katholieke vrouwen ervan 

te overtuigen dat hun religie verenigbaar was met feminisme.185 De ontwikkeling van 

184  De Drefusaffaire hield Frankrijk tussen 1897 en 1899bezig en draaide om de onterecht veroordeelde Alfreid 
Dreyfus. Deze Joodse kapitein was naar het Duivelseiland verbannen omdat hij voor de Duitsers zou hebben 
gespioneerd, maar langzamerhand bleek dat officieren van de krijgsraad het dossier hadden gemanipuleerd en 
alsmaar nieuwe vervalsingen hadden toegevoegd, met medeweten van de legertop die de lippen stijf op elkaar 
hield. Uit: Geert Mak, In Europa, Amsterdam, Atlas 2004, p. 31.
185 S.C. Hause & A.R. Kenney, “The Development of the Catholic Women’s Suffrage Movement in France, 
1896-1922” In: Catholic Historical Review Washington D.C., 67 (1981), 1, p. 1-2.
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deze  organisatie  moet  niet  enkel  beschouwd worden  tegen  de  achtergrond  van  de 

opkomst van georganiseerd feminisme, maar ook tegen de ontwikkeling vanaf 1890 van 

zgn. sociaal katholicisme. Gestimuleerd door de encycliek Rerum Novarum uit 1891 die 

de  problemen  onderzocht  voortkomend  uit  de  zich  ontwikkelende  industriële 

maatschappij  en de ontwikkeling van een liberale kapitalistische staat, manifesteerde 

het  sociaal  katholicisme  zich  o.a.  in  studiegroepen,  propagandaverenigingen  en 

handelsbonden.  MacMillan  stelt  dat  hoewel  de  Action  of  andere  vrouwelijke  sociale 

katholieke  organisaties  zich  niet  openlijk  met  feminisme  verbonden,  ze  allen  de 

bedenkingen van Maugeret deelden in verband met de vraag van de plaats van vrouwen 

in de maatschappij  en ze allen toch minstens  potentiële  rekruten  van het  christelijk 

feminisme waren. Het doel van het Franse sociaal katholicisme was boven alles een 

herchristianisering  van  de  maatschappij,  en  werk  waarin  vrouwen  een  cruciale  rol 

speelden.  Verschillende  vooraanstaande  Franse  auteurs  zoals  Etienne  Lamy stelden 

voorop dat vrouwen de voortrekkers van een spirituele revolutie dienden te zijn, die de 

gemeenschap zou regenereren  en ze tot  een hoger  moreel  niveau  zou tillen.  Lamy 

stelde  dat  ze  de  ‘vrouwelijke’  waarden  van  vroomheid,  goedheid  en  liefde  zouden 

verspreiden.186 Terug naar het christelijk feminisme van Maugeret. Ook in Frankrijk werd 

er in katholieke middens een waarde onderscheid gemaakt tussen “goed” en “slecht” 

feminisme. De ontwikkeling van een christelijk feminisme werd aangemoedigd om een 

tegengewicht te vormen voor de antiklerikale, republikeinse en socialistische variëteiten. 

De graad van  bekendheid  die  het  christelijk  feminisme verwierf  was volledig  toe  te 

schrijven aan Marie Maugeret. Maugeret spoorde vrouwen aan om politiek actief te zijn 

omdat ze zo zouden kunnen strijden om Frankrijk katholiek te houden. Enkele van de 

facetten  van  de  persoonlijkheid  van  Maugeret  kunnen  tegenover  deze  van  Belpaire 

geplaatst  worden.  Hoewel  Maugeret  net  als  Belpaire  een  onwaarschijnlijke  feministe 

was, bestaat het verschil tussen de twee erin dat Maugeret zichzelf openlijk als feministe 

bestempelde. Ze hechtte net als Belpaire veel belang aan de primaire rol van vrouwen in 

de familie als echtgenote en moeder, en zou eveneens nooit trouwen. Hiernaast legde 

Maugeret  echter  ook  de  nadruk  op  de  veranderende  maatschappij  en  het  feit  dat 

vrouwen een betere toekomst wensten en toekwam. Vrouwen moesten het recht hebben 

186 J.F. MacMillan, “Wollstonecraft’s daughters, Marianne’s daughters and the daughters of Joan of Arc: Marie 
Maugeret and Christian feminism in the French Belle Epoque”, In: Wollstonecraft’s Daughters: Womanhood in 
England and France 1780-1820,  edited by Clarissa Campbell, Manchester en New York, Manchester 
University Press, 1996, p. 186-187.
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om zich te kunnen voorbereiden op elke mogelijke carrières compatibel met hun fysieke 

en  morele  mogelijkheid.  Ze  moesten  beschikken  over  economische  rechten  en 

aangezien de wet op dit punt een onrechtvaardigheid staande hield, moest ze gewijzigd 

worden.  Voor  de  emancipatie  van  vrouwen  legde  Maugeret  vooral  de  nadruk  op 

onderwijs, maar het meest in het oog springende aspect van haar feminisme was haar 

nadruk, van in het begin, op de nood van vrouwen om zich te mengen in politiek en te 

strijden voor kiesrecht.187 Omdat Maugeret circa 1902 besefte dat de meeste katholieke 

vrouwen haar ideeën niet aanvaardden, wilde ze ze samenbrengen onder de banier van 

het Congrès Jeanne d’Arc, een jaarlijks congres voor de katholieke vrouwenbeweging.

De directe  en  vergaande eisen  van  Maugeret  en  nadruk  op kiesrecht  voor  vrouwen 

zorgden  er  evenwel  voor  dat  ze  altijd  als  een  atypische  figuur  en  fervent  militante 

beschouwd zou  worden.  De  naaste  relatie  die  Maugeret  onderhield  met  Marguerite 

Durand en haar feministische publicatie  La Fronde was de uitzondering, niet de regel. 

De relatie tussen feministische en katholieke vrouwen was over het algemeen koel.188 

Het  doel  van  de  meeste  katholieke  Franse  vrouwenorganisaties  was  niet 

vrouwenemancipatie, maar wel de christianisering van Frankrijk, zoals we zo dadelijk 

zullen  zien  bij  onder  andere  de  Ligue  des  Femmes  Françaises.  Het  werd  als  fout 

beschouwd om te strijden voor de individuele belangen van vrouwen. Vrouwen moesten 

steeds hun plichten tegenover familie, kerk en natie voor ogen houden. Ondanks een 

aantal  nadrukkelijke  antifeministische trekken droegen deze organisaties op indirecte 

wijze hun steentje bij tot de ontwikkeling van het christelijk feminisme. Aangezien ze zich 

tot doel stelden het christelijk geloof te verspreiden, werd de betrokkenheid van deze 

groeperingen in de nationale politiek gelegitimeerd. Ondanks het feit dat deze vrouwen 

zichzelf niet als feministen wilden bestempelen, droegen ze aldus bij tot een geleidelijke 

aanvaarding  van  het  feminisme.  De  moederschapsrol  werd  door  het  “Féminisme 

Chrétien de France” net als door vele andere vrouwenverenigingen als vanzelfsprekend 

beschouwd. Vrouwen waren geschapen voor het moederschap en de ideale plaats voor 

vrouwen  was  dan  ook  binnen  het  huisgezin.  In  dit  opzicht  werd  gepleit  voor  een 

degelijke  opvoeding tot  het  moederschap voor  meisjes.  Maugeret  stelden  de ideale 

plaats  van  vrouwen  binnen  het  huisgezin  niet  ter  discussie,  maar  ze  moesten  hun 

invloed ook buiten het huisgezin aanwenden, bijvoorbeeld in liefdadigheidsorganisaties. 

187 .Ibidem, p.  188-190.
188 K. Huber, “Catholic Women and the Development of Maternal Welfare in France”, In: Journal of Women’s  
History, 17 (2005) 1, p. 190.
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Marie Duclos, naaste collega van Maugeret als redactrice van  Le Féminisme Chrétien 

zou de schakel zijn waarlangs René Henry en René Colaert  in contact kwamen met 

Louise  Van  den  Plas  en  later  het  “Féminisme  Chrétien  de  Belgique” zou  worden 

opgericht geïnspireerd door het “Féminisme Chrétien de France”.189 Alvorens de link 

tussen de visie en beweging van Maugeret en de beweging van Louise Van den Plas en 

de vrouwenbond Constance Teichmann vast te stellen, nog enkele woorden over de 

andere belangrijke katholieke vrouwenbewegingen in Frankrijk en hun link met Belpaire 

en de Vrouwenbond Constance Teichmann.

4.2   De  Franse  bonden  en  de  oprichting  van  de  Union  Internationale  des  

Ligues Féminines Catholiques

Bruno Dumons verklaart  in een artikel over  La Ligue des Femmes Françaises  en  La 

Ligue  Patriotique  des  Françaises de  historische  wortels  van  het  fenomeen  ‘liga’  in 

Frankrijk. Ligue kan met verschillende termen vrij vertaald worden naar liga, coalitie of 

bond.  Dumons  stelt  dat  het  fenomeen  van  de  liga’s  één  van  de  karakteristieke 

kenmerken van het politieke Frankrijk was vanaf de laatste decennia van de 19e eeuw. 

Toen  in  het  Frankrijk  van   rond  de  eeuwwisseling  een  sterke  politieke 

mobilisatiebeweging op gang kwam en het  fenomeen van  de liga’s  groeide,  waren 

vrouwen  in  grote  mate  uitgesloten  van  de  macht  en  konden  ze  zich  enkel  laten 

opmerken in de periferie van de maatschappij. Omdat ze wel een belangrijke vorm van 

militantisme  verzekerden,  beschikten  vele  liga’s  wel  over  een  sectie  van  en  met 

vrouwen, bijvoorbeeld bij  La Ligue de la Patrie Française. In deze traditie van  ligues 

wordt  in  1901 te  Lyon het  initiatief  genomen voor  de  oprichting  van  de  Ligue des 

Femmes Françaises  (LFF). De directe aanleiding was de wet op vereniging van 1 juli 

1901.  De oprichtsters  van de liga plaatsen tegenover  de antiklerikale  acties  van de 

toenmalige regering Waldeck-Rousseau het engagement van vrouwen in de politiek. 

Hun  initiatief  was  geïnspireerd  op  een  wereldvisie  overgeërfd  van  het  tridentijnse 

missionarismodel,  steunend  op  een  krachtig  katholicisme  en  een  strijdlustige 

spiritualiteit. Ze zagen hun politiek engagement als een wijze om de irreligiositeit van de 

tijdsgeest aan te pakken en Frankrijk te herchristianiseren. In 1902 zal het tot een breuk 

189 C. Herreweghe, Pourquoi les chrétiens doivent être féministes : opvattingen van Louise Van den Plas (1877-
1968) over vorming en lotsverbetering van vrouwen , p. 56-59.
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komen in de organisatie door een tegenstelling tussen de jezuïeten van de provincie 

Lyon  die  dichter  bij  het  strijdvaardige  katholicisme  staan  en  deze  van  Parijs, 

onderheviger  aan  de  moderne  cultuur.190 De  LPF  trachtte  niet  enkel  de  katholieke 

vrouwen  van  Frankrijk  bijeen  te  brengen,  maar  probeerde  ook  daar  waar  toevallige 

contacten met vrouwen uit andere landen aanwezig waren, invloed uit te oefenen en 

soortgelijke vereniging elders te laten oprichten, waardoor ze in contact kwamen met 

gelijkgezinde vrouwen in de omringende landen.191 Zo stond ze ook in contact met de 

Vrouwenbond  Constance-Teichmann,  die  later  werd  opgericht.  In  het  archief  van 

Belpaire zijn uitnodigingen te vinden voor samenkomsten van de LPF, zo bijvoorbeeld 

voor  een  vierdaags  congres  te  Lourdes.  De  LPF  heeft  ervoor  gekozen  om  haar 

algemeen  congres  te  laten  samenvallen  met  de  jaarlijkse  diocesane  bedevaart  van 

Parijs, wat al een grote indicatie is van de het diep katholiek karakter van de liga. De 

dagindelingen versterken dit alleen maar: voordrachten van Kardinaal Amette, uitstapjes 

naar de grot van Lourdes, missen e.d.192 

 LPF en LFF groeiden snel en voorspoedig omdat ze via hun  hiërarchische structuur 

leden  rekruteerden  in  heel  Frankrijk,  zowel  in  rurale  als  stedelijke  gebieden.  Deze 

hiërarchische structuur zorgde er ook voor dat de leiders van deze verenigingen, ook al 

beweerden  ze  niet  politiek  gebonden  te  zijn,  hun  eigen  persoonlijke  banden  met 

hooggeplaatste  mannelijke  politici  konden aanwenden om hun organisatie  naar  een 

hoger niveau te tillen.193 Ook deze activiteit zou ingepast kunnen worden in het model 

van  de  patriarchal  bargains van  Kandiyoti.  LPF  en  LFF  waren  erg  conservatief  en 

trokken  een  strenge  lijn  tussen  feministische  en  katholieke  principes.  Ze  wezen 

stemrecht voor vrouwen af omdat men geloofde dat stemmen inging tegen de rol van 

vrouwen binnen het gezin. De LPF concentreerde haar activiteiten op het voorzien van 

diensten  voor  werkende  moeders,  en  erkende  dat  de  economische  situatie  ervoor 

zorgde dat vrouwen uit de werkende klasse elke dag hun familiale plichten moesten 

verzaken. De feministische claim dat vrouwen uit hogere klassen hetzelfde recht hadden 

190 B. Dumons, “Mobilisation politique et ligues féminines dans la France catholique du début du siècle. La 
Ligue des Femmes Françaises et la Ligue Patriotique des Françaises (1901-1914)” In: Vingtième siècle. Revue  
d’Histoire, (2002), 73,  p. 45-47.
191 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, 1912-1928 : de R.K. Vrouwenbond als organisatie binnen de 
katholieke zuil en de plaats van de bond binnen de Nederlandse vrouwenbeweging, Nijmegen (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling Katholieke Universiteit Nijmegen), 1978, p. 12.
192 Uitnodiging 4e algemeen congres LPF, ongedateerd, AMVC Belpaire B417/B2/, nr. 163653/26
193 K. Huber, “Catholic Women and the Development of Maternal Welfare in France, p. 190.
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om  professionele  tewerkstelling  te  zoeken,  werd  door  de  LPF  echter  belachelijk 

bevonden. Een publicatie uit 1906 stelde dat vrouwelijke dokters en advocaten maar 

middelmatig waren omdat het vrouwelijke intellect maar in uiterst uitzonderlijke gevallen 

kon tornen aan die van mannen.194 Zoals gezegd werd in 1900 door Jeanne Chenu de 

studiegroep Action Sociale de la Femme opgericht. Een zevental katholieke vrouwen uit 

de middenklasse onder leiding van Chenu waren vanaf 1899 samengekomen in elkaars 

huizen  om  sociale  problemen  en  de  nieuwe  rol  van  vrouwen  buiten  het  huis  te 

bediscussiëren. Na het katholieke congres van 1900 verkregen ze de actieve steun van 

een groep katholieke intellectuelen van de  Revue des Deux Mondes  en de  Académie 

Française en  tegen  1902  waren  ze  genoeg  gegroeid  om  een  hal  te  huren,  een 

secretariaat  in  te  stellen  en  een  maandelijks  bulletin  onder  dezelfde  naam  uit  te 

brengen. Nog eens twee jaar later beschikte de organisatie over provinciale vertakkingen 

en functioneerde ze als een verbinding met gelijkaardige verenigingen in 200 steden. 

Inhoudelijk  was de  Action Sociale in  haar  beginjaren geen feministische groepering, 

maar  bediscussieerde  en  publiceerde  ze  wel  minstens  één  maal  per  jaar  over 

feministische  onderwerpen,  zoals  minimumsalarissen  voor  vrouwen.195  De  Action 

Sociale zag zichzelf niet als een confessionele organisatie, maar als een organisatie 

geïnspireerd door de christelijke sociale gedachte. Haar doel bestond erin vrouwen te 

informeren  over  hun  rol  in  de maatschappij,  hen  te  doen begrijpen  hoe hun acties 

invloed  konden  hebben  op  familie,  onderwijs,  beroepen  en  in  de  stad  en  hen  te 

assisteren om de principes te verdedigen waarop de Franse levenswijze was geënt.196 

De  Action Sociale van Chenu trachtte vrouwen te onderwijzen, op te voeden als het 

ware zodat ze op hun beurt zelf hun opvoedende missie zouden kunnen vervolledigen. 

De Action Sociale was minder conservatief dan de LPF en LFF, en leek inhoudelijk meer 

op de CT-bond doordat ze zichzelf niet als een confessionele organisatie beschouwde, 

maar  als  geïnspireerd  door  de  christelijke  gedachte.  De  brieven  in  het  archief  van 

Belpaire lijken te bevestigen dat Belpaire de  Action Sociale een warm hart toedroeg. 

Hoewel er misschien minder brieven afkomstig van de Action Sociale te vinden zijn dan 

194 E.C. Macknight, “Why weren’t they feminists? Parisian Noble Women and the Campain for Women’s Rights 
in France, 1880-1914” In European Journal of Women’s Studies, 14 (2007) 2, p. 130-137.
195 S.C. Hause & A.R. Kenney, “The Development of the Catholic Women’s Suffrage Movement in France, 
1896-1922”, p. 3-4.
196 J.F. MacMillan, “Wollstonecraft’s daughters, Marianne’s daughters and the daughters of Joan of Arc: Marie 
Maugeret and Christian feminism in the French Belle Epoque”,  p. 186-187.
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pakweg van de LPF en Mme. Frossard, was de inhoud ervan toch warmer. Je krijgt de 

indruk dat Belpaire met de leden van Action echt kon discussiëren  over zaken die hen 

beiden aanbelangden, en dat Frossard in haar brieven enkel op zoek was naar een 

nieuwe geschikte bond voor de internationale liga, zoals later verduidelijkt zal worden. 

Als  voorbeeld  van  de  wederzijdse  interesse  mag  een  brief  uit  1912  aan  Belpaire, 

afkomstig van het secretariaat van de Action, en meerbepaald  Gautier-Lacaze, dienen:

“Je  vous  enverrai  regulièrement  notre  revue  mensuelle  et  le  Bulletin  

Bibliographique, organe de l’Association de Livre Français,et  je recevrai  avec  

beaucoup d’interêt les feuilles que vous publiez en Français, mais vous pourrez 

également  m’envoyer  vos  publications  Flamandes,  en  je  comprends  cette  

langue.”197

De brief handelt verder over het respect dat Gaultier-Lacaze heeft voor de inspanningen 

van Belpaire op onderwijsvlak, ondermeer in haar Institut. L’Action Sociale hechtte even 

veel  belang aan de vrouwelijke onderwijssituatie,  wat onmiddellijk  een band schepte 

tussen  deze  organisatie  en  Belpaire  en  bij  uitbreiding  de  Vrouwenbond  Constance 

Teichmann.

Maar  terug  naar  de  algemene  ontwikkelingen  in  Frankrijk.  Meer  en  meer  werd  de 

behoefte aangevoeld voor betere contacten tussen katholieke vrouwen in verschillende 

landen,  waardoor  het  Comité  d’Initiative ontstond,  om  de  mogelijkheid  voor  de 

oprichting van een internationale katholieke vrouwenbeweging te onderzoeken. Vooral 

Franse en  Belgische vrouwen zetten  zich  in  om tot  een  bijeenkomst  te  komen van 

afgevaardigden  van  landelijke  katholieke  vrouwenbewegingen  en  vrouwen  die  bereid 

waren in hun land een vrouwenbeweging te starten. In 1910 zou uiteindelijk de  Union 

Internationale des Ligues Féminines Catholiques tot stand komen. Het eerste congres 

zou na goedkeuring van paus Pius X volgen in 1911 te Madrid. De lijst van bonden 

aangesloten bij deze Union zou snel groeien. Naast de LPF zou ook de LFF uit Frankrijk 

er  zich  bij  aansluiten,  net  als  de  Action  Sociale  de  la  femme   en  de  Association 

féminine pour l’étude et l’action sociale.  Voor België zou onder andere Le Féminisme 

Chrétien  de  Belgique  lid  zijn,  en  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann.  Voor 

197 Gautier-Lacaze aan M.E. Belpaire, 19 december 1912, AMVC Belpaire B 417/B2, nr. 163654/39a
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Nederland  de  RK-Vrouwenbond,  waar  straks  dieper  wordt  op  ingegaan,  en  voor 

Duitsland de Deutscher Katholischer Frauenbund, die eveneens nog aan bod komt.198 

De CT-bond van Belpaire zou evenwel niet zo makkelijk kunnen toetreden, al lijkt dit op 

een bepaald moment meer een eigen keuze. Belpaire meldt in haar mémoires dat de 

bond sinds 1912 aansluiting zocht bij de internationale liga. Op het congres van de liga 

in 1912 te Wenen zou ze het genot hebben vrouwen uit allerlei landen te ontmoeten en 

er mee te discussiëren. Op dit congres werd  gravin Wodzicka tot voorzitster verkozen, 

een  vrouw  die  Belpaire  een  warm  hart  toedroeg,  en  die  later  ook  Antwerpen  zou 

bezoeken.199 Het zou echter tot het Congres in Londen een jaar later duren tot de bond 

aansluiting zou vinden bij de Internationale Liga. Een briefwisseling tussen Louise Van 

den Plas en Belpaire uit april1912 schijnt wat licht op de zaak. Louise vreest dat bond 

niet zal goedgekeurd worden, omdat zelfs de meest rechtse groep van het congres niet 

zal gewonnen zijn voor de toetreden van iets was op een feministische bond lijkt, hoe 

katholiek ze ook zijn. 

“C’est même possible que le groupe le plus étroit d”idées du Congrès ne tienne 

meme pas à ce qu’un groupe  féministe,  si catholique soit-il, entre dans ce 

conseil des Ligues Féminines”200

 De CT-bond onderschrijft,  zoals we later  gaan zien, de ideeën van  Le Féminisme 

Chrétien de Belgique van Van den Plas, maar deze brief bewijst mijns inziens voor een 

deel dat de bond van Belpaire de ideeën niet enkel onderschreef, maar dat Belpaire er 

ondertussen zelf helemaal voor gewonnen was. Verder stelt Van den Plas voor om de 

aansluiting schriftelijk te beargumenteren, en de statuten, verslagen en enkele andere 

documenten op te sturen, zodat de dames tijd hebben om de komst van Belpaire voor 

te bereiden en om de persoonlijke positie van Belpaire op het congres te waarborgen. 

Moest  dit  mislukken,  zou alles  op  het  congres  worden  geregeld.201 Mme.  Frossard 

schrijft  in  de  daaropvolgende  maanden verschillende  brieven  aan  Belpaire,  met  het 

198 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, 1912-1928 : de R.K. Vrouwenbond als organisatie binnen de 
katholieke zuil en de plaats van de bond binnen de Nederlandse vrouwenbeweging, p. 12-13.
199 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 98.
200 L. Van den Plas aan M.E. Belpaire, 3 april 1912, AMVC Belpaire B 417/B2, nr. 163653/52.
201 Ibidem
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verzoek om meer info de bond op te sturen, zodat men over alle informatie beslist 

alvorens een beslissing te nemen in verband met het lidmaatschap van de CT-bond:

“Comme nous désirons vivement voir votre ligue admise dans la Féderation, il  

ne faudrait pas que l’un puisse faire des objections quand nous plaidesons votre  

cause.Je viens donc vous prier, chère Mademoiselle, de nous envoyer d’urgence 

tous les documents necessaries.”202  

 In een brief van 23 mei van datzelfde jaar 1912, ontvangt Belpaire een schrijven van 

Mme. Frossard, waarin deze nogmaals verzoekt om de nieuwtjes en statuten van de 

bond  door  te  sturen,  en  bevestigt  dat  de  bond  zal  voorgedragen  worden  voor 

lidmaatschap op het congres te Wenen van september.203  De eerste poging van de 

bond om zich aan te sluiten bij de internationale liga zou evenwel mislukken, maar al de 

brieven  van  Frossard  lijken  erop  te  wijzen  dat  het  lidmaatschap  niet  zo  zeer  meer 

nagestreefd werd binnen de bond.

Een andere brief aan Belpaire, van januari 1913, waarvan de afzender echter onbekend 

is, maar het hier waarschijnlijk iemand uit het bestuur van de CT-bond betreft, meldt 

dat ze naar de zetel van de LPF is gegaan, om daar de kandidatuur van de CT-bond te 

verdedigen.  Daar  had  ze  een  afspraak  met  Mme.  Frossard,  maar  werd  de 

briefschrijfster  echter  doorverwezen  naar  de  secretaresse  die  de  internationale 

contacten van de LPF verzorgde. Vervolgens werd aan de secretaresse de opzet van de 

liga uitgelegd, de autoriteit en invloed van haar voorzitster. De briefschrijfster stelt wel 

dat ze aan deze secretaresse heeft gemeld dat de CT-bond dan wel gevoelig was voor 

de aansluiting met de internationale liga, maar dat lidmaatschap niet onontbeerlijk was 

voor haar ontwikkeling.204 

De toetreding zou dan toch een feit worden op het congres te Londen in 1913. Op dit 

moment,  zo  beschrijft  Belpaire,  hoefde  het  voor  haar  eigenlijk  allemaal  niet  meer, 

omdat het karakter van de liga de dames van de CT-bond helemaal niet lag:

202 M. Frossard aan M.E. Belpaire,, 29 augustus 1912, AMVC Belpaire B417/B2, nr. 163654/37.
203 M. Frossard aan M.E. Belpaire, 23 mei 1912, AMVC Belpaire B417/B2, nr.  163654/32a.
204 Onbekend aan M.E. Belpaire, ongedateerd,  AMVC Belpaire B417/B2, nr.  163652/123.
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“Den  17en  maart  gingen  wij  weerom  naar  Brussel,  waar  de  Internationale  

Vrouwenbond vergaderde bij Marquise de Chasteler. […] Gravin Wodzicka werd  

algemeene voorzitster benoemd, met drie assistenten: Vicomtesse de Vélard, ui  

Frankrijk, Mme de Montenach, uit Zwitserland, Miss Fletcher, uit Engeland. Wat  

al te aristocratisch en conservatief was dit, voor onzen democratischen zin.”205

Dan kan men zich afvragen waarom de aansluiting überhaupt nog werd nagestreefd. 

Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een praktische instelling: enerzijds kon de bond 

via  deze  aansluiting  nog  meer  internationale  contacten  leggen  en  haar  netwerk 

uitbreiden, en anderzijds was dit lidmaatschap positief voor de beeldvorming rond de 

CT-bond. 

Enkele  zaken  komen  naar  voor  uit  deze  beschouwing  van  de  katholieke 

vrouwenbeweging in  Frankrijk  en behoeven extra  aandacht.  Ten  eerste  de  gedreven 

inzet  van  verschillende  leden  van  de  verenigingen  om  contacten  te  leggen  met 

soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland. Marie Maugeret trachtte met haar 

Congrès de Jeanne D’Arc alle katholieke vrouwenverenigingen samen te brengen, maar 

kende geen onverdeeld succes door haar  radicale standpunten en nadruk op kiesrecht 

voor vrouwen. Ook de LPF stelde betere en meer contact tussen leidsters van katholieke 

vrouwenbewegingen in Frankrijk en daarbuiten tot doel, en uitte daarmee een standpunt 

die in de bredere katholieke beweging aanwezig was. Vanuit Frankrijk en met behulp van 

Belgische vrouwen zou er met succes navolging aan deze bekommernis gegeven. Ten 

tweede  valt  hier  weer  de  verbinding  op  tussen  een  groot  deel  van  de  katholieke 

vrouwenorganisaties in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zo dadelijk wordt de 

link van Marie Maugeret en Marie Duclos met het Féminisme Chrétien de Belgique  van 

Louise Van den Plas vastgesteld, dat op haar beurt dan weer ingang zou vinden in de 

Vrouwenbond Constance Teichmann. Eerder werd reeds de  invloed van de Duitse bond 

geschetst  en  later  komt  ook  de  Nederlandse  RK-Vrouwenbond  aan  bod. Als  we 

concluderend de vrouwenbond van Belpaire  tegenover de Franse organisaties plaatsen, 

merken we op dat de Vrouwenbond het Christelijk Féminisme zou onderschrijven, maar 

dan  de  in  België  bestaande  vorm  van  Van  den  Plas.  Belpaire  uit  zich  niet  zoals 

Maugeret  als overtuigd feministe en zal zich met de bond vanaf het begin ook niet 

openlijk  inzetten  in  de  strijd  voor  vrouwenkiesrecht.  Belpaire  zou  zich  nooit  zoals 

205 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 104.
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Maugeret radicaal uitlaten over controversiële zaken zonder haar woorden te wikken en 

te wegen en op een gepaste manier te formuleren, hoewel men kan vermoeden dat ze 

er soms een enigszins andere gedachte of minder genuanceerde mening op nahield 

dan wat uit haar pen vloeide. Ze zou het goede werk dat de CT-bond verrichtte voor 

bijvoorbeeld  de  situatie  van  arbeidersvrouwen  nooit  willen  hypothekeren  door  zich 

verkeerd uit te laten. Niettemin kunnen Belpaire en de CT-bond ook geenszins onder 

dezelfde noemer geklasseerd worden als de conservatieve LFF en LPF. Waar deze de 

strenge scheiding tussen feminisme en katholicisme handhaafden, is er toch een zekere 

shift merkbaar in de houding van Belpaire. Van de vroegere complete afwijzing van –

ismen  naar  een  hogere  tolerantie  en  inzicht  in  de  bruikbare  componenten  van  een 

eventuele samenwerking tussen feminisme en katholicisme. Dit alles zonder enige twijfel 

door de inspanningen van Louise Van den Plas. Een stelling zoals die van het LPF dat 

vrouwelijke dokters maar middelmatig konden zijn wegens hun gebrek aan intellect in 

vergelijking met mannen, zou Belpaire nooit ontsnappen. Hoewel ze natuurlijk met haar 

nadruk  op  de  morele  en  innerlijke  capaciteiten  van  vrouwen  in  tegenstelling  tot  de 

verstandelijke van mannen een soortgelijke visie verkondigt. Een andere gemene deler 

tussen de verschillende landen ligt in de nadruk op maternalisme. De nadruk op de 

moederschapskwaliteiten van vrouwen, hun innerlijke kracht, onvervangbare rol in het 

gezin en opvoedkundige taken vinden we in elke katholieke vrouwenbeweging terug, in 

navolging  van  de  algemene  katholieke  principes.  De  maternalistische  nadruk  van 

pakweg het LPF had dan wel absoluut niet tot doel om vrouwen aan bijvoorbeeld meer 

kansen in de publieke sfeer te helpen, ook feministen maakten van de visie gebruik, 

volgens  auteur  Linda  L.  Clark.  Clark  stelt  dat  recent  historiografisch  onderzoek  het 

belang van maternalistische argumenten onderstreept in de strijd voor nieuwe rollen voor 

vrouwen in de publieke sfeer aan het begin van de twintigste eeuw. Auteurs zoals Seth 

Koven en  Sonya Michel  karakteriseren  maternalisme als  de  ‘politieke  discoursen  en 

strategieën’  aangewend  door  de  hervormers  van  de  late  negentiende  eeuw  die 

campagne  voerden  om  moederschap  om  te  vormen  van  de  voornaamste  private 

verantwoordelijkheid van vrouwen naar publiek beleid. Vele van deze hervormers, maar 

zeker niet allemaal, die de maternalistische thema’s omarmden, waren feministen. Ook 

in het Franse feministische discours voor de uitbreiding van rechten voor vrouwen en 

een grotere rol in de publieke sfeer, ligt een grote nadruk op de sociale waarde van 
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moederschap.206 Het gaat hier dus niet enkel om een nadruk op de moederschapsrol 

van vrouwen over de nationale grenzen heen, maar ook over de ideologische, als een 

soort gedeeld vertrekpunt op het pad naar uiteenlopende resultaten. Ann Taylor Allen 

merkt in een bijdrage in een verzamelwerk over Duitse gendergeschiedenis op dat deze 

waardering van moederschap aan verandering onderhevig was. De religieuze cultuur van 

de  negentiende  eeuw  was  allesbehalve  statisch  en  had  de  capaciteit  om  haar 

boodschap om te buigen en aan te passen aan de veranderende tijden. Oorspronkelijk 

hadden traditionele katholieke doctrines vrouwen afgeschilderd als bakens van zonde, 

wiens zwakheid hen diskwalificeerde voor het religieuze leven, behalve misschien als 

nonnen in kloosters. Ook protestanten hadden de verantwoordelijkheid voor familie en 

de religieuze opvoeding van de kinderen traditioneel toegeschreven aan vaders. Maar 

toen de seculariserende impact van de Verlichting de religieuze praktijk  van mannen 

terugschroefde  en  de  industrialisering  vaders  wegnam uit  hun  huizen,  pasten  beide 

kerken  hun boodschap vliegensvlug  aan om een actievere  rol  voor  vrouwen aan te 

moedigen  in  de  kerk  en  het  huishouden.  Volgens  Allen  vond  één  van  de 

opzienbarendste  veranderingen plaats  in  katholieke  Mariacultus,  die  haar  traditionele 

ophemeling van maagdelijkheid afzwakte ten voordele van een nieuwe nadruk op het 

belang van huisvrouwen en moeders. Deze ondersteuning van huishoudelijkheid door de 

kerken werd vaak beschouwd als een teken van hun conservatisme, maar sommige 

historici wijzen erop dat deze cultus niet volledig conservatief was, maar vele moderne 

elementen bevatte. De rol van de nieuwe burgerlijke vrouw was nieuw, want ze moest 

toezien over een gezin dat niet langer een centrum van economische productie was, 

maar één van intimiteit, emotionaliteit, zorgzaamheid en de individuele opvoeding van 

het  kind.  Religie  werd  een  private  praktijk  van  familiale  devotie  en  persoonlijke 

spiritualiteit.  Deze  religieuze  ideologie  promootte  noch  ‘emancipatie’,  nog 

‘patriarchische autoriteit’  maar voorzag vrouwen van een raamwerk om zin aan hun 

leven te geven.207 

4.3  De aanloop naar Le Féminisme Chrétien de Belgique met Franse hulp

206 Linda L. Clark, “Feminist Maternalists and the French State: Two inspectresses general in de pre-world war I 
third republic” In: Journal of Women’s History, 12 (2000) 1, p. 32-33.
207 A.T. Allen, “Religion and Gender in Modern German History” In: Gendering modern German History.  
Rewriting Historiography, edited by K. Hagemann & H. Quataert, Oxford-New York, Bergahn Books, 2007, p. 
197.
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Louise Van den Plas kwam op vijftienjarige leeftijd terug naar België, nadat ze een groot 

deel van haar jonge studiejaren in het Centraal Massief in Frankrijk had doorgebracht. 

Eens terug in Brussel kwam ze terecht in een wereld die ze niet of amper kende. Ze las 

veel  en  verdiepte  zich  in  werk  van  ondermeer  Louis  Frank,  die  haar  interesse  in 

feminisme zou  opwakkeren.  In  Brussel  kwam ze  in  contact  met  Mme.  Beeckman, 

voorzitster van la  Société pour l’amélioration du sort de la femme en later met leden 

van la  Ligue Belge du droit des Femmes.  Op 1899 kreeg ze de kans om de eerder 

vermelde Marie Duclos te ontmoeten, die haar uitnodigde in Parijs. Enkele maanden 

later  zou Louise op de uitnodiging ingaan om zich in te Franse hoofdstad onder te 

dompelen in  Le Féminisme Chrétien de France.  Eens teruggekeerd naar België kwam 

Van den Plas door middel van Duclos in contact met René Henry, journalist, en René 

Colaert,  kamerlid.  Deze  twee  overtuigde  feministen  hadden  in  1901  het  boekje  La 

Femme  électeur gepubliceerd,  waarin  ze  de  juridische,  sociale,  economische  en 

politieke achterstand van vrouwen hekelden. Na de grote slag die de verkiezingen van 

juni 1900 aan de meerderheid van de katholieken hadden toegebracht, uitte Van den 

Plas meer en meer de nood aan de creatie van een specifiek katholieke feministische 

beweging om een grotere groep mensen te bereiken in een christelijke sfeer. In 1902 

kwam de Union Féministe belge tot stand die verschillende feministen van verschillende 

politieke achtergronden groepeerde. De creatie van deze bond zette Van den Plas aan 

om  haar  plannen  voor  een  dergelijke  organisatie  met  zuiver  katholieke  inslag  te 

concretiseren. Op 6 mei 1902 zou ze dan, in samenspraak met René Henry en René 

Colaert,  Le  Féminisme  Chrétien  de  Belgique oprichten.208 Voor  een  gedetailleerde 

beschrijving  van het  tot  stand komen van deze  vereniging  verwijs  ik  graag naar  de 

scriptie van Caroline Herreweghe omtrent het Christelijk Feminisme van Van den Plas, 

deze scriptie zal zich vooral op de inhoud en structuur concentreren. 

4.4  Eerste wapenfeiten van  Le Féminisme Chrétien de Belgique

Louise van den Plas zag de problematische kijk van de katholieken op het feminisme 

terecht  als  een obstakel  in  de weg naar wettelijke  hervormingen ten gunste  van de 

vrouw.  Dit  alles  uiteraard  binnen  de  perken  van  de  kerkelijke  wetgeving  en  niet 

208 P. Gérin, “Louise Van den Plas et les débuts du ‘Féminisme Chrétien de Belgique”, p. 254-260.
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onverzoenlijk  met  de  aard  van  de  vrouw.  De  tweede  hoofdbekommernis  van  het 

christelijk feminisme was om vrouwen een vorming mee te geven en mee te werken aan 

de uitbouw van syndicaten voor vrouwen. De neutrale en socialistische groeperingen 

mochten vooral  niet  het  monopolie  van  het  feminisme gelaten  worden.  Doordat  de 

weerstand  vanuit  katholieke  kringen  zeer  groot  was  bleef  de  beweging  aanvankelijk 

maar beperkt  tot een pressiegroep. In 1910 werd de katholieke vrouwenbeweging in 

België gecentraliseerd in het “Algemeen secretariaat van vrouwenorganisaties in België” 

onder  leiding van Victoire  Cappe en Maria  Baers.  Het  secretariaat  gaf verschillende 

bladen uit, waaronder “La Femme Belge” en “De Werkster” voor Vlaanderen en zou zich 

uitbreiden  door  de  stichting  van  parochiale  vrouwengilden  in  de  nijverheidsgebieden 

terwijl op het platteland boerinnenbonden tot stand kwamen. De Boerinnenbond werd in 

1910 opgericht en kon op grote steun rekenen uit gegoede katholieke kringen en de 

geestelijkheid bij de uitgifte van haar tijdschriften.209  

4.5  Inhoud

Le Féminisme Chrétien was een feminisme van verschil, van de complementariteit, een 

feminisme dat pleitte voor verschillende rolpatronen voor mannen en vrouwen wegens 

hun ‘natuurlijk’ verschillende sociale opdracht.210

Van den Plas stelde dat  het  van opperste  belang was dat  men het  feminisme niet 

onmiddellijk verwierp. Katholicisme en feminisme konden perfect samen gaan als men 

openstond voor  wat  het  feminisme te  bieden  had.  Het  feminisme werd  al  te  vaak 

opgevat als een oorlog tegen mannen of het huisgezin en het instinctieve wantrouwen 

tegenover feminisme moest bij katholieke vrouwen weggenomen worden. De groepering 

nam volgens Van den Plas een gematigde houding aan om zich te onderscheiden van 

andere verenigingen. De christelijke inspiratie zou een garantie voor de gematigdheid 

van de eisen zijn. Hoewel Van den Plas niemand wou afschrikken koos ze toch een 

gedurfde naam voor haar initiatief, waar het woord ‘feminisme’ expliciet in voorkwam. 

Hoewel Belpaire zich altijd enigszins afkerig opstelde ten opzichte van ‘-ismen’, durft 

Van den Plas het wel aan om de term in de titel van haar vereniging en tijdschrift op te 

209 D. De Weerdt, En de vrouwen? p. 104-106.
210 E. Gubin & L. Van Molle, Vrouw en politiek in België, p. 33.
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nemen. Bij Belpaire speelde in de naamgeving natuurlijk de erfenis van de in Antwerpen 

alom gekende  Constance  mee.  Enerzijds  werd  zo  eer  betoond  aan  de  “Engel  van 

Antwerpen”, en anderzijds werd zo de diepe christelijke inslag van de bond onmiddellijk 

duidelijk. Met het later openlijk onderschrijven van het programma van Van den Plas 

verbindt de CT-bond zich toch, hetzij minder onmiddellijk zichtbaar, aan het feminisme. 

Van den Plas wilde met haar naamgeving elke dubbelzinnigheid uit de weg gaan om er 

zeker van te zijn dat men wist waarvoor de vereniging stond. Tevens drukte ze hiermee 

haar  hoop  uit  dat  de  publieke  opinie  ooit  de  ware  betekenis  van  de  term  zou 

achterhalen. De even centrale plaats van “Christelijke” in de naam zorgde voor een 

soort van kwaliteitslabel, een garantie voor de rechtschapenheid van de doelstellingen 

van de vereniging. De katholieke vrouw mocht niet voorbijgaan aan de onrechtvaardige 

positie die vrouwen vaak innamen in de maatschappij en stelde het feminisme voor als 

een ‘sociaal werk’.211 Het denkwerk achter deze naamgeving toont aan dat Van den 

Plas  zich  net  als  Belpaire  zeer  goed  bewust  was  van  de  haar  omringende 

maatschappelijke situatie. Dit wordt nog verder geïllustreerd door een opmerking van 

Paul Gérin in zijn artikel over Le Féminisme Chrétien:

“Si  René  Colaert  et  René  Henry  estimaient  que  leb  ut  premier  de  l’action  

féminine était l’obtention du suffrage, Louise Van den Plas, par oppurtunisme  

politique,  a  place  cette  revendication  après  les  revendications  d’ordre  

économiquen social ou juridique.”212

Diezelfde Gérin onderscheidt drie fasen in de beginjaren van Le Féminisme. De eerste 

in 1902, met de ‘geprovoceerde geboorte’ van de beweging. De tweede tussen 1902 en 

1910, met de campagnes voor juridische hervormingen die de beweging toeliet om zich 

een deel van het succes van de publieke opinie toe te eigenen. De derde fase begon in 

1912 met de aftrap van de suffrage-actie in België door le Féminisme Chrétien.213

De publicatie Pourquoi les chrétiens doivent être féministes van Van den Plas uit 1904, 

de tweede fase vooropgesteld door Gérin, geeft een volledig beeld van haar ideeën en 

bezorgdheden en focust zich vooral op de juridische ongelijkheid waar vrouwen mee te 

211 C. Herreweghe, Pourquoi les chrétiens doivent être féministes p. 64-66.
212 P. Gérin, “Louise Van den Plas et les débuts du ‘Féminisme Chrétien de Belgique”,p. 274.
213 P. Gérin, “Louise Van den Plas et les débuts du ‘Féminisme Chrétien de Belgique”,p. 275.
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kampen hebben. Het is gericht aan de Belgische katholieken, en in de inleiding drukt ze 

onmiddellijk  de vinger op de wonde: het afschrikwekkende van de term ‘feminisme’. 

Van den Plas begint met te stellen dat de titel van het artikel alleen al de lezer niet mag 

afschrikken, maar dat ze ook niet gelooft dat men na één enkele lezing onmiddellijk 

feminist zou worden. Het feminisme mag niet beschouwd worden als een oorlog, tegen 

mannen  of  tegen  het  gezin,  het  is  de  verzameling  van  alles  van  vrouwen:  hun 

interesses, rechten en plichten. De wettelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 

maakt het onderwerp uit van het grootste deel van het betoog, bijvoorbeeld het feit dat 

vrouwen officieel  niet  in  staat  waren om een geboorteakte  te ondertekenen,  of  een 

huurcontract af te sluiten. Ook de wettelijke uitsluiting van vrouwen uit het merendeel 

van de professionele en administratieve beroepen, omdat dat niet zou stroken met haar 

plaats in het gezin, was een grote doorn in het oog van Van den Plas, om er maar 

enkele  op  te  noemen.214 Het  “Féminisme  Chrétien”  kwam  op  voor  vrouwelijke 

waardigheid. De eer en de waardigheid van vrouwen moest beter gewaarborgd worden. 

Om dit te bekomen was een verandering van waarden nodig. Een manier om dit  te 

bereiken was het streven naar wettelijke hervormingen ten gunste van vrouwen en dit op 

verschillende  domeinen:  educatief,  moreel,  economisch,  juridisch  en  politiek.  Zowel 

mannen als vrouwen moesten bijdragen aan deze vrouwvriendelijkere wetgeving, maar 

vooral  op  mannen  werd  speciaal  een  beroep  gedaan,  aangezien  zij  het  waren  die 

daadwerkelijke veranderingen in de wetgeving konden teweeg brengen.215

Later zou de inhoud van de beweging van Van den Plas meer overhellen naar de strijd 

voor  kiesrecht  voor  vrouwen.  In  1911  geeft  ze  op  het  congres  van  La  Ligue 

Démocratique  te Kortrijk een vurige voordracht getiteld  Le Suffrage des Femmes, die 

ook gepubliceerd werd, en waar ze  snedig van leer trekt tegen diegenen die stellen dat 

stemmen niet tot de ‘natuurlijke taken’ van vrouwen behoorde:

“En vérité Messieurs, on à abusé de cette expression […

].  Est-il  dans  le  rôle,  est-il  dans  la  nature  des  femmes  de  travailler  

durant dix ou onze heures et davantage dans les usines, dans les fabriques de 

feutre qui les préparent à la tuberculose, dans la travail du mercure qui les rend 

214 L. Van den Plas, Aux catholiques belges : pourquoi les chrétiens doivent être feministes , Brussel, Schepens, 
1904,  p. 5-10.
215 C. Herreweghe, Pourquoi les chrétiens doivent être féministes, p. 66.

95



96

impropres à la maternité, dans le travail  de la soie artificielle qui atrophie les  

plus saintes vertus féminines?”216

In 1913 werd de  Féderation Belge pour le Suffrage des Femmes gevormd, waar  Le 

Féminisme Chrétien de Belgique, samen met de Ligue belge du Droit des Femmes en 

vier liberale vrouwenverenigingen deel van zou uitmaken. De Federatie eiste politieke 

gelijkheid, maar nam geen standpunt in omtrent de modaliteiten van het stemrecht. De 

oorlog zou de acties van de Federatie abrupt afbreken.217

4.6  Middelen

Van den Plas had al  snel begrepen dat  voor  een uitbreiding van haar beweging de 

creatie  van een officieel  orgaan nodig was. Vanaf november  1905 zou daarom het 

tijdschrift  Le Féminisme Chrétien de Belgique verschijnen, dat dan wel de vermelding 

Revue Mensuelle droeg, maar aanvankelijk enkel in de wintermaanden zou verschijnen. 

Het aantal nummers per jaar en het aantal abonnees zouden gestaag toenemen. De 

leiding van het tijdschrift was in handen van het bestuur van de gelijknamige vereniging, 

met  Van  den  Plas  als  algemene  secretaresse,  die  ook  een  groot  deel  van  de 

hoofdartikels voor haar rekening nam. De artikels die in het blad verschenen waren van 

een dergelijk niveau dat vooral vrouwen en mannen uit de burgerij en middenstand tot 

het  lezersarsenaal  behoorden,  wegens  de  onderwerpen  als  recht,  sociaal  leven  en 

economie.  Op dit  punt  kwam het  blad overeen  met dat  van  La Ligue. Een andere 

overeenkomst was de het beklemtonen van de juridische situatie van vrouwen. Grootste 

verschil was dat Le Féminisme duidelijk de nadruk legde op christelijke én feministische 

principes en zich tot een uitdrukkelijk  tot een katholiek publiek richtte.218 Naast deze 

publicatie  zou  Van  den  Plas  vanaf  1912  in  Brussel  en  daarbuiten  een  reeks  van 

conferenties op poten zetten die verscheidende interessante onderwerpen betreffende 

de vrouw behandelde. Door middel van het blad en de conferenties zal  Le Féminisme 

zich progressief uitbreiden in België.219 

216 L. Van den Plas, Le Suffrage Féminin - Discours prononcé au Congrès de la Ligue Démocratique, à  
Courtrai, le 25 septembre 1911, Renaix, Leherte-Courtain, 1913, , p. 5.
217 E. Gubin & L. Van Molle, Vrouw en politiek in België, p. 34.
218 M. Verschoren, Louise Van den Plas (1877-1968) en haar christelijk-feministisch engagement vóór 1914, 
Leuven (onuitgegeven Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven), 1996, p. 45-46.
219 P. Gérin, “Louise Van den Plas et les débuts du ‘Féminisme Chrétien de Belgique”, p. 263.
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Naast de conferenties en het maandblad hechtte Louise Van den plas groot belang aan 

de oprichting van vrouwenstudiekringen om haar ideeën te verspreiden. In 1911 richtte 

ze in Brussel een christelijk-feministische studiekring op waar de leden zich oefenden in 

het  mondeling  presenteren  van  doorgenomen  literatuur  omtrent  het  christelijk 

feminisme.220 Dit besef van het belang van studiekringen vinden we ook terug bij de 

vrouwenbond Constance Teichmann. Zo werd er een hele publicatie aan gewijd in 1912, 

geschreven  door  Maria  Baers.  Daarin  stelt  ze  dat  in  de  groeiende  katholieke 

vrouwenbewegingen de studiekringen een plaats innamen die meestal niet naar waarde 

werd geschat. Omdat de groeiende beweging door vrouwen moest en kon in stand 

gehouden worden, met goedkeuring van de geestelijke overheid, stond een degelijke 

ontwikkeling en opleiding voor vrouwen centraal, en dan in de eerste plaats  voor de 

vrouwen  die  een  leidende  functie  zouden  opnemen.  Baers  oppert  dat  er  nog  vele 

vooroordelen betreffende studiekringen bestonden:

“Vele denken inderdaad alles gezegd te hebben, in zake vrouwenontwikkeling, 

als  zij  haar  na  de  schooljaren,  verwijzen  naar  hare  grooten  plicht  van 

echtgenoote en moeder.  De vrouw, die wel in de kookkunst t’huis hoort,  het  

linnen herstellen kan, iets kent van kinderverzorging kent en zich daarbij naar de 

《 exigences  mondaines 》 weet te schikken, is volgens hen voldoende voor de 

toekomst uitgerust.”221

Huiselijke kundigheid, zoals Baers het noemt, mag dan enorm nuttig zijn voor vrouwen, 

haar ontwikkeling tot deze kunde beperken, is onvoldoende. Studiekringen moesten de 

geesten en karakters van alle vrouwen, ook al stonden ze reeds aan het hoofd van een 

familie,  vormen  zodat  ze  zich  konden  opwerken  tot  eigen  persoonlijkheden.  In  de 

veranderende en evoluerende maatschappij  diende de studiekring overal  de stichting 

van maatschappelijke inrichtingen vooraf te gaan. Ze moest praktisch ingrijpen in het 

godsdienstig  en  sociaal  leven,  haar  leden  vooruitstoten  in  alle  godsdienstige  en 

maatschappelijke werken. Praktisch gezien bestond een studiekring uit  een twintigtal 

dames,  werksters  of  juffrouwen  die  elke  week,  tweewekelijks  of  maandelijks 

220 C. Herreweghe, Pourquoi les chrétiens doivent être féministes,  p. 77.
221 M. Baers,  “Studiekringen” In: Vrouwenbond Constance Teichmann (vlugschrift), Berchem, Lamoen, p. 4.
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samenkwamen voor sessies van een uur tot anderhalf  uur, onder auspiciën van een 

bekwame  leider  of  leidster.  Tijdens  de  sessies  kwamen  vooral  godsdienst-  en 

maatschappijleer aan bod, en als bijzaak ook nog geschiedenis, letterkunde en andere 

nuttige wetenswaardigheden. Verder kon de studiekring op verschillende wijzen worden 

opgevat, te vergelijken met lessen op school: geven of aanhoren van een les, actieve 

medewerking  van  de  studenten,  bespreken,  …  Baers  maakt  finaal  nog  enkele 

kanttekeningen bij wie allemaal aan deze studiekringen mag deelnemen in relatie tot het 

standenonderscheid. Alhoewel de studiekringen voor iedereen opengesteld waren en de 

bond de toenadering der standen voor ogen had, was het toch noodzakelijk om een 

onderscheid te maken. Het verschil  in  onderwijs  tussen werksters  en dames van de 

hogere stand zou te groot zijn om ze in sommige kringen samen te plaatsen. Verder 

beschikten ook niet alle dames over gelijke vrije uren. De leiding van de kringen was in 

handen van vrouwen en mannen, aangepast aan het studiegebied. Het godsdienstige 

element is overal in de studiekringen terug te vinden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid 

van  een  priester  wanneer  het  een  godsdienstig  onderwerp  betreft,  en  het  steevast 

openen  van  de  studiesessie  met  een  gebed,  althans  in  de  Antwerpse  Sociale 

Studiekringen.222

4.7  Evaluatie, reactie en de vrouwenbond Constance Teichmann

Van den Plas evalueert in Souvenirs de vingt ans d’efforts; bij de twintigste verjaardag 

van Le Féminisme Chrétien de resultaten van haar inzet.  Ze haalt hierin opnieuw één 

van de grootste obstakels van de organisatie aan: de moeilijkheidsgraad van het vinden 

van  katholieke  feministen,  bereid  om  zich  te  groeperen.  Wanneer  ze  aan  de 

ontwikkelingen  van  de  jaren  1910-1912  komt,  verwijst  Van  den  Plas  naar  de 

ontwikkeling vanuit Antwerpen van de Vrouwenbond Constance Teichmann, geleid door 

‘une  féministe  chrétienne,  Mme Marie  Belpaire’,  die  ervoor  heeft  gezorgd dat  haar 

Féminisme  kon  doordringen  in  nieuwe  milieus.223  In  1909  kwam  Marie-Elisabeth 

Belpaire in contact met Louise Van den Plas via pastoor Karsseleers. De twee zouden 

een  intensieve  correspondentie  opbouwen  en  elkaar  regelmatig  ontmoeten  .  Ze 

bediscussieerden werkelijk van alles in hun brieven naar elkaar, zoals bijvoorbeeld de 

222 M. Baers,”Studiekringen”, p. 2-8.
223 L. Van den Plas, Féminisme, Souvenirs de vingt ans d’efforts, Brussel, Dewit, 1922,  p. 20.
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doodstraf.  Meer  en  meer  zou  Belpaire  in  het  programma van  Van  den  Plas  gaan 

geloven.224 Louise  werd  regelmatig  uitgenodigd  voor  het  geven van  conferenties  en 

toespraken en de CT-bond besloot na verloop van tijd om het christelijk feministisch 

programma van Van den Plas te onderschrijven.  In haar evaluatiegeschrift uit 1922, 

Souvenirs de vingt ans d’effforts,  zou Van den Plas er zelfs geen enkele twijfel over 

laten bestaan dat Belpaire een christelijk feminste was:

“Preque  en  même  temps  se  développaient  à  Anvers  et  dans  les  provinces 

flamandes la Ligue Constance Teichmann et ses vrouwengilden, à l’initiatieve 

d’une féministe chrétienne, Mme Marie Belpaire. […] C’était la pénétration des  

nos principes dans de nouveaux milieux. Pas à la cause gagnait du terrain.”225

Wat de reacties op de organisatie van Van den Plas betrof stond de “Ligue Belge du 

droit  des  Femmes”:  positief  ten  opzichte  van  groep,  maar het  Féminisme Chrétien 

legde  volgens  hen  een  te  sterke  nadruk  op  de  moederschapsfunctie  van  vrouwen. 

Hoewel de Ligue ook vond dat de natuurlijke taak van getrouwde vrouwen erin bestond 

bij haar kinderen te blijven, vreesden ze dat de beperkingen die door het  Féminisme 

werden opgelegd mannelijke privileges in stand zouden houden.  Socialistische vrouwen 

verweten Van den Plas dan weer dat ze geen aandacht schonk aan arbeidsters en de 

penibele economische omstandigheden waarin deze dienden te werken. Het werd door 

hen enkel opgevat als een poging om het oprukkende socialisme te drukken en hun 

eigen geloof te verkondigen. Hierbij moet worden opgemerkt dat in vergelijking met de 

vrouwenbond Constance Teichmann, het Féminisme van Van den Plas meer enkel een 

gedachtegoed was,  met  minder  concrete  activiteiten.  De CT-bond onderschreef  de 

principes van Van den Plas, maar hield er zoal.s voorheen gesteld nog en hele resem 

andere activiteiten op na. De CT-bond kan ook niet verweten worden zich weinig in te 

zetten voor arbeidersvrouwen, want stoffelijke hulp voor deze groep maakte een groot 

deel van haar doel uit.

Wat  de  clerus  betreft  werd  steeds  een  zekere  reserve  getoond  voor  het  christelijk 

feminisme. Hoewel Van den Plas zeker een minder radicale vorm van het  Féminisme 

224 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 82.

225 L. Van den Plas, Féminisme : souvenirs de vingt ans d’efforts, Brussel, Dewit, 1922, p. 20. 

99



100

Chrétien uitdroeg dan haar Franse collega Maugeret, is de houding van de clerus met 

het wijdverbreide wantrouwen van het katholicisme ten opzichte van het feminisme in 

het achterhoofd, begrijpelijk. Hoewel het er geruime tijd naar uitzag dat het Féminisme 

Chrétien  altijd tot een pressiegroep beperkt zou blijven, slaagde Van den Plas er via 

haar constante inzet en passie voor haar ideeën te verspreiden. Tussen 1902 en de 

eerste wereldoorlog zou zich engageren in verschillende verenigingen.226 

5. De Nederlandse Connectie

5.1 De situatie in Nederland

De  confessionele  Nederlandse  vrouwenbewegingen  waren  net  als  in  de  haar 

omringende landen een reactie op de feministische en socialistische stromingen. Deze 

reactie  van  de   protestants-christelijke  en  de  katholieke  vrouwenbeweging  was  in 

negatieve zin een afzetten tegen voornoemde stromingen, maar in positieve zin het 

geven van een volledige nieuwe inhoud aan de vrouwenbeweging. De feministen en 

sociaal-democratische vrouwen werken voor de verbetering van de positie van vrouwen 

in de maatschappij, de katholieken en protestants-christelijke vrouwen werkten voor de 

opheffing  van  sociale  noden.  Bovendien  stelden  katholieken  en  de  protestant-

christelijken het gezin centraal. De plaats van vrouwen was allereerst in het gezin, als 

moeder, opvoedster van de kinderen en als echtgenote en hulp van de man. Dit stond 

lijnrecht tegenover de feministische ideeën van gelijke rechten voor man en vrouw.227

De  connectie  van  de  Belgische  Constance  Teichmannbond  met  de  Nederlandse 

katholieke  vrouwenbeweging  ligt  in  een  aantal  schakels,  voornamelijk  de  R.K. 

Vrouwenbond,  of  Rooms-Katholieke  Vrouwenbond.  Maar  in  dit  deel  zal  door  een 

vergelijking met de R.K. Vrouwenbond ook ingegaan worden op enkele zaken die nog 

niet werden aangekaard, zoals de problemen met een bisschoppelijke goedkeuring voor 

de CT-bond. Voor informatie over de R.K. Vrouwenbond  wordt grotendeels gesteund 

op een scriptie rond de bond, van de hand van Corry M.-J. Hopmans. Hopmans legt 

aan het begin van haar scriptie de nadruk op de specifieke situatie van het verzuilde 

Nederland.  Verzuiling  wordt  omschreven  als  het  organiseren  van  profaan  geachte 

226  C. Herreweghe, Pourquoi les chrétiens doivent être feminists , p. 67-76.
227 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p.  7.

100



101

maatschappelijke functies op grond van kerkelijk,  levensbeschouwelijk  of  ideologisch 

onderscheid,  waardoor netwerken van organisaties ontstaan.228 Deze verzuiling kreeg 

vorm in de tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw. Als hoogtepunt van de verzuiling 

is  de  periode  1900-1940  aan  te  duiden,  waarin  voor  vele  aspecten  van  het 

maatschappelijk leven organisaties op levensbeschouwelijke grondslag ontstonden. De 

zuil  beïnvloedde het  maatschappelijk  leven op alle  terreinen, zoals politieke partijen, 

vakbewegingen, media, jeugd- en vrouwenbeweging. De drie grootste en duidelijkste 

Nederlandse  zuilen  corresponderen  met  drie  emancipatiebewegingen:  die  van  de 

katholieken, de protestant-christelijken en van de (sociaal-democratische) arbeiders. 

Naast deze drie zuilen was er een vierde zuil, de restgroep of neutrale zuil.229 In België 

speelde de verzuiling natuurlijk ook een belangrijke rol, maar hier hadden we te maken 

met drie zuilen: de socialistische liberale en katholieke zuilen. Wat vrouwenbewegingen 

binnen die zuilen betreft, kon de liberale zuil niet op een talrijke achterban rekenen, en 

kende ze een veel minder sterke ontwikkeling dan de katholieke en socialistische. 230 Het 

ontstaan van een katholieke zuil  in België hield verband met groeiende tegenstelling 

tussen Kerk en Staat vanaf het einde van de 18e eeuw. Het voortbestaan van de Kerk 

werd door seculariserende en antiklerikale tendensen bedreigd. Om dit tegen te gaan 

ontwikkelde ze een actieve en veelzijdige strategie, die bestond uit een perfectionering 

van de kerkorganisatie en uit een intensivering  van de lekenbinding, door onder andere 

stimulatie  van  het  verenigingsleven.  Na  1880 werd  de  werking  aanzienlijk  verruimd, 

omdat  men een zo compleet  mogelijke  subcultuur  trachtte  aan te  bieden zodat  de 

katholieke  wereld  in  alle  maatschappelijke  geledingen  haar  invloed kon veiligstellen. 

O.a. vrouwenorganisaties maakten een groot deel van deze verruiming uit.231 

Ook  in  Nederland  ontwikkelde  de  katholieke  vrouwenbeweging  zich  dus  binnen  de 

katholieke zuil en als reactie op de feministische en socialistische  vrouwenbeweging. 

Binnen de katholieke beweging bestond wel een zekere graad van waardering voor de 

resultaten  die  met  name  door  de  feministische  beweging  behaald  waren,  zoals 

verbetering van het onderwijs en het scheppen van meer arbeidsmogelijkheden voor de 

– ongehuwde – vrouw. Fel verzet was er echter tegen de wijze waarop werd gestreden 

voor  de  gelijkberechtiging  van  vrouwen.  Maar  vooral  was  er  kritiek  op  de  anti-

228 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het literaire veld, p. 17
229 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p. . 8.
230 E. Flour, Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België, II, inleiding II-III.
231 G. Reymenants, Vrouweninvloed in het literaire veld , 17-18.
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godsdienstige basis van waaruit feministen en sociaal-democratische vrouwen streden. 

Vanuit het katholieke geloof, zoals hier al meermaals is besproken, werden de grenzen 

getrokken voor de maatschappelijke situatie  en activiteiten van vrouwen: zij  hoorden 

allereerst binnen het gezin en daarnaast was het hen toegestaan, gezien de aard van 

vrouwen,  zich  te  wijden  aan  sociaal-charitatief  werk.  Dit  werk  eiste  van  vrouwen 

offervaardigheid en naastenliefde.232

5.2 Ontstaan van de Rooms-Katholieke Vrouwenbond

Deze grenzen zouden door de in november 1912 opgerichte R.K. Vrouwenbond niet 

worden  overschreden.  De bond werd onder het gezag van het Nederlandse episcopaat 

gericht,  waar  we  al  direct  een  verschil  inzien  met  de  Vrouwenbond  Constance 

Teichmann,  maar  echter  niet  zonder  slag  of  stoot.  De  situatie  was  in  Nederland 

verschillend dan die van Frankrijk en België, maar vergelijkbaar aan die van Duitsland: 

de  aanwezigheid  van  slechts  één  katholieke  vrouwenbond.  De  CT-bond  kon 

allesbehalve op onverdeelde klerikale steun rekenen. Dit was echter meer het gevolg van 

de persoonlijke problemen van Marie-Elisabeth Belpaire met Kardinaal Mercier, dan met 

de inhoud of doelstellingen van de bond. Zoals in de schets van haar persoonlijkheid al 

werd besproken zou Mercier Belpaire nooit vergeven het protest  tegen de anti-Vlaamse 

uitspraak  van  de  bisschoppen  te  ondertekenen.  Belpaire  schrijft  hierover  in  haar 

mémoires dat de vrouwenbond haar weldadige werking wel kon uitbreiden, maar op 

onuitgesproken oppositie van kardinaal Mercier stootte, die de Féderation des Femmes 

Catholiques  Belges, met  Mme de  Trooz  aan  het  hoofd,  begunstigde.233 Inhoudelijk 

onderschreef de CT-bond zeer nadrukkelijk het programma van Louise Van den Plas, 

dat  zich  vertaalde  in  een  strijdvaardiger  en  minder  klerikaal  christelijk  feminisme. 

Volgens de kerkelijke overheid had de bond te veel de emancipatie en te weinig de 

integratie van katholieke vrouwen voor ogen,  waardoor ze nooit een bisschoppelijke 

goedkeuring kreeg.  Volgens Ria  Christens zijn  de onafhankelijke  opstelling t.o.v.  de 

kerk, de “evangelisch-protestantse” sfeer die de statuten uitstraalden en de moeilijke 

persoonlijke relatie  tussen Mercier  en Belpaire  de mogelijke  verklaringen waarom de 

organisatie niet werd aanvaard als de Vlaamse afdeling van een nationale katholieke 

232 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond , p. 9-10.
233 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 86-104.
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vrouwenorganisatie.234 Zoals gezegd werd de R.K. Vrouwenbond uiteindelijk wel door het 

episcopaat erkend, maar dit had wel enige voeten in de aarde.  Hopmans noemt in 

haar scriptie over de bond op, welke buitenlandse organisaties een inspiratie hebben 

gevormd voor de R.K. Vrouwenbond. Hiervoor moet de ontstaansgeschiedenis van de 

bond  geschetst  worden.  De  dames  die  het  initiatief  namen  tot  een  katholieke 

vrouwenbeweging  waren  geschoold  binnen  de  drankbestrijdingsbeweging,  die  een 

afdeling had voor vrouwen, nl. de Mariabond. De Mariabond kwam er onder impuls van 

Dr. Ariëns, een sociaal bewogen priester die werkte onder de arbeiders te Enschede. De 

R.K. drankbestrijdingsbeweging breidde zich uit over alle diocesen en in 1899 kwam de 

landelijke  vereniging  “Sobrietas”  tot  stand.  In  1904  werden  de  Mariabonden  dan 

zelfstandig binnen deze federatie “Sobrietas”. Tot de drankbestrijdingsbeweging zouden 

vrouwen zoals  Albertine  Steenhoff-Smulders  en  Jonkvrouwe Anne van der  Schueren 

toetreden.  Albertine  Steenhoff-Smulders  stond  al  enige  tijd  in  contact  met  Marie-

Elisabeth  Belpaire,  en  had  een  levensinvulling  die  sterk  met  die  van  Belpaire  te 

vergelijken viel. Steenhoff-Smulders was allerleerst actief op literair gebied, en schreef 

onder andere verzen en vertalingen. In 1900 richtte ze samen met een aantal literatoren 

het tijdschrift Van Onzen Tijd op. Vanaf de opkomst van de katholieke vrouwenbeweging 

stelde ze haar talenten hiervoor beschikbaar. Ze was dan ook van oordeel dat vrouwen 

uit de hogere stand een belangrijke taak hadden bij sociaal-liefdadig werk.  Daarnaast 

had zij  steeds  gepleit  voor  ontwikkeling  en  vorming  van  vrouwen  –  het  volgen  van 

onderwijs  en  het  leren  van  een  beroep  door  meisjes  was  naar  haar  oordeel  zeer 

belangrijk.235 Steenhoff-Smulders was ook een graag geziene gast bij de Vrouwenbond 

Constance Teichmann. Ze werd in het kader van de apologetische studiekring van de 

bond, regelmatig uitgenodigd om voordrachten te geven.236

 Via  de  Mariabonden  had  Ariëns  de  vrouw  gewonnen  voor  de  sociaal-charitatieve 

werken, en binnen de bond zou hij leidsters scholen. Hij was al vroeg een voorstander 

van een katholieke vrouwenbeweging gesteund door vrouwen. Ariëns vond in pater A. 

Rijken een medestander voor zijn ideeën, en deze opperde dat er eerst nood was aan 

een bond zoals de Katholischer Deutscher Frauenbund. Zoals eerder vermeld was het 

doel  van deze bond het bevorderen van de vrouwenbeweging volgens de katholieke 

beginselen.  De  bond  wilde  de  vrouwenbelangen  behartigen  op  zedelijk,  sociaal, 

234 R. Christens, “Het is moeilijk”, p. 22.
235  C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p. 8-12.
236 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1912-1913, KADOC nr.  KX2.214, p. 6.
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economisch en juridisch gebied. Dit moest gebeuren door vrouwen uit alle lagen van de 

bevolking  binnen de bond te  verenigen  en   door  alle  vrouwenorganisaties  aneen te 

sluiten. Als andere stimulans uit het buitenland haalt Hopmans de oprichting van de 

internationale katholieke vrouwenbeweging  Union Internationale des Ligues Féminines 

Catholiques aan, een de LPF en LFF in Frankrijk. Op de tweede bijeenkomst van de 

Union Internationale te Madrid in 1911, werd Anna de van der Schueren uitgenodigd 

door  Mme.  Frossard,  secretaresse  van  de  Union  en  de  LPF.  De  LPF  had  als 

belangrijkste doelstelling contacten te leggen met buitenlandse vrouwenorganisaties, en 

de van der Schueren werd uitgenodigd omdat Frossard veronderstelde dat zij aan het 

hoofd stond van de Nederlandse katholieke vrouwenbeweging. Frossard drong aan om 

over te gaan tot de stichting van een katholieke vrouwenbond, opdat de Nederlandse 

bond het jaar erna, op  het internationale congres, als lid van de Internationale Unie kon 

worden  voorgedragen.237 Steenhoff-Smulders  en  de  van  der  Schueren  stonden  in 

gestadig contact met Dr. Ariëns en pater Rijken en knoopten relaties aan met katholieke 

vrouwen over het hele land, getrouwd en ongetrouwd, maar allen uit de gegoede stand. 

Op 26 maart 1912 zou voor het eerst vergaderd worden door ongeveer twintig dames, 

in het huis ‘Hallo’ te Nijmegen. 238  Onder de aanwezigen ook Marie-Elisabeth Belpaire, 

die hierover het volgende zegt in haar mémoires:

“In Nederland ondervong de vrouwenactie, ook van wege ’t episcopaat, hinder  

en argwaan. De groote sociale apostel daar was Dr. Ariëns, een vroegere vriend 

van Schaepman.  Op zijn vraag, reisden wij, in Maart 1912, naar Nijmegen en 

ontmoetten  daar  een  groep  dames  die  gehoor  gaven  aan  Dr.  Ariëns’ 

feministische  plannen;  onder  deze,  de  Freule  van  der  Schueren  en  de 

sympathieke Mevr. Steenhoff-Smulders.”239

Hier  valt  opnieuw op hoe Belpaire  absoluut  in  een retrospectieve visie  absoluut  niet 

neerbuigend doet bij  het gebruik van de term ‘feministisch’. Ze lijkt  de plannen van 

Ariëns zelfs te steunen door de reis naar Nijmegen te ondernemen. Naast de vraag van 

Schaepman om naar Nijmegen te reizen zit in het archief van Belpaire in het AMVC ook 

237 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond,p. 8-16.
238 L.J. Rogier & N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953, ‘s Gravenhage, Uitgevers 
Pax, 1953 p. 483.
239 M.E. Belpaire, Gestalten, p. 95.
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nog een persoonlijke uitnodiging van Steenhoff-Smulders en de van der Schueren. De 

uitnodiging laat een intieme, gemoedelijke vergadering uitschijnen:

“Op  dinsdag  26  Maart  zal  er  te  Nijmegen  in  het  klooster  van  het  H.  Hart  

Marienburg een bijeenkomst gehouden worden van eenige dames die in intimen 

kring, op vriendschappelijke wijze, willen bespreken enkele punten der Roomsche 

Vrouwenbeweging.”240

Verder wordt gevraagd om een hele dag voor de bijeenkomst uit te trekken,  aangezien 

er veel te bespreken is. De dagindeling wordt via een extra blaadje meegegeven met 

onder andere opening door gebed, een lezing door Steenhoff-Smulders, besprekingen, 

diner en koffie en thee en het bezichtigen van enkele tijdschriften en boeken.241

Op de bewuste vergadering werd men het unaniem eens over het nut van een katholieke 

vrouwenbond, maar kwam nog niet tot een bepaald plan van organisatie en besloot om 

enige tijd later opnieuw samen te komen. De plannen zouden echter verstoord worden 

door een onaangename episode, volgend op deze eerste samenkomst. Een van de 

aanwezige dames was Johanna Wigman, hoofdredactrice van het Rooms-Katholieke 

damesblad De Lelie.242  Zo dadelijk wordt de onfortuinlijke episode toegelicht, waar ook 

Belpaire bij  de zaak komt kijken, maar eerst  een woordje uitleg over  De Lelie.   Dit 

tijdschrift werd in 1909 opgericht naar een idee van zuster Maria Jozefa uit Turnhout, 

één van de pioniers van het Nederlandstalig meisjesonderwijs. Via Hilda Ram stond zij 

in contact met de groep cultuurflaminganten rond Marie-Elisabeth Belpaire. Het was in 

deze kringen dat het idee van een Nederlandstalig vrouwentijdschrift realiteit werd.  De 

Lelie groeide vanuit  het besef dat ze zowel in Vlaanderen als in Nederland behoefte 

bestond aan een katholiek tijdschrift voor vrouwen uit de hogere burgerij.  In 1913 zou 

een  einde  komen  aan  de  samenwerking  met  Nederland.243  Straks  komt  nog  een 

overzicht van de inhoud van het tijdschrift en de vermeldingen erin van andere bonden 

aan bod, maar eerst  terug naar de ontwikkelingen in Nederland. Na de vergadering 

heeft  Johanna Wigman, naar  men algemeen aannam opzettelijk,  omdat  tegen haar 

tegen  haar  verwachting  in  geen  bestuursplaats  werd  aangeboden,  een  verwrongen 

240 Uitnodiging bijeenkomst Nijmegen, 1912, AMVC Belpaire, B417/B2, nr. 163653/31.
241 Dagindeling bijeenkomst Nijmegen, 1912, AMVC Belpaire, B417/B2, nr. 163653/31.
242 L.J. Rogier & N. d Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953, p. 483.
243E. Flour,  Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België II, p. 142-143.
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voorstelling van de gebeurtenissen gemeld aan enige Haarlemse geestelijken.244 Moet 

ook gezegd worden dat de relatie tussen Steenhoff-Smulders en Wigman, die samen 

op de redactie van De Lelie zaten, nooit schitterend is geweest.  Op de vergadering was 

overigens door één der aanwezige dames de vraag geopperd of er toestemming van 

het  Episcopaat  gevraagd  moest  worden,  waarop  Ariëns  had  geantwoord  dat  het 

ogenblik  daartoe  nog niet  was aangebroken,  wegens de vaagheid  van  de plannen. 

Naar aanleiding van waarschijnlijk het verslag van Wigman werd in het blad Rome een 

artikel  gepubliceerd  dat  de  bijeenkomst  in  Nijmegen  een  geheime  genootschap 

noemde, op aangeven van een ‘anonieme observator’. De observator in kwestie vroeg 

zich luidop af waarom het gezag niet van meet af aan erkend werd, waarom men zich 

zo’n verderfelijke methodes eigen maakte. De grootste nadruk lag op het feit dat Dr. 

Ariëns in stilte een beweging zou willen in het leven roepen zonder toestemming van het 

episcopaat. Andere kanttekening bij het verhaal is dat de redacteur van het artikel M.A. 

Thompson  was,  een  auteur  bezield  door  haat  en  uitmuntend  in  het  uiten  van 

schimptaal.245 Over deze ontwikkelingen is ook een krantenknipsel te vinden in het AMVC 

in het archief van Belpaire. Het betreft een uiteenzetting van de feiten door Anne de van 

der Schueren en een rechtzetting van de beschuldigingen, zo schrijft ze:

“Over deze bijeenkomst is volstrekt geen dwaze geheimzinnigheid betracht; op 

een damesvergadering in Den Haag is er zelfs openlijk  over gesproken. Er is  

verzocht, ieder in haar kring, aan anderen die van hetzelfde gevoelen waren, een 

en andere mede te deelen. Maar er is ook verzocht, om aan dat gene, wat in  

deze vertrouwelijke en vriendschappelijke bijeenkomst werd behandeld,  niet te 

veel ruchtbaarheid te geven omdat allicht, uit onberaden ijver, een glimp aan de 

zaak zou worden gegeven, welke deze volstrekt niet had.”246

De voorzichtigheid van de aanwezigen om hun plannen niet te laten aantasten door er 

onmiddellijk te veel bekendheid aan te geven, gaf hen aldus het gekende omgekeerde 

effect.   De  RKVB  zou  uiteindelijk  wel  met  een  ‘schone  episcopale  lei’  aan  haar 

activiteiten  kunnen  beginnen.  Na  enkele  bezoeken  aan  de  aartsbisschop  en 

bisschoppen, met het verslag van de bijeenkomst onder de arm, zou de aartsbisschop 

244 L.J. Rogier & N. d Rooy, In vrijheid herboren, p. 483.
245 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond,, p. 19-20.
246 Krantenknipsel A. de van der Schueren,28 december 1912, AMVC Belpaire, B417/B2, geen nr. 

106



107

zelfs zijn spijt betuigen om zich door schrijfsels van Thompson te laten beïnvloeden. 

Eveneens zou hij zijn abonnement op  De Lelie laten vallen, wat genoeg zegt over de 

vermoedelijke inzender van getuigenis.  In elk bisdom zou een priester met de opdracht 

belast worden om een diocesane vrouwenbond op te richten, waaruit later een federatie 

gevormd kon worden. De eerste plaatselijke afdeling van de R.K. Vrouwenbond werd 

opgericht in het bisdom Haarlem, te Amsterdam.247 Bij haar tweede werkingsjaar zou 

ook  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann  over  een  bisschoppelijke  zegening 

beschikken.  Voorafgaand aan het  jaarverslag  van 1912-1913 staat  te  lezen  dat  de 

leden van het bestuur kardinaal Mercier hebben verzocht om hun bond te zegen, en dat 

de kardinaal hier positief op antwoordde. De kardinaal Mercier vermeldt speciaal proost 

Z.E.H. Bernaerts, wat doet vermoeden dat het de stem van de eminentie is geweest die 

de doorslag heeft gegeven voor zijn beslissing.248

5.3 Structuur, leden en inhoud in internationaal perspectief

Aangezien deze scriptie maar tot aan Wereldoorloog I reikt, kan niet zo veel gezegd 

worden over de evolutie die de RKVB heeft doormaakt.  In 1922 zou de Federatie van 

R.K.  Vrouwenbonden  namelijk  was  haar  definitieve  vorm  krijgen.  In  de 

najaarsvergadering  van  1912  was  het  Nederlands  Episcopaat  overgegaan  tot  de 

oprichting van de R.K. Vrouwenbond. Naast het verschil  dat de RKVB simpelweg al 

erkend werd door de kerkelijke autoriteiten, is de bond ook nog eens helemaal uit het 

episcopaat  ontstaan,  in  tegenstelling  tot  de  CT-bond,  die  uit  eigen  initiatief  van 

vrouwen ontstond. Ook het feit dat in elk bisdom een geestelijke als bondsadviseur werd 

aangesteld,  staat  in  schril  contrast  met  de  CT-bond,  waarvan  Belpaire  absoluut 

vrouwen in het bestuur wilde. De eerste afdelingen van de RKVB werden opgericht in 

Haarlem en Utrecht. Vanaf 1917 werden voorbereidende besprekingen gehouden voor 

de oprichting van de Federatie, om dan op 18 december 1918 officieel over te gaan tot 

247 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p. 20-22.
248 Jaarverslag Vrouwenbond Constance Teichmann 1912-1913, KADOC nr.  KX2.214, ongenummerd.

107



108

de oprichting van de “Federatie van R.K. Vrouwenbonden in Nederland”, met als leden 

de vijf diocesane vrouwenbonden. Het bestuur werd gevormd door zeven vrouwen en de 

geestelijke  adviseurs.  Pas  bij  oprichting  van  de  Federatie  zou  de  wens  naar  voren 

komen om een tijdschrift  uit  te  geven ter  ondersteuning van  de  activiteiten  van  de 

Vrouwenbond,  “De  Katholieke  Vrouw”.  Albertine  Steenhoff-Smulders  zou  door  de 

Diocesane Bonden aangewezen worden als hoofdredactrice. Alweer een voorbeeld van 

iets dat Belpaire tegen de haren in zou strijken: aanstelling van een redactielid van een 

eigen blad door iemand van de clerus. Wat klerikale inmenging betreft staan de RKVB 

en  CT-bond  dus  mijlenver  uit  elkaar.  De  Federatie  van  R.K.  Vrouwenbonden  in 

Nederland zou zich in 1921 aansluiten bij de Union Internationale des Ligues Féminines 

Catholiques.249

De R.K. Vrouwenbond had tot doel om een bond te zijn voor alle katholieke vrouwen, 

ongeacht hun stand. De zorg voor zedelijkheid en het behoud van godsdienstzin was 

een taak die alle vrouwen aanging, en daarin moest men elkaar steunen.250 Al  snel 

weerklonk echter  de klacht dat de Vrouwenbond een ‘damesbond’ was en dat deze 

daarom vrouwen uit de arbeiders- en boerenstand afschrok. Hopmans stelt dat grote 

groepen zich niet aangetrokken voelden tot de RKVB, op de eerste plaats omdat de 

bond gestudeerde vrouwen niet aantrok. Evenmin wist de bond vrouwen uit de hogere 

stand te boeien, omdat het programma te zeer  op de middelmaat was afgestemd. 

Voornamelijk vrouwen uit de middenstand en enkelen uit de hogere stand voelden zich 

aangetrokken tot de bond. Hopmans maakt hier een vergelijking met de  Katholischer  

Deutscher Fraunbund: in principe stond het lidmaatschap van de Fraunbund open voor 

vrouwen  uit  alle  lagen  van  de  bevolking,  maar  toch  kwamen  ook  daar  de  leden 

hoofdzakelijk  uit  de  sociaal  hogere  lagen.  Veel  uitgangspunten  van  de  katholieke 

vrouwenbeweging sloten aan bij de midden- en hogere stand. Het sociaal-charitatief 

werk moet vooral  door de vrouwen uit  deze standen gedaan zijn;  de arbeiders- en 

boerenvrouw en hadden hiervoor meestal geen tijd en middelen. De eerste doelstelling 

van de R.K. Vrouwenbond was de vorming en ontwikkeling van vrouwen op godsdienstig 

en  maatschappelijk  terrein.  Daarnaast  wilde  zij  liefdadig  werk  onder  leden  krachtig 

stimuleren, en was het de bond verboden aan politiek te doen. Aan de grondslag van al 

haar  activiteiten  lagen  de  katholieke  beginselen,  met  erkenning  en  gezag  van  de 

249 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p. 23-33.
250 M. Derks & M. Huisman, Edelmoedig, Fier en Vrij,Hilversum, Verloren,2002 p. 46.
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bisschoppen. De Vrouwenbond wilde als landelijke organisatie, zorgen dat de katholieke 

opvattingen overal en bij iedere gelegenheid tot uitdrukking kwamen. Bij het denken over 

de plaats van vrouwen in de maatschappij, hield men eveneens aan de katholieke leer: 

vrouwen hebben specifieke eigen taken binnen de samenleving, niet gelijk te stellen aan 

die van mannen. De voornaamste sociale taak ligt binnen het gezin, als christelijke 

echtgenote en moeder, wat haar een indirecte invloed geeft op het staatsleven, maar 

wel  van  onschatbare  waarde.   De  geestelijk  adviseur  toetste  de  ideeën  van  de 

Vrouwenbond  constant  aan  de  leer  van  de  Rooms-Katholieke  kerk.  Binnen  de 

Vrouwenbond  waren  vrouwen  niet  gelijk  aan  mannen,  maar  wel  gelijkwaardig.  De 

vorming van vrouwen moest tot doel hebben de vrouw steeds vrouwelijker te vormen, 

verschillend van mannen. Ook hier staat het moederschap centraal: vrouwen dienden 

opgevoed te worden op goede gezinnen te kunnen stichten. Hiertoe kregen vrouwen 

ontwikkeling op maatschappelijk en persoonlijk gebied, bijvoorbeeld door het lezen van 

lectuur aangegeven door de bond of door godsdienstige vorming. Diepe en veelzijdige 

ontwikkeling  was  ook  nodig,  en  studie  werd  daarom  nooit  afgewezen  door  de 

Vrouwenbond. De RKVB bevorderde het onderwijs van meisjes, en richtte hier ook zelf 

scholen voor op. De deur naar middelbaar en hoger onderwijs moest open staan voor 

meisjes, maar de Vrouwenbond beschouwde het middelbaar en het hoger niet als het 

ideale onderwijs voor meisjes, aangezien het gericht was op mannelijke leerlingen. Er 

werd  dan  ook  gepleit  voor  onderwijs  dat  gericht  was  op  meisjes  met  vrouwelijke 

eigenschappen en dat meer aansloot op het praktische leven.251

Bij  evaluatie  van  deze  eerste  inhoudelijke  kenmerken  van  de  RKVB  merken  we 

verschillen  en  gelijkenissen  met  de  CT-bond.  Het  eerste  wat  opvalt  is  de 

overeenkomsten tussen de RKVB en de Franse LPF en LFF, met de nadruk op het 

overal tot uidrukking brengen van de christelijke gedachte. Waar bij het LPF en het LFF 

nog een uitsluitende nadruk ligt op de christianisering van Frankrijk, zal zo dadelijk wel 

ook duidelijk  worden  dat  de  RKVB ook veel  sociale  hulpvaardige  activiteiten  op de 

agenda had staan. Bij de CT-bond is de doelstelling duidelijk: de ontwikkeling van een 

machtige  christelijke  vrouwenbeweging  zal  helpen  om  de  maatschappelijke 

wantoestanden aan te pakken. Ook in de statuten van de CT-bond is de onderschrijving 

van  de  katholieke  leer  terug  te  vinden  wat  betreft  de  gelijkstelling  van  mannen  en 

vrouwen  voor  god,  maar  het  toch  uitgerust  zijn  met  verschillende  kwaliteiten.  Bij 

251 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p. 37-45.
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voorstelling  door  een  soort  van  ‘ladder’  van  de  graad  van  conservatisme  over  de 

grenzen heen zouden LPF en LFF op het hoogte schavotje staan, de RKVB daaronder 

en de Action Sociale de la Femme en de CT-bond daar nog eens onderDe RKVB legde 

naast  de nadruk op de vorming en ontwikkeling van  vrouwen een even belangrijke 

nadruk  op  hulp  aan  anderen,  het  bevorderen  van  het  sociaal-charitatief  werk  door 

vrouwen.  .  De  inhoudelijke  overeenkomsten  tussen  de  CT-bond  en  de  RKVB  zijn 

niettemin treffend: het overbrengen van de katholieke en bovenal zedelijke boodschap, 

op  zo  veel  mogelijk  plaatsen  en  met  zo  veel  mogelijk  middelen,  de  vorming  en 

ontwikkeling van vrouwen en liefdadig werk.

Pas sinds 1920, en buiten de tijdslijn van deze scriptie, ontwikkelt de bond op dit terrein 

grote activiteiten, hoewel sterk onder invloed van de  Union Internationale des Ligues 

Catholiques  Féminines,  en  dus  met  een  zwaar  accent  op  religieuze  zaken.   De 

Vrouwenbond  had  aanvankelijk,  mede  door  de  episodes  voorafgaan  aan  haar 

oprichting, een conservatiever karakter gedragen  dan in de opzet van bijvoorbeeld de 

zeer sociaal georiënteerde Steenhoff-Smulders had gelegen. Zo was de bond al het 

ijveren  voor  het  verkrijgen  van  vrouwenkiesrecht  statutair  verboden.  De  bond  kwam 

onder bestuur van Mevr.  Steenberghe-Engeringh, die ook spoedig een eerste plaats 

verwierf in de Parijse Féderation des Ligues Féminines Catholiques.252 De Vrouwenbond 

hechtte wel veel belang aan sociale activiteiten, zag de vrouwen en kinderen die de 

fabrieken  in  werden  gestuurd  als  gevolg  van  de  industrialisatie,  en  vond  dat  de 

katholieke vrouwen zich op dit terrein moesten bezig houden met de misstanden. Maar 

onder invloed van de internationale liga kwam het accent van de  werkzaamheden zo 

meer te liggen op het terrein van de religieuze verdieping en droegen meer het karakter 

van wat men tegenwoordig  ‘katholieke  actie’  pleegt  te  noemen.  Dit  alles  heeft  een 

andere  stempel  gedrukt  op  de  Nederlandse  Vrouwenbond  dan  Ariëns,  Steenhoff-

Smulders  en  anderen  zich  hadden  voorgesteld.  Doorzettingsvermogen  van  enkele 

individuen zou er echter voor zorgen dat de sociale bemoeinis niet al te zeer op de 

achtergrond bleef, en vooral na de eerste wereldoorlog zou de Vrouwenbond op dit vlak 

bijzondere activiteiten ontplooien. 253

5.4 De Lelie

252 

 

 L.J. Rogier & N. d Rooy, In vrijheid herboren, p. 484.
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 C.M.J. Hopmans, De R.K. Vrouwenbond, p. 45-46.
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Als afsluiter van dit hoofdstuk wordt nog even stilgestaan bij de tijdschriften De Lelie en 

Omhoog!, het tijdschrift van de Vrouwenbond Constance Teichmann. Zoals gezegd was 

De Lelie een maandelijks katholiek damestijdschrift dat uitgegeven werd vanaf 1909. 

Het werd  opgericht naar een idee van zuster Maria Jozefa uit Turnhout, één van de 

pioniers van het Nederlandstalig meisjesonderwijs. Via Hilda Ram stond zij in contact 

met  de  groep  cultuurflaminganten  rond  Marie-Elisabeth  Belpaire.  Het  was  in  deze 

kringen dat het idee van een Nederlandstalig vrouwentijdschrift realiteit werd.  De Lelie 

groeide vanuit het besef dat ze zowel in Vlaanderen als in Nederland behoefte bestond 

aan een katholiek tijdschrift voor vrouwen uit de hogere burgerij.  Het blad zocht steun 

van de  geestelijke  overheid  en  kreeg in  een  duwtje  in  de  rug van  de  Belgische en 

Nederlandse koningin, die zich beiden abonneerden. De redactie meldde in augustus 

1912 dat  De Lelie de vrouwen van Groot-Nederland had samengebracht en dat juist 

door  De Lelie een vrouwenbeweging in Vlaanderen en Holland mogelijk is geworden. 

Later  kondigde  De Lelie aan  meer  aandacht  te  willen  schenken aan de  bestaande 

vrouwenbeweging, al voegde ze er meteen aan toe dat de lezers geen angst moesten 

hebben  dat ze te moderne wegen zouden inslaan of zich zouden laten aansporen tot 

Engelse  sufragettedaden.  In  augustus  1913 kondigde het  blad  aan dat  er  voortaan 

enkel  een  redactieadres  in  België  zou zijn  en  vroeg het  de  lezers  om voor  nieuwe 

abonnees te zorgen. Vanaf dat ogenblik verminderde ook de oppervlakte publiciteit die 

het blad verhuurd kreeg.254

In  De Lelie  werden veel  artikels  van hoge kwaliteit  gepubliceerd,  wat de indruk  zou 

kunnen wekken dat het tijdschrift  minder het moeder-aan-de-haard discours volgde 

dan de tijdschriften van bijvoorbeeld de katholieke sociale vrouwenorganisaties, stellen 

de samenstellers van  Bronnen voor de Vrouwengeschiedenis in België. Ze voegen er 

aan toe dat een nadere kijk op de verschenen publicaties eigenlijk het tegendeel bewijst. 

De beschouwingen in dit boek zullen de leidraad vormen voor de beschouwingen over 

de inhoud van De Lelie en Omhoog! in deze scriptie, aangevuld met eigen observaties 

door lezing van de tijdschriften. De Lelie is bijvoorbeeld Universiteitsbibliotheek van Gent 

te raadplegen, in verzamelboeken per jaargang, met voorafgaand een inhoudstabel. 

Voor  de  jaargang  1909-1910 werden  de  volgende rubrieken  onderscheiden:  proza-

artikelen,  gedichten,  muziek,  godsdienstige  en  maatschappelijke  vrouwenbelangen, 

vrouwen  van  betekenis  ,  huishoudkunde,  sierkunde,  natuurwetenschappen,  toneel, 

254 E. Flour, Bronnen voor de vrouwengeschiedeni in België II, p. 141-143.
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kunst-naaldwerk  en  kantwerk,  handwerken,  mode,  boekbesprekingen  en  varia.  Een 

eerst zicht op deze onderwerpen doet een brede waaier aan informatie veronderstellen. 

Het is vooral de rubriek ‘Godsdienstige en Maatschappelijke Vrouwenbelangen’ die een 

goed beeld geeft van de boodschap die De Lelie wenst over te brengen. Zo heeft een 

zekere  Dr.  Noyons  het  in  “De  Vrouwelijke  Taak  der  Verzorging”,  in  het 

septembernummer,  het  over  de  belangrijkste  taak  van  De Lelie: de  opvoeding  van 

vrouwen  en  de  verrijking  van  zuiver  vrouwelijke  eigenschappen  bij  vrouwen.  Het 

‘psychologisch gericht’ heeft mannen aan de ene zijde geplaatst, en vrouwen aan de 

andere,  ‘met  geheel  afwijkende,  doch  niet  minder  in  waarde  en  wezen  geldende 

eigenschappen.’255 In  de volgende drie  zinnen vat  de auteur  de algemene taak van 

vrouwen samen: 

“[…] te kweeken het jonge, te bewaren het gezonde, te verzorgen het lijdende. 

Op  de  vrouw  rust  de  zorg  van  het  opkomende,  van  het  voortlevende  en 

bloeiende, en van het afstervende”256

Maandelijks  werd ook een artikel opgenomen met de titel ‘Van huishoudelijk belang’, 

waar in bijvoorbeeld werd uitgelegd hoe de woonkamer en slaapkamer rein en verlucht 

te  houden.257 Andere  artikels  behoeven  niet  veel  uitleg,  met  titels  als:  “Over  de 

opvoeding der Vrouw” en “De Roeping der Vrouw”:

“Het  is  alleen  door  den  strijd  van  het  christelijk  leven,  in  en  door  het  

katholicisme, dat deze liefde der vrouwelijke natuur ontwikkeld wordt tot de liefde 

van Jezus’ gebod. Dan moet ze gelouterd zijn door de rede en gesterkt door de  

wil. Zóó moet de liefde gelouterd worden door de rede, dat de vrouw weet hoe  

de liefde elke harer gedachten moet doordringen.”258

Naast  deze  stijl  van  artikelen  kan  men  zich  bij  het  opnoemen van  de  opgenomen 

rubrieken  wel voorstellen dat er heel wat artikels van hoge kwaliteit verschenen in De 

255 A.K. Noyons, “De Vrouwelijke Taak der Verzorging” In; De Lelie – Maandelijksch Katholiek 
Damestijdschrift voor Noord en Zuid-Nederland, Verzamelwerk jaargang 1909-1910, Amsterdam, Van 
Langenhuysen, p. 19.
256 Ibidem
257 M. Attink von Bömer, “Van huishoudelijk Belang” In: De Lelie , Verzamelwerk jaargang 1909-1910, p. 46.
258 E. Hermans-Geelen, “De roeping der vrouw” In: De Lelie , Verzamelwerk jaargang 1909-1910, p. 99.
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Lelie. De artikels over wonen, mode en handwerk waren afgestemd op de welstellende 

burgerij, er werden kunst- en literatuurbesprekingen opgenomen, de  verhaaltjes waren 

minder moraliserend dan elders en de wetenschappelijke bijdragen waren van een hoog 

niveau.259 Een voorbeeld van een mode-artikel is ‘Vrouwenhoedjes’, dat kleurrijk verhaalt 

over allerlei hoeden, bezaaid met fruit en strikjes, die de auteur opmerkte in kerk en 

feestzalen. Alvorens over te gaan tot een  serieuze bespreking van hoeden (herkomst 

e.d.) grijpt de auteur de kans aan om de zonde van de  ijdelheid van sommigen aan de 

kaak  stellen,  die  met  dergelijke  overdreven  hoeden  over  straat  paraderen.260 Een 

moraliserend lesje is nooit ver weg. 

Op sociaal gebied werd dergelijk hoog peil nooit bereikt, maar dat was een bewuste 

keuze, dit werd overgelaten aan het sociaal damestijdschrift Omhoog!, waarover eerder 

al  werd  gesproken.  Omhoog! bracht  artikels  over  onderwerpen  als  onderwijs  voor 

meisjes  en  vrouwen,  opvoeding,  vrouwenkiesrecht,  wetgeving  die  vrouwen  kon 

aanbelangen, drankbestrijding, de vrouw in Congo en de sociale taak van de vrouw. De 

vaste  rubrieken  gaven  informatie  over  de  vrouwenbewegingen  in  België  en  het 

buitenland  en  tijdschriften  en  boeken,  aangevuld  met  korte  mededelingen  en  een 

brievenrubriek.261 Als we de verdere evolutie van De Lelie voor de oorlog bekijken is een 

duidelijke evolutie merkbaar. Zoals hierboven vermeld was de eerste jaargang gevuld 

met tips voor het huishouden en uiteenzettingen over de plichten van vrouwen, maar 

jaargang per jaargang zal de inhoud wijzigen om uiteindelijk gelijkaardig aan die van 

Omhoog! en  later  het  maandblad  van  de  katholieke  Vrouwenbond  Constance 

Teichmann. In de jaargang 1910-1911 kwamen er congresverslagen voor, de Duitse 

Katholieke  Vrouwenbond en  de  Roomsch-Katholieke  Lekenverpleegstersstand  en  de 

situatie van Noorse vrouwen werd onder  de loep genomen. Bovendien verschenen er 

artikels met klinkende titels als ‘Vrouwenontwikkeling’ en ‘vrouwenrechten’.262 Deze weg 

wordt verder behandeld in de jaargang 1911-1912, waar in februari een artikel verschijnt 

met als titel ‘De vrouw-advokaat’. Het artikel is een kort verslag van een lezing die werd 

gegeven  op  initiatief  van  de  Katholieke  Vlaamse  Hogeschooluitbreiding,  met 

daaropvolgend de interpretatie Maria Baers. Daarin wordt het volgende gesteld:

259 Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België II, p. 144.
260 Lauwers, “Vrouwenhoedjes” In: De Lelie , Verzamelwerk jaargang 1909-1910, p. 47.
261 Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België,p. 195-196.
262 Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België, p. 143.
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“Gaarne bekennen wij,  dat huiselijke kundigheid alle vrouwen uiterst  nuttig is,  

onze vurige wensch is zelfs, deze overtuiging, vooral aan onze vrouwen uit de 

arbeidersstand, mede te delen, maar hierbij de verstandelijke ontwikkeling der  

vrouw uit den gegoeden stand te willen beperken schijnt ons de vrucht eener  

enge, al te eenzijdige opvatting van het vrouwenleven.”263 

In het tijdschrift van Maart vinden we een Bijbels verhaal dat we ook in Omhoog!  terug 

vinden: “Vrouwen uit het Evangelie – De Samaritaanse Vrouw”.

De uitgave van april bericht dan weer uitgebreid over een tentoonstelling en congres die 

in  februari  en  maart   in  Berlijn  werden  gehouden  met  als  onderwerp  de  Duitse 

vrouwenbeweging. Het gaat over de nood dat vrouwen zich moeten aanpassen aan de 

veranderende omstandigheden,  maar wel op een manier dat ze nog steeds hun volle 

vrouwelijke  waarde behouden. Dus niet  een vrouwenbeweging waarin  vrouwen naast 

mannen  staan  en  zo  hun  vrouwelijkheid  en  kracht  verliezen,   maar  een 

vrouwenbeweging waarin vrouwen als dusdanig door het leven gaan met een dubbele 

functie:  in het gezin enerzijds en meer op het openbare leven aangewezen anderzijds, 

voor zichzelf of voor anderen.  264 In het nummer daarna, mei, wordt uitzonderlijk veel 

plaats  voorzien voor een artikel  van de hand van Louise Van den Plas, betreffende 

vrouwenkiesrecht. Het aantal artikels in de rubriek ‘Godsdienstige en maatschappelijke 

vrouwenbelangen’  zal  met  elke  jaargang  slinken,  en  er  zullen  andere  rubrieken, 

waaronder  muziek,  lezersbrieven,  ‘de  vrouw in  den  vreemde’  en  voeding  &  kleding 

bijkomen. 

Aanzienlijke  aandacht  wordt  ook  geschonken  aan  de  Vrouwenbond  Constance 

Teichmann. Zo is in hetzelfde meinummer onder de rubriek ‘Eenige Indrukken’, meer 

dan  een  volledige  pagina   voorzien  voor  een  verslag  van  de  vergadering  van  de 

Vrouwenbond  Constance  Teichmann  van  21  maart  1912.  Het  tijdschrift  blaast  de 

loftrompet over de bond,  die in korte tijd een grote vooruitgang heeft gemaakt, en 

brengt ondermeer uitgebreid verslag uit van de voordracht van Maria Baers betreffende 

het belang van studiekringen, die in deze scriptie al eerder aan bod is gekomen. 265 In 

jaargang 1912-1913 zien we de evolutie van het jaar ervoor zich verder zetten, met 

263 M. Baers, “De vrouw-advokaat” In: De Lelie, Verzamelwerk jaargang 1911-1912,  p. 186-187.
264 J. Wigman, “Vrouwenbeweging in Duitsland” In: De Lelie, Verzamelwerk jaargang 1911-1912, p. 229-230.
265A.J. Hendrix-Van Bergen, “Eenige indrukken” In: De Lelie, p. 285-286.
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artikels  over  ondermeer  de  strijd  tegen  de  zedeloosheid  en  alcoholgebruik  door 

kinderen. Ook over de katholieke vrouwenbeweging in het algemeen, de CT-bond en de 

RK Vrouwenbond verschijnen items. Zo bericht men in september 1912 over een sociale 

studiedag van de Limburgse afdeling van de CT-bond te Tongeren, en in februari 1913 

over het jaarverslag dat het tijdschrift van de bond ontvangen heeft. In dit laatste artikel 

wordt melding gemaakt van het bloeien van de bond onder leiding van Belpaire, en een 

schitterende  openingsrede  over  godsdienst  in  het  leven  van  de  vrouw,  die  op  een 

voordracht  werd  gegeven  door  Albertine  Steenhoff-Smulders.266 In  juni  worden  twee 

pagina’s aan het verslag van de algemene vergadering van de CT-bond gewijd.  Er 

worden  ook  artikels  overgenomen  uit  Dietsche  Warande  en  Belfort,  wanneer  dit, 

wanneer de redactie deze nuttig genoeg acht, zo bijvoorbeeld een artikel rond hoger 

onderwijs  voor  katholieke  vrouwen.  In  april  word  enkele  pagina’s  lang de  aandacht 

gevestigd op de R.K. Vrouwenbond, in een stuk geschreven door de al eerder vermelde 

Johanna Wigman.  We schrijven 1913, niet zo lang dus na de episodes volgend op de 

eerste vergadering tot de vorming van de RKVB. Hoewel algemeen wordt aangenomen 

dat Wigman aan de basis van de veroordeling door het blad ‘Rome’ lag, schetst ze hier, 

een positief beeld van de opgerichte bond en zet ze haar werking uiteen.267 

De  wederzijdse  contacten  tussen  de  stichtende  leden  van  de  RK-Vrouwenbond  en 

Belpaire en de Vrouwenbond Constance Teichmann, en het wederzijdse respect tussen 

de  twee  partijen  mag  een  bewijs  vormen  dat  de  RKVB  de  bond  zeker  deels  als 

voorbeeld heeft genomen, zoals aan de inhoud te merken valt.  Maar naast o.a. de 

uitnodigingen  voor  congressen,  correspondentie  tussen  de  van  der  Schueren  en 

Belpaire,  voordrachten  door  Steenhoff-Smulders  op  studiedagen  van  de  CT-bond, 

onderhield  Belpaire  nog meer  contacten  met  Nederland.  Zo bevindt  er  zich  in  haar 

archief bijvoorbeeld, in het teken van de haar nauw aan het hart liggende strijd tegen de 

zedeloosheid, een brief afkomstig van Mevr. De Bruyn-Kops, hoofdbestuurslid van de 

Nederlandse Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. De briefschrijfster 

heeft veel lof voor Belpaire en haar inzet voor de goede zaak, en stelt voor om het blad 

“Orgaan  Van  den  Nederlandschen  Vrouwenbond  tot  Verhoging  van  het  Zedelijk 

266“Studiedag van de Vrouwenbond Constance Teichmann” In: De Lelie, Verzamelwerk jaargang 1912-1913, p. 
176. 
267 J. Wigman, “De Nederlandse R.K. Vrouwenbond” In: De Lelie, 1912-1913,  p. 238-240.
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Bewustzijn”, naar Antwerpen op te sturen.268 Dit is maar één van de voorbeelden van de 

documenten die in het archief van Belpaire die verwijzen naar haar grote inzet voor de 

strijd  tegen  zedeloosheid.  Overigens,  de  contacten  die  in  deze  scriptie  werden 

aangegeven, tussen Belpaire en organisaties in Duitsland, Frankrijk en Nederland, zijn 

absoluut niet  alle  internationale relaties,  maar wel  diegene die de meeste relevantie 

betekenden in functie van deze scriptie. Belpaire hield er correspondentie op na met 

bestuursleden  uit  Groot-Brittannië,  Hongarije,  Rusland,  Polen,  Spanje,  om er  maar 

enkele te noemen.

DEEL IV

1. Conclusie

Alvorens de onderzoeksresultaten worden samengevat, is een opmerking over 

het beschikbare materiaal over Belpaire en de Vrouwenbond op zijn plaats. De 

bronnen  voor  deze  scriptie  waren  overvloedig,  en  konden  lang  niet  allemaal 

opgenomen worden. Een volledig werk over alle activiteiten en verwezenlijkingen 

in  het  leven  van  Belpaire  zou  een  werk  van  lange  adem  en  intensieve 

samenwerking  van  onderzoekers  zijn,  maar  is  misschien  een  idee  voor  te 

toekomst.  Het  archief  in  het  AMVC zit  nog vol  met  startpunten voor  andere 

deelonderzoeken, bijvoorbeeld naar de activiteiten op het internationale toneel 

tijdens de oorlogsjaren, wat hier niet aan bod kon komen, of de enorme inzet 

van Belpaire in de strijd tegen de zedeloosheid.

Wat de effectieve onderzoeksresultaten betreft, is het misschien wenselijk om de 

eerste onderzoeksvraag te herhalen: 

 “In hoeverre kunnen de opvattingen en de persoonlijkheid van de katholieke Marie-

Elisabeth Belpaire gelieerd worden aan het feminisme en hoe dacht ze hier zelf over?”

268 De Bruyn-Kops aan Belpaire, AMVC Belpaire, 3 september 1913,  AMVC Belpaire B417/B2, nr. 
166196/4022a.
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Bij  het  evalueren  van  de  mémoires,  schrijfsels  en  secundaire  literatuur  kwamen 

interessante resultaten aan het licht. Zo heeft er een merkbare evolutie plaatsgevonden 

in het denken van Belpaire over feminisme, en het vinden van aanknopingspunten om 

aan te wenden in haar inzet voor vrouwen. Aanvankelijk bleek ze echt geen voorstander 

van  welke  feministische  principes  dan  ook,  volledig  in  lijn  met  de  toen  heersende 

katholieke  afkeer  ten  op  zichte  van  feminisme  en  socialisme.  Marie-Elisabeth  was 

diepgelovig  en  zou  in  elk  aspect  van  haar  persoonlijke  en  professionele  leven  de 

katholieke beginselen in ere houden. De afkeer van feminisme werd ook toegelicht in 

het  inleidend  theoretisch  kader,  waarin  uiteengezet  werd, hoe  de  relatie  tussen 

feminisme  vanaf   haar  opkomen  vanaf  de  tweede  helft  van  de  19e eeuw  en  het 

katholicisme  problematisch  verliep.  Nochtans  konden  vele  activiteiten  van  Belpaire, 

zeker wat betreft het onderwijs, zelfs in deze vroege periode zeker deels als feministisch 

streven  naar  meer  rechten  voor vrouwen beschouwd worden.  Naar  mate haar  leven 

vorderde en ze meer ervaring opdeed op het vlak van vrouwenverenigingen en zelf de 

Vrouwenbond Constance Teichmann opstartte, is er toch een shift in haar opvattingen 

merkbaar.  Een  groot  deel  daarvan  is  toe  te  schrijven  aan  de  hechte  band  die  ze 

opbouwde,  per  briefwisseling  en  in  het  echte  leven,  met  Louise  Van  den  Plas, 

oprichtster van Le Féminisme Chrétien de Belgique, in navolging van, maar niet volledig 

gelijk aan, de Franse organisatie van Marie Maugeret. Louise zou Belpaire zelfs in één 

van  haar  retrospectieve  publicaties  uit  1922  resoluut  als  een  christelijk  feministe 

benoemen, en ook in de mémoires van Belpaire is de shift merkbaar. Maar  één van de 

interessantste aspecten van dit onderzoek is de manier waarop Belpaire zich bewoog in 

haar  maatschappelijke  omgeving.  Ze  wist  de  moederrol  die  haar  werd  toebedeeld 

perfect  uit  te  spelen.  Geraldine  Reymenants  illustreert  dit  door  middel  van  de 

aanspreektitels  van  Belpaire.  Het  strategische  gebruik  ervan  manipuleerde  de 

beeldvorming rond haar persoon: ‘Mamieke’ voor contacten in ‘zachte’ sectoren, zoals 

familie en liefdadigheid, omdat een moederlijk imago in deze sferen in haar voordeel 

speelde. Met een helder overzicht op de situatie waarin ze zich bevond trachtte Belpaire 

de sociale  en  culturele  constructies  van  haar  vrouwelijkheid  in  haar  voordeel  om te 

buigen, en slaagde daar ook in. Belpaire begreep maar al te goed dat haar autoriteit 

het best zou worden aanvaard als ze een ‘zacht’ en ‘moederlijk’ karakter aannam en de 
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feitelijke macht die ze uitoefende verhulde, waardoor ze hem wel effectief  kon laten 

gelden. De doordachtheid en het bewustzijn van Belpaire om zich op de juiste manier 

uit te drukken, is de rode draad van deze scriptie.

Finaal de tweede onderzoeksvraag:

“In  hoeverre  was  de  Vrouwenbond  Constance  Teichmann  feministisch  en  welke 

inhoudelijke en structurele invloed ondervond ze van of droeg ze uit naar gelijksoortige 

binnen- en buitenlandse Europese verenigingen?”

Op het eerste deel van de vraag werd eigenlijk al deels antwoord gegeven door middel 

van het eerste deel van de conclusie en de evoluerende visie van voorzitster Belpaire. 

Maar toch is het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de beweging van Louise 

Van den Plas een belangrijke rol speelde in de inhoud van de Vrouwenbond, en hoe 

langer hoe meer.  Maar de eerste belangrijke invloed, nog voor de bond was opgericht, 

kwam vanuit Duitsland. Belpaire vond de werking van “La ligue des femmes chrétiennes 

de  Belgique”,  waarvan  ze  voorzitster  van  de  hoofdraad  was  geworden  in  1907,  te 

klerikaal en te weinig getuigend van vrouwelijk inzicht, en nam zich voor om een eigen 

bond op te richten die wel door dit inzicht gekarakteriseerd was. Deze visie ontleende ze 

grotendeels  aan de Duitse Katholieke  Frauenbund, die al  in 1903 was opgericht  en 

waarmee  ze  in  contact  kwam  via  haar  nicht  Hedwig.  De  Frauenbund  hechtte  in 

tegenstelling  tot  de  andere  confessionele  vrouwenverenigingen  in  Duitsland  groot 

belang aan de vrouwelijke leiding van haar bond, waarin Belpaire zich ook kon vinden, 

samen met toch stevige katholieke grondslag van de Frauenbund.

Organisatorisch leek de vrouwenbond op de Duitse bund, die ook als centraal orgaan 

fungeerde  en  oprichting  van  nieuwe  afdeling  stimuleerde  en  ondersteunde,  net  als 

bestaande.  De  bond  leek  bestuurlijk  evenwel  ook  op  de  Landsbond  van 

Maatschappelijke Werken voor Vrouwen., die opgericht werd op initiatief van Louisa van 

Riel en in de eerste plaats een coördinatieorganisme was, doel die overal ten lande 

parochiale afdelingen zou stichten met diverse diensten die vrouwen tot nut  zouden 

kunnen zijn.
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Via  de  jaarverslagen  werd  de  voorspoedige  groei  van  de  bond  tot  aan  de  eerste 

wereldoorlog  nagegaan,  en  haar  steeds  grotere  aandacht  voor  de  strijd  tegen  de 

zedeloosheid, een onderwerp dat ook op het internationale toneel zeer belangrijk was. 

Wat de internationale aansluiting van de bond bij de  Union Internationale des Ligues 

Féminines Catholiques  betreft,  zou het pad echter  niet  over  rozen gaan. En op het 

moment van de aansluiting in 1913 werd de werking van de internationale beweging 

door de dames van de Vrouwenbond Constance Teichmann eigenlijk niet gesmaakt, 

wegens té aristocratisch en te weinig democratisch.

Correspondentie met andere organisaties in binnen- en buitenland was niet enkel voor 

de  CT-bond  en  Belpaire  een  prioriteit,  maar  ook  voor  de  andere  binnen-  en 

buitenlandse verenigingen. Naast  de reeds vermelde correspondentie  met Duitsland, 

was er ook nog briefwisseling met Nederland en Frankrijk. In Frankrijk bestonden toen 

de conservatieve  Ligue Patriotique des Françaises  en  Ligue,  de  Ligues des Femmes 

Françaises,  en de l’Action Sociale de la Femme. In het AMVC zijn contacten te vinden 

met de LPF en l’Action Sociale, maar het was toch vooral met deze laatste dat de 

nauwste  contacten  onderhouden  werden  en  over  diverse  onderwerpen  werd 

gecorrespondeerd, niet in het minst de ontwikkeling van vrouwen, waar zowel Belpaire 

en de Vrouwenbond als l’Action enorm veel belang aan hechtten. Finaal werden ook de 

Nederlandse  connecties  belicht.  De  Nederlandse  Albertine  Steenhoff-Smulders  was 

samen met Anna de van der Schueren actief in de drankbestrijdingsbeweging, en kwam 

regelmatig  voordrachten  geven  voor  de  CT-bond.  Hoewel  Corry  Hopmans  in  haar 

licentiaatsverhandeling schrijft  dat  de later  door hen opgerichte  Roomsch-Katholieke 

Vrouwenbond geënt was op het Duitse voorbeeld, zijn toch ook vooral de invloeden van 

de CT-bond niet  te  versmaden.  Iets  wat alle  drie deze organisaties  echter  gemeen 

hadden, was dat ze wel openstonden voor katholieke vrouwen, afgezien van rang of 

stand, maar dat ze er toch alle drie maar in slaagden om een bepaalde klasse als leden 

aan te werven. Een ander punt van overeenkomst tussen de R.K. Vrouwenbond en de 

CT-bond  was  de  problemen  in  verband  met  het  verwerven  van  een  episcopale 

erkenning voor de bonden. In Nederland was dit te wijten aan verkeerde interpretatie van 

een op de vlakte gehouden vergadering voor de oprichting, waarschijnlijk de wereld in 

gestuurd door een misnoegde Johanna Wigman die geen bestuursplaats aangeboden 

kreeg. Ook bij CT-bond stond een persoonlijke problematiek de episcopale erkenning in 
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de weg: het boterde niet tussen Kardinaal Mercier en Marie-Elisabeth Belpaire. Beide 

bonden zouden de erkenning uiteindelijk evenwel bekomen.

Buiten deze contacten onderhield Belpaire met haar bond ook nog briefwisseling met 

diverse organisaties uit andere landen, waaronder Hongarije, Spanje, Polen en Groot-

Brittannië. Het opbouwen van een solide en hecht correspondentienetwerk was voor alle 

vrouwenorganisaties  van  primordiaal  belang,  omdat  het  op  die  manier  was  dat  ze 

ideeën konden opdoen, en boven alles, hun ideeën konden verspreiden, en dat had 

Marie-Elisabeth Belpaire goed begrepen.
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