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Voorwoord 
 

Hier ligt ze dan voor u, mijn masterscriptie. Ontegensprekelijk het resultaat van vier jaar 
opleiding en vorming. Toen ik vier jaar geleden mijn studie tot historicus aanvatte, was mijn 
historische interesse nog zeer breed. Gaandeweg bleken sociale aspecten binnen de 
historiografie meer en meer mijn voorkeur  te genieten. Laat deze scriptie – mijn individuele 
bijdrage aan onze academische discipline, hiervan nu mijn persoonlijk summum zijn. Want 
eerder dan een ‘harde feitengeschiedenis’, kan deze bijdrage beschouwd worden als een 
‘sociale belevingsgeschiedenis’. 
 
Alvorens dieper in te gaan op mijn eigen onderzoek, dienen een aantal personen – zonder 
wie deze scriptie een zwaardere dobber had geweest, te worden bedankt. Allereerst 
natuurlijk mijn ouders, die met het nodige geduld steeds mijn gedachtekronkels, zowel 
positief als negatief, moest ondergaan. Desondanks bleven zij mij steeds steunen en 
begeleiden naar dit eindresultaat. 
 
Hiernaast wil ik ook Dr. Julie Carlier van harte bedanken. Zij gaf mij gedurende twee jaar vele 
aanwijzingen, opmerkingen en nieuwe inzichten. Eerst was zijn promotor van mijn 
bachelorpaper en nu dus ook voor mijn masterscriptie. Eveneens wens ik Professor Inge 
Brinkman te bedanken. Als copromotor heeft zij mij in belangrijke mate, vooral via haar 
eigen onderzoeksonderwerp - zij is namelijk specialiste Afrikaanse geschiedenis, heel wat 
interessante inzichten aangereikt. Deze werden hoe dan ook steeds in overweging genomen 
bij het tot stand brengen van dit werk. Beiden creëerden een gemoedelijk forum waar plaats 
was voor overleg en eigen inbreng. Het is dan ook voornamelijk hun verdienste dat de 
scriptie die hier vandaag voor u ligt, er uitziet hoe zij er uitziet.  
 
Bijzondere dank gaat ook nog uit naar Zuster Veriana, archiefverantwoordelijke bij de 
zusters van Berlaar. Dankzij haar veelzijdige hulp verliep mijn archiefonderzoek in quasi 
optimale omstandigheden. Steeds weer bezorgde zij mij indirect heel wat vernieuwende 
inzichten door het aanreiken van nieuw, bijkomend bronnenmateriaal. Dit laatste steeds 
ongevraagd maar optimaal gewaardeerd. Hiernaast kon ik dankzij haar ook rekenen op een 
ordelijke en tevens steeds beschikbare werkplaats binnen de archiefmuren van het klooster. 
De gemoedelijke sfeer die op deze manier gecreëerd werd, heeft steevast bijgedragen tot 
een kwalitatief archiefonderzoek.    
 
Tot slot verdienen ook nog een heleboel mensen een aparte vermelding, om niemand over 
het hoofd te zien, hoed ik mij voor het noemen van namen. Zoals dit voorwoord namelijk 
startte, is deze scriptie een resultaat van vorming gedurende een viertal jaar. Al wie mij 
gedurende deze jaren op één of andere manier dan ook bijstond, zij het met een goede 
babbel of met momenten om mijn gedachten eens volledig te verzetten, dien ik oprecht 
dankbaar te zijn. Hoogstwaarschijnlijk wordt, wie zich nu enigszins aangesproken voelt, ook 
daadwerkelijk bedoeld. Bedankt voor alle steun.   
 

 
 

Rimaux Bram, 6 augustus 2012. 
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Inleiding & probleemstelling. 
 

De plaats van (religieuze missie-) vrouwen is binnen het Katholieke Kerkelijke instituut al 
zeer lang een gecontesteerd gegeven.1 Toch lijkt hier, op 30 november 1919,  met de uitgave 
van de pauselijke brief  ‘Maximum Illud’ verandering in te gaan komen. Paus Benedictus XV 
stelt hierin immers zeer duidelijk: 
 

“Met bijzonder lof dienen hier vermeld de godgewijde maagden, die in groot aantal in de 
missies aanwezig zijn en zich wijden aan de opvoeding der kinderen en aan allerlei werken van 
godsvrucht en liefdadigheid. We hopen dat deze vermelding harer diensten zal aanmoedigen 

en aanwakkeren om zich nog meer verdienstelijk te maken voor de Heilige Kerk.”2 
 
Hij riep hierin de kerkelijke oversten meteen ook op om meer vrouwen in het religieuze 
korps in te sluiten. Wat had dit alles nu tot effect? Zien we, vergeleken over een langere 
periode, daadwerkelijk een statusverhoging van de religieuze vrouw? Kunnen we, als 
mogelijk startpunt voor deze vraag, spreken van een groter wordende agency? Of zijn beide 
concepten – religie en vrouwelijke agency, zoals de titelvraag luidt, toch onverzoenbaar? 
Hierbij zullen we agency opvatten in de betekenis van een soort creativiteit, inventiviteit en 
reflexiviteit om met de heersende genderbepalingen om te gaan. We kunnen deze vraag dan 
ook nog als volgt formuleren: kunnen katholieke missionarissen binnen de missionaire 
context hun rol als religieuze vrouw zelf meer invulling geven dan in de thuissituatie? We 
willen hierbij afstappen van een puur vrouwelijke kijk en we trachten, door de focus ook te 
verbreden naar mannelijke religieuzen, een degelijk genderonderzoek te kunnen opzetten. 
Deze titelvraag in zullen we  het eerste deel van deze scriptie proberen te beantwoorden. 
Wat het antwoord ook moge zijn, we zullen ons hiernaast ook afvragen of we in de periode 
tussen 1910 en 1960 een stijgend zelfbewustzijn zien opduiken bij een aantal specifieke 
gevallen uit een door ons gekozen vrouwelijke congregatie. Een stijgend zelfbewustzijn 
kunnen we per slot van rekening beschouwen als een resultaat van een groter wordende 
agens. We opteren voor deze data, aangezien we zo indirect het effect van deze 
bovengenoemde apostolische brief naar waarde kunnen schatten. Op die manier zal ons 
bronnencorpus zich zowel vóór als na deze oproep uitspannen. Hoewel deze pauselijke 
oproep nog een aantal maal ter sprake zal komen, zal deze toch geen centrale rol krijgen in 
deze scriptie. In de eerste plaats diende het ter keuze van de chronologie.   
 
Eens de keuze voor deze onderzoeksvragen gemaakt was, kwam de volgende – voor de hand 
liggende, vraag op het voorplan: welke casus en bronnen lonen zich nu het best voor een 
dergelijke studie? De keuze van de bron was snel gemaakt: volgens Dujardin zouden 
dergelijke inzichten enkel te destilleren zijn uit de persoonlijk briefwisseling van 
missiezusters.3 De casus was echter moeilijker te bepalen. In eerste instantie werd gedacht 
aan de Gentse congregatie van ‘De zusters van liefde van Jezus en Maria’. Door de goede 
staat van het archief, en zeker van het bescheiden ‘missiecorrespondentie’, werd deze 

                                                           
1
 C. Dujardin, “Gender: een beloftevolle invalshoek voor de studie van missie en zending”, In: Trajecta, 12 

(2003), p. 275 - 277. 
2
 R. Christens, Terra incognita, 75 jaar annuntiaten in Afrika, Heverlee, Annuntiaten, 2006, p. 34. 

3
 C. Dujardin, Art. Cit., p. 292. 
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communauteit echter al in menig onderzoek betrokken.4 Er werd in overleg met mijn 
promotor dan ook besloten om voluit voor een andere casus te gaan. Deze zoektocht was 
echter geen sinecure: in België vinden immers niet veel kloosterarchieven met een degelijk 
bewaard bescheiden ‘missiecorrespondentie’ terug. Op aanraden van het KADOC werden 
uiteindelijk contacten met de ‘Congregatie van het Heilig hart van Maria van Berlaar’ gelegd. 
Een eerste aftastend gesprek met de reeds aangehaald hoofdarchivaris, Zuster Veriana, 
bleek positief. Aangezien deze archiefdocumenten nog geen honderd jaar geklasseerd waren 
– hetgeen de wettelijke bepaalde tijd ter bescherming van de privacy is, moesten we haar 
toestemming krijgen om met deze bronnen aan de slag te mogen gaan. Deze werd ons zeer 
makkelijk verleend waardoor de casus bepaald was en het eigenlijke onderzoek kon starten. 
Hoewel we keuze hadden tussen drie missiegebieden, kozen we voor de correspondentie uit 
de missieposten van Congo.     
 
Samenvattend kunnen we de essentie van deze scriptie dus als volgt omschrijven: een 
genderstudie waarbij we ons de vraag stellen of we gedurende de periode 1910 – 1960 een 
stijgend zelfbewustzijn zien opduiken bij de zuster van Berlaar die hun missieapostolaat 
actief vorm gaven in Congo. Om dit doel te bereiken zullen we de briefwisseling van deze 
missionarissen analyseren. Hiervoor gaan we echter eerst na of we in het algemeen een 
toegenomen agency kunnen herkennen bij religieuze vrouwen.  
 
Om al de bovengeschetste vragen te beantwoorden, hebben we deze eerste bundel op 
volgende manier ingedeeld. Deel I behandelt een breed theoretisch kader. Ter inleiding en 
tevens als later vergelijkingspunt, schetsen we eerst de algemene geschiedenis van de 
congregatie van Berlaar alsook de evolutie van diens algemeen bestuur en interne 
organisatie. Hierna gaan we in op de titelvraag: zijn religie en vrouwelijke agency werkelijk 
onverzoenbare begrippen? Of is de situatie complexer? We sluiten dit deel ten slotte af met 
een methodologisch voorstel om een onderbouwde genderstudie op ons topic te kunnen 
toepassen. 
Deel II behelst het eigenlijke onderzoek en het kreeg dan ook de titel ‘Op zoek naar een 
stijgend zelfbewustzijn…’ mee. Hierin starten we opnieuw met een methodologisch kader, zij 
het nu eerder discoursanalytisch en linguïstisch geïnspireerd. Vervolgens schetsen we op 
drie afzonderlijke niveaus de missiegeschiedenis. Als eerste geven we een algemeen 
(Afrikaans – Congolees) overzicht, als tweede één specifiek toegepast op Berlaar en tot slot 
een, op bronnen geïnspireerd, overzicht van de verschillende Berlaarse missieposten. Met 
deze brede contextsetting is het dan mogelijk geworden om in te gaan op de tweede vraag: 
merken we tussen 1910 en 1960 dat de missiezusters op de één of andere manier een 
stijgend zelfbewustzijn krijgen? Aangezien we met ons bronnencorpus toegang hebben tot 
interessante vergelijkingspunten, hebben tot slot ook nog twee uitgegeven brievenbundels 
geanalyseerd.    

                                                           
4
 Getuige hiervan zijn onder andere volgende scripties: S. De Bruyn, Bruiden van God: een algemeen profiel van 

de zusters missionarissen van de orde van de zusters van Liefde van Jezus en Maria in Brits-India aan de hand 
van hun briefwisseling: 1896-1904, Gent (onuitgegeven masterscriptie UGent), 2009, 112 p. (promotor: L. 
François). & M. Aerts, De Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Congo: een studie van hun leef- en 
denkwereld aan de hand van hun briefwisseling (1891-1900), Gent (onuitgegeven licenciaatsverhandeling 
Ugent), 2000, 2 dln, s.p. (promotor: L. François). & N. Verhoeven, De Zusters van Liefde van Jezus en Maria in 
Kongo: een studie van hun ervaringen tijdens de woelige jaren van de onafhankelijkheid (1955-1965), Gent 
(onuitgegeven Licenciaatsverhandeling Ugent), 2003, 203 p. (Promotor L. François.). 
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Deel III, op het einde van deze bundel, bevat tot slot nog alle bijlagen: grafieken, 
diagrammen, kaarten, afbeeldingen, fichesteekkaarten van de verschillende vrouwelijke 
auteurs, lijsten van vertrek en overzichten van de algemeen oversten, missievicarissen en 
geestelijke directeurs die van tel zijn voor mijn onderzoek.  
Bundel 2 is een uitgave van alle bronnen. Waarom we ervoor geopteerd hebben de bronnen 
uit te geven, wordt later nog aangehaald. Wel kan er nu reeds op gewezen worden dat dit 
met instemming van de zusters gebeurde.     
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Deel I: Theoretisch kader 

1. Algemene ontstaansgeschiedenis van de Congregatie van het 
Heilig Hart van Maria van Berlaar. 

 

Alvorens in te gaan op het theoretische kader van deze scriptie, behandelen we zoals gezegd 
– bij wijze van inleiding, de algemene geschiedenis van de door ons gekozen casus. Hierbij 
behandelen we de periode 1722 – 1957. Deze keuze om de scriptie hiermee te starten is 
gerechtvaardigd aangezien we in volgend deel zo veel mogelijk de link zullen trachten te 
leggen tussen theorie en Berlaarse praktijk. Als structurele basis voor dit onderdeel van de 
scriptie werd gebruik gemaakt van de studie van Seghers, Dujardin, Kwanten, Quaghebeur 
en De Maeyer: ‘150 jaar zusters van het heilig hart van Maria van Berlaar.’1 Zoals de titel 
reeds deed vermoeden, kwam dit werk tot stand ter ere van het jubileum van de 
congregatie. Een bepaalde kritische zin zal dan aan de dag moeten worden gebracht om alle 
beschreven (en vooral onbeschreven) fenomenen naar waarde te schatten. Dit gezegd zijnde 
is het mogelijk geworden om de historische evolutie van het klooster van naderbij te gaan 
bekijken.   
 
Zeer algemeen kunnen we stellen dat de ontstaansgeschiedenis van de congregatie – op zijn 
minst gezegd, een opmerkelijke verhaallijn vertoont. De eerste wortels vinden we reeds in 
het midden van de 18de eeuw, de officiële oprichting vindt pas een eeuw later plaats 
(omstreeks 1845). Een spontaan ontstane gemeenschap van vrome vrouwen vormde de 
basis van de latere congregatie. Onder invloed van de kerkelijke reveil van de eerste helft 
van de 19de eeuw, die een reactie was op de antireligieuze uitwassen van de Franse 
Revolutie, merken we dat de communauteit in deze periode langzaam maar zeker evolueert 
naar een gedisciplineerde religieuze kloostergemeenschap.2  
 
Aanvankelijk woonden er achter de Sint-Pieterskerk van Berlaar slechts vijf geestelijke 
vrouwen. Deze hielden zich voornamelijk bezig met basisonderwijs voor de meisjes van het 
dorp en het verzorgen van hulpbehoevenden. Reeds in deze vroege periode slaagden zij erin 
om een geestelijke leider aan te stellen: pastoor Haes. Naarmate de tijd verstreek volgden zij 
steeds meer en meer de strikte kloosterregels van Augustinus, dit met maar één doel voor 
ogen: de erkenning van hun gemeenschap als een diocesane congregatie. Hun allergrootste 
verlangen werd uiteindelijk werkelijkheid op 14 maart 1845: het aartsbisdom stemde in met 
de officiële oprichting. Een nieuwe congregatie, zijnde  “De zusters van het heilig hart van 
Maria van Berlaar” werd officieel geboren.3 In wat volgt bekijken we dit alles in meer detail.  
 
 
 
 

                                                           
1
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, 150 jaar zusters van het heilig hart van 

Maria van Berlaar, Leuven, KADOC, 1995, 287 p. 
2
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 16. 

3
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 17. 
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A. De zusters van Berlaar als vrucht van de katholieke reveil: 1722 – 

1886. 

 
De eerste aanzetten voor het ontstaan van de Berlaarse congregatie vinden we niet in 
Berlaar zelf maar in Gestel, een klein dorpje zo’n drie kilometer ten noordoosten van het 
centrum van Berlaar. Het was hier dat de charismatische Gestelse pastoor en deken van het 
district Lier, Ambrosius Van den Bosch, op 19 maart 1722 een “Vergaderinge van eenige 
godtvreesende dochters, dewelcke wensen den heere getrouwelyck te dienen tot het eynde 
haers levens door bidden, lesen en werken naert exempel van d’ eerste christenen, wiens 
regel was het heilig evangelie.” instelde. Men vertrouwde hen het onderhoud en versieren 
van de parochiekerk toe, alsook het leren lezen, schrijven, naaien en ‘vroom leven’ van jonge 
meisjes uit het dorp.4 Hijzelf hield de geestelijke leiding stevig in handen, dit onder andere 
door het alleenrecht op het aanwerven of ontslaan van leden van de vergadering. Dit laatste 
kon onder andere door het begaan van ‘opmerkelijke fouten’ of door het zaaien van 
tweedracht. De praktische leiding overhandigde hij echter wel aan zijn huishoudster, 
Elisabeth Wouters.  
 
Het overlijden van Van den Bosch in 1726 betekende echter een terugval voor de 
gemeenschap. Datzelfde jaar werden onder andere de onderwijsactiviteiten 
teruggeschroefd en niet veel later werd zelfs geëist de vergadering te ontbinden na een 
klacht voor het bezitten van Jansenistische literatuur. Toch bleek de nogal bazige Elisabeth 
wouters, de feitelijke ‘overste’, niet van plan om aan dit gebod gehoor te geven. Op die 
manier bleef de vergadering de facto in voege, zij het wel met een meer geheim karakter. 
Het was zo dat men het catechismusonderricht niet staakte, maar men behoedde zich wel 
voor het aannemen van een publiek karakter.5 Tot een officiële afschaffing vanuit het 
kerkelijk apparaat is het echter nooit gekomen, dit voornamelijk doordat de mannelijke 
verantwoordelijken het niet eens raakten over de al dan niet positieve impact van de 
dochters op de Gestelse parochie. Na inmenging van de wereldlijke overheid zal de 
gemeenschap echter wel – tijdelijk, verdwijnen. Op 10 april 1736 volgde de officiële akte van 
ontbinding. Deze benadrukte dat men de vestingplaats moest verlaten en dat men niet 
langer met meer dan twee mocht samenwonen. De akte hield ook een clausule in die de 
oprichting van een nieuwe Gestelse congregatie onmogelijk maakte.6 Petronella Van Hove 
en Maria Scheirs wouden hun gemeenschappelijk leven echter niet opgeven en trachtten dit 
voort te zetten binnen de grenzen van de akte van ontbinding. Ze verhuisden richting Berlaar 
onder de bescherming ‘dat ze met niet meer dan twee mochten samenleven’. Hierbij 
werden zij gesteund door de priester van Berlaar, pastoor Struve, die een rol voor hen zag 
weggelegd in het parochiaal meisjesonderwijs. Zij focusten zich hier voornamelijk op 
handwerk en catechismusonderricht. De communauteit kon in de volgende decennia 

                                                           
4
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 19. De klemtoon op onderwijs, 

kwam er voornamelijk door het in gebreke blijven van de oorspronkelijke verantwoordelijke: zijn koster Walter 
Van Rompay – wiens aanstelling op zich al een voer was voor controverse.  
5
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het probleem voornamelijk dat Pastoor Van den Bosch geen aanvraag ‘ter oprichting’ had gedaan bij de 
toenmalige vorst. Op deze manier werd het ontstaan van de vergadering als onwettig beschouwd. Hoewel dit 
eveneens voorviel bij andere gemeenschappen en dat dit vaak in der minne kon worden geregeld (de vorst gaf 
dan zijn toestemming achteraf), bleek het voor deze gemeenschap niet mogelijk om op deze soepele houding 
te kunnen rekenen.  
6
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 22. 
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geleidelijk aangroeien: einde 18de eeuw bereikte men opnieuw de kaap van zes leden.7 Dit 
was echter niet van lange duur: omstreeks 1820 blijven er hiervan maar drie meer over. 
 
Over de periode tussen het Franse en Hollandse bewind (tussen 1794 en 1830) is niet veel 
bekend wegens de afwezigheid van bronnenmateriaal. Toch mogen we er van uitgaan dat in 
deze periode niets fundamenteels veranderde: hoewel tijdens de Franse bezetting alle 
kloosters en abdijen werden afgeschaft, paste men een uitzondering toe voor congregaties 
met een onderwijzend karakter. Deze uitzonderingsmaatregel werd, vanzelfsprekend, goed 
onthaald bij de leden van deze gemeenschap.8   
 
Hoewel spiritualiteit al van in den beginne een centraal kenmerk was, zou het niet correct 
zijn om van ‘kloosterlingen’ te spreken: de oorspronkelijke gemeenschap kende namelijk een 
eenvoudiger en opener karakter.9 Zo legde men bijvoorbeeld geen geloften af of kende van 
geen enkele vorm van clausuur. Eveneens was er in deze beginperiode hoegenaamd geen 
sprake van een strikte leefregel, hetgeen echter vaak voor wanorde zorgde. Pas met de 
komst van pastoor Haes (eind jaren 1830) gooide men het over een andere boeg. Men 
voegde een vast dagschema in waardoor men een evenwicht vond in de eertijds 
ongeordende mix van gebed, apostolaat, ascese en ontspanning.10 Op die manier ging men 
nauwer aanleunen bij het kloosterleven en verhoopte men na verloop van tijd een 
bisschoppelijke erkenning op zak te kunnen steken. Na het, op bisschoppelijk verzoek, 
aanpassen van deze levenswijze ging alles vrij snel, zodanig dat men reeds in 1857 de eerste 
statutaire bepalingen ziet opduiken. Hierin werden onder andere de rol van de moeder-
overste en de geestelijk overste bondig omschreven.  
 
Vrijwel meteen profileerde de communiteit zich op het terrein van het gemeenschapsleven 
en de spiritualiteit. Concreet stonden volgende kenmerken centraal: ten eerste nam men 
een contemplatieve manier van leven aan, waardoor men ook meteen meer gesloten werd 
ten opzichte van al het ‘wereldse’. Ten tweede stonden niet alleen de regels van Fransiscus 
en Augustinus centraal, maar hechte men ook veel belang aan de sermoenen van Haes – de 
ondertussen aangestelde geestelijke overste.11 Hij focuste hierin voornamelijk op 
ootmoedigheid (of nederigheid), dienstbaarheid en offerzin. Om enerzijds een ‘volmaakt 
christelijk leven’ te leiden en anderzijds ‘dichter bij God te komen’, legde men eveneens sterk 
de nadruk op de geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid.  
Met deze eerste gelofte bedoelde men overigens niet alleen een strikte gehoorzaamheid 
aan moeder overste – waarover later meer, maar ook aan ‘de regel’. Sinds 1855 werd men 
zo bijvoorbeeld geacht om in het bijzijn van anderen deel te namen aan het schuldkapittel 
waarna men vervolgens allen de penitentie moest aanhoren. Dit beoogde zowel de 
boetedoening als de nederigheid in de hand te werken. Met hetzelfde doel werd men ook 
geacht om vier maal per jaar te gaan biechten.  
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 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 23. 

9
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 23. 

10
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 24. 

11
 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 29. Bij een contemplatieve 

orde wordt onder andere de notie van ‘stabilitas loci’ hoog in het vaandel gedragen. 



16 
 

Door het instellen van de gelofte van armoede kwam er een einde aan het persoonlijk bezit 
van de zusters. Men collectiviseerde alle eigendommen, hetgeen vervolgens onder bestuur 
van de overste kwam te staan. In navolging hiervan werden ook alle lonen die men verkreeg 
uit persoonlijke arbeid – hetzij als onderwijzeres hetzij als ziekenverpleegster, overgemaakt 
aan de congregatie. Evenzo voor giften van familie of vrienden. Deze keuze voor soberheid 
ziet men tot slot ook weerspiegelt in de uniforme kledijvoorschriften, de inrichting van het 
klooster en de voeding.12 
 
Tot slot verbond men zich tot in de eeuwigheid aan Jezus Christus, dewelke zij als hun 
hemelse bruidegom beschouwden. Hiermee beloofde men ook meteen om ‘de zuiverheid 
der engelen’ nooit in het gedrang te brengen. Men vertaalde dit als volgt: de wereld is zondig 
en slecht, een plaats vol onrust en gevaren. Binnen de muren van het klooster kon men 
veiligheid vinden, het was ook op die manier dat men het kloostergebouw niet mocht 
verlaten zonder toestemming van de overste. Op het zelfde niveau trachtte men ook van 
contacten met niet-religieuzen te vermijden. Het is zelfs zo dat ook schriftelijk de 
communicatie met de buitenwereld bemoeilijkt werd: de overste las alles na, alvorens deze 
naar de bestemmeling kon worden doorgezonden. Hoe dan ook moet men in het 
achterhoofd houden dat het bovengenoemde slechts een theoretisch kader is, waarbij men 
meteen ook moet opmerken dat de dagdagelijkse praktijk andere noden stelden. Zo zien we 
dat door de keuze voor een onderwijzend en verzorgend apostolaat, contacten met de 
buitenwereld onontbeerlijk waren.13 
 
Omstreeks 1855 trachtte men de Berlaarse congregatie te disciplineren en te conformeren 
met de strenger wordende kerkelijke normen. Getuige hiervan is de toenemende controle 
op de naleving van de stilzwijgendheid, alsook de grotere nadruk die men legde op het 
‘gemeenschappelijk leven’. Het overwicht van de regel van Augustinus werd op die manier 
groter ten opzichte van deze van Fransiscus. In het zog hiervan konden de negen eerste 
zusters in de plaatselijk kerk eeuwig geprofest worden. Dit gebeurde op 2 juli 1857.14 
 
De uitbouw van het ledenbestand gebeurde in de eerste decennia traag maar gestaag. 
Tussen 1845 en 1885 loopt het aantal zusters op die manier op van 5 tot 33, hierbij kunnen 
we een duidelijk regionaal profiel onderscheiden. Ter illustratie verwijs ik hiervoor naar 
grafieken 1 en 2 in bijlagen, achteraan dit werk. Hierbij valt op dat de beginperiode 
gekenmerkt wordt door een zeer minieme groei: slechts 8 zusters in 20 jaar.15 Hoewel de 
hierop volgende periode  een hogere kwantitatieve aangroei kende, kunnen we pas na de 
eerste schoolstrijd (1878 - 1884) van een definitieve doorbraak spreken. Dit is niet geheel 
onlogisch: door de mobilisering van de katholieke menigte voelden ook meer en meer 
vrouwen zich geroepen om in te treden in een congregatie. Dit was niet anders voor de 
zusters van het heilig hart van Maria. Parallel met de kwantitatieve veranderingen die de 
congregatie onderging, merkten we ook een kwalitatieve: in de periode 1860 – 1881 daalt de 
gemiddelde leeftijd zowat veertien jaar (van 46 naar 32 jaar). Waar de gemiddelde 
intreedleeftijd voordien nog tussen de 22 en 29 jaar lag, stellen we vast dat na 1880 deze 
met bijna tien jaar daalt. Veelzeggend is het gegeven dat van de 104 nieuwelingen in 1881, 
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zowat een derde jonger is dan achttien.16 Hierbij valt eveneens op dat zowat driekwart van 
alle zusters afkomstig zijn van de Antwerpse Kempen – dit voedde trouwens het regionale en 
landelijke karakter van de congregatie. De overige 25 % werden ingevuld door twaalf 
percent inwijkelingen van Brabant en – opmerkelijk, 12 percent Nederlanders. Deze laatste 
groep kan men wellicht verklaren door het groeiende antiklerikale klimaat aldaar.17 Ook het 
sociale vlak was vrij afgetekend: 63 % was afkomstig uit een agrarisch milieu, 19 % uit de 
industrie en ambachten en 7 % van de zusters hun vader was handelaar. De overige 4 % 
werd ingevuld door bediendefamilies. Door het stijgende ledenaantal kon de congregatie 
zich ook meer en meer gaan concentreren op de gekozen apostolaatkeuzes: onderwijs en 
verzorging. 
 
We kunnen aldus stellen dat omstreeks 1880 de fundamenten voor een zelfverzekerde, 
actieve congregatie grotendeels geconsolideerd waren. Niet alleen was het bestuurlijk kader 
uitgebouwd, eveneens had men op geestelijk vlak duidelijk voor de regel van Augustinus 
gekozen. Toch blijkt de combinatie van een contemplatief model en een actief apostolaat  in 
de beginperiode voor sommige zusters een moeilijke zaak.  
 

B. De bevestigende weg naar expansie: 1886 – 1920. 

 
Rond de eeuwwisseling bemerken we een spectaculaire doorbraak van de congregatie. Zo 
nemen niet alleen de ledenaantallen enorm toe maar kan men zich ook vestigen als vaste 
waarde in het landbouwonderwijs voor meisjes. Hiernaast verruimd men ook de horizonten: 
men richt missieposten op in Congo (1899), Brazilië (1907) en Denemarken (1911). Dit alles 
wel in respectievelijke samenwerking met de Norbertijnen van Tongerloo, de Norbertijnen 
van het Park (nabij Heverlee) en de missionarissen van Averbode. De veranderingen in de 
interne organisatie en het dagdagelijkse leven staan met deze indrukwekkende groei van 
activiteiten onlosmakelijk in verband.18  
 
De toename van de vrouwelijke religieuze roepingen loopt als een rode draad door zowat 
alle religieuze stichtingen in het derde kwart van de 19de eeuw. In België alleen constateren 
we dat tussen 1808 en 1900 het aantal zusters oploopt van 1 617 naar 31 155. Percentueel 
komt dit overeen met een groei van 35 naar 69 percent van het totale aandeel religieuzen. 
Ook bij de zusters van Berlaar zien we deze trend bevestigd.19     
 
Het 35-jaar durende interval van 1885 tot 1920 kenmerkt zich door de explosie van het 
ledenaantal: hun aantal loopt op van 33 naar 317. Relatief gezien komt dit neer op een 
vertienvoudiging. Bepalend hiervoor was zeker, zoals reeds aangehaald, de mobiliserende 
kracht van de schoolstrijd. In de eerste vijf jaren volgend op deze krachtoefening zien we 
ongeveer een verdubbeling van het aantal geprofeste zusters. Zoals reeds hiervoor 
aangestipt daalde de gemiddelde intredeleeftijd drastisch: dit tot net geen 20 jaar.20  
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Toch dienen we de grootste relatieve groei te plaatsen tussen 1890 en 1910: 180 zusters 
traden toe, hetgeen hun totale aantal op 225 bracht. Opmerkelijk is wel dat uit de studie van 
Tihon blijkt dat de groeivoet van de zusters van Berlaar 125 percent bedraagt voor de 
periode 1890 – 1910. 21 Dit is ver boven het Belgische gemiddelde van 25 percent. Hierdoor 
kreeg de congregatie onder andere een jong profiel: om en bij de 80 percent van de zusters 
in die periode telden minder dan 40 levensjaren.  In 1895 daalde de gemiddelde leeftijd zelfs 
tot 32  jaar.22  
Toch hadden de cijfers nog beter kunnen zijn. Tussen 1896 en 1904 moeten we namelijk een 
kleine terugval erkennen: een heel aantal jonge – vaak gediplomeerde, zusters traden 
namelijk uit. Mogelijk kan men dit in verband brengen met het verstrengen van de 
voorschriften van 1895, hoewel dit slechts een hypothese is.  
Deze exponentiële groei kwam omstreeks 1910 echter ten einde. Men bleef wel nieuwe 
zusters aantrekken, maar het gemiddelde aantal intredingen nam ieder jaar af, tot slechts 
een povere 14 in 1915.23 Reden hiervoor was voornamelijk het afnemend aantal jonge 
intredingen. Hierdoor bekwam men meteen ook een meer piramidale leeftijdsverdeling: 
waar voorheen 80 percent nog jonger dan 40 was, liep dit in 1920 terug tot 66 percent. 
Eveneens nam de sterftegraad verder af, steeg de leeftijdsverwachting en kon men met een 
gemiddelde leeftijd van 37 jaar zichzelf nog steeds een jong en dynamisch profiel 
aanmeten.24 Voor een overzicht van het aantal zusters in de periode 1885 – 1920 en een 
overzicht van het aantal intredingen in dezelfde periode, verwijs ik graag naar grafiek 3 en 4 
in bijlage.   
 
De geografische en sociale rekruteringsbasis bleef echter in essentie overwegend dezelfde, 
hoewel we toch een belangrijke mate van diversiteit zien opduiken. Dit betekent dat 
hoofdzakelijk agrarische families uit de Antwerpse kempen voor de aanwas van het klooster 
zorgden, maar dat het aandeel Noord-Brabanders en Zuid-Limburgers steeg in de loop der 
tijd. Dit laatste zien we voornamelijk gebeuren onder impuls van het oprichten van almaar 
meer bijhuizen in deze streken. Dit model, waarbij een gemeenschap  voornamelijk met 
intreden te maken krijgt vanuit de regio waar het zich bevind, wordt door Claude Langlois 
theoretisch uitgediept in zijn concept van ‘autorekrutering’.25 Kenmerkend voor deze 
filosofie is dat men elke overschot aan middelen en personeel bij voorkeur investeerde in de 
eigen regio. Dit had een dubbel doel: enerzijds speelde men in op de lokale noden, 
anderzijds vergrootte men dus de rekruteringsbasis. Nieuwe bijhuizen moesten bij deze 
helpen voor de naambekendheid. Hierbij was van groot belang dat de regio rondom de 
huizen gekenmerkt werd door een hoge mate van homogeniteit en religieuze vitaliteit.26 
Percentueel vertaalt dit zich voor de periode 1890 – 1920 in volgende verdeling: 57 percent 
van de roepingen was terug te brengen tot de Antwerpse Kempen, 20 percent tot Brabant 
en 10 percent tot Limburg. West- en Oost-Vlaanderen stonden tot slot elk in voor een kleine 
3 percent. 27 Een eerste opmerkelijke wijziging zien we na Wereldoorlog I: de eerste 
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roepingen uit Denemarken en Latijns-Amerika laten zich opmerken. Deze trend zal gestaag 
doorgaan in de volgende decennia waardoor dit het aloude rekruteringpatroon op zijn eigen 
manier zal gaan beïnvloeden.    
 
Ook sociaal gezien blijft de rekruteringsbasis vrijwel identiek, hoewel we ook hier een trend 
naar diversificatie moeten onderkennen. Hoewel de landbouw in 1920 slechts garant stond 
voor twintig percent van de tewerkstelling, behelsde deze toch net iets meer dan de helft 
van de sociale afkomst van de leden van de congregatie: 52 percent. Dit verlies ten opzichte 
van de vorige periode werd deels opgevangen door een stijgend aantal zusters met een 
industriële of ambachtelijke achtergrond (25 percent) , met een bedienden of ambtenaren 
achtergrond (15 percent) en in mindere mate door zusters uit een handelaarmilieu (7 
percent). 
 
Uit al het voorgaande is aldus mogen blijken dat in de periode 1886 – 1920 het landelijke en 
regionale profiel van de congregatie eerder bevestigd dan gewijzigd werd.28 Ter verklaring 
kan men het systeem van Langlois inroepen, hoewel we in zijn systeem ook de rollen van 
oorzaak en gevolg mogelijk kunnen omdraaien. 
 
Hoewel deze evolutie het tegendeel laat vermoeden, ging  aan de  toetreding tot deze 
congregatie een strenge selectie vooraf. Zo onderzocht men steevast de familiale afkomst, 
moest men een doopakte of eventueel een aanbeveling van één of andere parochiepriester 
kunnen voorleggen. Men eiste van iedere nieuw toegetreden zusters eveneens een 
bruidschat, afhankelijk van de financiële draagkracht van de familie.29 
Veralgemeend kunnen we drie perioden onderscheiden die een officiële toetreding tot de 
congregatie voorafgingen: het postulaat, het noviciaat en de professie. Het eerste diende als 
een soort kennismaking met het klooster, de regels en de leefomstandigheden. Men dit 
beschouwen als een praktische introductie zonder veel religieuze vorming. Het noviciaat 
werd voorafgegaan door een afzondering van drie dagen waarna ritueel het ‘werelds kleed’ 
werd ingeruild voor een ‘spiritueel kleed’. Men kan het beschouwen als proefperiode en een 
nederigheids- en gehoorzaamheidstraining. Het was voornamelijk met dit laatste in het 
achterhoofd dat novicen werden ingeschakeld voor de praktische activiteiten van het 
klooster. Door het belang dat men hechtte aan vorming genoot de novicemeesters een groot 
aanzien binnen de congregatie. Aan de professie moest eerst een gunstige stemming van de 
medezusters voorafgaan. Hierna kon men dan officieel geprofest worden in de aanwezigheid 
van familieleden. Sinds 1893 ging aan de eeuwige professie een tijdelijk vooraf. De 
tijdspanne tussen beide professies kan worden teruggebracht tot een gemiddelde van vijf 
jaar, op die manier kon men meer inzetten op religieuze vorming. Opmerkelijk is wel dat van 
deze regel werd afgeweken voor missiezusters die naar hun posten moesten vertrekken: 
hierbij kon deze vormingsperiode willekeurig worden ingeperkt.30  
 
De periode rond de eeuwwisseling bracht echter niet enkel evoluties voort op het vlak van 
rekrutering. Eveneens moest men keuzes maken op het vlak van spiritualiteit en dagelijks 
leven, dit door het groeiend aantal activiteiten waarmee men zich inliet.31  
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Contemplativiteit bleef steeds de norm, zij het dat men dit anders moest gaan definiëren 
omwille van de actieve apostolaatgedachte. Men stelt dan ook dat men enkel met de 
buitenwereld in contact mocht komen, als dit strikt noodzakelijk was en de overste hiervoor 
haar toestemming gaf. Centraal stond ook nog altijd het zondebesef (denk aan het vroegere 
schuldkapittel), de ascese, de boete en afzondering. Geestelijke volmaaktheid bleef steeds 
het na te streven ideaal. Boetedoening en fysieke zelfkastijding werden als de voornaamste 
middelen gezien om dit doel te bereiken. Het was in navolging van deze filosofie dat de 
zusters elke week zeker één dag doorbrachten in algemene boete.32 Zoals reeds gesteld nam 
ook de stilzwijgendheid een grote rol in binnen de spiritualiteitgedachte. Op te merken valt 
wel dat deze vormen van ‘onthechting van het aardse’ in deze periode enige trekjes van een 
eschatologische visie met zich meedragen.33      
 
Toch bleek dit alles moeilijk houdbaar in combinatie met de keuze voor een actievere rol die 
men wou opnemen in de wereld, dit zowel in binnen- als buitenland. Naar het einde van de 
jaren 1910 zien we zo dat een eerder praktische religiositeit zijn intrede doet bij de zusters 
van Berlaar. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de maandbrieven van moeder-overste Angela dat 
voornamelijk de scherpe kantjes van het contemplatieve model, zijnde harde vormen van 
vasten en onthechting, langzaamaan verdwijnen.34 God was niet langer een te vrezen 
persoon, maar eerder een liefhebbende vaderfiguur. 
  
Aangezien één van dé belangrijkste veranderingen van deze periode het besluit voor een 
buitenlandse apostolaat is geweest, zullen wij deze in een volgende sectie van deze scriptie 
in meer detail bespreken. Hoe dan ook zien we dat zowel dit laatste gegeven als alle 
bovenstaande veranderingen hebben bijgedragen tot een sterker zelfbewustzijn en de 
ontwikkeling van een duidelijk congregatieprofiel.  
 
We kunnen dus besluiten dat in de periode 1886 – 1920 de communauteit van een 
kleinschalige en relatief geïsoleerde gemeenschap naar een expanderende congregatie 
evolueerde. Zo werd men niet alleen actief in meerdere apostolaatdomeinen, maar breidde 
men ook haar actieradius uit. Hierdoor verkreeg men naar de buitenwereld toe, een 
duidelijkere en meer uitgesproken identiteit.35  
 

C. Belangrijkste tendensen van de periode 1920 – 1957. 

 
Zoals grafieken 5 en 6 van de bijlagen tonen, merken we dat het aantal zusters tussen 1920 
en 1957 verdrievoudigde. Het absolute hoogtepunt van het ledenaantal volgt niet veel later. 
Omstreeks 1962 telt de congregatie maar liefst 944 geprofeste leden. Deze groei is 
voornamelijk te danken aan de hoge intredecijfers en het geringe aantal uittredingen. Met 
gemiddeld 36 intreden per jaar is de subperiode 1929 - 1936 de meest vruchtbare. Hoewel 
de congregatie in het interval 1941 – 1957 nog steeds groeit, bemerken we relatief gezien 
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toch minder intredingen. Absolute dieptepunt was, niet verwonderlijk, het jaar 1940. Hier 
zaten de oorlogsomstandigheden natuurlijk voor veel tussen.  
 
Over de gehele periode ’20 – ’57 daalt de gemiddelde leeftijd binnen de congregatie. De 
verklaring moet men waarschijnlijk zoeken in de vlotte en natuurlijke doorstroom van de 
onderwijsinstellingen richting klooster.36  
 
Op langere termijn zien we dat het interval 1951 – 1960 de laatste positieve groeivoet zal 
voortbrengen. Opmerkelijk is toch het verschil met de andere perioden. Waar dit relatief 
groeicijfer tussen 1891 – 1920 maar liefst 608 percent bedroeg, zakt dit tussen 1920 en 1957 
weg tot 192 percent. Uiteindelijk zal de relatieve groei tussen ’51 en ’60 slechts acht percent 
bedragen.  Na 1960 zien we voor het eerste een afname in het ledenaantal met dertien 
percent.37 Opmerkelijk is wel dat deze cijfers relatief gezien nog vrij positief waren. Dit kwam 
voornamelijk omwille van het hoge aantal Braziliaanse intredingen. Hiernaast was ook het 
aantal uittredingen gemiddeld laag. Tot 1950 traden zo gemiddeld maar 1.2 zusters uit. In 
1955 zou dit wel op lopen tot zeven. Deze negatieve trend zou zich niet meer ombuigen.38  
 
Net zoals in de vorige periode zien we dat het systeem van autorekrutering in voege blijft. 
De wisselwerking tussen inplanting van de huizen enerzijds en  rekrutering anderzijds volgt 
de evolutie van de geografische herkomst van de zusters. Toch merken we hierin een 
belangrijke evolutie: hoe langer hoe meer wordt er uit de missiegebieden gerecruteerd. 
Zoals reeds even aangeraakt, waren voornamelijk de Braziliaanse posten hiervoor 
verantwoordelijk. Hun aandeel loopt van negen percent tussen 1921 -1930, naar 26 percent 
tussen 1941 – 1950, tot maar liefst 43 percent in het daaropvolgende decennium.39 In België 
zien we dat voornamelijk Limburg een groter aandeel van de intredingen voor zijn rekening 
neemt. Dit percentage loopt tussen 1950 en 1960 zelfs op tot twintig percent. Brabant en 
Antwerpen zakten evenredig, de andere provincies bleven verwaarloosbaar. Deze kentering 
kan voornamelijk verklaard worden door het religieus dynamisme van de provincie Limburg. 
Dit zorgde namelijk voor een voedingsbodem waarbij een wisselwerking tussen stichtingen 
en apostolaatwerk een vruchtbare mix kende.40  
 
Ondanks deze regionale evoluties, merken we dat de sociale afkomst van de zusters 
nagenoeg dezelfde bleef maar opnieuw aan diversificatie won. Meer dan de helft van de 
zusters, 54 percent om precies te zijn, was in de periode 1920 – 1957 nog steeds afkomstig 
uit een ruraal en agrarisch milieu. 23 percent had banden met arbeidersmilieus, negen 
percent kwam uit een bediendefamilie en handel vertegenwoordigde acht percent van het 
totaal. Met slechts één percent bleven de vrij beroepen zwaar ondervertegenwoordigd.41    
  
Hoewel al het voorgaande het tegendeel zou doen verwachten, zien we dat tussen 1920 en 
1960 de aangroei van de verschillende stichtingen vertraagde. Hun aantal nam in deze 
periode wel nog van 39 tot 53 toe. Zeven van deze stichtingen waren actief in het onderwijs, 
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vijf in de verzorgingssector en twee in het dienstbetoon. Eens na 1960 zou het aantal 
bijhuizen snel dalen. Voornamelijk deze met een onderwijzende taak leken het moeilijk te 
hebben om te blijven bestaan. Eenzelfde dynamiek zien we trouwens ook in de 
missiegebieden. Hetzelfde interval zorgde daar voor een stijging van dertien naar 33 
omstreeks 1960, waarna hun totaal opnieuw daalde.42  
 
De periode 1920 – 1957 was ontegensprekelijk een periode van hoogconjunctuur. Qua 
ledenbestand werd de congregatie zo één van de grootste vrouwelijke van het land. hierbij 
bleef men echter wel het agrarische karakter behouden.43      
 
Om al de geschetste tendensen nog eens samen te vatten, zijn er in de bijlagen een viertal 
grafieken genomen die een duidelijk overzichtsbeeld moeten mogelijk maken. Het betreft 
hier de grafieken 7 tot en met 10 waarbij over de periode 1845 – 1995 gekeken wordt naar 
de evolutie van de kloosterbevolking, de evolutie van de in- en uittredingen, de gemiddelde 
leeftijd en de gemiddelde intredeleeftijd.  
 
Zoals de aandachtige lezer reeds heeft kunnen opmerken, is in het voorgaande betoog geen 
gewag gemaakt van de verschillende leidersfiguren en hun verantwoordelijkheden. Er is dan 
ook bewust gekozen om dit in een volgend, apart deel van de scriptie te behandelen. Deze 
keuze valt te legitimeren door het belang die deze gegevens verder in deze scriptie zullen 
spelen.     
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2. Evolutie van het algemeen bestuur en de interne organisatie. 
 

In wat volgt trachten we de evolutie van de interne organisatie en het algemeen bestuur van 
de Congregatie van het Heilig Hart van Maria van Berlaar te schetsen. Aangezien het 
theoretische kader wordt bepaald door de contouren van een uitgewerkte genderstudie, is 
het nodig om te kijken welke verschillen er waren tussen de posities van zusters in de 
missies en deze in het moederhuis. We doen dit door in deze sectie van de scriptie de positie 
van de algemeen overste, de geestelijke directeur en de ‘gewone’ zusters te beschrijven. In 
het volgende deel zal dan gekeken worden op welke plaatsen dit overeenkwam of afweek 
met de posities van de missiezusters. Het geanalyseerde contrast tussen beide zal zo een 
raamwerk bieden voor de bronnenanalyse van deel II.     
 

A. De zusters van Berlaar als vrucht van de katholieke reveil: 1722 – 

1886. 

 
Tot het effectief vastleggen van de verantwoordelijkheden van de overste moeten we 
wachten tot 1842. De reeds eerder vermelde Maria Theresia Vermeylen was hiervan de 
pleitbezorgster. Zij focuste hierbij voornamelijk op bestuurlijke aspecten. Eveneens doorbrak 
men in deze periode het aloude ritueel van de op leeftijd gebaseerde aanstelling van de 
overste. Door stemming trachtte men nu de bekwaamheid van de oversten op te krikken en 
het algemeen beleid te stroomlijnen. Alle leden van de gemeenschap genoten stemrecht en 
waren automatisch verkiesbaar voor de functie. Wie de uiteindelijke meerderheid behaalde, 
kreeg een mandaat toegekend van drie jaar. Bij een ex aequo won de oudste wel nog steeds 
het pleit.1 Haar macht en gezag binnen de congregatie was absoluut. Het was op die manier 
dat men haar werkelijk als de plaatsvervanger van God op aarde beschouwde. Haar wil was, 
voor alle zusters, wet en tegenspraak werd niet geduld. Het volgende citaat van pastoor 
Haes is veelzeggend: “De stemme van haere overste is voor haer [de gewone zuster, sic] de 
stemme van God zelf.” Van het vroeger geldende ‘primus inter pares’ principe was dus zeker 
geen sprake meer. Onder invloed van de 19de eeuwse religieuze veranderingen zien we aldus 
een piramidale, hiërarchische structuur binnendringen. Van de aloude nevenschikking tussen 
de leden van de gemeenschap was niets meer terug te vinden, een onderschikkend karakter 
had haar plaats ingenomen.  
 
Toch bouwde men in de statuten van 1857 een soort controlemechanisme in. Een raad van 
twee discreten (of raadzusters) – waarvan één meteen ook werd aangesteld als 
ondermoeder, vond zijn oorsprong om de overste in het goede bestuur van de 
communauteit bij te staan. Het advies van deze ondermoeder was in vele dossiers niet 
onbelangrijk.2  
 
Verder kende de overste alle zusters hun taken toe, bepaalde zij wie over de nodige 
kwaliteiten beschikte om les te geven, controleerde ze de briefwisseling en mocht niemand 
zonder haar toestemming het huis verlaten. Spiritueel schreven ook de statuten deze 
onderschikking in: gehoorzaamheid had niet enkel betrekking op de regel, maar ook op de 
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overste. Dit alles maakte een zuster tot een gewillige onderdaan zonder vrijheid van 
handelen.3 Evenzo zien we dat door de gelofte van armoede alle zusters hun bezittingen 
moesten afstaan aan de congregatie, waarna dit alles onder bestuur kwam te staan van de 
overste. Hetzelfde lot waren ook alle inkomsten die men uit persoonlijke arbeid of alle 
geschenken van vrienden of familie beschoren.4     
 
Hiernaast  moest de overste de gemeenschap ook op geestelijk vlak leiden. Tot het begin van 
de 20ste eeuw stond zij niet alleen in voor de opleiding van de novicen, ook moest zij steeds 
op de geestelijke deugden van de afzonderlijke zusters toezien. Eveneens had zij, samen met 
de (mannelijke) geestelijke overste, de sleutel in handen voor het toetreden van nieuwe 
novicen. Pas met hun gedeelde instemming kon iemand zich ook officieel ‘zuster van het 
Heilig Hart’ gaan noemen. Bij de stemming ‘ter overweging van de professie’ had iedere 
zuster echter wel één schijnstem. Het besluit was toen namelijk al voor een groot deel 
gemaakt. 
  
Hoewel er weinig geweten is over de allereerste oversten en hun beleid, blijkt hun autoriteit 
zeker niet af te stammen van een hogere sociale afkomst, van een hoger intellectueel niveau 
of van een charismatische persoonlijkheid. Dit was vaak wel het geval bij andere 
congregaties.5 De eerste vijf oversten waren zo eenvoudige zusters waarvan er zelfs maar 
twee onder hen over een diploma beschikten. Tijdens de transitieperiode tussen 
‘vergadering van geestelijke dochters’ naar een ‘diocesane congregatie’ merken we een zeer 
korte bestuurstermijn van de twee oversten (twee en acht jaar). Echt rimpelloos verliep deze 
bestuurlijke en spirituele vernieuwing dus niet.6  
 
Naast de moeder-overste en de raadsleden was ook een belangrijke rol weggelegd voor de 
‘geestelijke overste’. Deze had een bijstandstaak in verband met de vele bestuurlijke en 
spirituele opdrachten. Vaak was deze functie weggelegd voor de plaatselijke pastoor, die op 
deze manier als de vertegenwoordiger voor de diocesane overheid werd aanzien. Hij en de 
overste werkten in nauw contact samen, zodanig dat men van een soort ‘bestuurstandem’ 
kan spreken.7 In quasi alle belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld bij het bepalen van de 
bruidsschat bij nieuwe intredingen of het aannemen van novicen) werd de overste geacht 
zijn advies ter harte te nemen.8 Eveneens stond hij in voor de officiële briefwisseling met het 
bisdom, vaak omdat de zusters zelf niet geletterd waren.  
Deze functie werd echter ook spiritueel ingekleurd: als biechtvader was hij namelijk in staat 
om het geestelijk welzijn van de congregatie te bewaken. Tevens leidde hij de dagelijkse 
eucharistie. De eerste persoon die deze functie toebedeeld kreeg, was de reeds vaak ter 
sprake gekomen pastoor Haes. Van 1842 tot 1869 vervulde hij deze functie met verve.9           
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B. De bevestigende weg naar expansie: 1886 – 1920. 

 

De uitbreidingen op het vlak van ledenaantal, patrimonium en activiteiten bracht een aantal 
verschuivingen teweeg op het vlak van de interne en bestuurlijke organisatie. Door de 
grotere omvang, in belangrijke mate over de landsgrenzen heen, moesten de oversten een 
aantal aanpassingen doorvoeren om dit netwerk efficiënt te kunnen blijven besturen. Dit zag 
men zowel weerspiegelt in de verhouding ten opzichte van de medezusters als in de 
contacten met de buitenwereld. De algemeen overste, de geestelijk overste en de diocesane 
overheid sloegen de handen in mekaar om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. 
Hoewel vrouwen steeds meer en meer vertegenwoordigd werden onder de religieuzen, 
kregen zij binnen het kerkelijk instituut geen grotere verantwoordelijkheid. Eigen accenten 
of bepaalde vormen van agency werden echter wel mogelijk door het sterke karakters of 
door goede relaties met de kerkelijke hiërarchie.10   
 
Net zoals voorheen besliste de overste over de taakverdeling binnen het moederhuis. Door 
de regionale verspreiding werd dit recht ook uitgebreid tot de (missie)bijhuizen. Eveneens 
kon zij beslissen over de onderlinge verplaatsing van zusters binnen dit gehele netwerk. 
Naast deze invloedrijke taak bleef zij ook het hoogste disciplinaire gezag uitoefenen: enkel zij 
mocht bevelen en aanmaningen geven. Om dit alles echter toch praktisch haalbaar te 
maken, stelde zij plaatselijke oversten aan die als haar plaatsvervangers fungeerden. Deze 
plaatsvervangers werden echter wel geacht om haar driemaandelijks een rapport te zenden 
waarin zij de toestand van hun eigen huis uit de doeken deden. Zijzelf bleef namelijk over de 
gehele lijn de volle verantwoordelijkheid dragen over de bijhuizen.  
 
Hiernaast had de overste ook een belangrijke spirituele functie. Niet enkel was zij binnen de 
muren van het klooster verantwoordelijk voor de regeltucht, ook werd zij geacht om al haar 
medezusters op sleeptouw te nemen op weg naar geestelijke perfectie. Dit trachtte ze onder 
andere te bereiken door de reeds vermelde maandbrieven die ze naar al de bijhuizen 
uitstuurde. Deze brieven behandelen voornamelijk tips om de naleving van de kloosterregels 
te vergemakkelijken en om de drie kloostergeloften in de praktijk om te zetten. Toch kan 
men ze ook als beleidsinstrumenten typeren. Dit handige en snelle communicatiemiddel had 
namelijk ook tot doel om het samenhorigheidsgevoel aan te wakkeren.11    
 
Bij het inhuldigen van de functie van novicemeesteres, aan het einde van de 19de eeuw, 
werd ook dit takenpakket – zijnde het opleiden van nieuwe zusters, gedelegeerd.  
Ondanks het uitbesteden van al deze taken, bleef zij aan de top van de machtspiramide 
staan. Haar macht bleef absoluut. De zusters waren voor zowat alle facetten van het 
(klooster)leven volledige onderdanigheid verschuldigd aan de moeder overste.12 
 
Toch bewaakte men via een aantal democratische principes deze piramidale 
machtsstructuur. Zo werd de overste om de drie jaar herkozen door de zusters die langer 
dan vijf jaar geprofest waren. Tegenover de vorige periode kwam er nog één discreet bij, 
hetgeen het totale aantal op drie bracht. Één hiervan kreeg nog steeds de rol van 
ondermoeder aangemeten.  
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De statuutwijzigingen van 1895 limiteerde het aantal termijnen voor de overste tot twee. 
Toch week men hier graag van af als dit in het voordeel van de congregatie was. Zo kreeg 
bijvoorbeeld een goede verstandhouding met het bisdom voorrang op deze regel. Dit zien 
we bevestigd tussen 1877 en 1957 waarbij slechts drie oversten verkozen werden. Een 
positief gevolg van deze keuze was een grotere continuïteit van het beleid.13 Deze 
beleidsconsistentie werd eveneens in de hand gewerkt door de kiesprocedure: iedere zuster 
boven de 30 – en meer dan zeven jaar geprofest, kon zich kandidaat stellen. Campagne was 
verboden evenals het mededelen van de voorkeursstem. De aanwezigheid van de bisschop 
duidde het belang van dit kiesprocedé. Hoewel opvalt dat quasi geen enkele zuster uit een 
hoge sociale klasse afkomstig is, behoorde de overste nu wel steeds – in tegenstelling tot 
voorheen, tot het (aanvankelijk) selecte clubje van gediplomeerden.14       
 
De koppeling van het drieluik ledenaangroei – diversificatie van taken – centralisatie van het 
gezag, die men in zowat alle Belgische congregaties herkent, is tevens aan de orde in Berlaar. 
Via een uitgebreid netwerk van correspondentie trachtte de overste op de hoogte te blijven 
van de situatie in de verschillende huizen. Het recht van een individuele zuster om ‘te 
schrijven met de moeder-overste zonder toestemming van de lokale overste’ bevestigd deze 
stelling. Dit had echter tot doel de interne controle te verstevigen en de macht meer te 
centraliseren.15  
 
Op aansturen van het aartsbisdom paste men in 1913 de statuten nog meer aan in het 
voordeel van de bundeling van de macht. Deze centraliseringbeweging werd dus zowel van 
onderuit (door de oversten zelf) als van boven af (door het bisdom) aangestuurd. Hierdoor 
verdween echter wel de collegialiteit die zo kenmerkend was voor de zusters van het heilig 
hart van Maria. Waar men in 1857 nog driekwart stemmen nodig had om een zuster weg te 
sturen, kwam deze bevoegdheid vanaf het einde van de 19de eeuw uitsluitend toe aan de 
overste. Sinds 1913 koos zij trouwens ook zelf haar ondermoeder.16   
 
Toch moeten we opmerken dat de macht van de overste vooral binnen de muren van het 
klooster gold, daar zij voor ‘wereldse verantwoordelijkheden’ werd bijgestaan door enerzijds 
een geestelijk directeur en anderzijds de gehele diocesane overheid.  
 
De geestelijk directeur stond de overste nog steeds bij in zowel haar bestuurlijke als haar 
spirituele taken. Onder dit laatste moeten we deze opdracht voornamelijk begrijpen als een 
vertrouwensfunctie. Hij bleef over het spirituele welzijn waken door de eucharistie te 
verzorgen en de biecht af te nemen. Het morele gezag dat hij genoot, als ‘vaderfiguur van de 
congregatie’ stond in direct verband met deze rol als vertrouwensfiguur.17  
Toch lag zijn belangrijkste taak voornamelijk in het verlengde van het bestuurlijke aspect. De 
statuten bepaalden dat iedere belangrijke beslissing zijn goedkeuring moest hebben. Hoewel 
we reeds eerder spraken van de ‘bestuurstandem’ overste – geestelijk directeur, is het 
opvallend dat voornamelijk deze laatste zijn stempel op het beleid kon drukken. Dat dit 

                                                           
13

 Voor een korte biografie van deze zusters verwijs ik naar Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur 
en J. De Maeyer, Op. Cit., pp. 59 – 61. 
14

 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 59.  
15

 Zoals we later zullen zien, staat dit in schril contrast met de situatie in de missiegebieden. 
16

 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 60. 
17

 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 61. 



27 
 

vooral door de patriarchale maatschappijstructuur in de hand werd gewerkt, zal niet 
verbazen. Hiernaast vertegenwoordigde de directeur ook de zusters naar de buitenwereld, 
daar zij nog steeds gebonden waren aan het slot.  
 
Op 18 juni 1885 stelde men Mijnheer Pauwels aan als geestelijk directeur van de 
congregatie. Zijn belangrijkste verwezenlijking is ongetwijfeld het inzetten van de goede 
contacten met de Norbertijnen die uiteindelijk zouden leiden tot een succesvolle 
missiesamenwerking.18 
 
Zijn opvolger, priester Lambo, was in staat om stevig zijn stempel te drukken op het beleid 
van de congregatie, niet in het minst door zijn lange staat van dienst. Deze bestrijkt praktisch 
de gehele periode van mijn onderzoek: van 1909 tot 1954. Zijn bestuurstijdperk wordt 
geassocieerd met vooruitgang en stabiliteit en met een goede onderlinge verstandhouding 
tussen zusters, overste en hemzelf. Hij slaagde erin om de congregatie door haar meest 
expansieve periode te loodsen.19 Hierbij zien we dat hij het missieprofiel van de 
gemeenschap sterk vorm gaf en aanstuurde om een nog verregaander expansionistisch 
apostolaat aan te nemen. Toch moet gezegd worden dat voornamelijk de Deense missie in 
zijn belangstelling stond.  
 
Naast deze geestelijke directeur zorgde ook de diocesane overheid, in de persoon van de 
aartsbisschop van Mechelen, voor een algemene omkadering van de congregatie. Waar deze 
band bij de oprichting nog zeer los was, wordt deze door de centraliseringpolitiek van de 
tweede helft van de 19de eeuw erg versterkt. Zo werd de geestelijke directeur geacht om 
rechtstreeks te rapporteren aan de aartsbisschop, maar kon deze laatste ook instaan als 
directe vertrouwensfiguur voor de moeder-oversten. Zo blijkt dat de relatie tussen moeder 
Angela en vicaris-generaal Van Roey er een was van wederzijds respect en vertrouwen. Men 
beschouwde de zusters als een soort ‘second clergé’ die de volkse basis veilig zou stellen in 
een periode van snelle economische en sociale veranderingen.20 We kunnen dus 
concluderen dat de diocesane overheid eerder een ondersteunende rol had, zonder dat haar 
bevoegdheden duidelijk omschreven waren. Onder invloed van de centralisering bekomen 
zij echter meer controle. 
 

C. Belangrijkste tendensen van de periode 1920 – 1957. 

 

Aangezien men in de voorgaande periode een solide basis had uitgebouwd op het vlak van 
ledenaantal, bijhuizen, apostolaatwerken en bestuursvorm, slaagde men in de periode 1920 
– 1957 er in om te evolueren tot één van de grootste vrouwencongregaties van België. 
Hoewel men in zoveel mogelijk facetten de tradities trachtte verder te zetten, kon dit echter 
niet zonder een heel aantal modificaties. Toch kunnen we stellen dat het leefklimaat binnen 
de communauteit er één was die in zekere mate homogeniteit, stabiliteit en 
vanzelfsprekendheid uitstraalde.21  
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Het is opmerkelijk dat de bovengenoemde periode in zijn totaliteit samenvalt met de 
regeerperiode van moeder Eugenia.22 Samen met Priester Lambo slaagde zij er zo in om 
gedurende deze periode hun persoonlijke stempel op het beleid te drukken. Toch zien we in 
deze periode dat, naast de aloude spelers zoals bijvoorbeeld  de diocesane overheid, er ook 
nieuwe instanties gaandeweg hun impact op de congregatie vergroten. We denken dan in 
het algemeen aan de verantwoordelijken van de katholieke maatschappelijke organisaties, 
en heel specifiek aan de Belgische boerenbond. Eveneens valt op dat de impact van de 
kerkelijke hiërarchie, in het bijzonder in de figuur van Kardinaal van Roey, gevoelig 
vergrootte. Deze nauwe band zien we tevens geïnstitutionaliseerd in de hernieuwde 
statuten van 1928.23  
 
Het takenpakket van de overste, uitgetekend in de vorige periode, veranderde nauwelijks 
onder het bestuur van moeder Eugenia. Zij behield al haar taken in het tijdelijke en 
geestelijke bestuur, met name de verantwoordelijkheden in verband met stichtingen, 
wijzigingen, regeltucht enzovoort. Zij bleef hiervoor bijgestaan door een raad die bestond uit 
een ondermoeder en een aantal discreten. Ondanks dat de statuten slechts een 
ambtstermijn van maximaal zes jaar voorschrijven, bleef zij haar functie maar liefst 37 jaar 
uitoefenen. Hoewel zij qua karakter erg verschilde van moeder Angela – zuster Eugenia was 
minder vastberaden en autoritair, werd zij erg geloofd voor haar diplomatieke aanpak. Ze 
slaagde er dan ook vaak in om de diocesane en burgerlijke overheid voor haar plannen te 
winnen.24 Ze benadrukte echter wel strenge regeltucht, vroomheid, zelfopoffering en 
apostolaatwerk onder de zusters. Diploma’s of uiterlijk vertoon vond ze minder belangrijk. 
Tevens genoot zij een groot aanzien bij kardinaal van Roey, met wie zij een hechte band 
onderhield.   
 
Net zoals dit bij de oversten het geval was, bleef de macht van de geestelijke directeur min 
of meer gelijklopend met de voorgaande periode. Doordat directeur Lambo reeds elf jaar in 
functie was bij de aanstelling van Moeder Eugenia, slaagden zij samen erin om de 
continuïteit van het bestuur te verzekeren. Net zoals ten tijde van moeder Angela hield hij 
zich bezig met bestuurlijke taken en vertegenwoordigde hij haar naar de buitenwereld toe. 
Voornamelijk het materiële beheer, de stichtingen en de verdere uitbouw en specialisering 
van de verschillende apostolaatwerken waren zijn paradepaardjes. Tevens kan men hem 
beschouwen als de bewaker van de typische Berlaarse spiritualiteit en kloosterleven. Zijn 
aanzien, respect en moreel gezag steeg alleen maar tijdens de duur van zijn mandaat. Hij 
profileerde zich dan ook steevast als de vaderfiguur van de communauteit.25 Door de 
regionale spreiding en het stijgend aantal onderwijsinstellingen moesten men echter 
overgaan tot de aanstelling van meerdere priesters als leraars of biechtvaders. Hoewel zij 
allen een bevoorrechte positie innamen binnen de congregatie, was er van concurrentie met 
directeur Lambo helemaal geen sprake.  
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De Berlaarse link met de boerinnenbond kwam er in 1923 met de aanstelling van August Van 
Olmen – proost van deze organisatie, tot godsdienstleraar van de kleuternormaalschool van 
Berlaar. Acht jaar later wordt hij aangesteld als adjunct-directeur van de gemeenschap. Na 
zijn overlijden in 1946 nam Paul Frateur alle functies van Van Olmen over. Bij het overlijden 
van Lambo in 1954 werd hij meteen ook gebombardeerd tot directeur van de congregatie. 
Opmerkelijk is dat deze wisseling van macht een knauw betekende in het takenpakket van 
de functie. Voornamelijk door zijn lichtgelovigheid, desinteresse in het materiële beheer en 
gebrek aan doortastendheid werd hij vaak op de korrel genomen.26 We zien we dan ook dat 
deze functie doorheen de jaren 1950 geleidelijk aan belang inboet.  
 
Hiernaast dienen we ook nog de priesters van de verschillende parochies waar de bijhuizen 
gelokaliseerd waren, te vermelden. Men mag het gezag van deze mannelijke oversten over 
de plaatselijke klooster zeker niet onderschatten. Door onder andere hun rol als biechtvader 
hadden zij een sterke impact op de verschillende kloosters. Eveneens was er voor hen een 
belangrijke rol weggelegd voor de organisatorische en inhoudelijk ontwikkelingen van de 
vele lokale onderwijsinstellingen waarin de zusters van Berlaar actief waren.27   
 
Met het invoeren van de nieuwe statuten omstreeks 1928 had kardinaal van Roey voor ogen 
om de verouderde regels te stroomlijnen met het toenmalige kerkelijk wetboek. Hij wou op 
die manier alle verschillende mannelijke en vrouwelijke constituties binnen zijn aartsbisdom 
uniformiseren. Zo werd elke congregatie verplicht een ondermoeder en een econome aan te 
stellen en werd de procedure om deze aan te duiden geformaliseerd. Hiernaast werden ook 
de regels voor de aanname van nieuwe zusters verstrengt en het profiel van de 
novicemeesters nauwer omschreven.28 Door al deze ingrepen werd zijn macht over het 
bestuur en het financieel beleid over al deze congregaties alleen maar groter. Dit werd 
verder nog  bewerkstelligt door verplichte tweejaarlijkse verslagen en frequente inspectie 
van een visitator. De geestelijke directeur zag hij hierbij als het verlengstuk van zijn gezag – 
de tussenpersoon tussen hem en de congregatie. Zijn achterliggende plan voor de 
vrouwelijke congregaties was om deze in te schakelen in de pastorale strategieën van het 
onderwijs, de verzorging en de missie.29 Voor de zusters van het Heilig Hart van Maria van 
Berlaar betekent deze wijziging aan de statuten echter niet veel, enkele lichte 
accentverschuivingen uitgesloten. Veeleer kunnen we spreken van een aanpassing aan het 
heersende tijdskader, waarbij men verder de eigenheid van de communauteit verscherpte. 
Wel kreeg de aartsbisschop een hand in de aanstelling van de overste alsook de stichting van 
nieuwe bijhuizen via reeds aangehaalde instelling van een visitator. Toch bleef de kardinaal 
een graag geziene gast, getuige zijn de feestelijke ontvangsten die georganiseerd werden bij 
zijn bezoeken.30  
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Algemeen kunnen we stellen dat door al deze aanpassingen de marge voor de Berlaarse 
zusters voor een eigen beleid almaar kleiner werd. Hoewel zij natuurlijk wel nog wat 
initiatieven konden opnemen op het vlak van religieuze instituten en op pastoraal niveau, 
moeten we toch opmerken dat  dit enkel nog maar binnen de grenzen van de 
geïnstitutionaliseerde kaders kon. Deze werden overigens opgelegd door de diocesane 
kerkelijke hiërarchie.31 
 

Nu we de algemene situatie van de Berlaarse congregatie geschetst hebben, keren we ons 
even af van onze casus. In het derde hoofdstuk van dit eerste deel zullen we trachten de 
titelvraag van de scriptie te beantwoorden: zijn religie en vrouwelijke agency onverzoenbare 
begrippen? We zullen kijken hoe zowel de katholieke als de protestantse godsdienst, uit 
missionaire oogpunt, naar deze problematiek keken. Hierbij zal tevens de link worden 
gemaakt met het koloniale regime. 
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3. Religie en Agency als onverzoenbare begrippen? 

A. Inleiding. 

 

De periode van het einde van de 19de tot het midden van de 20ste eeuw stond voor vele 
West-Europese machtshebbers in het teken van de kolonisatie van Afrika.1 Waar deze 
koloniserende regimes, gedreven door een Europees superioriteitsgevoel, hun politieke en 
economische macht hadden uitgebreid, trachtten de christelijke Kerken hun leer mee te 
verspreiden.2 Dit hand in hand gaan van enerzijds een politieke en anderzijds een religieuze 
tendens, blijkt duidelijk uit de stelling dat men in de gegeven periode het missionair werk als 
‘de tweede pijler van de kolonisatie’ zag. 3 
Aan de vooravond van het kolonialisme, onderscheidt men drie religies in Afrika: enerzijds 
zijn er de traditionele religies, anderzijds twee ‘gastreligies’: de Islam en het Christendom. 
De laatste twee stegen exponentieel in de voornoemde periode, waarbij de afgelegen 
kustvlaktes en de regio’s ten zuiden van de Sahara voornamelijk werden doordrongen door 
het christendom.4 
 
Deze periodisering zal tevens dienen als chronologische afbakening voor dit deel van mijn 
masterscriptie. Dit begin- en eindpunt is echter niet willekeurig gekozen.  
Vanaf het einde van het derde kwart van de 19de eeuw zien we namelijk een heropleving van 
het missionair ideaal, ingezet en gecoördineerd door het eerste Vaticaans concilie van 1869-
1870. De Kerken volgden, zoals reeds eerder werd duidelijk gemaakt, in het kielzog van de 
koloniserende grootmachten. Zij trachtten hierbij een deel van hun verloren invloed, ten 
gevolge van de Franse Revolutie, te herwinnen.5 De heropleving van de missiegedachte zal 
later in deze scriptie nog uitgebreider aan bod komen.  
Als Terminus ante quem stellen we het midden van de 20ste eeuw, de rechtvaardiging voor 
deze keuze is vijfledig. Ten eerste zien we vanaf dit moment een spectaculaire daling van het 
aantal missionaire congregaties.6 Ten tweede merken we op dit moment dat er ook een 
duidelijke stijlbreuk ontstaat in de beeldvorming met betrekking tot de Afrikaanse 
missieposten. Er komt met name voor het eerst een egalitaire ideologie op het voorplan. 
Waar men aanvankelijk het Afrikaanse continent inferieur achtte, begint men het nu als een 
mogelijk voorbeeld voor de rest van de wereld te zien. Deze vernieuwde beeldvorming kan 
men  werkelijk als een revolutie, een duidelijke breuk beschouwen.7 Ten derde zien we ook 
een interne verandering: de opkomst van ontwikkelingsorganisaties zorgde in deze 
tijdspanne voor het einde van het monopolie van de zusters op charitatieve taken.8 Ten 
vierde zien we ook dat door het tweede Vaticaans concilie heel wat zaken veranderen, 
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waardoor men onder andere een nieuwe ‘missiedoelgroep’ voor ogen had: de armen in de 
eigen, Westerse maatschappij.9 Eveneens heeft de dekolonisatie van Afrika, bepalend voor 
het einde van deze periode, een heel aantal sociale veranderingen in gang gezet. Hierdoor 
veranderde het missiewerk fundamenteel van status: vele missionarissen waren niet meer 
welkom in de nu onafhankelijke staten en werden het land uitgezet. 
 
Binnen zowel de katholieke en protestantse missies zien we een plaats weggelegd voor 
religieuze vrouwen. Het aantal vrouwelijke missionarissen die ‘Gods woord’ over de wereld 
gingen uitdragen, steeg exponentieel gedurende de eerste helft van de vermelde periode.10 
In deze sectie zal, zoals reeds kort is aangehaald, nagegaan worden of de christelijke 
missionarissen binnen de koloniale context hun rol als religieuze vrouw zelf meer invulling 
konden geven dan in de thuissituatie. Volgens E. Isichei concluderen sommige westerse 
feministen namelijk dat het christendom onvermijdbaar en exclusief patriarchaal is. 11 Zij 
zouden dan ook pleiten voor een postchristelijk tijdperk. Andere feministen nuanceren dan 
weer en willen eerder reageren op de afwezige stem van de vrouw, de marginalisatie en de 
onderdrukking binnen de Kerk.12 Eveneens stellen Phyllis Mack en Ann Taylor Allen in meer 
of mindere mate dat de Kerk niet altijd een onderdrukkende kracht hoeft te zijn voor de 
vrouwelijke agens.13 Mack doet dit door de, wat hij noemt, ‘seculiere invulling’ van het 
begrip agency in vraag te stellen en te wijzen op mogelijke vormen van religieuze agency.14 
Allen op haar beurt nuanceert door te stellen dat men ‘de Kerk’ moet opsplitsen als enerzijds 
een patriarchaal instituut en anderzijds een geloofsovertuiging hetgeen een stuwende 
kracht voor emancipatie kan zijn.15 In het verlengde hiervan willen we in dit deel een licht 
laten schijnen op de debatten of we de algemene lijn van Mack en Allen kunnen doortrekken 
naar de vrouwelijke zendelingen, die toch in een duidelijk ander maatschappelijk gegeven 
leefden dan hun collega’s in het thuisland. Of men met andere woorden kan spreken van 
een soort ‘double-voicedness’, niet expliciet in de definitie Van Heijst en Derks – aangezien 
zij het plaatsen binnen een westerse context, maar toegepast op het missieverhaal.16 Met 
deze term willen zij ‘De onmogelijkheid om posities van vrouwen eenduidig te zien als 
heldhaftig en autonome toe-eigening, dan wel als slachtofferige onderschikking’ proberen te 
omzeilen.17 Of nog:  
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‘Het concept doet recht aan de dynamiek waarmee vrouwen zich in de heersende cultuur 
invoegden en tegelijk wegen zochten om dit niet te doen. De dubbelzinnigheid en de 

samenhang van macht en onmacht, overheersing en onderwerping, kan op die manier 
inzichtelijk worden gemaakt.’18 

 
Waarbij in deze context de ‘heersende cultuur’ als de patriarchale visie van de Kerkelijke 
autoriteiten kan worden beschouwd. Patriarchaal zal hier worden benaderd als ‘mannelijk, 
publiekelijk en verantwoordelijk’, hetgeen lijnrecht staat tegenover het ‘vrouwelijke, private 
en afhankelijkheid’. Zo stellen ook Huber en Lutkehaus dat in recentere perioden 
onderzoekers het gegeven dat de imperiale cultuur stabiel, homogeen en overwegend 
mannelijk was, in vraag hebben gesteld.19 Ook Bowie, geciteerd bij Huber en Lutkehaus, 
stelt:  
 

‘what [is] clear is that women have been active participators in the modern missionary 
movement and that their experience cannot simply be subsumed under that of men.’20 

 
Dit alles zal belicht worden vanuit het gender perspectief. Volgens Annelies van Heijst en 
Marjet Derks is het theoretische concept ‘gender’ nuttig, aangezien het een instrument biedt 
om de asymmetrische verhoudingen tussen de seksen te problematiseren.21 Ze gaan verder 
met: 
 
‘Door mannelijkheid en vrouwelijkheid te benaderen als een resultaat van variabele culturele 

coderingen is de weg vrij gemaakt voor een denken voorbij de gefixeerde orde van de 
schepping of natuur, waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid werden gezien als door God 
ingeschapen hoedanigheden, respectievelijk in de zijnsstructuur van de mens verankerde 
kwaliteiten. De visie op vrouw- en man- zijn als constructie, maakt het mogelijk processen 

van godsdienstige codering en disciplinering te bevragen.’ 22 
 
We kunnen ‘gender’ aldus beschouwen als een sociaal-culturele constructie waarmee men 
een bepaald verwachtingspatroon koppelt aan een bepaalde biologische sekse waarin 
iemand wordt geboren. Aangezien net de sociaal-culturele constructie van de missiën op 
belangrijke punten verschilt van deze in de thuissituatie, volgt hieruit dat ook de notie 
‘gender’, als hetgeen wat wenselijk mannelijk en wenselijk vrouwelijk wordt geacht, mogelijk 
niet overeenkomt. Om dit te kaderen wordt eerst gekeken naar de relatie tussen gender, 
missie en imperialisme binnen de historiografie: trachtten de kolonisatoren dezelfde gender 
relaties als in de metropool te bewerkstelligen? Hierna zal algemeen ingegaan worden op de 
link met het christendom: hoe omschreef men gender binnen de katholieke en protestantse 
religie? Vervolgens verschuift de nadruk op de relatie met mannelijke missionarissen 
waarmee men kan analyseren hoe zij de vrouwen in de missiecontext ervoeren en 
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evalueerden? Ten vierde wordt gekeken of de vrouwen geapprecieerd werden en hoe hun 
zelfbeeld mogelijks evolueerde: zorgde dit voor eventuele extra kansen binnen de 
missiepost? Tot slot zal gekeken worden naar de debatten omtrent de actieterreinen 
waarbinnen de vrouwelijke missionarissen werkzaam waren: welke waren hun 
verantwoordelijkheden? Waren er eerder positieve of negatieve verschillen met de 
thuissituatie? Voor dit laatste punt zal de evolutie van het algemeen bestuur en de interne 
organisatie als vergelijkingspunt kunnen dienen. Aangezien ‘gender’ zowel betrekking heeft 
op mannen als op vrouwen, zal een exclusief vrouwelijke focus niet volstaan. Er wordt aldus 
getracht al het voorgaande in missionair- , gender- en vergelijkend (zowel man – vrouw als 
katholiek – protestants) perspectief te plaatsen. 
 
Tot slot dient enkel nog gezegd te worden dat in dit eerste deel de focus op geheel Zwart 
Afrika (en dus niet enkel specifiek op Congo) zal worden gelegd. Aangezien we door dit te 
doen meer literatuur bij dit topic kunnen betrekken, zal het geschetste beeld meer accuraat 
worden. Toch opteren we er niet voor om de studie uit te breiden naar het gehele 
Afrikaanse continent. Dit zou mogelijk een vertekend resultaat opleveren, aangezien de 
maatschappelijke context van het Afrika ten noorden van de Sahara in belangrijke mate 
verschilt van het Afrika ten zuiden ervan. Toch zal deze geografische entiteit (voor 
bijvoorbeeld meer algemene kenmerken) af en toe verlaten worden. Waar dit gebeurt, 
wordt steeds aangegeven in het artikel. Voorts geldt voor heel de tekst dat wanneer er 
gesproken wordt over ‘missionarissen’ of ‘zendelingen’, hiermee steeds vrouwelijke 
missionarissen worden bedoeld, tenzij anders vermeld. 
 

B. missie en imperialisme. 
 

Vooraleer er wordt ingegaan op de mogelijke kansen die religieuze vrouwen in missionaire 
context konden verwerven, is het aangewezen het verband te belichten tussen de missiën, 
het imperialisme en de wijze waarop genderconcepten binnen deze twee settings werden 
geprojecteerd. Binnen de historiografie is deze materie, in vele facetten, reeds vrij uitgebreid 
bestudeerd. 
 
Lars-Arne Nordborg stelt in deze context zeer duidelijk dat ‘de missie een breekijzer werd, 
dat Afrika voor de Europese invloed openstelde’.23 Zijn achterliggende redenering was dat de 
missies, in de persoon van de zendelingen, niet enkel het evangelie verkondigden, maar ook 
de Afrikanen de Europese levensstijl bijbrachten. Samen met het overbrengen van dit 
Europees waardepatroon, werd ook de Europese visie in verband met genderideeën in 
Afrika ingevoerd.24 Bepalend voor deze tendens was het onderwijs, hetgeen steevast tot het 
takenpakket behoorde van zowel de protestantse als de katholieke missionarissen. Ook 
Fiedler gaat hiermee akkoord maar nuanceert door te stellen dat:  
 
‘Missionary activity benefited from colonial rule, the missionaries [male and female, sic] were 
part and parcel of the colonial set up and shared much of its system of values and many of its 
tacit assumptions. But on the other hand, they had no economic surplus to export to Europe, 
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and in many cases missionary work preceded the advent of colonialism. And it should of 
course not be forgotten that missionary work of one kind or another is as old as Christianity 

itself.’25 
 
Hoewel de missieactiviteiten aldus optimaal trachtten te profiteren van de koloniale 
heerschappij, waren zij er een essentieel onderdeel van en deelden ze beiden dezelfde 
waarden en vooronderstellingen.26 Illustratief voor deze welbedachte samenwerking is een 
voorbeeld uit het artikel van Kevin Ward: hieruit blijkt dat Franse antiklerikalen hun steun 
aan de missies gaven in functie van hun koloniale ambities.27 Op dezelfde lijn ziet hij in de 
Portugese kolonies, ten tijde van het regime van Salazar, een alliantie ontstaan tussen kerk 
en staat.28 Toch zal het Vaticaan reeds vroeg optreden tegen een dergelijk geloofsmisbruik in 
functie van iemands nationaliteit. Paus Benedictus XV zal in zijn belangrijke encycliek 
‘Maximum Illud’ (1919, zie ook infra) hiervoor volgende psalm (45:10) centraal stellen: 
’Forget your nation and your ancestral home.’. Dit om de autonomie ten opzichte van 
koloniale machten te vrijwaren.29 Toch mag men echter niet vergeten dat de missionaire 
beweging reeds ouder is dan de koloniale.30 Ook had het missiewerk in se veel 
gemeenschappelijk had met het kolonialisme, bovenal haar attitude ten opzichte van de 
Afrikaanse cultuur.31 Meer algemeen stelt Adu Boahen dat missionarissen de Afrikaanse 
cultuur en religie wilden elimineren.32 Hij stelt dat ‘Becoming a Christian, is ceasing to be an 
African and using European culture as a point of reference.’33 
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  Voorts deelt hij de Afrikaanse antwoorden hierop volgens drie categorieën in: acceptatie, verwerping en 
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Dit samengaan van religie en politiek moet echter niet in elk opzicht als pejoratief worden 
benaderd. In de literatuur zijn vele voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat zowel 
mannelijke als vrouwelijke missionarissen baat konden hebben bij een samenwerking met 
de koloniale autoriteiten. Een voorbeeldcasus hierbij vinden we terug in het werk van 
Hinfelaar en later in deze scriptie.34  
 
Onder andere Vefie Poels breidt deze these – de combinatie van het imperialisme en de 
missies – verder uit.35 Zij ziet hierin een belangrijk opening voor de vele vrouwelijke 
missionarissen, dit door hun beklemtoning van de westerse gezinsmoraal en het idee dat 
onderwijs en een goede gezondheidszorg vooruitgang moesten brengen.36 Deze facetten 
waren beiden gestoeld op de Europese waarden. De overeenkomst met de notie ‘civilizing 
mission’, die we onder andere terugvinden bij Huber en Lutkehaus, is treffend.37 Zoals later 
nog zal blijken, waren dit terreinen waar de missionarissen veelal in tewerk werden gesteld. 
Lynn Abrams onderkent samen met Poels de relatie tussen het imperialisme, als zijnde het 
meedragen van waarden en normen, en het zusterschap, als zijnde het medium om dit alles 
te transponeren.38 Volgens beiden was het onderwijs hier uitermate geschikt voor. 
Verdergaand op deze weg benoemt Buelens het missioneringwerk werkelijk als ‘de tweede 
pijler van de kolonisatie’, dit door hun monopolie op onderwijs en gezondheidszorg. 
Hierdoor kon aldus de specifieke koloniale ideologie in belangrijke mate worden uitgedragen 
door de Christelijke Kerk.39 
 
Toch is het verkeerd te stellen dat missie en zending slechts bijkomstig was of enkel moest 
dienen ter legitimatie van de Europese inmenging in de andere werelddelen. Er heerste 
onder vrijwel alle christelijke missionarissen, zowel mannen als vrouwen, protestanten en 
katholieken, een diepere zingeving in hun werk. Zo beschouwde men het als een 
christenplicht om zich over de zwakke en onderworpen medemens te ontfermen.40 Dit 
ideaal was echter ook aan verschuivingen onderhevig. Vóór het tweede Vaticaans concilie, 
dat plaatsvond van 1962 tot 1965, betekende het concept ‘missie’ voornamelijk een 
bekeringsopdracht en een beschavingswerk. Het hoofddoel hierbij was de inplanting van de 
Kerk in Afrika. Onderwijs en contacten tussen moeders en missionarissen konden hiervoor 
vele deuren openen. In de periode na ‘65 kreeg ‘missie’ een veel ruimere betekenis: 
christenen moesten actief werk maken van het rijk Gods.41  
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Door al deze contextuele gebeurtenissen veranderde er ook heel wat voor (religieuze) 
vrouwen in de geschetste periode. Hobsbawm noemde de periode tussen 1875 en 1914 
reeds ‘the Age om Empire’.42 Dit aangezien deze tijdspanne onder andere werd gekenmerkt 
door westerse mannen die tropische gebieden, in essentie de kolonies, ontdekten en 
begonnen te overheersen.43 Maar ook vrouwen begaven zich toen op een zeker ‘nieuw, 
onbekend terrein’: ze verlieten hun woningen en namen actief deel aan scholing, verpleging 
of naastenzorg. Deze drie actieterreinen veranderden volgens Huber en Lutkehaus ook de 
relatie met Afrika en hertekende de gender grenzen in de metropolitaanse landen en hun 
kolonies.44 Meer expliciet lezen we bij hen ook een onmiddellijke verbinding tussen de 
imperialistische missie als een gegenderde missie: doordat missionaire groeperingen, vaak 
meer dan anderen, de westerse vrouwen binnen hun werknemers insloten, werd de 
heersende man- vrouw verhouding in vraag gesteld.45 Volgend citaat uit hetzelfde werk 
geeft goed weer hoe deze herijking mogelijk werd.  
 
‘If, as Rosaldo reminds us, cultural traditions are selected and invented as part of the process 

of social positioning46, then missionary studies provide a privileged site for examining how 
traditions organized around gender, have been negotiated in conditions of rapid social 

change.’47 
 

Eveneens stellen Predelli en Miller dat het stereotype beeld van het simpelweg invoeren van 
patriarchale structuren in de missies voor problemen zorgt.48 Toch kan men de notie 
‘patriarchaal’ met betrekking tot de missiën niet achterwege laten, niet in het minst omdat 
ze zichzelf ook als patriarchale instituties beschouwden.49 Het grote probleem, althans 
volgens hen, is dat ‘patriarchie’ een statisch beeld oproept en geen recht doet aan de agency 
van missionarissen. Zij willen het begrip eerder als een paradox benaderen, aangezien het 
zowel bevrijdende als limiterende krachten kan omvatten.50 In die zin schrijven zij eerder de 
definitie van Connell voor wanneer die spreekt over ‘gender regimes’.51 Het grote voordeel is 
dat dit begrip een minder statisch karakter heeft en recht doet aan de dynamiek van de 
missies doordat men ze kan beschouwen als ‘contested gender regimes’ of nog: ‘contested 
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patriarchies’. Hiermee bedoelt hij dat de dominante regelingen direct of indirect in vraag 
kunnen worden gesteld.52 
 
Opmerkelijk is wel dat Huber en Lutkehaus spreken over het ‘opnemen van westerse 
vrouwen’ in het korps.53 Later geven zij hier volgende verklaring voor: de missies waren 
volgens hen hoe dan ook diepgaand geworteld in de imperiale veronderstellingen van die 
tijd, op die manier zag men de autochtone moeders nooit als goede moeders, dit omdat ze 
niet westers, blank en/of christelijk waren.54 Hoewel dus binnen een missieactiviteit de 
traditionele man- vrouw relatie in vraag kon worden gesteld, was dit blijkbaar niet mogelijk 
voor de relatie blank- zwart of metropool- kolonie. In dezelfde zin spreekt Smythe eveneens 
over het ’vloeibaarder’ zijn van gender hiërarchieën ten opzichte van de eerder statische 
raciale hiërarchieën binnen de missionaire context.55 Of dit ook werkelijk van toepassing is 
voor onze casus, zullen we later belichten wanneer we ingaan op de verhouding Berlaarse 
missiezusters – autochtone bevolking. 
 
Nu de vaststelling van een soort ‘Gouden 19de eeuw’ voor de vrouwelijke missieroepingen 
gemaakt is, moet men deze nog trachten te verklaren.56 Dit kan op een tweezijdige, 
praktische manier. Enerzijds zien we op dit moment een toename van de verkeerstechnische 
ontwikkelingen, waardoor men nu in staat was om dergelijke lange reizen te ondernemen.57 
Dit werkte eveneens de koloniale expansie in de hand en waar deze haar politieke en 
economische macht had weten vestigen, trachtten ook – zoals reeds gesteld - de christelijke 
kerken hun leer te verspreiden.58 Anderzijds zien we ook dat de Katholieken verwoede 
pogingen ondernamen om de protestantse aanwezigheid in de kolonies te counteren, 
beiden claimden hierbij de universele waarheid.59 Ook de rol van het eerste Vaticaans 
concilie werd reeds aangeraakt. 
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Over wat nu juist de betekenis van deze groeiende missiebeweging is, vinden we met vrij 
veel eenstemmigheid terug in de literatuur. Verscheidene onderzoekers stellen dat 
gedurende de 19de eeuw er niet enkel meer vrouwen op het missietoneel verschijnen, maar 
dat ook hun rol van betekenis steeds groter wordt. Zo stelt Christens  dat vrouwen reeds 
vele eeuwen in de marge religieus actief waren, maar dat dit in de 19de eeuw verandert door 
hun opkomst op het Europese missietoneel.60 Minder krachtig formuleren Holmes en 
O’Brien dat vrouwen in het 19de eeuwse protestantistische missietoneel ‘geen uitzondering 
waren’.61 Predelli en Miller gaan echter een stap verder door te stellen dat gedurende deze 
periode een ware ‘feminization of the mission force’ plaatsvond.62 Vanuit hun werk is deze 
stelling te begrijpen, anderzijds mag men deze ‘vervrouwelijking’ ook zeker niet overdrijven. 
Zo blijkt dat omstreeks 1890 slechts 7% van de denominaties de volledige clerusrechten gaf 
aan vrouwen, in 1920 was dit nog steeds maar 30 %.63 Bij Ralph Gibson lezen we dat 7 op 
1000 Franse vrouwen zusters waren, hetgeen hij erg veel vindt. Dit om maar te tonen dat 
veel afhangt welke nadruk een vorser wenst te leggen.64  
 
Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat de religieuze en de politieke missie tot op een 
zekere hoogte met mekaar zijn vervlochten. Deze vervlechting zien we onder andere in de 
onderliggende waardepatronen die via het onderwijs aan de Afrikaanse bevolking worden 
doorgegeven. De missionarissen speelden hierin een grote rol aangezien zij vooral waren 
tewerkgesteld binnen de onderwijssector. Hiernaast zien we in de genoemde periode ook 
een stijging van het aantal congregaties en zendelingen, hetgeen ook een positief effect zal 
hebben op hun betekenis voor de missies. Onder andere hierdoor kon men de 
genderverdelingen in vraag gaan stellen. In missionaire context is het volgens Connell beter 
te spreken van een ‘genderregime’ dan een ‘genderverdeling’. Het eerste is qua connotatie 
namelijk minder statisch.65 De debatten over op welke manier en in welke mate dit kon 
gebeuren, zullen worden beschreven in de volgende paragrafen.   
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C. Debatten over de agency van missionarissen. 

I. Missie en Christendom. 

 

In zijn bijdrage tot ‘The Cambridge History of Christianity’ stelt Pirjo Markkola dat de 
Christelijke wereldbeschouwing expliciet gebaseerd is op genderverschillen.66 Zo heeft 
volgens hem elke maatschappij een aantal noties van wat wenselijk mannelijk en wenselijk 
vrouwelijk is.67 Zo werd de positie van een vrouw bepaald door de theologische en 
eschatologische beschouwingen van een bepaalde denominatie.68 Met theologisch bedoelt 
men de interpretatie van de heilige geschriften met betrekking tot vrouwelijk gedrag, met 
eschatologisch wordt naar het debat of vrouwen al dan niet ‘autoriteit’ mogen uitoefenen 
binnen de Kerkelijke instituties verwezen.69 Uit verscheiden onderzoek blijkt dat hier echter 
geen rode draad in te trekken valt.70  
 
Als we nu gaan kijken naar de visie van de katholieke leiders met betrekking tot dit topic, 
dan is het onderzoek van zowel Vefie Poels en Ria Christens opnieuw van belang.71 Uit 
onderzoek van eerstgenoemde blijkt dat vrouwen slechts als ‘religieuzen’ werden aanzien als 
ze de plechtige geloften aflegden en leefden in complete clausuur.72 Vrouwen die slechts de 
‘eenvoudige’ geloften aflegden, werden door Rome wel gerespecteerd maar niet erkend.73 
Bepalend, en in navolging van wat Smythe stelt wanneer zij spreekt over het ‘vloeibaarder’ 
zijn van genderconcepten (zie supra), waren de openingen die gecreëerd werden door het 
missieavontuur. Zo kan men de missiepraktijk letterlijk als een ‘nieuw type van kloosterleven’ 
benoemen: de zusters genoten een mildere vorm van clausuur, van de eeuwige geloften en 
kenden geen duidelijk onderscheid tussen leken- en kloosterzusters.74 Dit in schril contrast 
met de thuissituatie.75 Ook de meer lankmoedige omgang met kledingsvoorschriften kan 
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men als een gelijkaardig voorbeeld beschouwen.76 Als oorzaak voor dit laatste kan men de 
lagere sociale en materiële steun aanhalen.77 Deze bepalingen, strikte clausuur en 
kledijvoorschriften, hielpen normaal om te volharden in de traditionele genderverdelingen.  
 
Dat theologische en eschatologische beschouwingen de positie van de zendelingen 
bepaalde, mocht reeds blijken uit het betoog van Holmes en O’Brien.78 Hiernaast was ook de 
visie op bekering bepalend voor dit proces. Aanvankelijk hanteerde de katholieke Kerk een 
individuele bekeringstactiek. Vrouwelijke zusters werden hierin minder opportuun geacht 
vanwege de grote gevaren dat dit met zich meebracht.79 Volgens Bowie – die weliswaar 
onderzoek verricht naar protestantse missies – is dit echter eenvoudig te verklaren met 
volgend citaat van Cunningham:  
 

‘Missionary was a male noun: it denoted a male actor, male action and male spheres of 
service.’80. 

 
De reeds een aantal maal ter sprake gekomen Christens wijdt in een aantal paragrafen uit 
over de invloed van de protestantse concurrenten op hun katholieke evenbeelden. Zij stelt 
dat binnen de eerstgenoemde religie de vrouwen reeds vanaf de 18de eeuw aan een opmars 
bezig waren, dit als gehuwde vrouwen van mannelijke zendelingen, waarover later meer.81 
In tegenstelling tot hun katholieke collega’s ontwikkelde men hier dus reeds veel vroeger 
een takenpakket met nadruk op vrouw en kind. Deze verschuivingen bleven niet 
onopgemerkt en zorgde, weliswaar later en onder invloed van de protestanten, ook voor 
een ommezwaai in de katholieke houding met betrekking tot het inzetten van een vrouwen 
in het missiekorps. We kunnen dus spreken van een ‘voorbeeldfunctie’ van de protestanten 
waarbij de zendelinge als een soort katalysator diende voor een wijzigende katholieke 
attitude.82 Toch was het aan het einde van de 19de eeuw bij de katholieken nog geen 
uitgemaakte zaak of vrouwen écht geschikt waren voor het leven op de Afrikaanse missies.83 
Op deze vertwijfelingen zou met nieuwe stellingnamen vanaf 1919 worden gereageerd.84 
Dat jaar vaardigde Paus Benedictus XV zijn reeds aangehaalde encycliek ‘Maximum Illud’ 
uit.85 Hierin riep hij kerkelijke oversten expliciet op om vrouwen in het religieuze missiekorps 
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in te sluiten en dit voor de bezetting van scholen, weeshuizen, ziekenhuizen, gestichten en 
allerhande instellingen voor liefdadigheid.86 
Men begon dus binnen beide varianten van het christelijke geloof, zij het bij de ene vroeger 
dan bij de andere, vrouwen op te waarderen doordat ze ‘door Gods voorzienigheid een 
buitengewone kracht bezaten ter verspreiding van het geloof.’ Deze ‘buitengewone kracht’ is 
echter te relativeren. Vrouwelijke missionarissen hadden een beter contact met inlandse 
vrouwen dan hun mannelijke collega’s en hadden een grote invloed op de vorming van de 
kinderen, waardoor het geloof zich dieper kon nestelen.87 Anderen stellen dan weer dat de 
minder autoritaire en hiërarchische aanpak van de Christelijke zusters, een positief effect 
had op de vertrouwensband met de autochtone vrouwen.88  
 
Hoewel men kan stellen dat door hun huishoudelijke vaardigheden en sociaal contact, het 
vrouwelijk missiewerk op het einde van de 19de eeuw in beginnende mate werd herkend als 
‘evangelische tool’,  bleven er toch een aantal struikelblokken.89 Zo was (zowel bij 
katholieken als protestanten) de prangende ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke 
missionarissen  – ingegeven door westerse, patriarchale rolverdelingen, een duidelijke 
contradictie met het trachten te verbeteren van de situatie van de autochtone vrouwen.90 
Men moest aldus proberen om eerst zelf het juiste voorbeeld te geven.91  
Het is dan ook niet mogelijk om deze mentaliteitswijziging werkelijk als een moment van 
‘grootse verandering’ te aanzien. Enerzijds waren sceptische stemmen steeds aanwezig, 
anderzijds moesten zij zich aan striktere regels houden dan de priesters.92 Markkola gaat nog 
een stap verder door te stellen dat vrouwen pas echt tot de clerus behoren vanaf de jaren 
1970, waarbij hij het startpunt van deze herijking van de genderrollen plaatst na het tweede 
Vaticaans concilie (zie supra).93 Hij beargumenteert dit door te stellen dat genderspecifieke 
familierollen gedurende de jaren ‘20 en ‘30 van de 20ste eeuw nog steeds benadrukt werden 
door de Kerkelijke geledingen.94 
 
In verband met de selectie en het uitsturen van missiezusters, zijn er aan de protestantse 
zijde van het missiespectrum, een aantal belangrijke overzichtswerken voor handen. Naar 
het artikel van Predelli en Miller werd reeds verwezen, hierbij kan men echter ook nog het 
werk van Semple en Hill vermelden.95 We zien hier de nood voor scholing onder andere 
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ontspringen doordat vrouwen via degelijk onderwijs en ziekenzorg konden binnenbreken in 
de culturele isolatie van ‘heidense vrouwen’.96 Door deze stijgende professionalisering, 
raakten binnen de missies seculiere en religieuze aspecten steeds meer met mekaar 
verbonden.97 Met het ‘professioneel worden’ van de missiën bedoelt men dat vrijwel iedere 
sociëteit zijn noden met betrekking tot bekering kenbaar maakte en in functie hiervan 
rekruteerde.98 In de vroege 19de eeuw was iemand nog capabel als hij of zij lid was van het 
leidende kerkelijke orgaan. Later moest men dus eerst een opleiding afwerken, hetgeen 
bijvoorbeeld kon in de trainingsscholen van de gemeenschappen.99 De nood voor een 
dergelijke opleiding leek groter bij vrouwen dan bij mannen, aangezien zij op die manier de 
heersende genderbepalingen konden uitdagen.100 Toch ziet men dat, hoewel de missionaire 
activiteit eerder een beroep dan een roeping werd, men de autoriteiten steeds moest 
kunnen overtuigen van beide aspecten.101 Hier kan tot slot nog aan toegevoegd worden dat, 
hoewel mannen en vrouwen tegen het einde van de 19de eeuw meer keuzes hadden tussen 
verschillende missietaken, het resultaat toch niet steeds hetgeen was wat men 
verwachtte.102 Na verloop van tijd werden de rollen van de vrouwen namelijk opnieuw 
gereduceerd en vervielen ze weer in een soort ‘womens’ work for women’ (zie infra). Zo 
verschoof de aandacht opnieuw van vrouwen als ‘leiders’ naar vrouwen als ‘helpers’.103  
 
In tegenstelling tot de protestantse missiehistoriografie is in verband met dit issue, de 
selectie en het uitsturen van missiezusters, bij de katholieken geen enkel overzichtswerk 
voor handen. Wel vinden we in afzonderlijke werken van een aantal vorsers hiervoor een 
aantal aanwijzingen. Om bijvoorbeeld als zuster uit de Congregatie van Asten te worden 
gezonden, moest men achtereenvolgens de goedkeuring verwerven van de directeur van de 
gemeenschap, de bisschop, de kerkelijke besturen van het missiegebied en tot slot de 
Propagande Fide.104 Algemeen voor katholieke congregaties gold dat men vaak 
onvoorbereid op missie vertrok, dit als uiting van een ongebreideld vertrouwen in God: ‘Hij 
had hen geroepen, Hij zou voor hen zorgen.’105 Later zal men het nut van een degelijke 
opleiding (al was het slechts in de taal van de missiepost), erkennen.106 De mogelijkheid van 
een eventuele protestantse zweepfunctie, staat nergens in de literatuur beschreven. 
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De zonet geschetste evolutie is toepasbaar op de missiezusters van Berlaar. In de eerste fase 
was het merendeel van de uitgezonden zusters ongeschoold maar gemotiveerd. Later, 
voornamelijk vanaf wanneer dit bepalend werd voor de uitgekeerde subsidies, trachtte men 
zusters uit te sturen die over de nodige diploma’s beschikten. De reeds aanwezige zusters op 
de missieposten vroegen hier ook zelf uitdrukkelijk achter.107 Toch dient gezegd te worden 
dat het, zoals reeds hoger is aangehaald, steeds de overste was die bepaalde wie naar de 
missie mocht vertrekken.108 
 
Ondanks dit gegeven van opleiding, dat reeds vroeger centraal stond binnen de protestantse 
missiegedachte, stellen Huber en Lutkehaus dat men bij hen minder van ‘agency’ kan 
spreken in vergelijking met hun katholieke evenbeelden. Zij waren namelijk door twee zaken 
in het nadeel.109 Enerzijds hun structurele positie, anderzijds hun voorafgaande socialisatie 
en professionele ervaring.110 Zij gaan hier echter, jammer genoeg, niet verder op in. 
 
Afgezien van de mogelijkheden die op de missieposten gecreëerd werden, heerst er in de 
literatuur eensgezindheid dat dit niet meteen resulteerde in een stijgende invloed binnen de 
overkoepelende beleidsorganisaties. De patriarchaal georganiseerde kerkorganisaties 
weerden de vrouwen aangezien hun rol lokaal moest blijven.111 Ter argumentatie gebruikte 
men een drieledige inferioriteit: ten eerste waren ze de dochters van Eva – zij bracht zonde 
in de wereld -, ten tweede waren zij ondergeschikt door natuur en door wet en tenslotte 
werden zij onrein geacht door menstruatie en seksuele gemeenschap.112 Dit volstond voor 
velen om hen geen leidende rollen toe te bedelen. Ook Huber en Lutkehaus stellen dat zij 
ondanks hun grote bijdragen, weinig rol van betekenis speelden in de organisaties. Zij gaan 
nog een stap verder door te stellen dat in vergelijking met de missionarissen, het 
voornamelijk de autochtone vrouwen waren die voordeel haalden uit het werk van de 
zendelingen.113 Toch zien we ook hier dat er een discrepantie bestond tussen theorie en 
praktijk: vaak moesten missionarissen door situatiedwang toch een bepaalde leidende rol 
opnemen. Dit was wel enkel mogelijk in lokale entiteiten en binnen de grenzen van de 
‘geschikte vrouwelijke sfeer’.114  
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Men kan dus besluiten dat een heel aantal factoren, opgelegd van hogerhand, de positie van 
een missionaris bepaalde. De theologische en eschatologische beschouwingen van een 
bepaalde denominatie alsook de visie op bekering speelden hierin een belangrijke rol. 
Hiernaast is het ook duidelijk mogen worden dat opleiding, zeker binnen de protestantse 
missies meer en meer centraal komt te staan. Semple stelt in die optiek dat ‘the missions 
developed from amateur, voluntary associations into large administrations of trained 
workers.’115 Dat dit zijn effect had op de appreciatie ten opzichte van vrouwen, lezen we bij 
Rosenary Gaga, wanneer zij het heeft over de Canadese vrouwelijke missiebeweging: 
 

‘A professional female missionary body emerged which, in the context of a limited career 
opportunities, enabled women to support themselves and to earn respect and authority as 

experts in mission affairs.’116 
 
Ook dit gegeven opende bepaalde deuren voor de zendelingen. De grote doorbraak aan 
katholieke zijde kwam er volgens velen met de pauselijke brief ‘Maximum illud’. Toch valt dit 
laatste te nuanceren doordat vele vorsers het niet bekijken als een moment van grootse 
verandering. Eveneens zien we op het organisatorisch, leidend vlak kleine mogelijkheden 
ontstaan voor een actievere agency van de missionarissen, dit nog steeds binnen bepaalde 
gendergrenzen. De stelling van Smythe over het deels ‘vloeibaarder’ zijn van gender grenzen 
in de missiecontext, lijkt dus opnieuw bevestigd. 
 
Nadat de officiële visie van de Kerkelijke autoriteiten uiteen is gezet, is het aangewezen om 
te kijken hoe dit alles gepercipieerd en uitgedragen werd op de lagere hiërarchische niveaus. 
We beginnen hiervoor bij de visie van de mannelijke religieuzen. 
 

II. Missie en mannelijke religieuzen. 

 

Omstreeks 1884 beschreef J. Hewlett zijn protestantse comissionaris als ‘a lady of much 
ability and intelligence’.117 Hij uitte zijn overtuiging dat zij een goed missionaris zou worden 
‘because she was provided under the influence of wise and devoted spiritually minded [sic: 
male] colleagues.’.118 Semple analyseert uit deze twee citaten een zekere ambiguïteit qua 
status van vrouwelijke missionarissen.119 Hewlett beschrijft zijn collega enerzijds wel als 
‘capabel’ en ‘slim’ maar anderzijds blijft zij voor hem ‘a lady’. Aan de ene kant geeft Hewlett 
aldus een compliment, aan de andere kant benadrukt hij haar ondergeschikte positie ten 
opzichte van mannelijke missionarissen.120 Dit wordt eveneens bevestigd door Markkola: 
volgens hem plaatsten hiërarchische genderrelaties mannen en vrouwen in andere sociale 
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processen.121 Uit algemeen onderzoek blijkt overigens dat protestantse missievrouwen geen 
onafhankelijke status genoten, aangezien hun werk vaak als vrijwillig werd aanzien.122 
Hierdoor bleven hun kansen vaak beperkt. Veeleer dan bij mannen zien we dat hun plaats 
binnen de maatschappij afhangt van non-economische en symbolische indicatoren.123  
 
Smythe herkent ook binnen de katholieke missieposten een dergelijke hiërarchie. 124 In de 
vele missieverslagen van de Karema missiepost (Tanzania) die ze onderzocht, ziet zij een 
steeds weerkerende rangordening: vrouwelijke missionarissen waren er ondergeschikt aan 
mannelijke.125 Zo hingen zij bijvoorbeeld van hen af voor hun financiën en moesten zij de 
bevelen opvolgen van de mannelijke overste.126 Het was hij die het voorrecht had om zusters 
te ontslagen, programma-aanpassingen door te voeren en dergelijke meer.127 Binnen deze 
missiepost hadden de mannen aldus meer economische, politieke en religieuze macht. Een 
gelijkaardige minderwaardigheid vinden we terug bij de Missiezusters van Asten. Hier werd 
op het eerste missiecongres te Utrecht bepaald dat, ‘God in de eerste plaats het missiewerk 
aan de priesters heeft toevertrouwd’.128 De vergelijking met de reeds aangehaalde notie van 
Cunningham: ‘missionary was a male noun’ is makkelijk te maken.129  
 
Toch kan de missionaire context die, zoals reeds bleek uit het citaat van Rosaldo (zie supra) 
er een was van snelle sociale veranderingen, deze machtsopvattingen beïnvloeden. Bij 
Smythe zien we onder andere dat katholieke missionarissen eigen beslissingen konden 
nemen en kansen kregen om hun eigen autoriteit te vergroten.130 Zo concludeert ook Poels 
dat, hoewel de Zusters van Asten onder leiding stonden van de mannelijke missionarissen, ze 
toch eigen verantwoordelijkheden konden verwerven.131 Volgens haar kwamen deze 
overeen met die uit het thuisland.  
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Dito creëerde de bewuste missieretoriek van ‘women’s work for women’ niches in dewelke 
vele protestantse vrouwen na 1880 konden volgen, waardoor hun input in het missieverhaal 
zeer groot werd.132 Grotere mogelijkheden werden gecreëerd als om de een of andere reden 
(ziekte, overplaatsing, … ) geen priester of prediker aanwezig was op de missiepost. Hierbij 
zien we dat missionarissen soms de gegenderde ‘mannentaken’ op zich konden nemen. Zo 
konden zij de eucharistieviering voorgaan, hosties uitdelen of het sacrament van de 
ziekenzalving bedelen.133 Toch moet men dergelijke verregaande overschrijdingen eerder 
beschouwen als uitzonderingen die de regel moeten bevestigen. Hoe dan ook geeft het goed 
weer op welke wijze de onvoorspelbare realiteit van de missieposten de pragmatische 
aanpak van beide christelijke Kerken beïnvloedde.134 Ondanks deze nuance zien we toch een 
aantal structurele feiten waar men niet omheen kon: volgens Hill ontving binnen een 
(protestants) koppel enkel de mannelijke zendeling een loon, bij ongehuwde vrouwen zien 
we echter dat hun loon slechts de helft bedroeg van dit van een man.135 
 
Wat dan juist de invloed van een dergelijk veranderende sociale omgeving is op de positie 
van de missionarissen, is het volgende debat dat moet belicht worden. Volgens Hastings kan 
men eerst en vooral niet stellen dat vrouwen een ‘speciaal geval’ waren: men moet hun 
werk als complementair beschouwen aan dit van hun mannelijke collega’s.136 In navolging 
hiervan spreekt hij dan ook van 
 

‘One vast web in which the religious could not be separated from the secular, the personal 
from the public. Female duties were, evidently, largely different from male duties but they 
were correlative and integrated within a unitary whole, which provided support, meaning 

and some degree of happiness for all the participants.’137 
 
Voorts haalt Semple hierbij ook nog aan dat zowat alle mannelijke missionarissen doorgaans 
even onzeker waren over hun status als hun vrouwelijke tegenpolen.138 
Het zou met andere woorden verkeerd zijn te besluiten dat vrouwelijk missionair werk als 
‘onbelangrijk’ kan worden bestempeld. Vele auteurs vermelden namelijk dat het werk van 
de christelijke missionarissen onmisbaar was voor hun mannelijke collega’s.139 Volgend 
citaat bij Poels illustreert dit op treffende wijze:  
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‘Wat de priester doet voor de man, doet de zuster, vooral, en kan zij dikwijls alleen doen, 
voor de bekering der vrouwen, daar zij vrije toegang heeft tot het huisgezin.’140 

 
Eveneens stelt zij dat samenwerken niet gelijk stond aan ‘werken in opdracht van’. 141  Vaak 
hadden zij werkterreinen waarvoor de vrouwen zelf verantwoordelijkheid droegen. Ze haalt 
in een ander werk als voorbeeld hierbij aan dat priesters in de ziekenhuizen enkel pastorale 
taken kwamen verrichten. 142 Hun werkzaamheden dienden dus duidelijk gescheiden te 
blijven. 
 
Binnen de literatuur met betrekking tot de protestantse missies, zien we nog een ander 
belangrijk topic verschijnen hetgeen de positie van een zendelinge bepaalt: de kwestie of 
men nu best ‘ongehuwde’ dan wel ‘gehuwde’ vrouwen uitzond. Het spreekt voor zich dat 
deze discussie zich niet voordeed aan de Katholieke zijde van het missiespectrum.  
Zowel Deborah Kirkwood, Myrthe Hill, Rhonda Ann Semple als Nancy Rose Hunt zijn het over 
eens dat de eerste protestantse vrouwen in het missieveld ‘echtgenotes van’ (of ruimer 
‘familieleden van’) de reeds aanwezige mannelijke religieuzen waren.143 Van belang voor 
Kirkwood is hierbij te beklemtonen dat een scherpe scheiding tussen roeping en trouw (aan 
hun echtgenoot) niet aan de orde was: vaak waren de echtgenotes zelf diep religieus.144 Ook 
onderzoek van Friend benadrukt het afwezig zijn van een romantisch beeld: diep Christelijk 
geloof was volgens hem steeds aanwezig.145 Kirkwood haalt volgende belangrijke redenen 
aan om echtgenotes te laten participeren in de missies. Ten eerste verspreiden zij een 
ideaalbeeld van ‘huwelijkscomfort’ (ze konden op die manier de voordelen tonen van een 
monogaam huwelijk, iets wat trouwens ook sterk benadrukt wordt bij Kirkwood),ten tweede 
moest dit de vredevolle intenties van de missiën kracht bijzetten, tenslotte verlaagde het de 
seksuele verleiding waaraan een geografisch gescheiden echtgenoot bloot stond en werden 
schandalen vermeden.146 Ook Predelli en Miller leggen de nadruk op het omkaderen van de 
seksuele lusten, alsook de beklemtoning van een ‘normaal’ familieleven wanneer zij spreken 
over de Church missionary society.147 Men was zich dus vaak bewust van het feit dat een 
juiste partner een grote meerwaarde kon betekenen.148 Dit werd in de hand gewerkt 
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doordat men na verloop van tijd een hoge nood had een missionarissen, geschoold in 
educatietechnieken en ziekenzorg.149 Toch blijkt dat er een grote verscheidenheid aan visies 
was tussen de gemeenschappen onderling.150 Zo stonden de oversten van de Basel missie 
bijvoorbeeld weigerachtig ten opzichte van vrouwen: ze representeerden verleiding en 
bovendien waren mannen bederfelijk. Men vreesde ook dat de mannelijke religieuzen de tijd 
die ze vroeger in hun religie konden investeerden, zouden moeten overdragen op hun 
huwelijk.151 Bij een tweede casus die in ditzelfde boek wordt uitgewerkt, de Noorse 
missionaire beweging, ziet men dan weer wel een positieve evaluatie van de vrouw.152  
Tot slot werd vaak ook een praktisch motief onderschreven. Men stond weigerachtig ten 
opzichte van een getrouwde missionaris aangezien deze voor een hogere missiekost zorgde. 
Men moest op die manier immers twee personen onderhouden en opleiden.153 Semple 
voegt hieraan toe dat er ook heel wat redenen waren om een echtgenote als 
tweederangsburger te benaderen, ze accentueert hierbij voornamelijk de biologische 
realiteit (het bevallen, het geven van borstvoeding en herstellen van allerlei complicaties had 
tot gevolg dat men zich niet altijd optimaal kon inzetten op de post).154 
 
Naarmate de 19de eeuw vordert en ook de reeds aangeduide professionalisering steeds 
belangrijker wordt, zien we het aantal ongehuwde vrouwen exponentieel toenemen.155 
Vanwege de tragedies in verband met de dood en ziekten die het thuisland bereikten, kwam 
er een stijgende kritiek op de aanwezigheid van echtgenotes in de missies.156 In hun plaats 
kwam een hele generatie ‘spinsters’ de reeds aanwezige vrouwen ter hulp.157 In navolging 
hiervan verschoof het debat van ‘alleenstaand’ of ‘missie-echtgenote’ naar pro of contra 
huwelijk op de missieplaatsen.158 Ook George Grenfell, een pionier missionaris van de 
Baptisten in Congo prees het werk van de ‘singles’ aangezien dit de werklast van zijn vrouw 
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verminderde.159 Zij  vervingen dus aanvankelijk de missievrouwen niet maar stonden hen bij 
in het vervullen van hun taken.160  
 
Of het nu in essentie voordeliger was om ongetrouwde vrouwen uit te zenden, bleef een 
heikel punt binnen alle protestantse missies. Hierdoor organiseerde men in 1907 een 
congres waar voor- en tegenstanders mekaar konden ontmoeten. De pro’s gingen er van uit 
dat ze beter (op een meer regelmatige en punctuele basis) hun werk deden dan getrouwde 
vrouwen. Anderen geloofden dan weer in een ‘even grote goddelijke roeping’ van zowel de 
ongehuwde als de gehuwde vrouwen. Een congresparticipant beargumenteert: 
 
‘The lord made no mistakes, and if he called a single lady to work for him in Congoland, who 

were we that we should close the door?’161 
 
Uiteindelijk kwam men tot volgende conclusie: ongehuwden konden een bijdrage leveren 
aan de missies, maar er was nood aan een heel aantal richtsnoeren met betrekking tot hun 
activiteiten (ze werden beperkt tot werk met vrouwen en diens kinderen) en hun 
woonsituatie (ze moesten leven in groepen van 2 of meer personen).162 In het verhaal van 
De Hailes zien we echter opnieuw een discrepantie tussen theorie en praktijk.163 Hoewel 
evoluties in missiepolitiek vaak kwamen door dergelijke conferenties, kon dit ook gestuurd 
worden van onder uit. Zo zien we binnen de reeds aangehaalde Noorse missionaire 
beweging dat ongehuwde vrouwen hier expliciet op vraag van de reeds aanwezige mannen 
werden uitgezonden.164 In haar bijdrage tot het werk van Bowie, Kirkwood en Ardener stelt 
Kanogo nog tot slot dat: 
‘The possibility that girls could choose both (sic: marriage and career), has gradually become 

a reality, at least partly as a consequence of the advent of missionaries.’165 
 
Toch leert literatuurstudie ons dat lange tijd voornamelijk het werk van de echtgenotes, 
dochters en nichtjes werd gewaardeerd, dit opnieuw voor hun familie-ideaal.166 Beiden 
hadden ook een verschillende status: een echtgenote werd door de autochtonen gezien als 
een moeder, een vriendin. Een alleenstaande genoot wel respect maar ervoer toch een 
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zekere sociale afstand.167 Ook bij Hunt lezen we dat ze niet dezelfde status en respect 
konden krijgen aangezien de autochtonen hun werk minder goed konden begrijpen.168 
Beidelman countert door te stellen dat echtgenotes wel zorgden voor een minder informele 
omgang met de Afrikaanse vrouwen.169 
 
Tot slot dient toch nog vermeld te worden dat het sluiten van een huwelijk niet steeds 
positief was: opnieuw kan verwezen worden naar de Basel missie. Uit deze casus blijkt dat 
vrouwen vaak trouwden met een partner van een lagere sociale klasse, waardoor ook hun 
plaats in de maatschappij negatief veranderde. 170 De echtgenotes konden echter profiteren 
van een dubbele mobiliteit: eerst via hun opleiding tot missionaris, later door hun 
huwelijk.171  
 
In theorie was de doorgegeven visie dus nog steeds patriarchaal. Toch zien we dat de 
strenge visie op dit begrip verlaten wordt voor een meer gecontesteerde benadering. Een 
zeker aantal mogelijkheden boden zich dus aan binnen het missiekader. Hastings stelt vanuit 
dit perspectief dat men zowel de mannelijke als de vrouwelijke missionarissen als 
complementair moet aanzien.172 Besluiten dat vrouwelijk missiewerk aldus onbelangrijk zou 
zijn, is fout. Binnen de protestantse missies zien we ook een debat in verband met het 
uitzenden van echtgenotes of ongehuwden. De algemene trend is dat deze laatste groep, 
onder andere door de professionalisering, meer en meer vertegenwoordigd geraken in de 
missies.  
 

III. Missie en zelfbeeld /- appreciatie /-bewustzijn. 

 

Nu we hebben nagegaan in welke mate de visie van de autoriteiten deze van de lagere 
echelons bepaalde, is het aangewezen om deze verworven inzichten te toetsen in functie 
van de appreciatie en het zelfbeeld van missionarissen. Appreciatie kan namelijk extra 
kansen bieden voor een actieve agency. Een positief zelfbeeld of stijgend zelfbewustzijn kan 
dan weer beschouwd worden als een resultaat van die kansen of een extra dimensie geven 
aan het onderzoek. Het is trouwens vanuit dit idee dat mijn thesisonderwerp ontstaan is. 
Hoewel het onderscheid tussen appreciatie en punt II ‘Missie en mannelijke religieuzen’ op 
sommige vlakken nogal artificieel is, wordt het hier deels hernomen en verder uitgewerkt 
vermits het een houvast biedt voor het aspect ‘zelfbeeld’. 
 
Zoals reeds gesteld werden zusters door de katholieke autoriteiten vóór 1900 enkel als 
religieus aanzien bij de aflegging van de plechtige geloften.173 Hierdoor zagen priesters in het 
missionaire veld hun bijdrage ook niet als een professioneel werk, maar eerder een 
‘vrijblijvend uitleven van de vrouwelijke instincten’.174 Reeds aangehaalde citaten zoals 
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bijvoorbeeld door Van Schijndel (de eerste geestelijke directeur van de Congregatie van 
Asten) over het ‘bijna even goed’ zijn van het werk van zusters, kunnen eveneens dienen ter 
bewijs van deze these.175  
 
Toch kon het focussen op de ‘vrouwenkenmerken’ van de zusters ook positief worden 
opgevat. Vaak werden hun sterke punten benadrukt: onderwerping, liefde, zelfopoffering, 
toegewijdheid, sympathie en tederheid.176 Kon men ook nog geschenken en genade 
bekomen, dan was men een waar katholiek modelmissionaris.177  
Een gelijkaardig debat lijkt afwezig binnen de protestantse studies. Enkel Semple haalt aan 
dat de respectabiliteit van een missionaris onmiddellijk verbonden was met motivatie en 
theologische kennis, dit bovendien in andere mate dan bij mannen.178 
 
Bij de katholieke autoriteiten waren er echter ook dissidente stemmen, aldus Toos Van Kaam 
– eersterangs getuige als zuster van Onze lieve vrouw van Afrika. In haar bijdrage aan ‘Gaan 
voor God’, beschrijft zij Kardinaal Lavigerie, die als motto had ‘alles voor allen’.179 Hiermee 
bedoelde hij dat de zusters moesten proberen vrouw te zijn met de Afrikaanse vrouwen, ze 
moesten aldus proberen een weg te zoeken naar alle mensen, zonder onderscheid van kleur, 
ras of religie. Hij noemde hierbij de vrouwelijke missionarissen ‘de meest invloedrijke 
apostelen voor het Afrikaanse volk’.180 Verder in hetzelfde werk, lezen we nog dat Lavigerie 
de vrouw zag als hoofd van een christelijke gezin en als opvoedster van de kinderen, dit 
doordat ‘de vrouw in de kinderharten krachten zaait, die geen enkele tegenkracht kan 
uitroeien’.181   
 
Dat voorgaand discours zich kon laten gelden op het zelfbeeld van vrouwen lezen we tussen 
de lijnen bij Lynn Abrams wanneer zij stelt:  
 

‘Against the background of the imperial discourse which privileged western ideals of family 
and domesticity over other cultural traditions, western women almost unquestioningly saw 

their role as one of rescue and reform of the female victim of native superstitions and 
practices.’182 

 
Anderzijds kunnen we ook uit heel wat getuigenissen afleiden dat missionarissen, net door 
hun werk zichzelf wisten te waarderen (het missiewerk was in die optiek een kans om zich te 
ontplooien, om écht vrouw te zijn). Bij Toos van Kaam lezen we:  
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‘Door mijn contacten met Afrikaanse vrouwen is ook mijn gevoel van eigenwaarde als vrouw 
sterk toegenomen. Ik ervaar mijn vrouw-zijn als een opdracht en ik ben er trots op dat ik als 

vrouw iets betekende in de gemeenschap.’183 
 
Tevens valt volgend citaat op, opgetekend tijdens een vrij recent interview met Klein 
Gunnewiek over haar ervaringen omstreeks de jaren 1950: ‘Moet ik voor een man klaarstaan 
of kan ik het ook zelf doen?’184 Van belang nog te vermelden is dat ze zichzelf heel wat 
zelfstandigheid en vrijheid toeschrijft, dit in schril contrast met de Nederlandse vrouw van 
die tijd: ‘Je mag je verstand gebruiken, wetende wat je roeping is en als je maar geen gekke 
dingen uithaalt’.185  
 
Hoewel Martha Vicinus’ studie focust op Britse protestantse zendelingen, is volgend citaat 
hanteerbaar voor een vergelijking:   
 

‘The price of independence was … the cloak of self-sacrifice … as long as they were not too 
obviously happy with their situations or to assertive about their demands for themselves, 

independent women could be accepted’. 186 
 
Voorgaand betoog geeft duidelijk aan dat missionarissen, zeker in latere fase meer 
zelfbewust en geapprecieerd werden. Voor de 19de en het begin van de 20ste eeuw, lijken we 
hier echter geen literatuur over te hebben. Want, zo blijkt, er heerst een ‘gegenderd’ 
bronnenprobleem: religieuze mannen lieten systematisch de verwijzingen naar vrouwen 
weg.187 Het is om die reden dat wij de zaken zullen trachten op te zoeken waar ze, in laatst 
mogelijke instantie, te vinden zijn: in de briefwisseling van de zusters zelf. Welke 
methodologische voorwaarden hiervoor moeten voldaan worden, zal aan het begin van  
Deel II behandeld worden.   
 
Hieronder, hetgeen tevens het laatste deel van deze sectie zal zijn, wordt toch getracht een 
overzicht te geven van de taken van de missiezusters. Waar mogelijk zal meteen ook kort 
worden aangeknoopt bij mijn casus. Toch zal dit stuk verderop in de scriptie nog eens 
hernomen en toegepast worden op het door mij gekozen bronnencorpus. 
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IV. Missie en werkterreinen 

 
Na alle voorgaande bevindingen en achtergronden, is het nu mogelijk geworden om met een 
onderbouwde en genuanceerde bril te kijken naar de actieterreinen waarbinnen de zusters 
actief waren. Dat ook dit gegeven binnen de missiecontext gegenderd is, zal na al het 
voorgaande niet verbazen. Door het reeds aangehaalde bronnenprobleem is dit echter geen 
eenvoudige taak. 
 
Vooraleer we effectief kunnen ingaan op de mogelijke taken van een missionaris, is het 
aangewezen om de categorisatie van deze taken te belichten. Binnen de katholieke 
missieliteratuur zien we twee soorten opdelingen. Ten eerste het ‘intensieve’ versus het 
‘extensieve’ en ten tweede het ‘directe’ versus het ‘indirecte’ missiewerk. Aan protestantse 
zijde lijkt de eerstgenoemde niet voor te komen. 
De eerste opsplitsing vinden we voornamelijk terug in de oudere katholieke literatuur, 
waarbij het reeds genoemde boek van Veenstra en Wielenga (geschreven in 1928), als 
voorbeeld kan worden aangehaald.188 Onder het ‘intensieve werk’ verstaan zij:  
 

‘Het werk op de missiepost, het huishouden, de polikliniek, de zendingsschool, het bouwen 
van hutten, het dak repareren, een maandverslag schrijven voor de overheid en zich bezig 

houden met de eigen correspondentie.’ 
 
Hiertegenover plaatsen zij dus het ‘extensieve werk’: het brengen van het evangelie, de 
dienst in de kerk houden, catechese geven en mensen aansporen tot een schuldbelijdenis.189 
Hoewel men deze opdeling nog als neutraal kan bestempelen, is dit niet meer het geval bij 
het latere onderscheid ‘direct’ tegenover ‘indirect’. Algemeen kan men stellen dat het 
directe missiewerk was weggelegd voor een gewijde, mannelijke religieus. Voor zowel Poels 
als Christens houdt dit ‘directe werk’ in dat men het geloof verkondigde en sacramenten 
uitdeelde.190 Deze laatste vorser besluit hieruit dat de ‘echte’ missionaris per definitief een 
man is.191 ‘Indirect werk’ bestond in de definitie van Poels uit onderwijs, gezondheidszorg, 
charitatieve hulp en zorgtaken ten behoeve van de priesters, zoals het kuisen kan kerken en 
kapellen.192 Het moest met andere woorden het werk van de priesters voorbereiden en 
ondersteunen. Christens, die dit indirect apostolaat niet zo uitvoerig bespreekt, benoemt in 
die context de zusters als de ‘hulpkrachten’, de ‘Auxiliaries’ van de priester.193 Predelli en 
Miller, die hetzelfde onderscheid toepassen op de protestantse missies, beschrijven echter 
enkel het ‘indirect werk’, wat voor hen overeenkomt met de naaiklassen die zusters 
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organiseerden voor vrouwen en meisjes alsook het werk van vroedvrouwen en 
verpleegsters.194 
 
Uit de voorgaande uiteenzetting kan men afleiden dat deze tweedeling gebruikt kan worden 
ter legitimatie van de inferieure positie van de missionarissen. Toch kan men niet ontkennen 
dat dit onderscheid voornamelijk theoretisch is. Enerzijds herkent men er het klerikale 
karakter van Kerk in door de nadruk op de sacramenten, anderzijds zitten de toenmalige 
man – vrouw (en dus gender- ) relaties hierin vervlochten.195 Toe te voegen aan de stelling 
dat deze opdeling eerder als artificieel moet bekeken worden, is dat bijvoorbeeld qua 
bekering, het onderwijs (voor kinderen) het meest doorslaggevend was. Anderzijds hadden 
de missionarissen ook een belangrijk financieel aandeel (zij werden namelijk betaald via hun 
werk in scholen en ziekenhuizen), hetgeen van belang was voor de bouw en onderhoud van 
hun infrastructuur.196 Christens vermeldt tot slot nog dat in de jaren 1950 aan katholieke 
zijde dit ‘direct’ versus ‘indirect’ onderscheid meer en meer wordt verlaten, hetgeen tijdens 
het tweede Vaticaans concilie zal leiden tot de expliciete bevestiging van deze tendens.197  
 
Dit gezegd zijnde is het mogelijk geworden om de focus te leggen op de debatten in verband 
met de actieradius van de zendelingen. Een eerst bemerking hierbij is dat de taken van zowel 
katholieke als protestantse missionarissen nagenoeg volledig overeenkomen. In wat volgt 
zullen al deze taken los van mekaar worden behandeld, hetgeen de duidelijkheid ten goede 
zal komen. Op te merken valt wel dat één missionaris vaak meerdere taken te vervullen had 
op haar post.  
 
Als eerste wordt ingegaan op het voorzien van onderwijs, aangezien men dit als één van de 
centrale taken beschouwde. Het genoot ook een zeker aanzien omdat men het algemeen 
belang ervan voor de bekering erkende. Binnen dit terrein zien we dat de missionarissen zich 
voornamelijk focusten op meisjes en vrouwen. Of dit exclusief was, hing af van post tot post. 
De meisjes werden dan overtuigd om les te komen volgen. Toch ging men soms ook over tot 
het vrijkopen van slaven om voldoende leerlingen te verwerven.198 Zowel aan protestantse 
als katholieke kant kunnen we besluiten dat het onderwijs in de missieposten niet uit het 
niets is ontstaan.199 Aan protestante kant zien we een continuüm met het lesgeven aan 
zondagsscholen.200 Aan katholieke zijde valt op congregaties vaak juist gekozen werden voor 
hun ‘lange traditie in het onderwijswerk’.201 
De nood aan onderwijs stond in rechtstreeks verband met de drie heersende visies op de 
Afrikaanse vrouw:  ze waren meer gekampt tegen civilisatie dan mannen, ze konden niet 
opgevoed worden in hun thuisomgeving en ze waren een slachtoffer van de Afrikaanse 
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man.202 Als remedie kon enkel het onderricht dienen. Dit kon bestaan uit naaiklassen, 
moederbijeenkomsten en moederorganisaties. Dat dit onderwijs populair was, bewijzen 
volgende cijfergegevens: rond 1850 kregen 9000 leerlingen (jongens en meisjes) les in Zuid-
Afrika, tegen 1900 waren het er al 100 000. De meisjes waren hierbij het sterkst 
vertegenwoordigd op het lager onderwijsniveau. Allen kregen hierbij de basis van rekenen, 
schrijven en lezen.203 
Binnen dit onderwijs, stond toch voornamelijk de notie ‘huiselijkheid’ centraal.204 Men 
onderwees de Afrikanen voor het stichten van stabiele, respectabele christelijke gezinnen, 
waarbij hen alle vrouwentaken werden onderwezen.205 Het grote verschil met de jongens 
was dat deze laatste werden opgeleid tot leiders (in de zin van de patriarchale ‘leider’ van 
het gezin) en dat de meisjes werden opgeleid om gepaste huissituaties te creëren voor deze 
‘leiders’.206 Om dit te bereiken moesten de meisjes niet enkel worden opgeleid tot 
christelijke echtgenotes, maar ook tot huispersoneel.207 Hoewel het soms gesugureerd 
wordt dat dit uitsluitend gebeurde ter slaafse hulp van de blanke kolonisatoren, bestaat 
hiervan geen sluitend bewijs.208  
De was doen, koken en het huishouden kunnen regelen stonden aldus hoog aangeschreven.  
Bowie stelt in deze optiek dat vele meisjes teleurgesteld waren na hun eerste weken les, 
aangezien zij eerder een academische opleiding hadden verwacht.209 Dit laatste zou hen pas 
echt toekomstperspectieven bieden. Ook Labode kaart dit probleem aan: initieel wilden de 
missionarissen bekeren of toch de invloed van het christendom uitbreiden. Hierdoor werden 
de meisjes voornamelijk geleerd hoe ze christelijk moesten leven, eerder dan dat ze 
academisch gevormd werden.210   
Volgens het onderzoek van Smythe met betrekking tot de Karema missie in Tanzania, 
hadden deze missionarissen een aantal verantwoordelijkheden met betrekking tot het 
onderwijs: zij beheerden zelf hun schoolgebouwen en konden kiezen wanneer de les aanving 
en eindigde – mannen hadden er aldus niet veel te zeggen.211 Voor zowel de achterblijvers 
van deze congregatie, alsook de lekenvrouwen die actief waren in het onderwijs op het 
thuisfront, waren dit soort verantwoordelijkheden zeer vreemd. Hoewel sommigen wel les 
gaven, konden zij nooit dezelfde privilegies verwerven als in de missiën.212 Ondanks dat de 
vrouwelijke missionarissen dus zelf een aantal verantwoordelijkheden konden uitoefenen, 
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viel dit te nuanceren doordat de koloniale autoriteiten zelf een groot deel in de pap te 
brokken hadden. Zo lezen we dat qua curricula, men zich vaak moest houden aan bepaalde 
normen en standaarden, opgelegd door deze autoriteiten.213 Eveneens spelen de subsidies 
die het onderwijs ontving, een rol bij hun (on)afhankelijkheid.214 Toch zou het verkeerd zijn 
de onderwijzeressen enkel maar te beschouwen als ‘agenten’ van de overheid.215 Ze hadden 
immers hun eigen doelen en methoden en anderzijds verliep de samenwerking eerder uit 
gemakzucht, dan uit noodzaak.216   
Dat ook de Berlaarse missiezusters volop inzetten op deze vorm van apostolaatwerk, zal 
vanwege het bovengeschetste grote belang niet verbazen. In elk van hun missieposten 
voorzagen zij onderwijsvoorzieningen, niet in het minst door de broodnodige subsidies die 
men hiervoor kreeg van de staat.217 Door de conventie van 1906  tussen staat en missie (zie 
infra) werden zij hiertoe zelfs verplicht.  
 
Een tweede belangrijke taak die men aan de vrouwelijke missionarissen toevertrouwde, was 
deze van de ziekenzorg. Zeker in het begin van de door ons gekozen periode had Afrika (en 
zeker Midden Afrika) geen goede naam bij de blanke bevolking. Men sprak op die manier 
zelfs van ‘the white man’s grave’. De koloniale autoriteiten raakten zich bewust van de nood 
aan medische infrastructuur, zeker als men het continent nog verder wou ontsluiten.218 Uit 
wat hij stelt kan men dus afleiden dat de eerste aangeboden verzorging diende voor de 
verbetering van de blanke, en niet de Afrikaanse, situatie. 
Als voorwaarde om werkzaam te zijn in een dergelijke medische setting was aanvankelijk 
enkel een duidelijke missieroeping en een goede gezondheid verreist, Vints vermeldt niets 
met betrekking tot een medische opleiding.219 Binnen de protestantse missies zien we dat de 
toenemende professionalisering dit proces positief beïnvloedt: meer en meer worden 
opgeleide dokters, verpleegsters en vroedvrouwen actief op de verschillende posten. Dit 
deed ook bij de katholieken het inzicht groeien dat men nood had aan goed opgeleide 
ziekendiensters. Dit zien we dan ook weerspiegelt in ons bronnencorpus. Meer en meer 
maakt men verwijzingen naar diploma’s ‘tropische geneeskunde’ of geeft men blijk van 
kennis van geneesmiddelen.220  
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Ook andere auteurs zijn het over eens dat deze ziekenzorg voornamelijk was weggelegd  
voor de zendelingen, zij gaan hier echter niet dieper op in.221 Wel stelt Smythe dat in de loop 
der tijd deze ziekenhuizen op grotere schaal (zowel qua aantal als qua etnische groepen) 
patiënten verzorgde.222 Smythe stelt zeer kort dat, net zoals dit het geval was in de scholen, 
de missionarissen meer verantwoordelijkheden hadden in de zorgsector, dan dat dit 
mogelijk was op het huisfront.223 
 
Als derde punt kunnen we hierbij ook de hulp aan paters en priesters vermelden, hetgeen al 
even aangeraakt werd toen er werd ingegaan op de relatie tussen de mannelijke religieuzen 
en de missionarissen. Onder deze ‘hulp’ verstaat Christens de huiselijke arbeid (de was, 
schoonmaken, koken) voor de mannen alsook het proper houden van kapellen en 
kerkgebouwen.224 Aangezien dit geen echt missiewerk was, liet men dit ‘vrouwenwerk’ over 
aan de zusters. Smythes casus spreekt het facet ‘koken’ echter tegen: in essentie waren 
zowel de missionarissen als de Afrikaanse vrouwen verantwoordelijk voor het eten.225 De 
grote nuance die zij maakt is dat de eersten moesten zorgen dat er eten voorradig was en 
dat de tweede moesten instaan voor het bereiden van de maaltijd. Verder waren de 
Afrikaanse vrouwen ook verantwoordelijk voor de was en het halen van water, dit zowel 
voor zichzelf als voor de missionarissen.226 Sommige vorsers, zoals onder andere McNamara, 
besluiten uit dit alles ‘dat de nonnen eerder werden aangesteld als ondergeschikten van de 
laagste rangen van de geestelijkheid, dan als de elite van het lekendom.’227 
Dat dit te kort door de bocht is, kan bewezen worden doordat, ondanks hun inferieure 
positie, er heel wat mogelijkheden lagen voor de missionarissen. In onze eigen casus komen 
we zo bijvoorbeeld in contact met de zusters van Amadis die volledig autonoom van de 
mannelijke missionarissen wouden kunnen handelen. Zij ondernamen hiervoor een heel 
aantal  stappen waardoor zij uiteindelijk deze onafhankelijkheidspositie ook konden 
verwerven.228 Toch moeten we stellen dat de verhouding ten opzichte van hun mannelijke 
evenknieën afhing van post tot post. Op de ene waren er geen problemen, op de andere 
liepen de contacten heel wat stroever. Ook openden er door de afwezigheid van een 
mannelijk religieus, vaak heel wat pastorale deuren. Daar waar dit normaal absoluut 
verboden terrein was voor de zusters, zien we opnieuw een anomalie verschijnen tussen 
theorie en praktijk. Het dopen van in stervensnood verkerende pasgeborenen en 
volwassenen werd reeds aangehaald in een vorige sectie.229 Ook hiernaar vinden we 
verwijzingen terug in de door ons bestudeerde briefwisseling.230 In een gelijkaardige context 

                                                           
221

 Zoals daar onder andere zijn: M. Labode, Art. Cit., p. 127. En F. Bowie, Art. Cit., p. 13. En V. Poels, Vrouwen 
met een missie, pp. 16 – 17. En L. N. Predelli and J. Miller, Art. Cit., p. 81. 
222 K. R. Smythe, Art. Cit., p. 65. Uit haar eigen onderzoek blijkt overigens  dat de missionarissen van het 

Karema missiestation, tussen 1904-05 zo’n 15 100 patiënten verzorgden, terwijl dit aantal in 1909-10 al was 
opgelopen tot 19 950 patiënten, allen Afrikanen. 
223

 K. R. Smythe, Art. Cit., p. 65. 
224

 R. Christens, Op. Cit., p. 47. 
225

 K. R. Smyhte, Art. Cit., p. 67. 
226

 K. R. Smyhte, Art. Cit., p. 68. 
227

 J.A.K. Macnamara, Op. Cit., p. 557. 
228

 Brieven van zuster Willebrorde aan de algemeen overste van Berlaar, Amadis – 1 juni 1920.  
229

 J. Veenstra en D.K. Wielenga, Op. Cit. p. 124. Dit was echter wel het meest ‘directe’ missiewerk waarvoor 
men kon instaan. 
230

 Hoewel we hiernaar een vijftal verwijzingen vinden is het niet opportuun deze allemaal op te sommen. We 
beperken ons dan ook tot: Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste, Watsa-berg – 15 januari 1919. 



59 
 

kon het ook gebeuren dat zusters zelf verantwoordelijk werden voor de missiepost, alsook 
voor andere missionarissen.231 
Thorne stelt tot slot nog dat, binnen de evangelische Kerken, het publiekelijk spreken 
uitsluitend was weggelegd voor de mannelijke religieuzen.232 Binnen de missiën kon dit 
echter wel, in niet geringe mate omdat net de autochtone vrouwen zeer enthousiast waren 
om iemand van hetzelfde geslacht te horen spreken. Predelli en Miller stellen eveneens vast 
dat missionarissen preekten in scholen, hospitalen en weeshuizen waar ze werkten.233 
Hoewel men pas in 1910 expliciet stelde dat ‘unless the situation is such that it’s covered by 
the notion that ‘necessity knows no law’’, zag men in de missiecontext dat men de gender 
grenzen dus vroeger overschreed dan officieel mocht.234 
 
Hiernaast zien we ook niet onbelangrijke verwijzingen verschijnen naar een financieel 
‘takenpakket’, hetgeen eigenlijk meer te beschouwen is als een soort bijdrage aan de 
missiepost. Zo zien we bijvoorbeeld bij Poels dat de bedragen die de missiezusters van Asten 
opstuurden naar hun collega’s thuis, van groot belang waren voor het kunnen overleven van 
de stichting.235 Hetzelfde kan gezegd worden van de vergoede diensten die de missiezusters 
ontvingen voor hun werk in scholen en hospitalen die onder auspiciën stonden van het 
koloniale bestuur.236 Hill spreekt in deze context trouwens over ‘the power of the purse’.237 
Dit was echter niet strikt volgens het missie-ideaal: men werd namelijk geacht om 
onbaatzuchtig  naar de ‘heidenen’ te vertrekken, verloning was in principe dus uit den 
boze.238 Ook hier zien we in principe een divergentie tussen theorie en praktijk. Veenstra en 
Wielenga vermelden dat men soms wel geschenken aannam, zoals aardnootjes of 
klapperolie, om beter in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.239 Dat deze ‘taak’ 
veelal bepalend kan zijn voor hun positie in een missiepost, bewijst volgend citaat van 
Anderson:  
 

‘While they challenged male prerogatives, women were astute in their use of tactics that 
gradually broke down resistance but never threatened the existence or the strength of the 
church. AME women could shape decisions of the male episcopacy by withholding vital aid 
for local ministers or for broader missionary activities. On the surface they might appear 

deferential, but male leaders understood the “latent challenge” women posed and adapted 
to social patterns. They gave women a voice in church administration because they 

recognized that the resources women possessed represented real power.’240  
 
De overeenkomst tussen ‘vital aid’ en ’The power of the purse’ is treffend. 
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Hoewel ook bij de zusters van Berlaar de gelofte van armoede zeer hoog werd 
aangeschreven, bleek men hiermee losser om te springen op de missieposten dan in het 
moederhuis. Zo werd het onder andere het belang van staatssubsidies reeds omschreven. 
Meer dan eens lezen we echter ook verwijzingen naar frustraties omwille van de vertraging 
die deze betalingen konden oplopen.241 De overste paste eveneens een actieve politiek toe 
bij het uitverdelen van haar missiezusters. Door gediplomeerde zusters in goedbetaalde 
missieposten te plaatsen, kon men namelijk meer inkomsten genereren.242 Deze waren 
immers broodnodig voor het overleven van de missiepost. 
 
Tot slot vinden we ook nog een aantal losstaande verwijzingen naar opdrachten die de 
missionarissen moesten vervullen. Zo vervolledigt Poels haar betoog nog door de symbolisch 
belangrijke taak van het bakken van hosties te vermelden.243 Hinfelaar maakt melding van 
het geven van landbouwtraining.244 Bedoeling hierbij was om mensen uit de omliggende 
streek aan te trekken en hen aan te sporen om katholieke gemeenschappen en families op 
te richten. Bij Smythe lezen we dan weer dat binnen de weeshuizen de missionarissen een 
aantal mogelijkheden hadden tot agency.245 Zo besloten ze binnen de Karema missiepost 
omstreeks mei 1897 dat, eenieder wie trouwde, een pot cadeau kreeg. Vier maanden later 
ontving elke ouderloos kind dat uit het weeshuis trouwde, bier, bloem, bonen en andere 
zaken. Belangrijk hierbij is de opmerking dat ze wel maar ‘Afrikanen’ bleven: een raciale 
status kon men dus niet zomaar bewerken.246 
 
In de literatuur wordt al het voorgaande, op uitzondering van de hulp aan mannelijke 
religieuzen, gekaderd binnen het concept van ‘women’s work for women’. Voor Semple komt 
dit overeen met ‘nursing, teaching and mentoring women’.247 Voor Labode was dit 
verzorging, onderwijs, huisbezoeken, het laten draaien van wees- en vluchthuizen, alsook 
het organiseren van naaigroepen en ontmoetingen tussen moeders.248 Dit soort werk werd 
vrijwel steeds gedevalueerd: hoewel vele protestantse zendelingen namelijk een opleiding 
hadden genoten, vervielen zij vrijwel steeds in dit soort werk.249 We zien dus dat de taken 
van de missionarissen voornamelijk focusten op vrouwen. De autochtone mannen moesten 
hiervoor veelal rekenen op de mannelijke religieuzen. 
 
Ook in de Verenigde staten leefde het geloof dat Afrika ‘geciviliseerd’ en ‘gechristianiseerd’ 
moest worden. Op die manier steunde men de missies zolang exploitatie niet het enige doel 
was.250 Om dit te bereiken werd onder andere een kleine minderheid Afro-Amerikaanse 
zusters uitgezonden.251 Voor hen stond de deur naar meer agency echter niet zo open als 
voor blanke zusters: kolonisatoren beschuldigden hen in die sfeer dan ook steevast van het 
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preken van revolte in plaats van de juiste religie.252 Men ziet bijgevolg dat zij een dubbele 
inferioriteit moesten ondergaan: ten eerste door hun sekse, ten tweede door hun raciale 
achtergrond.253 
 
Het is aldus duidelijk mogen worden dat, hoewel het takenpakket van de vrouwelijke 
zendelingen bepaald werd door hun geslacht – met andere woorden gegendered was, er ook 
heel wat mogelijkheden (vaak meer dan in het huisland) waren om deze 
verwachtingshorizonten, binnen bepaalde grenzen, te overschrijden. De mate waarin dit 
mogelijk was, hing af van missiepost tot missiepost. Hierbij kunnen we opnieuw verwijzen 
naar Martha Vicinus’ citaat.254 Een extra dimensie die hierbij moet worden toegevoegd, is 
het gegeven dat het voor Afro-Amerikaanse zusters vaak heel wat moeilijker was om zich los 
te weken van de bestaande genderverwachtingen. 
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D. Besluit. 
 

Het is duidelijk mogen worden dat de koloniale autoriteiten, in eerste instantie, de 
heersende gender normen probeerden te importeren in hun kolonies. Als geschikt medium 
zagen zij hiervoor het onderwijs, waarbinnen hun visie kon worden afgedwongen door de 
subsidieregelingen. Toch hertekenden de missies de genderrelaties in zowel de kolonies als 
het huisland. Predelli en Miller wezen er al op dat stellen dat men simpelweg de patriarchale 
structuren invoerde, niet blijkt te kloppen.255 We zijn dus eerder genoodzaakt te spreken van 
een ‘contested gender regime’ of een ‘contested patriarchy’, in navolging van Connell.256 
Men kan dus stellen dat enerzijds de missionarissen de posten nodig hadden voor hun 
unieke kansen en anderzijds de koloniale autoriteiten de zendelingen nodig hadden voor de 
legitimatie van hun daden.257 De mantel van het ‘humanitaire motief’ stond hierbij centraal. 
  
We zagen ook dat tussen denominaties onderling verschillenen bestonden in de mate 
waarin gender en patriarchie konden gecontesteerd worden. Desalniettemin is het toch 
mogelijk een aantal rode draden te herkennen. Zo bleven de taken die missionarissen kregen 
toebedeeld, vrijwel steeds gefocust op vrouwen. Onderwijs, ziekenzorg en moederhulp 
stonden hierbij centraal. Mannelijke religieuzen hielden zich op hun beurt bezig met taken 
aangaande de mannelijke autochtonen. Verder zien we ook dat heel wat gender bepalingen 
toegepast werden in een mildere vorm. Hierbij kunnen we denken aan de clausuur en 
kledingsvoorschriften. Waar de protestantse Kerken vrouwen vroeger in hun korps insloten, 
zien we dat de katholieken in hun kielzog volgden. Het belang van de encycliek ‘Maximum 
Illud’ valt, hoewel deze door sommigen ook genuanceerd wordt, niet te onderschatten.  
 
Hiernaast zien we ook dat opleiding een heel aantal deuren opende. Volgens R. Gaga opende 
dit de weg naar respect en autoriteit. Toch zien we op de lagere niveaus een ambigue 
relatie. Deze werd bepaald door de missionaire context: enerzijds bleef een ‘vrouw’ een 
‘vrouw’, anderzijds slaagde men er soms in om gender verwachtingen te doorbreken. Zoals 
reeds eerder gesteld bepaalde de onvoorspelbare realiteit van de missiën de pragmatische 
aanpak van de Kerken.258 Hierbij moet men zich bewust zijn van de discrepantie tussen 
theorie en praktijk. We kunnen eveneens stellen dat men de religieuze vrouwen, tezamen 
met hun taken, zeker niet moet zien als ‘speciale gevallen’. Het missiegeheel moet eerder 
aanzien worden als een complex web, waarbij beide seksen complementair zijn.259  
 
We zagen ook dat ongehuwde religieuze vrouwen meer en meer hun plaats op het 
protestantse missietoneel opeisen. De discussie die dit uitlokte, werd beslecht op de 
conferentie van 1907. Men ziet ook hier weer dat de noties van ‘huiselijkheid’ en ‘het 
christelijk gezin’ centraal werden gesteld. Toch moesten veranderingen niet steeds van 
bovenaf worden gedirigeerd. Ook van onder uit erkende men na verloop van tijd het nut van 
vrouwen in de missie. Dit had zowel een positief effect op hun zelfbeeld als op hun agency.  
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Ten slotte werd er ingegaan op de taken die missionarissen kregen toebedeeld. Bij de 
opdeling ervan, werd duidelijk dat deze niet onschuldig was. Het onderwijs draaide 
voornamelijk om het stichten van een christelijk gezin. Dit liefst volgens de Europese 
standaarden. Dat dit veraf stond van de academische verwachtingen, stemde vele 
autochtonen niet tevreden. Hoewel de vrijheid van de zendelingen werd beperkt door de 
koloniale autoriteiten, nam dit echter niet weg dat zij ook hierin een aantal 
verantwoordelijkheden wisten te verwerven. Voor de vrouwen op het thuisfront was dit 
verbazingwekkend. Zij wisten namelijk nooit een gelijkaardige verworvenheden te 
verkrijgen.260 Eveneens stonden de religieuze vrouwen in voor de ziekenzorg. Hoewel deze 
eerst bedoeld was ter hulp van de blanke Europese kolonisatoren, breidde deze taak zich uit 
over de gehele Afrikaanse maatschappij. De reeds aangehaalde professionalisering 
beïnvloedde dit proces op een positieve manier. Vervolgens is ook gebleken dat ze werden 
geacht een aantal ‘vrouwentaken’ ter harte te nemen om de religieuze mannen bij te staan. 
Als McNamara stelt dat ze ‘slechts ondergeschikten waren van de laagste rangen van de 
geestelijkheid’ bleek dit echter te scherp door de bocht.261 Voornamelijk bij de afwezigheid 
van een mannelijke collega, openden er zich vele deuren. Niet onbelangrijk was ook hun 
financiële bijdrage tot elke missiepost. Dat men door ‘the power of the purse’ meer invloed 
kon verwerven, verbaast niet.262 Deze geldelijke steun was namelijk nodig voor het 
overleven van een missiepost. Had men niet ingegaan op vragen naar agency, had men deze 
broodnodig steun waarschijnlijk verloren.  
 
Stellen dat missionarissen slechts passieve tweederangsburgers waren, ingesloten in een 
statisch patriarchaal systeem is na voorgaand betoog nog moeilijk te verdedigen. De keuze 
voor de definitie van Connell in verband met ‘contested gender regimes’ of ‘contested 
patriarchies’ dringt zich dus op.263 Hoewel de missionarissen iet of wat gevangen zaten in 
een duale positie, waarbij ze sekse-inferieur waren binnen een ras dat zichzelf superieur 
achtte, bleek de keuze voor een missionair leven toch een aantrekkelijke optie.264 De 
combinatie van culturele, religieuze en professionele invloeden, versterkt met de kracht van 
iemands persoonlijkheid (zoals we zagen in de casus Miss De Hailes) alsook het gebrek aan 
kansen op het thuisfront, maakten zowel voor katholieken als protestanten een actievere 
agency mogelijk.265 Het concept ‘double voicedness’ blijkt in die optiek dus wel degelijk van 
toepassing.266 We kunnen eveneens uit de casus van de Afro-Amerikaanse zendelingen 
besluiten, in navolging van Smythe, dat gender hiërarchieën ‘vloeibaarder’ waren dan raciale 
hiërarchieën. Ook naar de autochtone bevolking toe zien we dat dit het geval was. Hen werd 
tijdens de naai- en kooklessen voornamelijk handwerk aangeleerd, dit in tegenstelling tot de 
academische opleiding die ze dachten te gaan krijgen.  
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Ondanks de beperkingen die steeds om de hoek leunden, moet men de missiesituatie dus 
bekijken als een van relatieve vrijheid. Hierbinnen waren een aantal zaken mogelijk, die op 
andere plaatsen ondenkbaar zouden zijn. Bepalend voor dit alles is natuurlijk het perspectief 
dat men aanneemt: kijkt men vanuit de hedendaagse of toenmalige context. Hierbij valt nog 
op te merken dat Martha Vicinus met haar reeds aangehaalde citaat een genoegdoend 
besluit kan zijn voor dit onderdeel van de scriptie: 
 

‘The price of independence was … the cloak of self-sacrifice … as long as they were not too 
obviously happy with their situations or to assertive about their demands for themselves, 

independent women could be accepted.’267 
 
Toch dient ook gezegd te worden dat de toestand van de literatuur in grote mate de inhoud 
van dit deel bepaald heeft. Waar er voor de katholieke zijde eigenlijk geen echte analytische 
overzichtswerken bestaan, is dit bij voor de protestanten zeer duidelijk wel het geval.268 De 
vaak aangehaalde werken ‘Missionary women.’, Women and missions: past and present.’ en 
ook het artikel ‘Piety and Patriarchy’ in ‘Gendered missions.’ zijn goede overzichtswerken en 
bieden een solide basis voor startend onderzoek.269 Wat voor handen is met betrekking tot 
de katholieke missiën is voornamelijk beschrijvend, met soms een korte algemene inleiding.  
 
Koppelen we tot slot dit alles terug naar de door ons gekozen casus, dan is het niet te 
verwonderen dat de missiezusters van Berlaar goed lijken te passen in de bovengeschetste 
evoluties. Toch is het nuttig nogmaals te benadrukken dat, waar de zusters in het klooster 
van Berlaar in de besproken periode steeds minder ruimte kregen voor eigen initiatief, dit 
niet zo blijkt te zijn voor deze in de missieposten. Dit laatste aangezien de missionaire 
context een heel andere was dan deze in België. Men herdefinieerde er de maatschappelijke 
noden waardoor het geïnstitutionaliseerde diocesane kader van het thuisland – 
verantwoordelijk voor de beknotting van de agency van de zusters in het moederhuis, geen 
invloed had op deze van de missiezusters. Zij kregen dus meer kansen om het patriarchale 
maatschappijbeeld op de helling te zetten. Of dit laatste ook resulteerde in een groeiend 
zelfbewustzijn, zal later nog moeten blijken.    
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4. Het opzetten van een onderbouwd genderonderzoek.  

A. Inleiding. 
 

Een sterk onderbouwd genderonderzoek is afhankelijk van heel wat variabelen. In deze 
laatste sectie van het theoretische deel zullen we een aantal genderinzichten 
methodologisch en theoretisch uitdiepen en waar mogelijk empirisch toetsen in functie van 
het door mij vooropgestelde onderzoek.  
 
Het opzetten van een grondige genderanalyse vraagt allereerst een adequate omschrijving 
van het concept gender. Als vertrekpunt wil ook ik, net als vele andere vorsers, de 
toonaangevende definitie van Scott gebruiken:  
 
‘My definition of gender has two parts and several subsets. They are interrelated but must be 

analytically distinct. The core of the definition rest on an integral connection between two 
propositions: gender is a constitutive element of social relationships based on the perceived 

differences between the sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of 
power.’270 

 
Mijn voorkeur voor deze definitie is tweeledig. Ten eerste belicht Scott heel duidelijk het 
relationele aspect van gender. Op die manier omzeilt ze de inherente dreiging tot segregatie 
die de vrouwengeschiedenis zolang in haar macht hield. Als we ons, met oog op de 
masterscriptie, namelijk alleen maar zouden focussen op de vrouwelijke missionarissen, dan 
zou dit werk als een soort vrouwengeschiedenis kunnen beschouwd worden, eerder dan 
recht te doen aan een volwaardig genderonderzoek. Door de focus te verbreden naar 
mannelijke religieuzen die mede deel uitmaken van hun missiesysteem, willen we deze 
horde overwinnen. Net zoals King zullen we dus een in essentie tegengesteld 
androcentrisme (klassieke geschiedschrijving) met een gynocentrisch 
(vrouwenhistoriografie) uitgangspunt combineren om op die manier een 
genderevenwichtige scriptie te bekomen.271 Ten tweede heeft Scott in het laatste deel van 
haar definitie oog voor de mate waarin gender betekenis geeft aan machtsrelaties. Hierbij 
zien we een hiërarchie tussen mannen en vrouwen ontstaan, die toegeschreven wordt op 
basis van iemands biologische sekse. Deze machtshiërarchieën worden in een missionaire 
context in niet afzienbare mate bepaald door gegeven raciale distincties (tussen de 
autochtone bevolking en de zusters), alsook de mate waarin patriarchie - waarbij we dit 
concept interpreteren als de structurele onderdrukking van vrouwen door mannen, zich al 
dan niet laat gelden. We zien dus dat gender een sociale constructie is, dewelke variabel is in 
de ruimte en in de tijd. Aangezien we uit het voorgaande hebben kunnen besluiten dat we 
met betrekking tot de missies beter spreken van ‘contested gender regimes’,  is het 
aangewezen om dit alles in meer detail te gaan bekijken.   
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De laatste decennia zien we dat vele vorsers de verschillen in vrouwelijke ervaringen zijn 
gaan erkennen, evenals de patriarchale onderdrukking die ze delen.272  Door deze nadruk op 
‘verschil’ werd de illusie van een homogeniteit en zusterschap onder alle vrouwen uiteen 
gedreven. Het impliciet ontkennen van dit verschil was namelijk één van de grootste 
kritieken op de vrouwengeschiedenis van de jaren 1970 en 1980.273 Meer algemeen kunnen 
we stellen dat, ten gevolge van het postmodernisme, academici uit vele verschillende 
disciplines zich gingen afzetten tegen alle soorten van geünificeerde theorieën, wijds 
verspreide definities en stabiele categorieën.274 Zoals blijkt uit de definitie van Scott waren 
historici toen reeds tot het inzicht gekomen dat een goed gebalanceerde genderstudie zowel 
mannelijkheden als vrouwelijkheden moest bestuderen. Om echter ten volle recht te doen 
aan de kritieken op uniformiteit, besefte men dat ook sociale, economische, religieuze en 
culturele factoren in het onderzoek moesten worden betrokken.275 In navolging hiervan 
kwam men tot het algemeen besef dat, hoewel vrouwen overheerst werden door een 
patriarchaal systeem, ze ook andere domeinen van onderdrukking moesten doorstaan. Deze 
domeinen bleken eveneens op hun beurt gegendered.276 De genderhistoriografie werd op 
die manier meteen heel wat meer inclusief.277 Laat net mijn masterscriptie op deze vlakken 
nog een braakliggend terrein zijn. De bovengeschetste variabelen moeten we namelijk in het 
achterhoofd houden en mee betrekken in de analyse als we zoek gaan naar een stijgend 
zelfbewustzijn.  
 
We zullen in deze sectie aldus dieper trachten in te gaan op de manier waarop ras, klasse en 
(in mindere mate ook) religie de belevingen van de missionaire zusters van Berlaar in Congo 
mee konden bepalen. Eerst bekijken we deze aspecten apart in verhouding tot het concept 
gender, daarna trachten we alles  op gelijke hoogte samen te koppelen. We zullen het 
voorgaande voornamelijk theoretisch uitwerken, aangezien we hier enkel een kader willen 
creëren voor het latere onderzoek. Waar mogelijk zullen we wel concrete elementen met 
betrekking tot de zusters van Berlaar toevoegen. Bij wijze van besluit willen we dan 
uiteindelijk toewerken naar een manier waarop we ons bronnencorpus met behulp van een 
onderbouwde gendermethodologie kunnen gaan bestuderen.  
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B. Ras. 
 

Het inleidend betoog heeft reeds kort geschetst dat kritieken van niet-blanke feministes tot 
het besef hebben geleid dat men ras moest integreren in de genderanalyse. In deze 
paragraaf schetsen we het geleidelijke proces van deze integratie en trachten we dit toe te 
passen op mijn eigen onderzoek. 
 
Armour stelde, net zoals veel andere academici, dat feministische theologie aanvankelijk 
enkel betrekking had op blanke vrouwen.278 De ‘vrouwelijke ervaringen’ kwamen in dat 
opzicht steevast overeen met deze van de blanke middenklasse vrouw. Door deze 
generalisering werden de belevingen van vrouwen met een andere huidskleur volledig 
genegeerd.279 Ook Hooks en Davis stelden dat blanke feministes aanvankelijk blind waren 
voor het betekenisverschil dat ras opwerpt om vrouw te zijn.280 Ze haalden heel wat 
argumenten aan om te bewijzen dat het vaak iets heel anders betekende om een blanke, 
dan wel een zwarte vrouw te zijn.281  
 
Maar wat bedoelt men dan eigenlijk juist met ras? Rotham omschrijft ras als 
 
‘Een sociale constructie die gebaseerd is op fysieke karakteristieken zoals huidskleur, gestalte 

en gelaatskenmerken.’ 282 
 
Anderen voegen hier nog religie en nationaliteit aan toe.283 Boris en Janssens zien twee 
gelijkenissen tussen gender en ras: het zijn beide sociale constructies door de toewijzing van 
betekenissen aan lichamen en ze nemen beide op die manier materiële vormen aan in zowel 
hun voorwaarden als hun gevolgen.284 Volgens Solomos komen raciale geloofovertuigingen 
zowel naar voor in het politieke discours als in populaire ideeën.285 Van belang voor mijn 
onderzoek is echter de visie van Donals en Rattanse.286 Zij stellen dat men eerder moet 
kijken hoe ras ‘werkt’, in plaats van zich af te vragen of het bestaat en hoe men het juist 
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definieert. We dienen dus de meerwaarde van ras voor een adequaat genderperspectief aan 
te stippen.  
 
Hierbij moet men er zich eerst en vooral bewust van zijn dat men ‘ras’ niet enkel en alleen 
kan toepassen op vrouwen met een niet-westerse origine. Lange tijd beschouwde men 
blanke vrouwen namelijk als rasloos (en klasseloos). Spellman wees ons op deze 
tekortkoming in haar ‘Essential women’.287 Men was ervan overtuigd dat blanke vrouwen 
geen andere identificeerbare categorie nodig hadden, aangezien zij genderonderdrukking in 
de meest pure vorm beleefden.288 Hoewel zij deze opmerking maakt, zien we toch dat ras 
niet meteen een bepalende factor wordt in genderonderzoek. Een volgende aanzet die hier 
tegenin ging, kwam er van Cornell. In haar werk ’Transformations’ stelt zij namelijk dat:  
 

‘We cannot even begin to understand gender unless we understand how gender is ‘colored’ 
and how ‘color’ is in turn engendered’.289 

 
Zijzelf werkt dit echter maar deels uit. Hierdoor is het geoorloofd te stellen dat de eerste 
volwaardige integratie van ras er pas kwam met Butlers ‘Gender Trouble’.290 Zij erkende 
echter wel dat de moeilijkheid om gender en ras te combineren, geworteld zat in de 
fundamenten van de feministische onmogelijkheid van om te gaan met verschillen. Gender 
was namelijk ontstaan uit een binaire biologische oppositie waarbij interne differentiatie 
aanvankelijk ver te zoeken was. 
 
Door niet-blanke feministes werd ras bovendien vaak als iets negatiefs beschouwd, men mag 
echter niet negeren dat het in sommige gevallen ook net voordelen met zich meebrengt.291 
Volgens William moet men in die zin opletten met patriarchie:  
 
‘Whether patriarchy is defined as direct male dominance over women or as a socioeconomic 

pyramidical system of graded dominations with white men at the top and lower – class 
women of women at the bottom, I argue that focusing on patriarchy […] threatens to obscure 

the benefits that white women and their families receive […]’292. 
 
Hierbij gaat het mij voornamelijk om het laatste deel van de quote. Verder is het ook zo dat, 
hoewel blanke vrouwen normaal gezien ondergeschikt waren aan mannen, dit enkel lijkt te 
gelden ten opzichte van blanke mannen. Armour stelt zeer duidelijk dat blanke vrouwen in 
de kolonies niet altijd als een slachtoffer werden aanzien, maar ook konden doorgaan als 
onderdrukkers.293 We zien dus dat ze vaak een hogere sociale positie genoten dan 
autochtone, niet-blanke mannen.294  
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Ondanks deze aanzetten zijn er maar weinig historische werken voor handen die ten volle 
ingaan op de intersectie gender -  ras in het algemeen en meer specifiek op de gevolgen van 
racisme voor vrouwen met een verschillende achtergrond.295 Dit bleek ook uit mijn eigen 
zoektocht naar relevante literatuur: verscheidene werken starten met een theoretische 
insteek (waarvan de meesten hierboven zijn geschetst) en passen dit vervolgens toe op zeer 
uiteenlopende casussen. Aangezien de intersectie ras - gender al niet vaak aan bod komt, zal 
het niet verwonderen dat er nagenoeg geen werken voorhanden zijn waarbij men ook de 
factor religie opneemt in de analyse. De enige uitzonderingen hierop lijken de reeds 
aangehaalde Jacobs en Smythe te zijn.296 Om even te hernemen: Jacobs besluit in haar 
onderzoek  over Afro-Amerikaanse zusters die naar Zuid-Afrika werden uitgezonden, dat 
voor hen de drempel naar agency hoger lag dan voor blanke zusters. Vaak werden zij 
namelijk beschuldigd van het preken van revolte in plaats van de juiste religie.297 Smythe 
stelde dan weer dat genderbepalingen meer openstonden voor aanpassing dan de raciale 
hiërarchieën.298 Deze eerste waren flexibeler en makkelijker te doorbreken.  
 
Als we dan tot slot de factor ‘ras’ willen betrekken op de zusters van Berlaar, dan levert ons 
dit volgend resultaat op. Uit het werk van Segers, Dujardin en Kwanten is al mogen blijken 
dat deze congregatie bewust voor een beperkt geografisch rekruteringsgebied koos.299 We 
zien een nauwe verwevenheid met het stichtingsgebied waarbij de actieradius zich 
voornamelijk toespitste op de Antwerpse Kempen, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. In 
navolging hiervan zien we dat de rekrutering  tussen 1886 en 1920 maar voor tussen 2 - 9% 
uit buitenlanders bestond, het merendeel Nederlanders (die we aldus niet tot een ander 
‘ras’ kunnen beschouwen.300 In de hierop volgende periode, 1920 – 1957, zien we het aantal 
aspirant-zusters uit de missiegebieden licht stijgen. Hierbij was voornamelijk Brazilië, met 9% 
van het totale aantal, de oververtegenwoordigde groep.301 Voor een grafische voorstelling 
van deze gegevens verwijs ik overigens naar diagrammen 3 tot en met 6 in bijlage. Van 
belang is wel aan te stippen dat zij in deze cijferanalyse alle nieuw ingetreden zusters 
opnemen. Ongeacht of zij al dan niet op het missietoneel actief waren. We moeten dus 
constateren dat bij het analyseren van de bronnen er bijzonder weinig kans is dat we 
documenten in handen zullen krijgen die én zowel aan onze chronologische als geografische 
criteria zullen voldoen én van de hand zullen zijn van zusters met een verschillende raciale 
achtergrond. De kans is dus bijzonder groot dat we in de eerste plaats in contact zullen 
komen met brieven van ‘blanke’ zusters, dit door hun percentuele overwicht. De verhouding 
in ons bronnencorpus zal dus zo goed als zeker overhellen naar het gegeven ‘ras als 
voordeel’, hetgeen ook het eventueel evoluerende zelfbeeld in grote mate zal bepalen.  
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C. Klasse. 
  

Net zoals men inging tegen een gehomogeniseerde raciale visie op de vrouw, wees men in 
de jaren ’70 en ’80 ook op de nood voor klassenonderscheid. Meer en meer raakte men er in 
deze periode namelijk van overtuigd dat ook gender- en klassenhiërarchieën mekaar 
doorsneden.302  
 
Treffend voorbeeld hierbij is de casus van Oyewumi waarbij zij kijkt naar de effecten van de 
inplanting van de westerse genderhiërarchieën in de traditionele culturen van Afrika.303 Het 
valt haar op dat voornamelijk autochtone elitaire vrouwen hier de dupe van waren. Waar zij 
vroeger nog een hoge mate van autoriteit konden bekomen, werden zij nu door dit 
institutionaliseringproces ondergeschikt gemaakt aan de man.304 In groot contrast hiermee 
zien we dat vrouwen van een lagere sociale klassen eerder de slechte socio-economische 
toestand voelden, dan de ondergeschiktheid ten gevolge van hun geslacht.305 Wat vooral 
opvalt, mede ook aan de lengte van deze paragraaf, is de opmerkelijke afwezigheid van 
(sterk) onderscheidende theoretische benaderingen met betrekking tot de intersectie 
gender – klasse. Diegene die verder nog kunnen worden toegepast binnen dit kader, neem ik 
in het laatste deel op, dit aangezien zij daar beter tot hun recht komen.    
 
Dujardin, Kwanten en Segers deden in hun reeds vaak aangehaalde studie eveneens een vrij 
uitgebreid onderzoek naar de sociale herkomst van al de kloosterlingen. Opnieuw is het wel 
zo dat zij hierbij alle Belgische leden van de congregatie in acht namen, dus ook de 
thuisblijvers  - maar niet de buitenlanders. Door de uitgesproken sociale verdeling lijkt het 
mij toch nuttig deze gegevens op te nemen.306 We schetsen ze kort: in de periode 1886 – 
1920 zien we dat 52.1 % van alle nieuwe leden in verband kan worden gebracht met de 
landbouwsector, 25% met industrie en ambachten, 13.5% waren afkomstig uit (bescheiden) 
bedienden- en ambtenarensectoren en 7% kunnen we linken aan handelaars en winkeliers. 
Doordat men voornamelijk inzette op autorekrutering versterkte men meteen het 
plattelandsprofiel van de congregatie.307 In de hierop volgende periode (1920 – 1957) zien 
we dat de sociale afkomst dezelfde bleef maar meer aan specificiteit won. Iets meer dan de 
helft (54%) van de pas ingetreden zusters waren afkomstig uit het rurale milieu, 23 % uit het 
arbeidersmilieu, 9% uit de bediendesector, 8% uit de handelssector en 1% uit vrije 
beroepen.308 In bijlage werden opnieuw de grafische voorstelling van deze gegevens 
opgenomen, zie hiervoor diagrammen 1 en 2.  
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Om deze variabelen op een adequate manier in mijn onderzoek te kunnen incorporeren, zal 
aldus een biografisch onderzoek mijn bronnenanalyse vooraf moeten gaan. Op die manier 
kunnen we specifiek gaan bepalen uit welke beroepssector de auteur van elke bron 
afkomstig is om er zo de juiste waarde aan toe te kennen.309 
 

D. Religie, Missie en mannelijke religieuzen. 
 

Net zoals gender een aantal nieuwe perspectieven heeft geopend in verband met onderzoek 
naar ras en klasse (en omgekeerd), heeft het ook binnen de studie van religie een aantal 
oudere paradigma’s gecounterd.  
 
Een kritische zelfreflectie, aandacht voor interdisciplinariteit en interculturele perspectieven 
hebben deze tendens in gang gezet en verder bepaald.310 Toch is er volgens King sprake van 
een dubbele blindheid: de meeste contemporaine genderstudies blijven religieus blind en 
aan de andere kant laten vele genderanalyses religieuze aspecten volledig buiten 
beschouwing.311 Om dit te omzeilen riep Warne op tot de ‘Gender-Critical turn’ hij omschrijft 
het als volgt:  
 

‘Gender-Critical thinking is neither ‘natural’ in the current social context nor has it been 
historically available before the modern era. Because of this it has to be intentionally 

developed through education and it involves the radical transformation of consciousness, 
knowledge, scholarship and social practices.’ 312 

 
Voornamelijk ‘nor has it been historically available before the modern era’ deed bij mij het 
besef groeien dat er nog geen genderinzichten bestonden in de door mij onderzochte 
periode. We gaan dus een extra inspanning moeten doen om dergelijke aspecten uit de 
bronnen te halen. De complexiteit die dit met zich meebrengt, wordt echter nog versterkt 
door de introductie van klasse en ras. Een deugddoende suggestie om dit aan te pakken, 
wordt uitgewerkt in het volgende en laatste onderdeel van dit hoofdstuk. 
 
Zoals reeds aangegeven werd door Butler, moeten we ook ons licht laten schijnen op de 
mannelijke religieuzen die bepalend waren voor het missiesysteem van de zusters van 
Berlaar. Hoewel op een aantal zaken reeds is ingegaan aan het begin van deze scriptie, 
worden hier een aantal punten opnieuw kort aangeraakt.  
 
Wat opvalt is het gegeven dat Segers, Dujardin en Kwanten stellen dat ze de zusters in de 
periode 1886 – 1920 geen eigen beleid konden voeren door hun ondergeschiktheid ten 
opzichte van de Norbertijnen, de verantwoordelijken onder wie zij ressorteerden.313 Hun 
taken waren voornamelijk vrouwelijke, huishoudelijke taken, dewelke zeer duidelijk 
afgescheiden waren van de mannelijke. Hoewel ze zelf weinig probleem hadden met deze 
maatschappelijke positie en de taken die ermee in verband stonden, klonken er onder hun 
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oversten toch een aantal kritische stemmen. Het citaat van prefect Dierickx is veelzeggend: 
‘Hun taken kunnen even goed door zwarte vrouwen worden overgenomen, wat aan de missie 
minder zou kosten.’314 Door de controlerende functie van de apostolisch vicaris, alsook de 
aanstelling van een missionaris tot geestelijke leider en biechtvader van de zuster – beide 
steeds mannen, werd het overwicht aan mannelijk gezag nog versterkt. Toch concluderen de 
auteurs in extremis dat de onrechtstreekse inschakeling in het bekeringsapostolaat een 
belangrijke statusverhoging voor de zusters inhield.315 Pas na 1916, toen de zusters hun 
eigen eigendommen verwierven en werken in eigen beheer kregen, vergrootte hun 
autonomie. Door het verheven karakter van haar functie, verwierf de missiezuster binnen de 
congregatie toch een bevoorrecht statuut.316 Tijdens de periode 1920 – 1957 zien we dat de 
missiezusters meer en meer bij de pastorale taken betrokken werden.  Na verloop van tijd 
beschouwde men hen een onmisbare schakel in het bekeringsproces. De aanvankelijk strikte 
scheiding tussen de mannelijke en de vrouwelijke taken wordt dus deels verlaten.317 De 
vraag blijft natuurlijk in welke mate we een evolutie van het bovenstaande (onder de 
noemer van ‘stijgend zelfbewustzijn’) in de bronnen zullen kunnen aantreffen.  
 
Als slotbedenking kunnen we ons de vraag stellen of we de missiecontext kunnen bekijken 
als een soort ‘Third-gender place’, in navolging van de notie ‘Third Gender’ van Connell, maar 
dan uit een socio-geografisch oogpunt.318 Met ‘Third Gender’ verwees Connell naar mannen 
en vrouwen die door ‘sociale consensus’ noch als man, noch als vrouw werden beschouwd. 
Aangezien uit de reeds geschetste definitie van gender mag blijken dat ‘gender’ een 
culturele constructie is die bepaald wordt door een maatschappelijk context en dat de 
missiecontext in essentie sterk verschilde van deze in het thuisland, leidt het koppelen van 
beide inzichten tot de notie ‘Third Gender place’. Hierbij verwijst de ‘First gender’ naar het 
verwachte mannelijke, de ‘second gender’ het verwachte vrouwelijk. Het niet beantwoorden 
aan de strikte genderverwachtingen van het thuisfront, maar eerder een soort pragmatisch 
omspringen ermee in de missies, bevestigt de mogelijkheid om te kunnen spreken van een 
‘Third gender’. Volgend citaat van Martha Vicinus zet dit nog kracht bij:  
 
‘The price of independence was […] the cloak of self-sacrifice […] as long as they were not too 

obviously happy with their situations or to assertive about their demands, independed 
women could be accepted. ’319 

 
Het is dan ook de onderlinge geografische afstand tussen moederhuis en missiepost dat ons 
in staat kan stellen om te spreken van een ‘Third gender Place’. 
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E. Naar een besluit: de uitdaging van de combinatie. 
  

Nu naast ras, ook klasse en religie geïntroduceerd zijn, komt de uitdaging op een ander 
niveau te liggen: op welke manier kan men nu al deze concepten (zijnde gender, ras, klasse 
en  religie) elk zijn geschikte rol laten spelen op deze complexere schaal van analyse? Rose 
stelde al dat door deze drie dimensies op mekaar te laten inwerken, men een complexere 
geschiedenis kan schrijven.320 Op die manier krijgt gender niet één, maar verschillende 
geschiedenissen. Toch blijkt na het consulteren van meer literatuur dat dit ‘op elkaar laten 
inwerken’ nogal simplistisch is omschreven. Om dit te illustreren zullen we in dit laatste 
onderdeel verschillende methodologieën voor een degelijke integratie onder de loep 
nemen. 
 
Eigenlijk zijn historici pas zeer recent begonnen met zich af te vragen op welke manier 
gender, ras en etniciteit als analysecategorieën zouden kunnen intermediëren.321 Eileen 
Boris en Angélique Janssens stelden in de introductie van een themanummer van ‘the 
international review of social history’ rond de interactie tussen ras, klasse en gender, dat 
deze drie concepten allen mogen gedefinieerd worden als systemen van dominantie of 
ongelijkheid.322 Toch merkten zij hierbij meteen op dat deze triade eigenlijk niet vaak aan 
mekaar wordt gekoppeld. Volgens de één was dit niet wenselijk, volgens de ander niet 
mogelijk. Curthoys stelde zo voor om gender als uitgangsbasis te nemen en ras hierbij slechts 
als een tweede distinctie te beschouwen. Ze voegde er in één adem aan toe dat nog een 
derde categorie in acht nemen – zijnde klasse, te complex is.323 Zij poneert zeer duidelijk dat 
men moet afstappen van de idee van drie gescheiden sferen van dominantie, dewelke 
gewoon één voor één kunnen worden toegevoegd bovenop de ander.324 Op die manier zou 
het al te makkelijk besluit in verband met zwarte vrouwelijke arbeiders luiden dat ze 
driemaal onderdrukt worden.325 Ze gaat echter nog iets verder door te stellen dat gender, 
klasse en ras eerder mekaar bepalen: zo verandert de intersectie van deze drie concepten de 
betekenis van wat het is om zowel én zwart én vrouw én arbeidster te zijn. Ook het reeds 
aangehaalde voorbeeld van Armour over blanke vrouwen die superieur werden geacht aan 
zwarte mannen, kan hierbij opnieuw worden aangehaald.326  Curthoys maakt tot slot nog de 
kanttekening dat het vooral klasse zal zijn die, ondanks haar aanwezigheid, het meeste 
ondergetheoretiseerd zal worden.327 Oyewumi stelt zich hier echter niet mee akkoord 
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wanneer zij in ‘The invention of women’ besluit dat genderonderwerping en een inferieure 
socio-economische positie ‘zich beide op mekaar voeden’.328 
Volgens Rotham is het dan weer mogelijk:  
 

‘to identify class, ethnicity and gender as separate social constructions because they are 
based on different criteria and institutionalized differently, but they are impossible to 

separate in the practice or in the understanding of patterns of inequality.’329 
 
Ook hierbij wordt er dus niet zomaar uitgegaan van makkelijk opeen te stapelen 
onderdrukkingslagen. Het opent in belangrijke mate de weg naar een focus op ‘ervaring’, 
hetgeen centraal staat bij de studie van Maynard.330 Zij start haar betoog met te stellen dat 
een onderbouwd perspectief - dat zowel eer doet aan gender en ras, moeilijk te bekomen is 
door de manier waarop al deze noties vroeger ontwikkeld werden.331 Hiervoor moet men 
namelijk eerst openstaan voor een getheoretiseerde diversiteit en dus afstappen van de lang 
heersende dichotome denkkaders.332 Om deze diversiteit te gaan controleren, stelt zij 
trouwens meteen twee methodes voor: enerzijds een postmodernistische en anderzijds een 
ervaringsgerichte focus. Laat net deze tweede een handig instrument zijn voor mijn scriptie: 
niet alleen kan de intersectie ras, gender, klasse én religie hierdoor makkelijk aan de 
oppervlakte komen, ook loont de bronnenkeuze hier uitstekend voor. Maynard stelt zelf dat 
men op die manier makkelijk de vroegere vrouwelijke stilte kan gaan uitdagen en op die 
manier de experts van het vak de limieten van hun kennis voorleggen.333  Ook Smith volgt dit 
pad door te stellen dat men vanuit de ervaringen moet vertrekken om iemands leefwereld 
ten volle te begrijpen.334 Een focus op de ervaringen van zwarte vrouwen beklemtoont op 
die manier de mate waarin ras hun sociale en economische positie bepaald. Dat dergelijke 
manier van werken vruchten afwerpt, bewees het reeds aangehaalde werk van Jacobs.335 
 
Een ander interessant inzicht komt van Ngan-Ling Chow.336 Ook zij stelt heel duidelijk dat ras, 
klasse en gender de basisprincipes zijn van sociale interacties en van het menselijke 
interactieproces. Ze bepalen op die manier ook betekenissystemen dewelke zowel sociale 
instituties als ieders persoonlijke identiteit, bewustzijn en gedrag zullen beïnvloeden. Op die 
manier erkent zij het voordeel van een inclusief feministisch perspectief doordat het gender 
niet door één lens gaat bekijken maar door een meerderheid van lenzen die voor een prisma 
zorgen in de analyse van de sociale constructie van ras, klasse en gender.337 De inkomende 
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‘lichtstraal’ is hierbij de combinatie gender – klasse – ras, de uitgaande ‘kleurenstralen’ 
stellen de verschillende ervaringen voor. Bij deze is meteen ook de keuze van de 
voorbladafbeelding geduid. Het interactieve karakter van ras, klasse en gender vormt zo 
quasi simultaan een aantal systemen van dominantie en betekenissen dewelke interactieve, 
wederkerige en cumulatieve effecten hebben op de structurele condities and sociale 
processen die het dagelijkse leven van vrouwen en mannen vormgeven.338 In essentie zijn 
deze relaties interactief en hangt hun effect dus af van particuliere omstandigheden.339 Deze 
visie is echter geen geïsoleerd gegeven: Dugger benoemt dit nieuwe model zo bijvoorbeeld 
als het ontstaan van een ‘nieuwe sociale locatie’.340  
 

F. Besluit 
 

Door een desbetreffende visie op ervaring - waarbij men zonder vooringenomenheid zowel 
gender, ras, klasse en religie simultaan tracht te combineren, wordt het academisch 
verantwoord om aan (kritische) brieven- en dagboekanalyse te doen met oog op de 
vooropgestelde vragen van mijn masterscriptie. Op deze manier hebben we namelijk oog 
voor de variërende beleving van afzonderlijke individuen en stappen we af van een al te 
simpele visie op onderdrukking als zijnde een combinatie van meerdere deeloverheersingen. 
Om dit alles vervolgens toe te passen op de missiezusters van Berlaar, zullen we eerst een 
grondige biografische analyse van de auteurs moeten opzetten. Nadien kan men al deze 
verschillende aspecten (zijnde ras en klasse) dan in een breder kader plaatsen en de 
betekenis ervan gaan achterhalen.  
 
Hoewel we nu in staat zijn om de bronnen op het ‘genderniveau’ te gaan analyseren, hebben 
we nog een houvast nodig op het tekstuele vlak. Hiervoor zal aan de start van deel II van 
deze scriptie een methodologisch kader worden geschetst.     
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Deel II: Op zoek naar een stijgend 
zelfbewustzijn… 

1. Methodologisch kader 

A. Inleiding 
 

Het onderzochte bronnencorpus is samengesteld uit gevonden materiaal afkomstig van het 
Archief van de Zusters van Berlaar . Hoewel alle documenten met betrekking tot Congo  
verzameld waren in archiefkast acht ‘Documenten in verband met de missies in Congo’, was 
hier geen echt duidelijke structuur in aanwezig. Er was dan ook niet zoiets als een 
archiefbescheiden ‘Brieven uit Congo’. Een heus speurwerk stond in de eerste fase van dit 
onderzoek tussen ons en het uiteindelijke – zelf samengestelde, corpus. Hoewel het steeds 
de bedoeling is geweest om alle brieven uit de periode 1910 – 1960 op te nemen in de 
analyse, is het onmogelijk te zeggen of we hierin tot in de puntjes zijn geslaagd. Hoe dan ook 
werden alle archiefmappen gedubbelcheckt naar bronnen uit deze periode. Hier en daar zal 
er wellicht één door de mazen van het net zijn geglipt, toch gaan we er prat op dat het 
overgrote deel is opgenomen in ons bronnenbestand. Dit bronnenbestand is overigens 
uitgegeven in Bundel II van deze scriptie. Hoewel er lang twijfel bestond over deze daad, 
hebben we ervoor geopteerd dit toch te doen omwille van volgende twee redenen. Ten 
eerste was, zoals al is mogen blijken, dit bronnencorpus tot vandaag nauwelijks ontsloten. 
Door uitgifte van dit materiaal wordt het toekomstige bronnenonderzoek dus een heel stuk 
makkelijker gemaakt. Ten tweede werd het door de veelvuldige omgang met de bronnen 
duidelijk dat enkel citaten de specifieke ‘kleur’ van de brieven teniet deden. Het was 
uiteindelijk deze tweede reden die me, uiteraard na toestemming van de congregatie, alsnog 
deed besluiten om het bestudeerde corpus mee te publiceren.  
 
Gelukkig waren, door de gevolgde manier van werken, de bronnen op dit moment reeds 
getranscribeerd. De brieven werden immers gelezen, herlezen en meer dan eens nogmaals 
herbekeken. Dit in de eerste plaats om ‘voeling te krijgen’ met de bron. Bij een eerste lezing 
vielen bepaalde tendensen namelijk nog niet op. Het was pas bij een tweede, derde en vaak 
zelfs vierde lezing dat echt duidelijk werd waar de recentere documenten van de oudste 
afweken. Gelijktijdig werd doorheen de verschillende brieven naar aanknopingspunten 
gezocht. Deze werden neergeschreven en aangeduid waardoor we er steeds naar konden 
teruggrijpen. Dat dit alles vlotter liep met getranscribeerde varianten hoeft geen betoog. De 
bronnen zijn trouwens per auteur, in chronologische volgorde gerangschikt. Niet te dateren 
bronnen werden steeds op het einde geplaatst. Op deze wijze was het makkelijker om 
evoluties doorheen de teksten waar te nemen en in kaart te brengen.  
 
Met de bronnen zal op twee mogelijke wijzen worden omgegaan. Enerzijds zullen ze 
gebruikt worden in vrij ‘feitelijke’ zin: zo zullen ze onder andere dienen voor het opstellen 
van de geschiedenis van de verschillende missieposten. Anderzijds zullen we er ook 
analytisch mee aan de slag gaan. Dit laatste voornamelijk in de sectie die handelt over de 
vraag of we een stijgend zelfbewustzijn zien opduiken tijdens de vernoemde periode. 
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Aangezien we in dat deel heel wat tussen de lijnen zullen moeten lezen en stiltes in kaart 
zullen moeten brengen, is het aangewezen om met een methodologische inleiding het 
eigenlijke corpus van deze scriptie te starten. Dit zullen we op twee manieren trachten te 
doen: ten eerste een theoretische inleiding op de discoursanalytische methode waarbij we 
vrij praktisch afsluiten met een linguïstische variant. Ten tweede een meer vormelijke 
analyse waarbij we kijken hoe de brieven er uitzagen en met welke zaken rekening zal 
moeten gehouden worden. Na deze linguïstische inleiding zal het dan ook mogelijk zijn 
geworden om de teksten met de juiste kritische zin te gaan bekijken. 
 

B. Discoursanalytische methode. 

 
De essentie van het analytische deel van deze scriptie – het proberen schetsen van een 
eventueel veranderend zelfbeeld, draait in feite rond het in kaart brengen van een soort 
mentaliteitsgeschiedenis van de zusters van Berlaar. Hoewel vele gelijkaardige scripties 
stellen dat hiervoor tot op vandaag nog geen sluitende methode bestaat, zullen wij met 
behulp van een aantal vorsers toch proberen om hiervoor een model op te stellen.1 Als 
leidraad gebruiken wij hiervoor de inzichten van Julie Carlier, die door een koppeling van het 
indicieparadigma van Ginzburg met inzichten van Norman Faircloughs discoursanalyse heeft 
bewezen dat mentaliteiten op een solide wijze kunnen worden opgespoord.2 Deze opvatting 
zullen we vervolgens uitbreiden met de ideeën van de ‘Linguïstische pragmatiek’ van Jan 
Blommaert om tot slot via onderzoek van Gita Deneckere te komen tot een concreet 
methodologisch werkkader.3    
 
Vooraleer we starten met de basisconcepten van de ‘Critical Discours Analysis’ van 
Fairclough, dienen we ons af te vragen wat we nu eigenlijk bedoelen met de term ‘discours’. 
Sarah Mills stelt, in navolging van Foucault, dat de term drie mogelijke ladingen kan dekken.4 
Foucaults eerste definitie is meteen de meest brede: discours kan slaan op het algemeen 
domein van alle taaluitingen. Hiermee verwijst hij naar alle mogelijke betekenissen die deze 
taaluitingen hebben en hun mogelijke effecten in de niet-talige werkelijkheid. Hoewel deze 
definitie zijn meest oude is, lijkt deze meteen aan de orde voor mijn onderzoek.   
In zijn tweede definitie spreek Foucault van ‘individualiseerbare groepen van discours’. 
Hiermee verwijst hij naar bepaalde uitingen van taal die op coherente wijze gereguleerd zijn.   
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Tot slot omschrijft hij discours ook nog als ‘een gereguleerde praktijk dewelke een aantal 
taaluitingen verantwoord’. Hij verwijst zo naar het gereguleerd karakter van verschillende 
statements. 
 
Nu we een beeld hebben over wat met discours kan worden bedoeld, trachten we ook de 
term ‘discoursanalyse’ kort te duiden. Deborah Tannen omschrijft het als volgt:  
 

‘Whereas most contemporary linguistics takes as the object of study sounds, words or 
sentences, discourse analysis focuses on connected language beyond the sentence.’5 

 
Eerder dan een puur linguïstische analyse probeert de discoursanalyse dus betekenissen 
achter de talige werkelijkheid in kaart te brengen. De meest uitgewerkte en ambitieuze 
poging om aan discoursanalyse te doen, vinden we terug bij Normal Fairclough. Hij noemt 
zijn methode ‘The Critical Discourse Analysis’ of kortweg ‘CDA’. Wodak definieert CDA als:  
 
‘The purpose [of CDA] is to analyze opaque as well as transparent structural relationships of 

dominance, discrimination, power and control and language.’6 Of meer specifiek: ‘CDA 
studies real, and often extended, instances of social interaction which take (partially) 

linguistic form. The critical approach is distinctive in its view of (a) the relationship between 
language and society, and (b) the relationship between analysis and the practices analysed.’7 
 
Centraal in deze CDA staat, aldus Carlier, het concept van taalgebruik als sociale praktijk, en 
dit conform volgende drie betekenissen.8 Ten eerste is taal deel van de alledaagse 
maatschappij. Taaluitingen zijn zo sociale fenomenen. Ze worden bepaald door de sociale 
context en hebben op hun beurt sociale effecten. Ten tweede kan men discours beschouwen 
als een proces van sociale interactie, waarbij voornamelijk gekeken wordt naar 
tekstproductie en –interpretatie. Vormelijke aspecten kunnen zo in belangrijke mate 
discours helpen te interpreteren. Tot slot zijn deze productie- en interactieprocessen sociaal 
bepaald. Discours krijgt zo geconstrueerd door een aantal niet-talige aspecten van de sociale 
realiteit.      
 
Voorts maakt Fairclough, een onderscheid tussen tekst, interactie en context. Hiermee 
verwijst hij naar de individuele tekst waarvan de vorm en inhoud onder andere bepaald 
wordt door de sociale structuur.  
 
Met zijn CDA schetst Fairclough een driedimensionaal analysekader om het begrip ‘discours’ 
te conceptualiseren en te analyseren. Hierin worden taaluitingen geplaatst binnen de sociale 
realiteit. In de eerste dimensie ziet hij discours als een puur tekstueel gegeven. Hiermee 
verwijst hij naar linguïstische functies en de organisatie van concrete gevallen van discours. 
Zo stelt hij dat woorden, grammatica en tekststructuren op systematische wijze moeten 

                                                           
5
 D. Tannen, Gender and Discourse, New York and Oxford, Oxford University press, 1994, p. 5.  

6
 R. Wodak, Critical linguistics and critical discourse analysis, Amsterdam, Benjamins, 1995, p. 204. Aangehaald 

in J. Blommaert and C. Bulcaen, ‘Critical Discourse Analysis’ in: Annual review of Anthropology, 29 (2000), p. 
448.  
7
 R. Wodak, “Critical discourse analysis and the study of doctor-patient interaction.” In: P. Linell, The 

construction of professional discourse, Londen, Longman Group, 1997 p. 173. Aangehaald in J. Blommaert and 
C. Bulcaen, Art. Cit., p. 448. 
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worden geanalyseerd. Een tweede dimensie is deze van discours als discursieve praktijk, in 
essentie: discours als iets wat geproduceerd, verspreid en gebruikt wordt in een 
samenleving. Bij het bestuderen van de eerste dimensie moet zo rekening worden gehouden 
met de taaldaad, de coherentie en de intertekstualiteit. Deze drie aspecten linken een 
taaluiting namelijk aan de context waarbinnen deze tot stand is gekomen. Ten derde 
onderkent hij ook nog taal als sociale praktijk, waarmee hij verwijst naar de ideologische 
effecten en hegemoniale processen waarin discours een bepaalde functie heeft. Ze kunnen 
dus worden omgezet in concrete sociale handelingen.  
 
Via discoursanalyse kunnen we dus tot een bredere kennis van de maatschappelijke context 
komen. 9 Dit wordt in niet geringe mate bepaald doordat discours niet enkel voortvloeit uit 
een sociale realiteit, maar dat het in belangrijke mate ook tracht deze sociale verhoudingen 
in stand te houden en te reproduceren.  
 
Met betrekking tot onze casus kunnen we zo bijvoorbeeld de onderdanigheid van de 
missiezusters aanhalen. Via de kloosterregels waren zij namelijk absolute gehoorzaamheid 
verschuldigd ten opzichte van de overste. Dit uitte zich ook in hun briefwisseling. Zoals later 
ook nog iets uitgebreider aan bod zal komen, sloten zij hun brieven steevast af door hun 
onderdanige positie in de verf te zetten.  
 
Hiernaast krijgen ook macht en ideologie een centrale plaats in de CDA.10 De idee achter de 
eerste component is dat een maatschappelijke – in ons geval klooster- , context in 
belangrijke mate geconstrueerd wordt door machtverhoudingen. De ‘machtige’ van twee of 
meer deelnemers aan een bepaalde taaluiting, zal zo steeds de bijdrage van de 
ondergeschikte participant reguleren en beperken. Hierbij denken we dan in onze case 
voornamelijk aan de inhoud van het discours. Bij de missiezusters van Berlaar, werd aan 
deze machtsrelatie vorm gegeven door enerzijds de machtsverhouding tussen de algemeen 
overste en de missiezusters, alsook de regels inzake correspondentie aan deze zusters 
werden opgelegd.11 Dit eerste werd in het vorige deel geschetst, het tweede werd 
beschreven door Aerts die stelde op dat er van missiezusters werd verwacht in hun brieven 
niet al te persoonlijk te worden.12 Dat beide uitingen zijn van macht die op hun beurt dus de 
inhoud van de brieven zullen bepalen, behoeft geen verder betoog. Toch manifesteert 
macht zich niet altijd openlijk in discours, maar vaak ook impliciet via ideologie. Individuen 
worden volgens bepaalde ideologische normen gesocialiseerd, waardoor men besef krijgt 
van wat is, wat kan zijn en wat zou moeten zijn. Het is dan ook op deze manier dat we er 
nogmaals op willen wijzen dat men de taaluitingen in de brieven moet plaatsen in sociale 
(machts)verhoudingen tussen overste en zusters, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de 
inhoud.  
 
 
 

                                                           
9
 Blommaert and Bulcaen, Art. Cit., p. 448 – 449. 

10
 Opnieuw wordt hiervoor verwezen naar J. Carlier, Op. Cit., pp. 69 – 72. 

11
 We bespreken hier de verhouding ten opzichte van de algemeen overste aangezien de meeste brieven aan 

haar gericht waren. (zie infra). 
12

 M. Aerts, Op. Cit., p. 6. 



80 
 

Hoe kunnen we deze CDA nu omzetten naar een, zoals reeds in de inleiding geschetst is, 
vorm van mentaliteitsgeschiedenis? Het is hierbij noodzakelijk goed te weten wat nu juist 
bedoeld wordt met een ‘mentaliteit’. Feitengeschiedenissen zijn vrij makkelijk te schrijven. 
Voor mijn onderzoeksonderwerp: een evolutie van het zelfbeeld, ligt dit enigszins anders. 
Hiervoor moeten we tussen de regels doorlezen om de achterliggende gevoelsmatige 
werkelijkheid te achterhalen. Door dit te doen komen we in feite terecht op het terrein van 
de mentaliteitsgeschiedenis.13   
 
Wat bedoelt men nu juist met mentaliteiten en in het verlengde daarvan met 
mentaliteitsgeschiedenis? Boone stelde dat alle definities van mentaliteiten volgende 
kenmerken gemeenschappelijk hebben: ze benadrukken een lage bewustzijnsgraad, een 
traag evolutieritme en een collectief karakter.14 Hij haalt hierbij volgend veelzeggend citaat 
van Jacques Le Goff aan: 
 
‘Les hommes se servent des machines qu‘ ils inventent en gardant les mentalités d’avant ces 

machines.’15 
 

Hoewel Preveniers definitie in essentie op hetzelfde neerkomt, omschrijft hij een mentaliteit 
als volgt:  
 
‘Mentaliteit is het geheel van waardeopvattingen, van geestesgesteldheden en denkwijzen, 

dat kenmerkend is voor een bepaalde categorie mensen.’ 16 
 

Via de scriptie van Nele Verhoeven zijn we echter ook nog in contact gekomen met de twee 
mentaliteitsdefinities van Helmut Gaus.17 Hoewel hij zowel melding maakt van een enge als 
een brede beschrijving, zullen wij ons hier enkel focussen op de tweede, aangezien de 
andere niet van toepassing is op ons onderzoek. Gaus’ definitie: 
 
‘De eerste betekenis, die wij met zwakke [enge, sic] betekenis hebben aangeduid, omvat een 

beschrijving van de totaliteit van mentale inhouden eigen aan groepen en klassen op een 
bepaald moment in het verleden.’ 

 
De latente rode draad doorheen deze drie definities zijn, zoals geschetst door Boone, de lage 
bewustzijnsgraad, het trage evolutieritme en het collectieve karakter van mentaliteiten. 
Verhoeven haalt voor elk van deze punten echter een aantal mogelijke struikelblokken aan.18 
Ten eerste zijn veranderende mentaliteiten makkelijker op te merken als een grotere afstand 
qua tijd en ruimte zit tussen vorser en het onderwerp van de studie. Hierdoor zullen beide 
mentaliteiten namelijk makkelijk contrasteren. Dit is echter in ons onderzoek relatief gezien 
beperkt. De brieven dateren gemiddeld van zo ’n tachtig jaar geleden en de zusters bleven 
wel in de eerste plaats volgens westerse waarden gesocialiseerd. Ten tweede behoren wij 
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 Voor een evolutie van de mentaliteitsgeschiedenis en haar belangrijkste vertegenwoordigers, zie M. Boone, 
Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek, Gent, Academia press, 2007, pp. 153 – 157.  
14

 M. Boone, Op. Cit., p. 158. 
15

 Jacques Le Goff, aangehaald in M. Boone, Op. Cit., p. 158. 
16

 W. Prevenier, Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, Leuven, Garant, 1999, p. 118. 
17

 H. Gaus, ‘verwachtingen en problemen van de mentaliteitsgeschiedenis’, in: Belgisch tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis, 6 (1975), 1 – 2, pp. 429 – 430.  
18

 N. Verhoeven, Op. Cit., p. 36 – 37. 
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door het trage evolutieritme van mentaliteiten in zekere zin nog tot dezelfde 
‘mentaliteitsgeneratie’. We zijn namelijk in grote mate nog lid tot dezelfde cyclus. Het 
collectieve karakter, tot slot, dienen we te overstijgen door zoveel mogelijk bronnen van 
(verschillende) zusters te gaan analyseren. Ik heb reeds in het inleidende betoog uit de 
doeken gedaan dat het van aanvang reeds een vaststaand feit was om zoveel mogelijk (zo 
niet al het) materiaal in de analyse te betrekken. Hoe dan ook bewijzen deze valkuilen 
nogmaals de nood voor een goed uitgewerkt methodologisch kader.   
Hoewel op het eerste zicht lijkt dat het ‘zoeken naar mentaliteiten’ indruist tegen de reeds 
geschetste genderanalytische methode (de nood van een individuenspecifieke kijk), dient 
gezegd te worden dat wij mentaliteiten eerder opvatten als onderliggende 
gedachtepatronen, die op zich het zelfbeeld kunnen bepalen. Het is immers deze tijdsgeest, 
of mentaliteit, die in belangrijke mate openingen creëert voor de ontwikkeling van een 
stijgend zelfbewustzijn. In onze analyse zal in navolging hiervan dus minder aandacht aan de 
‘collectieve’ eigenschappen van mentaliteiten worden gegeven, maar aan haar effect op het 
individu.  
 
Met dit alles in het achterhoofd kunnen we bij wijze van besluit overgaan tot een sluitende 
definitie van het begrip ‘mentaliteitsgeschiedenis’. Hoewel Verhoeven Cobb aanhaalt: ‘het 
onderzoek naar de zienswijze van de gewone man en diens kijk op de gebeurtenissen’19, 
opteren wij eerder voor volgende definitie die indirect terug te vinden is bij Boone: 
 

‘Mentaliteitsgeschiedenis privilegieert de eerder onbewuste mechanismen, niet 
gepersonaliseerde en automatische sociale praktijken, ten koste van het bewuste en van het 

intentionele. Op die manier slagen we erin om een maatschappelijk werkelijkheid te 
beschrijven.20   

 
Hoe kunnen we nu tot slot deze mentaliteiten op het spoor komen? Hoewel de inzichten van 
Blommaert hiervoor handig zijn, knopen we eerst nog een laatste keer terug aan bij Carlier.21  
 
Ginzburg stelde dat de historiografische traditie van de 19de eeuw werkte volgens het 
Indicieparadigma.22 Hierin staat ‘de centrale betekenis van het ogenschijnlijk betekenisloze’ 
centraal.23 Door deze stelling hecht men belang aan kleine details die vaak een 
weerspiegeling zijn van mentaliteiten. Bepaalde woordkeuzes en zinsconstructies krijgen, 
doordat ze zijn opgesteld in ‘onbewaakte momenten’ op die manier een belangrijke rol 
toebedeeld. Ginzburg opwaardeerde zo het individualiserende karakter en de zin voor deze 
details van de historicus, aangezien het ons in de mogelijk stelt om oorzaken af te leiden uit 
diens gevolgen. De subjectiviteit van de vorser vormt in die optiek geen probleem. 
 
 

                                                           
19

 Cobb aangehaald in R. Darnton, De kus van Lamourette: bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis, 
Amsterdam, Bakker, 1990, p. 223. Afkomstig uit N. Verhoeven, Op. Cit., p. 37. 
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 M. Boone, Op. Cit., p. 156. 
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 J. Carlier, Op. Cit., p. 78 -81. Hoewel zij de stellingen van Blommaert voor de koppeling CDA – 
indicieparadigma beschrijft, opteren wij een licht andere structuur. De exacte reden hiervoor zal later worden 
aangehaald.   
22

 C. Ginzburg, Omweg als methode. Essays over verborgen geschiedenis, kunst en maatschappelijk herinnering, 
Nijmegen, Sun, 1988, p. 220. Aangehaald in J. Carlier, Op. Cit., p. 80. 
23

 C. Lorenz, De constructie van het verleden, Boom, Meppel, 2002, p. 121. 
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Niet enkel de historicus, maar ook de taalwetenschap gaat vaak indicerend te werk, zij het – 
aldus Ginzburg, op een atypische manier. Carlier omschrijft het als volgt: 
 

‘Door de reproduceerbare elementen van de taal als onderzoeksobject te nemen, heft de 
filologie het probleem van de kwaliteit [centraal kenmerk van de indicerende 

wetenschappen, sic] op, een illustratie van het feit dat het indicieparadigma rigoureus kan 
zijn. In zekere zin kan de geschiedwetenschap dus een voorbeeld nemen aan de 

taalwetenschap.’24 
 
Als we er nu echter van uitgaan dat taaluitingen ingegeven zijn door maatschappelijke 
context, kunnen we stellen dat zij deels dit subjectieve karakter overstijgen en in zekere 
mate spiegels zijn voor een representatief sociaal milieu.25 Dit zien we bevestigd volgend 
citaat van Ginzburg, uit zijn later werk, ‘de kaas en de wormen’. 

 
‘Het is mogelijk om in één doorsnee individu, op zichzelf onbelangrijk en daardoor juist 

representatief […], de eigenschappen te ontdekken die zijn gehele maatschappelijke laag in 
een bepaalde periode bezat.’26 

 
Op het impliciete niveau van de brieven, is het dus mogelijk door deze meer biografische 
aanpak om in contact te komen met een (eventueel) stijgend zelfbewustzijn van een aantal  
missiezusters van Berlaar. Het is dan ook deze ogenschijnlijke willekeur die in zekere mate 
de representativiteit garandeert. De geschiedenis stelt – net zoals de heersende 
mentaliteiten, het individu namelijk een taal ter beschikking. Dit komt overeen met de 
premisse dat we door middel van CDA een historische context uit de talige werkelijkheid 
kunnen destilleren.27 We mogen op die manier dus besluiten dat mentaliteiten opspoorbaar 
zijn door een combinatie van discoursanalyse en Ginzburgs indicerende methode.28 
 
Aangezien al het voorgaande vrij theoretisch is, trachten we tot slot toe te werken naar een 
praktischere variant van taalanalyse om met ons bronnencorpus aan de slag te kunnen gaan.  
Ook Jan Blommaert stelt dat taal ons iets kan leren over mentaliteiten, aangezien het steeds 
functioneel en contextualiserend is.29 Achter een talige werkelijkheid schuilen namelijk 
steeds de gedachten en gevoelens van de auteur. 
 
Zijn analysemodel vertrekt uit de premisse dat ieder individu het nut van taal binnen de 
maatschappij inziet, zonder daarbij de subjectiviteit ervan te ontkennen. Hij stelt dat een 
zuiver linguïstische benadering van een tekst niet voldoende is, maar dat men steeds 
interdisciplinair te werk moet gaan. Dit laatste aangezien taal altijd in zijn concrete 
gebruiksvormen en contexten (sociale, culturele, etc.) moet onderzocht worden. Het is dan 
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 C. Ginzburg, De kaas en de wormen, het wereldbeeld van een zestiende eeuwse molenaar, Amsterdam, Bert 
Bakker, 1989, p. 21. 
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 In de reeds aangehaalde scriptie van Nele Verhoeven, beschreef zij door analyse van de briefwisseling van de 
zusters hun belevenissen in de jaren rond de onafhankelijkheid. Zij heeft reeds op treffende wijze Blommaerts 
inzichten overgezet naar dergelijk soort onderzoek. Volgende passages zijn dan ook voornamelijk op haar werk 
gebaseerd.  
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ook op deze manier dat Blommaert een aantal methodologische suggesties gaat 
formuleren.30  
 
Ten eerste stelt hij dat omgang met geschreven of gesproken taal afhangt van sociale en 
culturele factoren. Hierbij speelt voornamelijk verandering, die zich zal uiten op de manier 
waarop er met die taal wordt omgegaan. Dit veranderingsaspect kan op twee manieren 
inspelen op de sociale werkelijkheid: aan de ene kant kan taal sociaalinnoverend zijn (het is 
in staat sociale verhoudingen te veranderen), aan de andere kant kan taal een normatief 
kader scheppen door de sociale controle die het kan uitsturen.  
 
Ten tweede stelt hij, en volgt uit het vorige, dat taal nooit objectief is. Eerder dan ons naar 
werkelijke feiten te leiden, zal het ons een interpretatie van die feiten voorleggen doordat 
het zit ingebakken in bepaalde sociale en subjectieve contexten. Hierdoor krijgt taal een 
adaptabel karakter. 
 
Tot slot stelt Blommaert dan ook twee stappen voor om taal op een onderbouwde manier te 
gaan interpreteren. In een eerste fase moet men door middel van aanwijzingen die de 
betekenis in een bepaalde richting sturen, proberen om een reconstructie te maken van de 
gehanteerde semantische en structurele middelen. In een tweede fase moet men vervolgens 
trachten te achterhalen wat de ‘auteur’ écht bedoelde met zijn betoog. Taal is nooit volledig 
expliciet, maar heeft vaak ook impliciete karaktereigenschappen. Hij benoemt dit kenmerk 
als de ‘negotieerbaarheid’ van taal. Voornamelijk op dit niveau verschillen culturen van 
mekaar. Gedeelde kennis, waarop men bij het impliciete beroep doet, is één van de 
belangrijkste zaken die afhangen van de sociale en culturele context. Het geeft er echter 
meteen ook betekenis aan. 
 
Uit deze drie suggesties (veranderlijkheid, adaptabiliteit en negotieerbaarheid) destilleert 
Blommaert vervolgens een aantal genres. Deze zijn ook op hun beurt weer verankerd in 
culturele normen, verwachtingen en gewoonten. Net met het instemmen of weerleggen van 
deze normen, verwachtingen of gewoonten, geeft men belangrijke aanwijzingen over de 
taaluiting. Het is vanuit deze laatste stelling dat taal dan ook geïnterpreteerd kan worden.  
 
Hoewel het nu duidelijk is mogen worden dat ons bronnencorpus in belangrijke mate 
subjectief bepaald is (en dit naar Ginzburg geen probleem vormt om over te gaan tot het 
schetsen van een heersende mentaliteit), blijft de vraag hoe we nu concreet deze 
achterliggende tijdsgeest en mentaliteit kunnen achterhalen. Het is namelijk deze die zal 
bepalen of er openingen mogelijk zijn voor de ontwikkeling van een stijgend zelfbewustzijn. 
Hoewel we reeds de mogelijk theoretische aanpak naar Julie Carlier hebben, sluiten we dit 
stuk met een meer praktisch gerichte werkwijze. Hiervoor willen wij, nog steeds naar 
analogie van Nele Verhoeven, de ideeën van Gita Deneckere in onze finale methodologische 
aanpak incorporeren.31 Het is dan ook in navolging hiervan dat we ons in de uiteindelijke 
analyse op drie niveaus zullen concentreren.  
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 J. Blommaert, Art. Cit., pp. 283-291. 
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 G. Deneckere, Historische kritiek van woord en beeld in de massamedia, Gent, Academia Press, 2003, p. 32-
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Als eerste zal er speciale aandacht gegeven worden aan verwoordingstrategieën. Hiermee 
bedoelen we grammaticale en lexicale keuzes van de auteur. Ook de mate waarin er veel of 
weinig aandacht wordt besteed aan een bepaald onderwerp, verraadt niet alleen de 
interesse van de auteur maar in vele gevallen ook deze van de bestemmeling. Ook de 
verzwegen onderwerpen geven ons op die manier dus een zicht op de heersende 
mentaliteiten en zelfbeelden. Dit alles wordt zien we bevestigd in (al dan niet emotionele) 
woordkeuze, zinsconstructie, herhalingen en dergelijke. Hierbij moeten we echter steeds op 
de hoede blijven voor het gevaar van anachronismen.   
 
Ten tweede zal ook getracht worden om de impliciete betekenissen van de bronnen te 
achterhalen. Hierbij spelen tussenwoorden, dewelke vaak blijk geven van opinies en 
waardeoordelen, een belangrijke rol. Deze zijn namelijk steeds verklikkers voor 
achterliggende sociale constructies.   
 
Door een combinatie van de vorige twee analyseniveaus, kunnen we een bepaalde sociaal-
culturele context afleiden uit de bronnen. Hiermee hebben we dan als summum van het 
onderzoek het zelfbewustzijn van de verschillende auteurs aan de oppervlakte kunnen 
brengen.32 Hoewel deze methode op het eerste zicht niet past in Tannens bovengeschetste 
definitie van discoursanalyse – we nemen als onderzoeksobject namelijk woorden en zinnen, 
trachten we hiermee echter wel hetzelfde te bekomen: achterliggende contexten aan het 
licht te brengen.  
 
Nu we een onderbouwd methodologisch kader hebben gecreëerd, dienen we vervolgens 
nog kort de vormelijke eigenschappen van het bronnencorpus te belichten. Dit zal in de 
volgende sectie van dit onderdeel gebeuren.       
 

C. Vormelijke analyse. 

 
Voor we kunnen starten met de analyse van de vormelijke aspecten, moeten ons in de 
eerste plaats afvragen wat nu eigenlijk een ‘brief’ is. Hoewel het antwoord vrij simpel is, 
dient de vraag toch gesteld worden. Marita Mathijsen omschrijft dit type bron als volgt: 
 

“Een brief is een tekst die gericht is op het in stand houden of leggen van contact tussen 
schrijver en een niet anoniem persoon of een aantal niet anonieme personen die met elkaar 
in betrekking staan en die in eerste instantie niet geïntendeerd is voor openbaarmaking of 
reproductie. Gebruik van de aanspreekvorm is kenmerkend, evenals de aanwezigheid van 
een aanhef en een ondertekening. De tekst is bedoeld ter verzending of overhandiging aan 

degene aan wie hij gericht is.”33 
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 N. Verhoeven, Op. Cit., pp. 32 – 40. 
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 M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap, Den Haag, Constantijn Huygens Instituut, 1997, p. 
366. 
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Bij het ontleden van voorgaande definitie blijken volgende punten aan de orde. 
 

1. Het “[…]in stand houden of leggen van contact tussen schrijver en een niet anoniem 
persoon of aantal niet anonieme personen […]” geldt in ons geval voornamelijk ten 
opzichte van de algemeen overste van Berlaar. Het merendeel van de bestudeerde 
correspondentie ging namelijk tussen een welbepaalde missiezuster en de overste. 
De datering van de brief bepaalt of hiermee moeder Angela (overste van 1907 tot 
1920) of moeder Eugenia (overste van 1920 tot 1957) bedoeld wordt. Toch zijn er ons 
een aantal brieven bewaard gebleven die andere bestemmelingen hadden. Zo 
bestaat het corpus ook uit een aantal brieven geadresseerd aan de missievicaresse of 
aan mannelijke religieuzen in België. Opmerkelijk, en in zekere mate ook jammer 
voor het onderzoek, hebben we geen weet van brieven aan familieleden van de 
auteurs. Anderzijds is dit echter ook logisch: na controle door de overste, werden 
deze naar de desbetreffende geadresseerden doorgestuurd.  
 

2. “[…]die in eerste instantie niet geïntendeerd is voor openbaarmaking of reproductie 
[…]” is in verband met het door ons bestudeerde corpus zowel moeilijker te 
bevestigen als te weerleggen. Hoewel wij steeds gebruik zullen maken van de 
ongepubliceerde varianten, is het ons tot op heden onduidelijk of de zusters 
schreven met de wetenschap van een mogelijke publicatie. Vaak werden namelijk 
passages uit de brieven gebruikt ter opluistering van het missietijdschrift 
‘Missiegalm’. Toch zijn wij eerder geneigd te geloven dat zij hier niet al te veel 
rekening mee hielden. In een later stuk van deze scriptie, waar we twee uitgegeven 
brievenbundels zullen analyseren, wordt hier overigens dieper op ingegaan. 

 
3. “[…]Gebruik van de aanspreekvorm is kenmerkend, evenals de aanwezigheid van een 

aanhef en een ondertekening […].” De aanspreekvorm hangt in grote mate af van de 
bestemmeling. Hierbij zien we dat de algemeen overste vaak aangesproken werd als 
‘(Zeer) goede eerwaarde moeder’. Zij werd dus benaderd in haar rol als moederfiguur 
van de congregatie. Opvallend is dat deze rolaanspreking niet van toepassing is bij 
brieven aan de missievicaressen. Hoewel zij toch ook enig aanzien wisten te 
verwerven en golden als vertegenwoordigster van de overste op de post, werden zij 
gewoonlijk aangesproken bij hun kloosternaam: ‘eerwaarde zuster Cyrille’. 
Deze aansprekingen werden in de meeste brieven voorafgegaan door de datum en 
de plaats waar de auteur zich op het moment van schrijven bevond. Dit laatste kan 
men vrij letterlijk beschouwen: monseigneur Van Uytven lokaliseert één van zijn 
brieven zo ‘op den Congostroom’.  
Opmerkelijk is ook dat aan de start van de brief van zuster Odrada de zin: “Wat baat 
het den mensch gansch de wereld te winnen,indien hij zijne ziel verliest…” terug te 
vinden is. Hoewel haar brieven eigenlijk een samengebundeld reisverslag is, en dus 
ook niet zijn opgenomen in de bronnenuitgave, fascineerde deze mij quote dermate, 
dat het tot titel van de scriptie werd verkozen. De verwoording past dan ook in 
hetgeen wij trachten te onderzoeken.   
Hiernaast valt ook op dat heel wat brieven links in de bovenhoek de initialen 
‘J.M.J.A.’ hebben staan. Hoewel we dit nergens bevestigd zien, mogen we er met vrij 
grote zekerheid van uitgaan dat deze vier afgekorte letters ‘Jezus Maria Jozef Amen’ 
betekenden. Het is ons onduidelijk waarom en vanaf wanneer deze initialen gebruikt 



86 
 

werden. Mogelijk om met de steun van God de brief bij de juiste bestemmeling te 
krijgen ( de reis Congo – Berlaar was toen nog niet zo voor de hand liggende als nu), 
of simpelweg om het religieuze karakter van de zusters te bevestigen. Beide zijn 
slechts hypothesen. Wel dient gezegd te worden dat deze initialen niet opgenomen 
zijn in de finale transcripties.  
Net onder deze initialen vinden we dan de plaats en datum van schrijven. Toch stond 
dit niet altijd vermeld, waardoor we soms het gissen hadden naar de oorsprong van 
een aantal documenten. Soms kon de datum echter ook afgeleid worden door de 
inhoud van de brief.  
Tot slot zien we ook een stereotiepe ondertekening, dewelke echter wel verschilde 
van zuster tot zuster. Aangezien het merendeel van de brieven aan de algemeen 
overste gericht was, merken we steeds de ondergeschikte positie waarin men zichzelf 
opstelde (zie supra: discours vloeit niet enkel voort uit een sociale realiteit, maar 
tracht deze ook te bevestigen). Zo besloot zuster Mathilde bijvoorbeeld haar brieven 
vaak met ‘uwe (gansch) onderdanige (in Jezus en Maria)’ en zuster Hubertine de 
haren met ‘ootmoedelijk vragen wij uwen zegen’. Waarbij ‘ootmoed’ archaïsch 
Nederlands is voor ‘nederige onderdanigheid’.Ter volledigheid moet ook nog gezegd 
worden dat men vaak vroeg om de (beste) groeten over te brengen aan de 
medezusters en de geestelijk directeur. Men sloot vervolgens af met M. 
[kloosternaam auteur]. Deze M. was een afkorting voor Maria. Bijvoorbeeld: ‘Zuster 
Maria Cyrille’. 
 

Het brontype ‘brief’ kan worden ondergebracht in de klasse van de egodocumenten. Deze 
term werd door Jacques Presser in 1958 als neologisme ingevoerd. Hij verwees er mee naar  
 

‘Die documenten waarin een ego zich opzettelijk of onopzettelijk onthult – of verbergt; het 
zijn met andere woorden bronnen met een opzettelijk ik – of wij-perspectief bewust 

gecreëerd door de auteur zelf, maar meestal ook voor anderen.’ 34 
 

Uit Pressers definitie mag het meerduidige karakter van dergelijke bronnen blijken. Aan de 
ene kant onthullen ze heel wat gegevens, aan de andere verhullen ze er vele anderen. De 
motieven kunnen dan ook velerlei zijn: informerend, sturend, onspannend, etc. Over de 
intentionele uitgebreidheid van brieven, zal later in deze scriptie nog worden ingegaan 
wanneer we twee uitgegeven brievenbundels zullen analyseren.   
Aanvankelijk werd dit brontype overigens als erg onbetrouwbaar afgeschilderd. Men stelde 
namelijk dat zij als spiegel van de historische realiteit totaal onbetrouwbaar waren. 35 Toch 
kan men niet ontkennen dat de inhoud van dergelijke bronnen ook een bepaald soort 
waarheid bevat. We bedoelen dan niet de harde feitelijk, maar eerder een individueel 
belevende.  
 
Een tweede vormelijk aspect dat behandeld dient te worden, is de fysieke drager van de 
inhoud. Zo valt namelijk op dat ook deze veranderde doorheen de tijd. Waar men 
aanvankelijk zeer karig omsprong met papier, werd dit na verloop van tijd een minder 
waardevolle schriftdrager. Het oudste briefpapier werd steevast volledig volgeschreven. 
Geen plaatsje mocht verloren gaan. Indien een pagina vol was, opteerde men eerder om 
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verder te gaan op de zij-, boven en / of onderkanten, dan op een nieuw vel te starten. Vaak 
werd ook ‘afvalpapier’ gebruikt. Een aantal brieven zijn ons zo bijvoorbeeld op reeds 
gebruikt papier overgeleverd. In de meest recente jaren van de bestudeerde periode, gaat 
men royaler om met de papiervellen. Zelden zijn ze recto verso vol geschreven en quasi 
nooit is er nog tekst in de marges te vinden. Ook is in het bestudeerde bronnencorpus een 
evolutie te zien in schrijfmaterialen. Waar de eerste brieven nog volledig in potlood zijn 
opgesteld, zien we langzamerhand een evolutie naar inkt. Helemaal aan het einde zien we 
met de intrede van de typemachine nog de transitie naar drukinkt. Voornamelijk dit laatste 
werkte de leesbaarheid in de hand. Het spreekt voor zich dat vanaf de invoering van de 
typemachine de brieven moeiteloos te ontcijferen waren, iets wat voordien soms meer 
voeten in de aarde had.    
 
Hierbij moet ook nog gezegd worden dat correspondentie tijdens de oorlogsjaren niet of 
nauwelijks mogelijk was. De beperkte briefwisseling die wel toegelaten werd, moest door de 
bezetter gecontroleerd en geconfirmeerd worden. Hiervoor gebruikte men een speciaal 
soort stempel waarmee brieven werd gemarkeerd die hun bestemmeling mochten bereiken. 
Een voorbeeld van dergelijke stempel is opgenomen in de bijlagen onder ‘Afbeelding 1.’  
Welke gevolgen deze blokkade voor de missies zelf had, wordt later nog behandeld.36    
 

D. Belangrijkste termen. 

 
Uit eigen ondervinding is duidelijk mogen worden dat een aantal vaak weerkerende termen 
wat uitleg nodig hebben. Zo worden vaak een aantal institutioneel-kerkelijke of 
missiespecifieke termen gebruikt, dewelke op het eerste zicht niet altijd even duidelijk zijn. 
In wat volgt lijsten we deze even alfabetisch op en voorzien we ze van een woordje uitleg.  
 
Apostolisch prefect: dit is een (mannelijke) geestelijke die aan het hoofd van een 
apostolische prefectuur staat. Dit laatste is in essentie de voorloper van een apostolisch 
vicariaat en verwijst naar een bepaald territorium waar een mannelijke of vrouwelijke 
congregatie zijn of haar missionair apostolaat actief vorm geeft. De missiepost Bondo 
behoorde zo bijvoorbeeld tussen 1926 en 1938 tot de apostolische prefectuur van Bondo-
Uéle. 
  
Apostolisch vicaris: dit is een (mannelijke) geestelijke die aan het hoofd van een apostolisch 
vicariaat staat. Hiervoor kan zowel een priester als een titulair bisschop worden aangeduid. 
Dit laatste is een bisschop die onder rechtstreeks gezag van de paus staat, dezelfde rechten 
en verantwoordelijkheden als een bisschop heeft, maar in feite niet over een bisdom 
beschikt. De functie is aan het begin van de jaren dertig van de 17de eeuw ingevoerd om de 
verschillende vicariaten in naam van de paus te besturen. Apostolisch vicarissen kwamen 
idealiter nooit uit een aanwezige congregatie om belangenvermenging tegen te gaan.37    
Eens een missiegebied de fase van ‘apostolische prefectuur’ was doorgaan, kon deze 
aangeduid worden als ‘bisdom in wording’. Een vicariaat kan men zo dus worden aanzien als 
de overgangsfase van een prefectuur naar een volwaardig bidsom. Omstreeks 1938 wordt 

                                                           
36

 Hiernaar zijn zeer veel verwijzingen terug te vinden. Zo bijvoorbeeld: brief van zuster Delphine aan haar 
ouders, broer en zus, plaatsonbekend – 10 augustus 1919. 
37

 A. Mulders, Missiegeschiedenis, Antwerpen, Uitgeverij ’t Groeit, 1957, p. 283. 
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de apostolische prefectuur Bondo-Uéle opgewaardeerd tot een apostolisch vicariaat. Deze 
status bleef het behouden tot 1959, het jaar dat Bondo een officieel bisdom werd.  
 
Catechumenaat: het apostolische werk dat verwijst naar het begeleiden van kandidaat 
christenen of toekomstige doopkandidaten. Voornamelijk het catechismusonderricht stond 
hierbij centraal.   
 
Dispensarium: een kleinschalige verzorgingsinstelling die instaat voor allerhande kleine 
consultaties waarbij geen opname in een hospitaal noodzakelijk is. De werking is wat 
vergelijkbaar met de hedendaagse polikliniek.   
 
Lazaret: een soort veldhospitaal dat zoveel mogelijk taken van een regulier hospitaal tracht 
over te nemen. Grote verschil tussen beide is de aanwezigheid van degelijke faciliteiten.  
 
Normaalschool: deze archaïsche term verwijst naar een opleidingscentrum voor 
onderwijzend personeel. Hoewel het begrip in oorsprong enkel gebruikt werd voor de 
opleiding van leerkrachten in het openbaar onderwijs, namen de missiezusters deze term 
over en verwezen ze ermee naar hun eigen onderwijsactiviteiten.    
 
Postulant: een persoon die het kloosterleven ambieert. Hij of zij bevindt zich echter nog niet 
in het noviciaat (de proefperiode voor de eigenlijke intrede). Heel vaak vallen heel wat 
kandidaat-kloosterlingen in deze inleidende fase af.   
 

E. Belangrijkste auteurs 

 
We willen dit onderdeel van de scriptie tot slot nog afsluiten met een overzicht te geven van 
de belangrijkste auteurs die in ons bronnencorpus aan bod komen. De keuze om bepaalde 
auteurs tot de ‘belangrijkste’ te verheffen, is uitsluitend op kwantitatieve kenmerken 
gebaseerd. In geen enkel opzicht zullen hun bronnen zwaarder doorwegen dan deze van 
anderen. Hoewel er hier slechts een aantal auteurs worden opgenomen, zijn er in de bijlagen 
fichesteekkaarten van alle (vrouwelijke) auteurs terug te vinden.    

I. Vrouwelijke auteurs. 

 
a. Zuster Cyrille 

 
Zuster Cyrille werd op 17 maart 1877 in Blankenberge geboren. Haar wereldse naam luidt 
Maria Aerts. Ze trad in op 19 maart 1901 en legde ruim vier jaar later haar eeuwige geloften 
af. In totaal behaalde ze drie getuigschriften: één bij het rode kruis (1895), haar diploma 
voor kleuteronderwijzeres (1902) en het diploma voor tropische geneeskunde (1911). Ze 
ondernam vier reizen naar Congo, waarvan de eerste omstreeks 17 augustus 1905. Vóór 
haar aanstelling tot missievicaresse in 1911, was ze vooral actief in Ibembo. Bij haar 
definitieve terugkeer naar België, op 16 augustus 1938, gaf ze deze taak door aan zuster 
Mathilde. In het bestudeerde corpus zijn 13 brieven van haar opgenomen. De oudste brief 
die met zekerheid gedateerd kan worden is er één van 14 augustus 1919, de meest recente 
is deze van 25 februari 1925. Zuster Cyrille overleed op 19 februari 1942 te Berlaar.  
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b. Zuster Hubertine 
 

Zusters Hubertine werd als Maria Jansen op 25 januari 1876 geboren in Gestel, Nederland. 
Haar intrede dateert van 19 maart 1899, haar eeuwige professie legde ze op 17 november 
1902 af. Voor zover bekend behaalde ze geen getuigschriften. Vier december 1902 was haar 
eerste van zes afvaarten naar Congo. In 1925 werd ze aangesteld als overste van Wadsa, het 
jaar hierna werd de post echter verlaten en verhuisde ze naar Zobia en later Buta. In het 
bestudeerde corpus zijn 10 brieven van haar opgenomen. De meest recente dateert van 22 
maart 1920, de oudste van 15 januari 1919. Zuster Hubertine overleed in Buta op 3 februari 
1954.  
 

c. Zuster Mathilde. 
 

Sidonie Craenen, ofte zuster Mathilde, was afkomstig uit Betekom (nabij Aarschot). Ze werd 
er op 14 juli 1886 in een landbouwersgezin geboren. Op 18 januari 1910 trad ze in bij de 
zusters van Berlaar en legde er de eeuwige geloften af op 19 september 1916. Één jaar na 
haar intrede behaalde ze zowel het diploma voor ziekenverpleging als deze voor het 
kleuteronderwijs. Haar eerste van zes reizen was op 28 mei 1919. Bij haar aankomst stond ze 
in voor de ziekendienst van Ibembo, in 1926 nam ze diezelfde taak op zich in Buta. Na het 
vertrek van zuster Cyrille werd zij de nieuwe missievicaresse. Deze taak bleef zij uitoefenen 
tot 1959. Het jaar erop keerde zuster Mathilde voorgoed terug naar België. In het 
bestudeerde corpus zijn 26 brieven van haar opgenomen. Opvallend is deze allemaal uit een 
latere periode afkomstig zijn: de oudste kan worden teruggebracht tot 13 november 1940, 
de meest recente tot 22 december 1952. Op vijf januari 1980 overlijdt zij in het moederhuis 
van Berlaar. 
 

d. Zuster Willibrorde 
 

Justina Baeyens werd op 16 oktober 1893 geboren in Kasterlee. Bij haar intrede op 18 mei 
1905 koos zij “Willibrorde” als haar kloosternaam. In februari 1911 legde ze de 22ste haar 
eeuwige professie af en vertrok ze een dag later naar Ibembo. In totaal zou ze nog drie 
andere Congolese missiereizen ondernemen. Tijdens haar eerste vakantieperiode in België 
behaalde ze haar diploma voor tropische geneeskunde. Dit gebeurde in het jaar 1921. In 
navolging van haar diploma hield ze zich dan ook vooral bezig met de ziekenverpleging in 
verschillende posten: Ibembo, Amadi, Bondo, Monga en Zobia. In het bestudeerde corpus 
zijn 14 brieven van haar opgenomen. De oudste dateert van 8 december 1919, de meest 
recente van 25 januari 1946. 
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II. Mannelijke auteurs. 

 
a. Monseigneur Leo Derikx 

 
Leo Derikx werd geboren als Joannes Fredericus Jacobus op 20 juli 1860 te Neerpelt. Op 
achttienjarige leeftijd trad hij in bij de Norbertijnen van Tongerloo, waar hij op 8 mei 1883 de 
eeuwige geloften aflegde. Het jaar daarop werd hij vervolgens tot priester gewijd (20 
december 1884). Zijn eerste afreis naar Congo dateert van 31 augustus 1899. Reeds op 26 
juli 1901 werd hij aangesteld als Apostolisch prefect van Uele. Na de splitsing van het 
vicariaat van West-Uele. Tevens was hij overste van de missiepost van Buta. Op 4 maart 
1923 vatte hij zijn definitieve terugreis naar België aan. Monseigneur Van Uytven volgde 
hem in zijn functie van apostolisch prefect op. Een decennium later – op 21 december 1933 
overlijdt hij te Antwerpen.38 Monseigneur Derikx schreef in totaal 9 brieven tussen de 
periode 22 juni 1911 en 12 juni 1923. 

 
b. Monseigneur Van Uytven. 

 
De Norbertijn Alphonsus Camillus Carolus Van Uytven werd op 25 april 1880 geboren in de 
omgeving van Geel. Omstreeks 15 oktober 1898 trad hij in en exact twee jaar later legde hij 
de eeuwige geloften af. Op 28 december 1903 volgde zijn priesterwijding. Zijn eerste reis 
naar Congo ondernam hij op 10 maart 1904. Van januari ’23 tot april 24 mocht hij zich pro-
prefect noemen van West-Uele. Hierna ‘promoveert’ hij tot pro-vicaris tot wanneer hij op 6 
mei 1924 uiteindelijk tot apostolisch vicaris van West-Uele werd benoemd. Zijn 
bisschopswijding volgde op 11 november 1924. Uiteindelijk nam hij op 8 mei 1958 ontslag en 
keerde hij daarna naar België terug. De man overlijdt op 17 maart 1969 in Tongerloo.39 
Monseigneur Van Uytven schreef in totaal 27 brieven, waarvan de oudste van 10 juni 1924 
dateert en de meest recente van 22 oktober 1950. 
 

c. Monseigneur Blessing 
 

Over de Kruisheer Blessing is enkel geweten dat hij Apostolisch vicaris van Oost-Uéle 
(Bondo). was tussen 1930 en 1955. Hij volgde monseigneur Konings op. Samen met de 
overgang van prefectuur naar vicariaat werd hij in ‘38 Apostolisch vicaris. Hij werd opgevolgd 
door monseigneur Creemers, de latere volwaardige bisschop. Monseigneur Blessing is 
verantwoordelijk voor 17 brieven uit ons corpus. De oudste kan rond 30 november 1932 en 
de meest recente rond februari 1950 gedateerd worden.    
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 W. François, Op. Cit., p. 142. 
39

 W. François, De missie van de abdij van Tongerloo in Kong,. Leuven (onuitgegeven licentiaatverhandeling 
katholieke universiteit Leuven), 1985, p. 147. (promotor onbekend).   



 

2. Krachtlijnen van de (Congolese) missiegeschiedenis. 
 
Nu we ook een praktisch methodologisch kader hebben geschetst om te kunnen omgaan 
met ons bronnencorpus, kunnen we toewerken naar onze centrale vraagstelling. Alvorens de 
mogelijke evolutie naar een stijgend zelfbewustzijn te behandelen, willen we de missionaire 
context van de zusters van Berlaar zo accuraat mogelijk schetsen. We hebben ervoor 
geopteerd dit in drie stappen te doen. In dit eerste deel zullen we de algemene katholieke 
missiegeschiedenis schetsen en meteen ook toepassen op de Afrikaans-Congolese context. 
Vervolgens behandelen we een algemene missiegeschiedenis van de Berlaarse congregatie. 
Aangezien de communauteit namelijk ook in andere landen actief was, bepaalde dit op een 
aantal vlakken het leven in de Congolese missieposten.1 Waar deze eerste twee delen 
gebaseerd zijn op secundaire literatuur, trachten we in het derde deel op basis van het 
bronnencorpus de evoluties van verschillende missieposten te schetsen. Hoewel al deze 
delen in belangrijke mate met mekaar verstrengeld zijn, hebben we ervoor gekozen om ze 
naast elkaar te behandelen. Dit komt in niet geringe mate de duidelijkheid ten goede.  
 
Alvorens dieper in te gaan op de specifieke missiegeschiedenis van de Berlaarse congregatie, 
is het aangewezen om in enkele korte krachtlijnen de Congolese missietendensen van de 
19de en 20ste  eeuw uit de doeken te doen. Aangezien dit echter niet losgekoppeld kan 
worden van de algemene en Afrikaanse missiegeschiedenis, zal ook dit kader kort geschetst 
worden.   
 
Hoewel de allereerste missioneringpogingen van Congo zéér ver teruggaan in de tijd, zal hier 
voornamelijk gefocust worden op de tendensen van de negentiende en twintigste eeuw. 
Volgende mijlpalen verdienen echter toch een korte vermelding. In 1482 bereikte Diogo Câo 
de monding van de Congostroom. Bij zijn tweede tocht drie jaar later, waren reeds 
missionarissen aan boord. De officiële eerste missie-expeditie wordt echter pas rond 1490 
gedateerd. Een delegatie van seculiere priesters, regulieren en kanunniken van Sint Eloy 
waren dan namelijk met succes op het grondgebied van de latere Congostaat actief.2 Toch is 
het tot 1622 wachten voor de oprichting van de eerste bisschopszetel. Deze was 
gelokaliseerd in San Salvador en stond onder Jezuïtische controle. Uiteindelijk werden de 
Kapucijnen in deze periode door Rome aangeduid als dé Afrikaanse missionarissen bij 
uitstek. In 1645 kwamen zij zich daar dan ook vestigen.3 In de daaropvolgende decennia 
vertrokken grote groepen missionarissen naar Congo waar zij vele heidenen tot het 
Christendom bekeerden. Toch moet men concluderen dat de resultaten in deze eerste 
periode van het missiewerk slechts van voorbijgaande aard waren.4   
 
Door het aanmodderende karakter van de missiepraktijk van de 18de eeuw en het 
antireligieuze klimaat tijdens de Franse Revolutie, moeten we stellen dat aan het begin van 
de 19de eeuw de katholieke missietoestand over zowat heel de wereld een dieptepunt had 
bereikt. Hoewel de cijfers twijfelachtig zijn, wordt het geschatte aantal katholieke 
missionarissen rond de 300 geraamd. Een aantal factoren zouden het tij echter doen keren. 

                                                           
1
 Zo werden bijvoorbeeld voornamelijk hoogopgeleide zusters naar de missies in Denemarken gestuurd. 

Hierdoor werd Congo indirect benadeeld.  
2
 A. Mulders, Missiegeschiedenis, Antwerpen, Uitgeverij ’t Groeit, 1957, p. 203. 

3
 A. Mulders, Op. Cit., p. 321. 

4
 A. Mulders, Op. Cit., p. 322. 
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Ten eerste zien we dat de verschillende ontdekkingsreizen de gehele wereld geografisch 
ontsloten hadden. Missionarissen volgden deze pioniers op de voet. Technologische 
vernieuwingen speelden hierin, zoals reeds gezegd, een stimulerende rol. Ten tweede pikten 
ook de koloniale staten in op deze nieuwe verwikkelingen. Onder het mom van een 
beschavingsideaal creëerden zij een breed draagvlak waarin de missies konden gedijen.  
 
Toch had dit alles maar weinig effect geoogst, hadden we ook binnen de Kerk zelf geen 
ondersteunende initiatieven kunnen erkennen. Van zeer groot belang voor de heropleving 
van de missiegedachte was zo onder andere de ‘Congregatio de propaganda fide’ – of 
kortweg de ‘propaganda’. De oorsprong van deze instelling gaat terug tot de 17de eeuw. De 
oprichting ervan, op 22 juni 1622, betekende de start van het gecentraliseerde 
missieapostolaat. De leden van de congregatie ontvingen rechtstreeks de pauselijke 
volmacht om missionarissen uit te zenden of terug te roepen. Om een goede werking te 
garanderen, kwamen zij driemaal per maand samen. Doordat enkel de meest gewichtige 
zaken aan de paus moesten worden voorgelegd, hadden zij heel wat beslissingsmacht.5 
Hoewel de congregatie in de nadagen van de Franse revolutie werd afgeschaft, werd deze 
door paus Pius VII omstreeks 1817 opnieuw in het leven geroepen. Vooral vanaf de jaren ’60 
van diezelfde eeuw sloeg het genootschap er opnieuw in om met een meer gestructureerd 
en krachtdadiger beleid voor de dag te komen. Dit onder andere door het ‘Ius Commisionis’: 
het monopolie op de toewijzing van bepaalde missiegebieden aan een katholiek instituut.6 
Hiernaast werd de hele missie-idee ook geïnspireerd door een aantal bezielende werken. 
Chateaubriant met zijn ‘le génie du Christianisme’ en ‘Du Pape’ van de Maistre waren 
wijdverspreid en alom bekend. Ook de oprichting van grote missiegenootschappen, die vaak 
eigen missietijdschriften uitgaven, speelde een evidente rol. Op dezelfde hoogte kunnen we 
trouwens de hernieuwde missie-interesse van oude congregaties plaatsen. Een minstens 
even grote rol moet overigens nog worden toegekend aan de vaak veelzijdige pauselijke 
steun. Zo richtte paus Gregorius XVI (1831 – 1846) tijdens zijn pontificaat 70 bisdommen en 
vicariaten op. Het leverde hem de titel ‘missiepaus van de 19de eeuw’ op. Later die eeuw gaf 
paus Leo XIII (1878 – 1903) de missie-encycliek ‘Sancta Dei Civitas’ uit. Hierin benadrukte hij 
nogmaals de initiële missieplicht van het gehele christenvolk. Hoewel er in de 19de eeuw nog 
geen massabekeringen plaatsvonden, geraakte de wereld wel doordrongen van een 
missiegeest en bouwde men een stevige basis uit voor de successen van de volgende 
decennia.7  
 
Het Afrikaanse continent blijkt goed te passen in de zojuist geschetste evolutie. In de 19de 
eeuw was er nauwelijks een spoor overgebleven van de vroegere missiepraktijken. Hierbij 
moeten we ook erkennen dat het binnenland tot het midden van de eeuw eigenlijk 
onbekend terrein was gebleven. Livingstone en Stanley zijn de bekende namen die hier 
verandering in brachten. Quasi letterlijk volgden de Europese mogendheden in hun 
voetspoor. De conferentie van Berlijn (1885) trachtte de ‘scramble for Africa’ op een 
ordentelijke manier te organiseren en te consolideren. Men concludeerde er dat Afrika 
beschaafd en de slavernij uitgeroeid moest worden. Als best mogelijke manier om dit 
humanitair motief te bereiken, verkoos men de massale bekering tot het christendom. 
Hoewel de missionaire aandacht voor Afrika tijdens en vóór deze conferentie reeds gestart 
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 A. Mulders, Op. Cit., p. 266. 

6
 R. Christens, Op. Cit., p. 18 – 21. 
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 A. Mulders, Op. Cit., pp. 375 - 382. 
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was, zorgden deze bepalingen voor een belangrijke stroomversnelling. Zo slaagde koning 
Leopold II er met dit congres namelijk in dat de bekering van het Centraal-Afrikaanse 
binnenland aan Belgische missionarissen zou worden toevertrouwd . Dit moest meteen ook 
zijn politieke doeleinden duidelijk maken aangezien de Franse Spiritijnen en witte paters het 
grondgebied meteen moesten verlaten.8 In 1888 werd zo het apostolisch vicariaat ‘Belgisch 
Congo’ opgericht en toevertrouwd aan de paters van Scheut.9 Deze monopoliepositie bleef 
echter niet lang in voege. In de loop der jaren werden zo verschillende gebieden 
afgescheiden en toevertrouwd aan andere Belgische congregaties.10 De Jezuïeten 
(Zuidwesten van Congo), de priesters van het Heilig Hart (missiegebied nabij Stanley-Falls) en 
de Norbertijnen van Tongerloo (Noord Congo) waren de belangrijkste.11 Om hen bij te staan 
in hun apostolaat mochten zij zelf zustercongregaties aanspreken. Het was op deze manier 
dat de zusters van liefde (1891), de zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen (1894), de 
witte zusters (1895) en de zusters van Berlaar (1899) als pioniers naar het Congogebied 
vertrokken. Na eeuwen in de marge te hebben gefungeerd, kregen de vrouwelijke 
religieuzen op deze manier voor het eerst een belangrijke rol op het missietoneel toegekend, 
om nogmaals het citaat van Ria Christens aan te halen.12  
 
De positieve ‘flow’ aan het einde van de 19de eeuw werd aan het begin van de 20ste eeuw 
echter abrupt onderbroken door ‘de groote oorlog’. Missieposten verloren heel wat 
personeel doordat vele oorlogvoerende landen de missionarissen, als aalmoezeniers, aan de 
fronten mobiliseerden. Het grootste probleem was echter dat de missiecongregaties deze 
lege plaatsen na de oorlog niet meteen konden invullen. De oorlog had vele van hen 
namelijk compleet ontvolkt. Toch zien we globaal genomen tijdens het interbellum een 
heropleving van het missiewerk. Niet in het minst doordat de missiegebieden makkelijker te 
bereiken waren door stoomtechnologie en ‘moderne’ communicatiemiddelen de wereld 
‘kleiner’ maakten.  
 
Ook nu weer was een belangrijke rol weggelegd voor de pausen. Met zijn pauselijke brief 
‘Maximum Illud’ (30 november 1919) wakkerde paus Benedictus XV (1914 – 1922) de 
missiegeest opnieuw aan. Met de oprichting van zestig apostolische vicariaten en 
prefecturen, deed hij meteen ook zijn institutionele duit in het zakje. Hij wees ook het 
Eurocentrisme in de apostolaatmethoden streng af. Verder riep hij op tot het 
bewerkstelligen van een inlandse Kerk en maakte hij uitdrukkelijk melding van het werk van 
de zustercongregaties:  
 

“Met bijzonder lof dienen hier vermeld de godgewijde maagden, die in groot aantal in de 
missies aanwezig zijn en zich wijden aan de opvoeding der kinderen en aan allerlei werken 

van godsvrucht en liefdadigheid. We hopen dat deze vermelding harer diensten zal 
aanmoedigen en aanwakkeren om zich nog meer verdienstelijk te maken voor de Heilige 

Kerk.”13 
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 R. Christens, Op. Cit., p. 23. 

9
 A. Mulders, Op. Cit., pp. 415 – 419. 
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 Ter illustratie zie kaart 2 in de bijlagen. 
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 A. Mulders, Op. Cit., p. 425. 
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Ook zijn opvolger, Paus Pius XI (1922 – 1939), beklemtoonde meermaals dat het missiewerk, 
het heiligste der katholieke werken was. Met zijn ‘Rerum Ecclesiae’ (1926) riep hij de 
bisschoppen van de christelijke landen op om met alle mogelijke middelen de 
missieactiviteiten te bevorderen. Tevens dienden de missieposten geprofessionaliseerd te 
worden. De oproep om zo op elke post ziekenzorg en onderwijs te voorzien, werkte de 
opmars van vrouwelijke religieuzen in de hand.14 In 1939 kwam paus Pius XII aan de macht. 
Tot aan zijn dood in 1959 stroomlijnde en verstrengde hij verder deze richtlijnen voor de 
missiewerken. We mogen er dus van uitgaan dat tijdens het interbellum men feitelijk en 
mentaal meer ontvankelijk werd voor vrouwelijke aanwezigheid op de missieposten.15 
Mulders stelt voorts nog dat naast de verscherping van de missieplicht (door de vele 
pauselijke brieven), ook de organisatie van de missiesteun en de ontwikkeling van de 
missieleer een verbreding en verdieping van het algemene missieapostolaat in de christelijke 
landen teweegbracht.16 Door de vele pauselijke brieven werd elke factor van de missieplicht, 
volgens hem, aan een ander hiërarchisch niveau opgelegd. De bisschoppen kregen een 
algemeen leer- en doopgebod opgelegd. Het waren zij immers die de als de opvolgers van de 
apostelen werden aanzien. De priesters dienden als schakel om deze geboden tot bij de 
leken over te brengen. De gelovigen tot slot moesten elk naar eigen bekwaamheid bijdragen 
tot de uitbreiding van het rijk Gods. In de praktijk kwam het hier op neer: de bisschoppen 
spoorden priesters aan met herderlijke brieven om hen te onderhouden in de missieplicht. 
De priesters op hun beurt maakten van de zondagsdienst gebruik om de gelovigen op hun 
taken te wijzen. 
 
Opdat alle missiegebieden een min of meer gelijke geldelijke stroom konden genieten, nam 
de propaganda sinds 1922 de organisatie van de missiesteun op zich. Door deze centralisatie 
konden ook de minder gegoede posten rekenen op giften waardoor ze hun werken konden 
voortzetten. Ook de paus zette initiatieven op poten om de missies meer steun te voorzien. 
Zo riep hij bijvoorbeeld de voorlaatste zondag van oktober uit tot ‘een dag van gebed en 
propaganda voor het missiewerk’. Hierdoor hoopte hij het missievuur van de gewone 
gelovigen nog meer aan te wakkeren.  
 
Opnieuw stokte een wereldoorlog echter de groei van de missiegebieden en stond de 
naoorlogse periode in het teken van de materiële en geestelijke heropbouw. De oorlog had 
echter nog een andere belangrijk punt bloot gelegd: de verouderde koloniale opvattingen in 
verband met de wereld. Het was in navolging  hiervan dan het vroegere paternalistische 
missieperspectief voorgoed plaats maakte voor een ontwikkeling- en welvaartspolitiek.17 
Hiervoor werd de oprichting van een inlandse clerus even dringend als nodig.18 
 
Ook nu kan de missiegeschiedenis van Afrika bekeken worden als een uitgewerkte case van 
al het bovenstaande. Hoewel het de missies aan het einde van de 19de eeuw voorspoedig 
ging, gooide de eerste wereldoorlog roet in het eten. In de periode 1918 – 1940 merken we 
evenwel een heropleving. Met de oprichting van een heel aantal apostolische delegaturen, 
deed men een geslaagde poging om enerzijds de arbeid van de verschillende congregaties te 
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coördineren en anderzijds de band met Rome te versterken. Voor Belgisch Congo gebeurde 
dit in 1930. Tegen het einde van het interbellum kon men dan ook met trots volgende cijfers 
voorleggen. Afrika bestond uit 200 ressorten (hieronder verstaan we aartsbisdommen, 
bisdommen, vicariaten en dergelijke meer), er waren een kleine 10 000 missionarissen en 
ruim 17 000 missiezusters actief.19 Zoals reeds hoger aangehaald, waren hoe langer hoe 
meer congregaties actief in de Congostreek.20 Hoewel we vele lokale verschillen zien, waren 
ze toch allemaal op dezelfde leest geschroeid. De kern van een missiegebied was de 
missiepost waarrond vaak heel wat landbouwgrond lag. Hierdoor kon zowel in de eigen 
levensbehoeften voorzien, als produceren voor de markt. Vanuit de centrale post verzorgde 
men vervolgens het apostolaat in de omliggende, meer afgelegen gebieden. Congo werd op 
29 november 1959 officieel uit zijn statuut van ‘missiegebied’ ontheven. Paus Johannes 
Paulus XIII roept het uit tot een zelfstandig gebied en verdeeld het onder in 8 kerkprovincies, 
8 aartsbisdommen en 29 bisdommen. Met deze verzelfstandiging verdwijnen de 
missieposten echter als afzonderlijke eenheden. De missiekerken worden meteen ook tot 
parochiekerken getransformeerd. De reeds bestaande werking werd meteen ook ingevoerd 
in de plaatselijke kerkstructuur. Men kan dus stellen dat de Afrikaanse samenleving sterk van 
de christelijke mentaliteit doordrongen raakte. Ondertussen was Congo zelf ook drastisch 
van uiterlijk veranderd: de vele kleine, primitieve en armoedige dorpen hadden plaats 
gemaakt voor een aantal grote, modernere en beter ontsloten steden. Ook op mentaal vlak 
zag men in de gegeven periode een hele verandering. Het summum van deze laatste evolutie 
mogen we plaatsen in de jaren ’60: de periode waarin ook vele andere Afrikaanse landen 
hun onafhankelijkheid uitriepen. Gesterkt door een herwonnen identiteitsbesef en een 
betere mondiale kennis durfde men het nu namelijk aan om het koloniale juk van zich af te 
werpen.  
 
Tot slot vermelden we met betrekking tot Congo nog twee belangrijke overeenkomsten 
tussen de Belgische staat en de Katholieke kerk. Omstreeks 1906 zien we een eerste 
conventie opduiken tussen beide partners. Hierin stelt de staat men dat de katholieke 
missies gratis en eeuwigdurend de concessies van hun grondeigendommen ontvangen. Het 
gaat dan over gronden dewelke zij zelf nodig achten voor hun ontwikkeling. In totaal worden 
op die manier tegen de jaren ’60 een 150 000-tal hectaren aan de verschillende congregaties 
geschonken. Deze conventie was echter een wederzijds contract. In ruil moesten de 
missiegebieden zich namelijk aan vier plechtige beloften houden. Ten eerste moest op elke 
missiepost onderwijs voorzien worden. In deze scholen moesten, ten tweede, een minimum 
aantal opgelegde vakken worden onderwezen. Ten derde diende men het gevolgde 
programma aan de staat voor te leggen en tot slot moest men jaarlijks een verslag 
overhandigen met de resultaten van het vorige werkjaar.     
Twintig jaar later wordt deze eerste conventie op een aantal belangrijke punten uitgebreid. 
Alle Belgische staatssubsidies werden van dan af exclusief aan de katholieken uitgekeerd. 
Hiervoor moest men echter wel het officiële leerplan aanvaarden en omzetten in de praktijk. 
Naast de scholen die onder het bestuur stonden van de missionarissen, richtte de overheid 
ook haar eigen staatsscholen op. Hierin dienden de katholieke missionarissen verplicht  les 
te geven. Pas vanaf 1954 konden ook de protestantse missieposten opnieuw van deze steun 
genieten, mits het voldoen aan de hoger geschreven voorwaarden. 
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3. Korte algemene missiegeschiedenis van Berlaar. 
 

Even hernemen. De christelijke reveil na de Franse Revolutie stopte niet aan de 
landsgrenzen. We zagen dat onder invloed van een roep naar meer ‘persoonlijk 
engagement’ het geloof groeide dat op iedere christelijke schouder een missieplicht rustte. 
Het missie- en zendingsbewustzijn van de 19de eeuw was hiermee geboren. Dat deze idee in 
direct contact stond met politiek en economische ontwikkelingen in Europa, werd reeds in 
het theoretisch kader aangehaald. Aan katholieke zijde merken we in deze periode een 
enorme toename van zendingsgenootschappen. Onder het motto van paus Leo XII 
“Herovering hier, verovering ginder”, stapte ook Berlaar mee in dit missieverhaal. Hoewel zij 
geen eerste rangrol bekleedden, speelden zij toch een belangrijke uitvoerende rol in het 
onderwijs en de gezondheidszorg van hun overzeese gebieden. Zij focusten zich op drie 
landen: Belgisch Congo, Brazilië en Denemarken. Hun activiteiten kwamen in de eerste 
plaats tot stand in de schaduw van de Norbertijnen, waarmee zij zeer goede contacten 
onderhielden.1 In dit onderdeel wens ik een algemeen beeld te geven van de geschiedenis 
van de verschillende missiegebieden van Berlaar. Hoewel sommige zaken reeds hier en daar 
zijn aangeraakt, wens ik hier alles toch nog eens samen te bundelen. Op de posten van 
Congo wordt later met meer detail ingegaan. 
 

A. Belgisch-Congo 

 
De Belgische missiebelangstelling ging logischerwijs voornamelijk uit naar Congo, waar 
Leopold II sinds de conferentie van Berlijn (1885) de touwtjes strak in handen had. Op 
aandringen van de monarchie vertrokken vele congregaties om de koloniale politiek ginds te 
ondersteunen. Na de oprichting van de apostolische prefectuur Uele (1898), werd deze 
vrijwel meteen toegewezen aan de Norbertijnen van Tongerloo.2 Zij vertrokken dat zelfde 
jaar nog naar dit Noord-Congolese gebied.  Amper een jaar later, in 1899, vertrokken de 
eerste Berlaarse missiezusters in hun voetspoor. Zij waren op dit moment de vierde 
vrouwelijke congregatie die in het kroondomein actief was.3  
 
In de missieposten kenden de zusters de eerste jaren geen enkele vorm van eigen beleid. 
Hoewel het aantal gediplomeerden in het moederhuis nog vrij beperkt was, trachtte men 
toch op één of andere manier ‘know how’ mee te sturen naar de posten. Zo was een zeker 
aandeel van de zusters reeds in België in aanraking gekomen met latere missietaak. Ondanks 
dit gegeven, bleef de effectieve scholingsgraad van de eerste missionarissen vrij laag. Zoals 
reeds vermeld was de opleiding in deze beginfase slechts zeer rudimentair: men kon zich 
nog het beste voorbereiden door goed te bidden, de was en strijk onder de knie te krijgen en 
wonden te leren verzorgen. Enkele gelukkigen kregen een woordenboekje in de hand 
geduwd door de Norbertijnse verantwoordelijken.4 In lijn met wat gesteld werd in het 
theoretische gedeelte van deze paper waren de eerste taken uiterst bescheiden: men was 
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verantwoordelijk voor typische vrouwelijke, verzorgende taken. Deze pioniers stonden in 
voor de keuken en de naai- en verstelwerken voor de paters. Hoewel de posten van Ibembo, 
Gombari en Amadi wel een weeshuis bezaten, hield men zich hier voornamelijk bezig met 
het aanleren van huishoudelijk en agrarische vaardigheden. Toch kan men uit analyse van de 
eerste brieven afleiden dat zij hier niet veel problemen mee hadden. Desalniettemin was 
hun aanwezigheid bijzonder controversieel onder de mannelijke aanwezigen. Onder hen was 
ook apostolisch prefect Leo Derikx, hij was er in het bijzonder van overtuigd dat de zusters 
ook door zwarte vrouwen zouden kunnen vervangen worden, hetgeen goedkoper zou zijn 
voor de missiepost.5    
 
Na 1910 zien we een diversificatie opduiken van hun takenpakket. Hoewel hun dienende 
taken bleven, konden zij zich toch meer profileren op het vlak van de gezondheidszorg. Dit 
laatste zien we voornamelijk weerspiegelt in de posten van Ibembo (rechteroever), Gombari 
en later ook Watsa. Na verloop van tijd slaagde men erin om voor deze gezondheidstaken 
een overheidscontract in de wacht te slepen. Hierdoor kon men van dan af rekenen op een 
vast, regelmatig inkomen. Zoals zo vaak bleef het directe bekeringswerk wel weggelegd voor 
hun mannelijke tegenhangers. Hun belangrijkste aandeel in dit apostolaatwerk was het 
doopsel in stervensnood. Ondanks deze indirecte inschakeling genoten zij toch een enorme 
statusverhoging.  
 
Onderhuids kan men bij de eerste missiezusters een zeker paternalisme herkennen. Zij 
beschreven de inlandse bevolking namelijk als ‘ongelukkige verblinden die niet begrepen dat 
men hun slechts menselijker en beschaafder gevoelens wou bijbrengen’.6  
 
De bestuurlijke situatie van de zusters was in deze eerste fase niet altijd duidelijk. Hoewel in 
theorie het gezag van de algemeen overste onaangetast bleef, werd zij gecounterd door de 
latere instelling van de functie van missievicaresse. Daar waar het aanvaarden van nieuwe of 
het verlaten van oude posten steeds een verantwoordelijkheid bleef van de overste, werd zij 
voor vele andere taken vervangen door de vicaresse. Haar taak werd dan ook als volgt 
omschreven: ‘Samen met haar assistente vervangt zij de oversten en de raad van Berlaar’. 
Hiernaast was de rol van de plaatselijke overste – ingesteld door het stijgende aantal 
missieposten, dezelfde als deze van de bijhuizen in België. Zij werden geacht de overste te 
vertegenwoordigen, moest allerhande activiteiten organiseren en moest instaan voor de 
naleving van de regeltucht. Op het hoogste machtsechelon stond de apostolisch vicaris, in 
praktijk primeerde zijn bevoegdheid zelfs op deze van de algemeen overste.7 Deze 
aanstelling versterkte nog het mannelijk gezag in de missieposten. Pas met het verwerven 
van eigen eigendommen, omstreeks 1916, vergrootte de autonomie van de zusters. 
 
In 1910 splitste het Uele-gebied op in een oostelijk en een westelijk deel.8 Deze stonden 
respectievelijk onder het beheer van de Dominicanen en de Norbertijnen. Hierdoor hingen 
verschillende zusters dus van verschillende kerkelijke instanties en vicarissen af. Amadi, 
Gombari en Wadsa stonden zo onder de bevoegdheid van bisschop Van Schoote, Ibembo 
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daarentegen onder deze van bisschop Derikx.9 Toch hield de samenwerking met de 
Dominicanen niet lang stand. Omstreeks 1926 worden de zusters van Wadsa vervangen voor 
de dominicanessen van Fichermont. Hetzelfde gebeurde een jaar later met de 
Dominicanessen van Engelendale voor de post van Amadi.10  
 
Het missieapostolaat had echter ook implicaties op het eigen zielenheil van de zusters: door 
mee te werken aan de uitbreiding van het rijk Gods kon een missiezuster namelijk haar 
plaats in de hemel verdienen. Dit alles kreeg echter een eschatologische dimensie door de 
hoge sterftecijfers. Toch bekwam men, zoals reeds gesteld, een hogere status binnen de 
eigen congregatie.11 Dit kwam onder andere naar voren in een aantal privilegies die zij 
kregen: men mocht regelmatig corresponderen met vrienden en weldoeners en bij bezoek 
aan België mocht men deze gaan bezoeken. Eveneens werden haar foto of stukken van 
brieven opgenomen in het missietijdschrift of werden ze voorgelezen aan de medezusters. 
Dit in schril contrast met de dwingende anonimiteit waarin de achterblijvers moesten 
fungeren. Ook waren hen afwijkingen toegestaan in de regeltucht, kledij, het slot en de 
stilzwijgendheid.12   
 
Ten tijde van het interbellum merken we dat het aantal Berlaarse missiezusters gestaag van 
12 naar 59 toeneemt. Ze volgen hiermee de meer algemene trend die er in de toenmalige 
katholieke landen heerste. Opmerkelijk is ook dat er in de periode 1920 – 1957 maar liefst 
negen nieuwe stichtingen bijkwamen.13 Zoals reeds gezegd hierover later meer. 
 
De splitsing van het vicariaat en het uiteengaan van de zusters van Berlaar en de 
Dominicanen had twee belangrijke gevolgen voor het missieavontuur van Berlaar. Enerzijds 
zien we dat de bestuurlijke situatie van de zusters veel complexer wordt, anderzijds dat de 
functie van missievicaresse aan belang wint.14 Dat het moederhuis in het thuisland zich 
enigszins argwanend ten opzichte van deze twee tendensen opstelde, hoeft geen betoog. 
Hoe dan ook kwam het tot een aantal vreedzame confrontaties: zo annuleerde de algemeen 
overste bijvoorbeeld de reeds beloofde hulp van zuster Cyrille – sinds 1911 missievicaresse, 
aan de Norbertijnse post van Guombo of weigerde moeder Eugenia in te gaan op de 
dringende vraag voor meer zusters nadat zuster Cyrilles opvolger - zuster Mathilde, op eigen 
houtje te Balele een huishoudschool had opgericht.15   
 
Eveneens staat de periode van het interbellum in het teken van een meer paternalistische 
beschavingspolitiek. Onder invloed van staatssubsidies ging men zo sterker inzetten op 
onderwijs. De focus lag hierbij voornamelijk op morele en religieuze vorming. 
Kennisoverdracht werd minder belangrijk geacht.16 Hoewel in elke naoorlogse post meteen 
een lagere school werd opgericht, was dit voor het voortgezette onderwijs afhankelijk van 
de desbetreffende grootte en de ligging. Na Wereldoorlog II krijgen de zusters zelf meer 
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invloed in de leerplannen: dit wordt weerspiegeld in het stijgende belang van huishoud- en 
landbouwonderwijs.17      
 
Naast onderwijs blijft ook de gezondheidszorg van oudsher een belangrijke apostolaatvorm. 
Zowat in elke missiepost legde men zich er op toe. Vaak focuste men hiervoor op de 
autochtone bevolking. In Buta en Bondo werden echter respectievelijk in 1930 en 1952 ook 
hospitalen opgericht voor blanken. Hoewel de aandacht vooral ging naar eerstelijnshulp, 
werd er vanaf 1938 op de meeste posten ook ingezet op melaatsenzorg.18  
 
Geleidelijk zien we dat de missiezusters bij de pastorale activiteiten werden betrokken. Hun 
taak bestond voornamelijk uit het bekeren van de Afrikaanse vrouw. Omstreeks ’46 was zo 
op iedere post minstens één zuster vrijgesteld voor het catechumenaat. Of men focuste op 
meisjes of vrouwen hing af van post tot post. Toch was het einddoel overeenkomstig: de 
vorming van christelijke en plichtsbewuste echtgenotes en moeders.19 
 
Aan de oproep voor het oprichten van inlandse religieuzen gaf ook Berlaar gehoor, zij het 
haar eigen manier. Waar andere congregaties deze autochtonen lieten toetreden tot de 
eigen communauteit, gebeurde dit bij de missiezusters van Berlaar niet. Zij namen geen 
novicen aan maar waren wel bij de opleiding van de inlandse, diocesane zustercongregaties 
betrokken. Deze inlandse zusters moesten aanvankelijk vooral huishoudelijk werk 
verrichten. Pas in 1946 werd besloten hen te laten verder studeren.20    
 

B. Brazilië. 

 
De idee van een missieapostolaat in Latijns-Amerika vond zijn oorsprong nog voor het 
vertrek naar Congo. Omstreeks 1894 krijgen de Norbertijn van Averbode de streek rond são 
Paulo toegewezen om er een missiepost te gaan opzetten. Ter hunner ondersteuning 
benaderen zij de zusters van het heilig hart van Maria van Berlaar. Uiteindelijk zal de 
oversteek van de Atlantische oceaan pas plaatsvinden omstreeks 1907, bovendien onder 
invloed van een andere mannelijke congregatie: de Norbertijnen van het park. Deze van 
Averbode hadden uiteindelijk gekozen voor de zusters van Gijzegem, dit door hun betere 
imago in het onderwijswerk.  
 
Op 19 april 1907 vertrokken de eerste vier zusters naar de streek van Montes Claros.21 Deze 
vreemde start was echter een voorbode van hetgeen komen zou. De eerste jaren kan men 
namelijk moeilijk als een succesverhaal beschouwen: twee van de vier zusters keerden terug 
naar Berlaar aangezien de paters hun werk als een ‘hulpeloze zaak’ beschouwden. Door hun 
elementaire opleidingsniveau kwamen de hun toebedeelde activiteiten (naaischool en 
Franse les) namelijk nooit echt van de grond. De thuiskomst van de twee zusters, waarvoor 
de overste niet geraadpleegd was, kwam dan ook als een totale verassing. De vraag waar 
men op dit moment niet onderuit kon: doorgaan met de missiepost of ze opgeven? Na 
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wikken en wegen besloot men om door te gaan maar het over een andere boeg te gooien: 
men zond enkel nog beter opgeleide, sterkere zusters.22 Dit mistte zijn effect niet: de missie 
groeide en in deze ‘positieve flow’ slaagde men er in om een tweede post op te zetten in 
Janúaria (Noord-Brazilië). Sinds 1914 stond men hier in voor de normaalschool. Toch stokte 
dit groeiscenario vrij snel. Eind 1914 verloor de missie van Montes Claros prompt quasi alle 
betalende leerlingen na een conflict met de plaatselijke burgemeester. Men slaagde er niet 
in om een minnelijke schikking te treffen, hetgeen de relatie met de plaatselijke bisschop en 
de Norbertijnen op de helling zette. Een escalatie kon niet uitblijven, mede door de 
ongebruikelijk dosis zelfbewustzijn en eigenzinnigheid van de plaatselijke overste, zuster 
Berchmans.23 Ze onttrok zich na verloop van tijd van haar kerkelijke oversten, een ware 
zonde in navolging van het sterk gerespecteerde ideaal van gehoorzaamheid. Naarmate de 
oppositie tegen haar groeide, regeerde ze met ijzeren hand over de Braziliaanse post.24 Dit 
alles escaleert doordat zuster Berchmans op eigen houtje – zonder de algemeen overste of 
de verantwoordelijke bisschop te raadplegen, besloot om de post van Montes Claros te 
sluiten en de gebouwen te verkopen. Uiteindelijk verlieten alle zusters in december 1918 het 
bisdom en vestigden ze zich in Araguari, het zuidwesten van Brazilië. Berchmans werd 
teruggeroepen en zou later, op eigen verzoek, uit de geloften ontslagen worden. Zuster 
Blandine volgde haar als overste van Brazilië op.25  
 
Toch kwam men tot het besluit om een visatrice aan te duiden om orde op zaken te gaan 
zetten. Zo vertrok in augustus 1920 zuster Francisca en herstelde ze onder andere de 
financiële solidariteit met het moederhuis. Haar meest negatieve punt was de afwezigheid 
van geestelijke leiding, waardoor ook de norbertijnen van het Park de visitatie moesten 
ondergaan. Hoewel deze visitatie losser was dan de gebruikelijk in Congo, vond men er een 
situatie waar de biecht en retraite volledig afwezig waren. Zij beschouwde dit als een ware 
schande. Eveneens maakte ze de oversten er bewust van dat door de afwezigheid van 
gekwalificeerd personeel, de Braziliaanse missie met een structureel probleem zat. Daar het 
opleidingsniveau van de autochtone bevolking hoger was als in Congo, had men hier meer 
nood aan gediplomeerd personeel. In navolging hiervan was ze ook de idee van een inlandse 
communauteit gunstig gezind. Men speelde ook met de idee voor de oprichting van een 
noviciaat. de onverwachtse dood van moeder Angela stond de praktische uitvoering van dit 
idee echter in de weg.26   
 
Door al deze moeilijkheden speelde de algemeen overste in het eerste decennia na de 
oorlog met de idee om de missie – eventueel slechts gedeeltelijk, op te doeken. De 
strubbelingen tussen zuster Berchmans en de plaatselijke gezagdragers hadden de zusters 
namelijk in een slecht daglicht gesteld. Door toedoen van geestelijk directeur Lambo ging dit 
echter niet door. Hij stelde dat de post van Montes Carlos opnieuw zo snel mogelijk bemand 
moest worden om de gratie van de regionale bisschop te herstellen en het geweten van de 
congregatie te zuiveren. Op 24 november 1921 zond men dan ook 4 nieuwe zusters naar 
Brazilië, twee voor het hospitaal van Montes Carlos en twee voor een nieuwe school te Agua 
Suja. Deze laatste post was echter ook geen lang leven beschoren: door intimiteiten tussen 
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de plaatselijke priester en de verantwoordelijke zuster werd de post reeds in 1924 
opgeheven, de overgebleven zusters werden overgeplaatst naar Montes Carlos en Araguari. 
Dit voorval zorgde voor veel terughoudendheid bij de gezagdragers in het moederhuis. 
Slechts met waterdichte garanties op verdienstelijke, Europese leiding waren zij van plan om 
nieuwe zusters naar Brazilië te zenden. De terughoudendheid die er reeds heerste ten 
aanzien van deze Latijns-Amerikaanse missie werd dus steeds groter.27 De geëiste garanties 
zagen zij bevestigd in de Nederlandse Picpussen waardoor omstreeks  1927 de missie een 
nieuw elan kreeg. Araguari werd, mede door de aanstelling als vaste verblijfplaats van de 
missievicaresse, het centrum voor de Berlaarse missieactiviteit van het land. De aanstelling 
van de vicaresse bleek een goede zet naar meer autonomie en meer coherentie in het beleid 
van de verschillende posten.  
 
Hoewel er enigszins over getwijfeld werd, bleek de oprichting van het noviciaat van groot 
belang. Na 1935 werd Brazilië zo de grootste missie van de zusters van Berlaar. Omstreeks 
1953 telde de congregatie er 152 zusters, waarvan 129 inlandse zusters waren. Het 
succesverhaal van het noviciaat bleef doorgaan: op veertig jaar tijd werden meer dan 200 
Braziliaanse vrouwen lid van de congregatie. tussen 1921 en 1960 vertegenwoordigden zij 22 
percent van het totale aantal intredingen. Hoewel het gemiddelde rond de vijf à zes per jaar 
lag, overtrof dit sommige jaren het aantal Belgische intredingen.28 Opmerkelijk is ook de 
scholingsgraad van deze inlandse zusters: 30 percent tot 46 percent was gediplomeerd.29  
Een bewijs dat men ook hier aan rekrutering uit de eigen rangen deed.  
 
Door deze snelle groei kon men ook inzetten op andere apostolaatwerken dan het 
onderwijs. Hierbij zijn twee punten vermeldenswaardig: ten eerste zette men meer en meer 
in op gezondheidszorg en ten tweede trachtte men zich hoe langer hoe meer los te koppelen 
van de band met de  Norbertijnen overheersing. Onder andere in Patrocínio richtte men in 
het spoor van de Picpussen een school (1928), een ziekenhuis (1938), een ouderlingenhuis 
(1955) en een weeshuis (1956) op. Later volgde nog een schooltje in Belo Horizonte (1941) 
en Pará de Minas (1942), beiden onder jurisdictie van de Franciscanen. Met de oprichting 
van een school in Sertanópolis (1956) ging men voor het eerst aan de slag in de zuidelijke 
staat Paraná. Gezien het economische groeipotentieel van deze regio zal deze post vooral in 
een latere periode aan belang winnen.30  
 
Tot slot valt nog te vermelden dan in zowat alle Braziliaanse posten een bepaald systeem 
van armenzorg gold, hierbij zorgden gegoede burgers voor het onderwijs of de verzorging 
voor armere medeburgers. Indien dit niet volstond, waren er wel steeds afdelingen waarbij 
de zusters de armste gratis verzorgden. Hierdoor bekwam men tevens een filantropisch 
statuut die de communauteit vrijstelde van fiscale plichten.31     
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C. Denemarken 

 
De missiegeschiedenis van Denemarken moeten we bekijken uit het oogpunt van de 
stijgende concurrentie tussen katholieken en protestanten. Door middel van onderwijs en 
verzorgingswerk trachtte men dan ook om in de Scandinavische gebieden de welwillendheid 
ten opzichte van de katholieke variant van het christendom opnieuw te doen toenemen. 
Hoewel het ontstaan eerder toevallend is, was ook deze concurrentiestrijd de drijfveer voor 
de zusters van Berlaar.32 Ditmaal traden zij echter niet op in steun van de Norbertijnen maar 
van de Redemptoristen. Hun keuze voor de missiezusters van Berlaar was tweeledig: 
enerzijds hadden zij reeds ervaring in het missieapostolaat, anderzijds waren ze al lange tijd 
actief in de gezondheidszorg en het onderwijs. 
 
Dat de competitie met de protestanten sterk speelde zien we in de profilering van de 
missieposten: zij beklemtoonden voornamelijk de mariale fundamenten van hun 
congregatie. Dit laatste natuurlijk in scherp contrast met de protestante visie op het 
christendom. Toch zien we dat na deze eerder toevallige oprichting, de Deense missie een 
bevoorrechte positie bekleedde binnen de congregatie. Met haar typisch agrarische 
karakter, was de missie op het lijf van Berlaar geschreven, men stuurde er dan ook grote 
aantallen zusters naartoe en deed er belangrijke investeringen.33 We merken dat waar 
posten in andere landen ofwel een eerder onderwijzend ofwel een eerder verzorgend 
karakter hadden, dat bij de Deense posten beide apostolaatvormen quasi in gelijke mate 
voorkwamen. Tot 1935 bleef Denemarken ook het grootste missiedomein.  
 
Toch bleek het snelle fiat van de diocesane overheid geen onvoorwaardelijke doorgang naar 
een snelle, feitelijke oprichting. In tegenstelling tot de missie van Congo en Brazilië, waar er 
onmiddellijk een samenwerking optrad met mannelijke religieuzen, was er hier namelijk 
meteen sprake van een eigendom. Aan deze luxepositie hing echter een belangrijke 
keerzijde: de kosten voor het bekostigen van de gebouwen lagen zeer hoog. Voor het 
hospitaal in Nyborg kocht men een villa van 36 000 kronen, waarvan 5 000 meteen contant 
betaald moest worden. De kosten voor de aanpassingswerken waren nog eens gelijk aan 
deze laatste som. Uiteindelijk komt het officiële vertrek er dan ook pas in maart 1911. 
Opmerkelijk is ook de licht raciale ondertoon van het hele project: daar waar men de 
inwoners van de Latijns-Amerikaanse en de Afrikaanse missieposten beschouwden als 
‘ongelukkigen’, lag dit bij dit ‘fijn ontwikkelde volk’ toch enigszins anders. Men kon zich hier 
dan ook het meeste focussen op het belangrijkste missiewerk: bekering. Dit zien we echter 
ook weerspiegelt in het verschillend niveau van opleiding: de zusters voor Nyborg konden 
genieten van een taalopleiding door een Deense lerares. Frappant is de tegenstelling dat 
zusters voor Brazilië of Congo vaak onvoorbereid vertrokken. We zien dus dat het 
engagement en de middelen die worden besteed aan de opleiding voor de verschillende 
posten enigszins sterk verschillend is.  
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Opmerkelijk is de persoonlijke betrokkenheid van de algemene overste voor het hele 
project. Op 11 maart 1911 vergezelt zij namelijk hoogstpersoonlijk, en tevens zonder 
geestelijk directeur, de eerste drie zusters naar Denemarken.34 Dit in groot contrast met 
Congo: het eerste bezoek van de overste dateert hier van 1959. 
 
Hoewel vele zaken al snel op zijn plaats vielen, begon moeder Angela toch aan de 
haalbaarheid van de post te twijfelen. Door een conflict met de (niet katholieke) lekenarts 
merken we een eerder afwachtende houding. Het stootte moeder Angela namelijk tegen de 
borst welke zware investeringen voor het hospitaal deze man deed. Deze waren volgens 
haar normen een drang naar ‘overdadige luxe’, maar vooral: ze waren op kosten van haar 
congregatie. Toch lag het probleem wat dieper: ze aanvaarde niet dat zij, als financier, niet 
betrokken werd bij de concrete uitwerking van de post.35 De aanvankelijke bedoeling om in 
het hospitaal tuberculosepatiënten op te nemen veranderde dan ook naar een 
herstellingscentrum voor zieken. Toch merken we dat het hospitaal pas rond 1918 echt van 
de grond begint te komen. Door de toen heersende griepepidemie moet men zich namelijk 
inzetten voor 38 zieke soldaten. Sinds 1914 hielden zij zich echter ook al bezig met een 
kindertuin, een lagere school en een naaischool. Deze werken werden mogelijk gemaakt 
door de in 1914 nieuw aangestelde parochiepriester Westergaard.36  
 
Omstreeks juli 1911 wordt meteen een principeovereenkomst getekend met de norbertijnen 
van Averbode voor een tweede stichting in Denemarken. Hoe moeilijk en incidentrijk de 
eerste stichting was, zo vlot en ordentelijk ging het er bij de tweede aan toe. Hier hadden 
beide mannelijke oversten, Lambo voor Berlaar en Bisschop Brems voor Averbode, een 
belangrijke rol in. Deze beide heren kenden elkaar namelijk goed en hadden tot op een 
bepaald niveau een zekere vertrouwensrelatie. Op 17 augustus hetzelfde jaar vetrokken dan 
ook twee zusters van Berlaar naar Vejle om zich in te zetten in een nieuw hospitaal en het 
onderwijs van de streek. Voor het hospitaal werden naderhand nog drie zusters extra 
gestuurd. Hoewel er al snel plannen waren voor de oprichting van een plaatselijke kerk, 
stelde men dit plan nog even uit onder invloed van de ‘Groote oorlog’.37  
 
Uiteindelijk komt er ook nog een derde stichting nabij Svendborg. Hier zette men 
voornamelijk in op privélessen Frans, piano en handwerk om de nodige inkomsten te 
genereren. Sinds 26 maart 1912 bezat men ginds een schoolgebouw met klooster in een 
omgebouwde graanschuur.38 
 
Net zoals voor de andere missieposten zien we dat de congregatie de ingestelde 
fundamenten verder uitbouwde tijdens de periode van het interbellum. Opmerkelijk is wel 
dat er na 1912 geen nieuwe stichtingen meer komen. Als we de chronologie iets verder 
doortrekken, zien we dat tussen 1920 en 1957 het onderwijs- en verzorgingskarakter van de 
congregatie verder werd uitgebouwd. Hierbij had men bijzondere aandacht voor haar 
verdere katholieke profilering. Met dit doel voor ogen zette men zo opnieuw in op de 
mariale en eucharistische vroomheid. Dat deze tactiek zijn vruchten afwierp, zien we in de 
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intrede van negentien Deense meisjes tussen 1918 en 1939. Omstreeks 1953 
vertegenwoordigden zij zelf 23 percent van het Berlaarse missiepersoneel. 39  
 
Van de drie Deense missieposten valt op dat deze van Nyborg het hoogst werd ingeschat. 
Men zorgde in 1932 reeds voor nieuwe gebouwen voor een kindertuin en een lagere school. 
Ook investeerde men verder in het hersteloord van het hospitaal. Ondanks enig regionaal 
wantrouwen ten opzichte van het katholicisme, bleven alle bedden van het hospitaal, met 
uitzondering tussen 1940 en 1945, steeds volledig bezet.40 
 
Daar waar de kerk van Nyborg – gebouwd in 1927, gefinancierd werd door de zusters van 
Berlaar, gebeurde dit in Vejle op kosten van de Norbertijnen. Door de goede 
verstandhouding met hun mannelijke tegenhangers konden ook hier de investeringen 
verdergaan, zij het dan evenwichtiger gespreid. Zo werd op die manier onder andere de 
capaciteit van het hospitaal verdubbeld tot 60 bedden. Eveneens namen zijn in 1936 de 
oude school van de Norbertijnen over. Deze verbouwden zij echter tot hun eigen hospitaal 
waarna ze vervolgens een nieuwe school bouwden, inclusief sportzaal. De volgende fase van 
uitbreiding kwam er omstreeks 1955, ditmaal met steun van de mutualiteit en de 
gemeentelijke overheden.41  
 
De oprichting en uitbouw van het hospitaal in Svendborg was in de naoorlogse periode van 
vitaal belang voor het voortbestaan van de missiepost. Aangezien de school niet genoeg 
bestaansgaranties voorzag, richtte men een gespecialiseerde afdeling op voor oor- en 
oogzieken. Uiteindelijk bereikt het hospitaal omstreeks 1948 een capaciteit van 39 bedden. 
De lagere school was geen expansief leven beschoren. Om een volledige leegloop tegen te 
gaan, richtte men in 1943 dan ook een kindertuin op. Uiteindelijk komt de redding ervan toe 
aan de staatsteun die men sinds 1948 kon genieten. Omdat de school ook een belangrijk 
aandeel protestantse kinderen onderwees, hechtte men ook hier veel belang aan de 
christelijke identiteit. Zo organiseerde men omstreeks 1931 opnieuw een processie te 
Svendborg, de eerste sinds de reformatie.42   
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D. Besluit. 

 
Het valt nauwelijks te ontkennen dat de periode 1899 - 1910 een grote impact heeft gehad 
op de kleinschalige, regionale congregatie van Berlaar. In een aantal jaar slaagde men er 
namelijk in om zich te kunnen profileren als een expanderende gemeenschap met een heel 
eigen dynamiek. In nauw verband met de missieactiviteiten staat de sterke binding met de 
norbertijnen. Opmerkelijk is dat deze afhankelijkheidsrelatie enkel in Denemarken 
doorbroken kon worden door het uitbouwen van een onderwijs- en hospitaalnetwerk in 
eigen beheer. Door al deze nieuwe engagementen kreeg de communauteit een grotere 
bekendheid, hetgeen ook zijn weerslag vond op de rekruteringsaantallen.43 
 
Vooral tussen 1910 – 1914 bleek de missionering binnen de congregatie meer gewicht te 
krijgen. Toch bleef het aandeel missiezusters tot 1935 nagenoeg constant. Na ‘ 35 floreerde 
de missieaantallen en was één op vijf zusters van de congregatie in het buitenland actief. 
Hoewel de Denemarken de grootste geldelijke steun leek te ontvangen, was het 
voornamelijk Brazilië die het grootste effect had op de congregatie. Dit missiegebied leverde 
namelijk het meeste nieuwe intredingen. In Kongo investeerde men niet zozeer in geldelijke 
toelagen maar zond men vele (nieuwe) zusters. Dit kan verklaard worden doordat men, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Brazilië, enkel de werking van zustercongregaties promootte 
in plaats van de autochtone vrouwen ook effectief in de eigen gemeenschap op te nemen.44  
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4. Een geschiedenis van de verschillende missieposten te Congo. 

A. Inleiding. 
 

Nu de algemene contouren van de Berlaarse missiegeschiedenis geschetst zijn, kunnen we 
ons nu toeleggen op een meer gedetailleerde geschiedenis van de missieposten in Congo. 
Hiervoor stonden twee bronnen centraal. Ten eerste een algemeen document, afkomstig uit 
het archief van de zuster van Berlaar, waarin begin- en einddata alsook de stichtende zusters 
van de verschillende missies waren opgenomen. Deze karige informatie werd  vervolgens 
aangevuld met eersterangs informatie uit het bestudeerde brievencorpus. Door de 
combinatie van deze twee types van documenten komt een complexer en levendiger beeld 
aan de oppervlakte dan het zojuist geschetste uit het reeds vaak aangehaalde werk van 
Segers, Dujardin, Kwanten, Quaghebeur en De Maeyer. Het zal opvallen dat over sommige 
posten heel wat minder te schrijven valt dan over andere. Hiervoor is maar één reden: zij 
worden minder aangehaald in de bronnen. 
 

B. Ibembo. 
 

De allereerste missiepost die door de zusters van Berlaar op poten werd gezet, was deze van 
Ibembo. De post bestond een korte periode uit twee delen, elk aan een zijde van de ‘Itimbiri-
rivier’ gelegen. Het stichtingsmoment op de linkeroever gaat terug tot 24 november 1899. 
Zuster Maria, Agatha, Julia en Vincentia waren de pioniers. Zij volgden in het voetspoor van 
de Norbertijnen. De klemtoon in deze eerste fase lag voornamelijk op lager onderwijs en het 
onderhouden van een weeshuis. Zo stond zuster Julia vanaf 1 mei 1901 in voor de kleinste 
kinderen en zuster Maria voor de ouderen. Het oorspronkelijke doel was om na verloop van 
tijd een catechistenkorps uit te bouwen.1 Rond 1910 werden dan de eerste stappen gezet 
richting acties op rechteroever. Vanaf dit moment maakte men namelijk dagelijks de 
oversteek om de slaapzieken de belangrijkste zorgen toe te dienen. We zien tevens van dan 
af dat de ziekenzorg op de linkeroever begint te floreren: men staat in voor het kinderheil en 
onderhoudt een dispensarium. Na verloop van tijd beseft men dat deze dagelijkse oversteek 
per ‘prauw’ een zeer tijdrovende zaak is. Omstreeks 1911 verplaatst men dan ook hun vaste 
uitvalsbasis naar de rechteroever van de rivier. De stellingen van de linkeroever worden 
ontmanteld. Hierdoor moest men, bij gebrek aan klaslokalen, ook een aantal jaar de 
onderwijsvoorziening onderbreken. Omstreeks februari 1925 vroegen de kruisheren echter 
uitdrukkelijk voor het heropstarten van dit apostolaatwerk. De Berlaarse missiezusters 
gingen akkoord, maar enkel voor de inrichting van een laagste graad met een begeleidend 
internaat. Gedurende het vijftienjarige schoolloze interval, was het analfabetisme namelijk 
beginnen te woekeren waardoor er van een basiskennis lezen en schrijven nagenoeg geen 
sprake meer was.2   
 
Door de aanwezigheid van een, door de staat bestuurd, slaapziektelazaret was er overigens 
op deze rechteroever zeer veel ‘heilzaam missiewerk’ te verrichten. Het bestaan van dit 
lazaret heeft er in, zeker in den beginne, in grote mate toe bijgedragen dat de zusters hun 
actieradius vooral op ziekenzorg kwam te liggen. Door de uitgebreid van deze taak woog dit 
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echter door op de zusters. Alles bij mekaar stonden zij in voor de slaapzieken, de hulp in het 
hospitaal, de algemene melaatsenzorg, de steun bij materniteit en het dispensarium. Door 
de komst van dokter Oliviers, begin maart 1920, werd hun werk gelukkig wat minder zwaar.3 
Hoe degelijk de zusters hun werk ook deden, de steun van hogerhand ontbrak. Zo trok de 
bevoegde minister rond 1923 de toekomst van het lazaret in vraag aangezien het stelsel van 
de hospitalisatie der zieken niet meer van zijn goedkeuring kon genieten.4 Qua verloning 
graad hadden de zusters echter niet te klagen: de 5 000 frank per jaar was vrij riant voor de 
toenmalige standaard.5    
 
Naast dit alles was er ook een belangrijke plaats weggelegd voor de wezenzorg uit de buurt. 
Meer dan eens werden hen immers moederloze kinderen aangereikt. Aangezien onder de 
autochtone bevolking het geloof leefde dat men andermans kind niet kon opvoeden, waren 
de zusters genoodzaakt deze taak op zich te nemen.6 Na verloop van tijd groeide het 
weeshuis uit tot één van de grootste van de streek. Toch bracht dit in de jaren dertig een 
aantal problemen met zich mee. Niet alleen leefde onder de mannelijke verantwoordelijken 
het geloof dat de zusters de kinderen te zeer vertroetelden. Ook onder de zusters onderling 
heersten er spanningen. Zo lieten sommigen de kinderen in de voor zusters voorbehouden 
gebouwen toe. Anderen waren hier niet mee akkoord en ergerden zich hier dan ook 
mateloos aan.7 Uiteindelijk citeert monseigneur Van Uytven, in zijn eerstvolgende visitatie, 
het verlangen van de apostolisch delegaat monseigneur Dellefiane om het weeshuis volledig 
los te koppelen van de vertrekken van de zusters.8 Toch merken we dat deze misvattingen 
nog vrij lang aansleepten.9 Uit visitatieverslagen blijkt overigens nog dat de algemene sfeer 
onder de zusters niet altijd opperbest was. Hoewel men deze term niet letterlijk gebruikt, 
zou men achterklap en roddelarij kunnen aanstippen als voornaamste reden. Hierbij kwam 
nog dat de zusters niet alles durfden te delen met hun Berlaarse missieoverste. In een 
conferentie aan de zusters verwoord monseigneur Van Uytven het als volgt: 
 
“Zusters moeten ondereen en met de overste openhartig zijn in alles, zij moeten het hart op 
de tong hebben, en van elkander weten hoe ver en hoe dicht ge bij elkander staan. Niets is 

zoo uit den booze als mistrouwen en geslotenheid, als het verkroppen van eewig leed, als het 
verbergen van zijne ware gevoelens. Dan wordt er toch geklapt en gepraat maar achter den 
rug, in geheimenissen, in inwendige opstand, bij degene die er niets kunnen aan verhelpen, 

en dit gepraat is aanstekelijk en doet veel kwaad” 10 
 
Hoewel monseigneur Van Uytven verderop in deze conferentie een forum tracht te creëren 
om alles uit te praten, blijk hij op lange termijn hier toch niet in gelukt. Als zuster Cyrille een 
jaar later op haar eentje besluit om de schoolkinderen naar Buta te zenden, gaat de bal weer 
aan het rollen. De oude frustraties in verband met de ‘loslopende’ weeskinderen steken al 
snel opnieuw de kop op en een algemeen gevoel van ontevredenheid laat de sfeer tot onder 
het vriespunt tuimelen. In tegenstelling tot vorige keer, laat de mannelijke overste de zaak 
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gewoon bekoelen. Hij vraagt meteen ook een begrijpende houding van moeder overste en 
probeert haar te overhalen zuster Cyrille niet te berispen.11    
 
Ibembo trachtte ook zoveel mogelijk in de eigen voedselproductie te voorzien. Hiervoor 
richtte men een eigen boerderij op, waarbij men hoofdzakelijk focuste op zuivelproductie: 
boter, melk en kaas. Toch kenden ze hier heel wat tegenslag mee. Rond de 
Nieuwjaarsperiode van 1925 stierf een groot aandeel van hun veestapel.12 Dit was echter 
niet de eerste maal: een aantal jaar daarvoor moest monseigneur Lagae reeds een aantal 
jonge dieren uit Buta laten overkomen aangezien hun populatie dreigde uit te sterven.13 
Hiernaast had men ook een aantal planten om de eigen koffieproductie te voorzien.14 
 
Op aanvraag van moeder overste stuurde zuster Mathilde aan de start van jaar ’46 een 
overzicht van de aanwezige zusters op de verschillende posten. Gedurende het 
oorlogsinterval had men namelijk niet tot nauwelijks kunnen corresponderen, waardoor de 
overste het overschouwende beeld was kwijtgeraakt. Voor Ibembo zien we dat er op dit 
moment vijf zusters op de post aanwezig waren: Zuster Octavienne (die instond voor de 
ziekendienst, de materniteit en het kinderheil), zuster Sebastiana (die instond voor de naad, 
de was en de strijk van de kinderen en de zusters, het onderhoud van de kerk en het 
seminarie), zuster Hermenegilda (zorgde voor de school van de blauwkes, de onderhoud van 
het internaat, de aankoop van voedsel en toezicht op het werkvolk). Hiernaast had men ook 
nog zuster Enadio die onderwijzende taken op zich nam en moest instaan voor het 
onderhoud van het huis en de omgeving en tot slot nog zuster Mauritia, de 
verantwoordelijke voor de ziekendienst, het dispensarium, de keuken, boerderij en 
klooster.15 
 
Hoewel de eigenlijke sluiting teruggebracht kan worden tot 29 november 1948, hing deze op 
dat moment reeds een aantal jaren in de lucht. Reeds in 1919 voorspelde zuster Cyrille 
trouwens al een mogelijke sluiting. Door de aanleg van een spoorlijn tussen Bumba en Buta 
zou Ibembo een ‘verloren uithoek’ van het vicariaat worden.16 In de naoorlogse periode 
trokken meer en meer inwoners weg, waardoor het openhouden van de post een dubbeltje 
op zijn kant was. Hierbij kwam nog dat ook de lonen er op dat moment zeer laag waren: 
slechts 1 600 à 1 700 frank per jaar.17 In juli 1948 werd toenmalig missievicaresse zuster 
Mathilde uiteindelijk benadert door Monseigneur Van Uytven. Hij stelde voor de gebouwen, 
in essentie de enige redenen waarom men de post bleef bezetten, over te nemen. Zijn plan 
was om de jongensnormaalschool van Likadi naar Ibembo te verhuizen. Zowel Pater Kébelle, 
de schoolopziener van het vicariaat, als pater Broeckhouen, de bestuurder van de 
desbetreffende normaalschool, waren hiermee akkoord.18 De gebouwen zouden voor een 
som van 500 000 frank kunnen worden overgenomen, waarbij jaarlijks, over een periode van 
vijf jaar, telkens 100 000 frank zou worden overgemaakt aan de zusters. Hoewel zuster 
Mathilde gewonnen was voor zijn voorstel, diende zij het antwoord van de algemeen 
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overste af te wachten.19 Zijzelf vond de missiepost namelijk een “zwaar blok, ontmoedigend 
voor de zusters, zonder hoop op nieuwen bloei.” 20 Voorts werd afgesproken dat geen enkele 
zuster of broeder op de hoogte zou worden gebracht van dit nakende vertrek.21 Het 
antwoord van Moeder Eugenia liet niet lang op zich wachten. Zij was volledig akkoord 
waardoor men de oudste Berlaarse missiepost op bovengenoemde datum mocht verlaten. 
De afbetaling van de gebouwen werd sneller dan verwacht afgerond. Reeds op 21 april 1951 
werd het volledige bedrag overgemaakt.22  
 

C. Amadi. 
 

Amadi, gesticht op 10 januari 1902 door zuster Agatha en Vincentia, werd de tweede 
Congolese locatie waar de zusters van Berlaar hun actief missieapostolaat vorm gaven. 
Men focuste hier voornamelijk op kleuter- en lageronderwijs maar combineerde dit met een 
weeshuis en een naaischool. Verder richtte men ook opnieuw een dispensarium, alsook een 
centrum voor melaatsenzorg op.  
 
Aan het einde van 1919 zond de staat op eigen houtje een viertal zusters naar Amadi om 
deze van Berlaar bij te staan. De toenmalige apostolisch vicaris, monseigneur Van Schoote, 
was hierover niet te spreken aangezien men niet naar zijn mening had gevraagd. Hij dreigde 
ermee de taken van de zusters tegen te werken.  Dit voorval zorgde voor een wat 
afwachtende houding van de missiezusters ten opzichte van deze mannelijke gezagsfiguur. 
Naast hem werkte echter gelukkig ook nog een zekere priester Hamoir, de overste van de 
missie. Tussen hem en de zusters kunnen we een soort wederzijds respect herkennen. Zo 
waren de zusters van hun kant dankbaar voor de nauwkeurigheid van de pater en deed 
priester Hamoir alles voor hun geestelijk en tijdelijk welzijn.23 Deze goede verstandhouding 
werd echter negatief geëvalueerd door monseigneur Van Schoote en hij aarzelde dan ook 
niet om de priester over te plaatsen naar Niangara, een andere post gelegen binnen zijn 
vicariaat. Met de nieuw aangestelde overste, de Dominicaan Demeyer, verliep alles heel wat 
stroever. Hij verweet de zusters meermaals dat zij niet volgens de geest van God leefden, 
maar volgens deze van de wereld. Een verwijt dat kan tellen voor een religieus persoon. De 
onenigheden waren dan op dit moment groter dan ooit tevoren. Zuster Willibrorda klaagde 
hierover aan het adres van moeder Angela: 
 

“Hij wil bij ons niet meer komen, in ziekte of sterfgevallen van kinderen moet ik maar mijn 
plan trekken. Opmerkingen over de keuken meer dan ooit. Wij hebben vijftig kinderen die wij 

zelf moeten kleeden en wij hebben hier nog niets getrokken. Tot nu toe hebben we geld en 
stoffen voor de kinderen gevraagd aan Zuster Syrilla. De père zegde maar ik heb geenen 

stoffen en verder bekommerd hij zich daarom niet meer. Zouden we dat zoo kunnen 
volhouden eerwaarde moeder? Wat moeten wij doen als de nieuwe zusters toegekomen zijn? 
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Ik weet niet of ze zullen lokalen krijgen om school te doen. […] Als dezen Père overste blijft 
kunnen de zusters hier niets doen dan zuchten onder zulk eene dwingelandij zonder voordeel 

voor de zwarten (woorden van onzen eigen overste).”24 
 

Uiteindelijk werd zelf contact opgenomen met de generaal van de Dominicanen om deze 
wantoestanden aan te klagen. Veel haalde dit echter niet uit want uit latere correspondentie 
bleek dat er nog niet veel verbeterd was, integendeel. Uiteindelijk werd zelfs contact 
opgenomen met de provinciaal, dewelke dan ook hoogstpersoonlijk de zaken zou komen 
oplossen. De zusters van Amadis stelden veel hoop op dit bezoek. Hoe dan ook groeide 
steeds meer en meer het besef dat men misschien beter onafhankelijk van mekaar zou 
werken. Zo kon men de paters overhalen om zelf te voorzien in hun eigen voedsel. In maart 
1920 begonnen zij dan ook met het bakken van stenen voor  een aparte keuken. Eens die af 
was, kon men dan ook officieel de samenwerking stop zetten.25 De aanstelling van een 
nieuwe mannelijke missieoverste, pater Albert, kon dit plan echter niet keren. Doch trachtte 
hij het zo lang mogelijk tegen te houden: 
 
“Dat gaat er allemaal zoo niet van alles seffens ondereen uit te doen, daar zijn vele conditiën, 

en er moeten vele zaken geregeld worden die monseigneur niet kan schrijven, maar beter 
mondelings zeggen en dus moet ge met die zaak wachten tot met de komst van 

monseigneur.” 26 
  
Het gevoel groeide dan ook dat het steeds de zusters waren die moesten toegeven om de 
algemene vrede te bewaren. Zuster Willibrorda vraag zich in diezelfde brief zelfs letterlijk af 
of de Dominicanen wel onafhankelijk willen werken, aangezien het doorschuiven van al de 
last op de rug van de zusters toch veel makkelijker is.27 Uiteindelijk bereikt men in juni van 
datzelfde jaar toch een vredevol akkoord: beide congregaties fungeren van dan af volledig 
los van mekaar, zij het dat de zusters wel blijven instaan voor de was van de kerk.28 Voor alle 
andere bovengenoemde taken zijn zij dus zelf volledig verantwoordelijk. Zoals nog zal 
blijken, blijft dit trauma nog een aantal jaar in de hoofden van de zusters zitten en neemt 
men deze belevenissen mee naar andere missieposten. 
 
Na een kwarteeuw besluit men uiteindelijk begin december 1927 om de post van Amadi te 
sluiten. Dit gebeurde in volle overeenkomst met de Dominicanen, die overigens al voor 
vervanging hadden gezorgd: de Dominicanessen van Engelendale. Van dit laatste bleken de 
zusters van Berlaar echter niet op de hoogte.29 Toch waren er tot op het moment van het 
effectieve vertrek nog steeds oversten die tegen deze zaak wouden ingaan.30 Hetgeen dus 
duidelijk zonder succes is gebleken.  
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De sluiting had overigens een aantal gevolgen voor posten in de omgeving: zo werd met het 
afschaffen van de school van Amadi meteen gepleit voor het oprichten van een nieuwe 
school in Bondo. Men wou hiermee in de eerste plaats de subsidies veilig stellen.31  
 

D. Gombari. 

 
Opmerkelijk is de stichtingsdatum van de post nabij Gombari: 31 juli 1914. Het interval van 
31 juli tot 4 augustus was namelijk voor het thuisland – en dus ook voor het moederhuis in 
Berlaar - een zeer tumultueuze periode. Tijdens het verloop van deze dagen werd duidelijk 
dat een oorlog met Duitsland onafwendbaar was. De Belgische mobilisatie startte reeds op 
31 juli 1914 – de dag van de stichting. Duitsland vroeg echter op 2 augustus alsnog de vrije 
doorgang naar Frankrijk voor een militaire confrontatie met deze laatste. België weigert, 
hetgeen uiteindelijk resulteert in een Duitse inval en bezetting – het (Belgische) begin van de 
eerste wereldoorlog. 
 
Het alsnog oprichten van deze post heeft vermoedelijk te maken met de traagheid van het 
postverkeer in die tijd. Gemiddeld duurde de verzending van post ongeveer 1,5 maand, zo 
mag blijken uit de zending – antwoord dynamiek tussen Berlaar en de missieposten in 
Congo. We mogen er zodoende van uitgaan dat, had de overste van Berlaar alsnog zuster 
Hubertine en Bertholda weten te bereiken, het oprichten hoogstwaarschijnlijk was 
uitgesteld. De financiële steun die nodig was om dergelijke onderneming op poten te zetten, 
woog namelijk steeds door op de congregatie. Hetgeen zeker in combinatie met een 
oorlogsregime een zware last betekende. Jammer genoeg zijn er uit de bovenvernoemde 
periode geen brieven bewaard gebleven, mede ook omdat de bezetting dergelijk 
postverkeer niet toeliet. Hierdoor blijft het bovengaande slechts een hypothese, hoewel we 
een gelijkaardige situatie zien bij de oprichting van de missiepost van Buta (zie infra).  
 
Gombari lag in de mijnstreek rond Wadsa-berg. Hoewel men zich oorspronkelijk wou 
inzetten voor het uitbouwen van een onderwijsnet, blijkt dat men zich in de eerste periode 
voornamelijk moest toeleggen op het verzorgen van zieken. In den beginne verzorgde men 
er zo ‘n 200 tal, het merendeel werd geplaagd door grote wonden ten gevolge van het 
procedé voor het delven van goud. Voor hun verzorgend takenpakket verwierf men een loon 
van 10 frank per dag, rechtstreeks uitbetaald door de directeur van de mijnen. Dit geld liet 
echter vaak op zich wachten waardoor meer dan eens de missiepost van Ibembo geld diende 
voor te schieten. In 1916 zo ‘n 3500 frank en in mei 1917 nog eens 3000 frank.32 Ook kwam 
de directeur eerder gemaakte afspraken niet volledig na: zo werd zuster Bertholda 
uiteindelijk niet uitbetaald aangezien zij niet over de nodige diploma’s beschikte.33 
Aangezien deze uitbetaling echter geschiedde na het verlaten van de post, had dit geen 
directe repercussies voor de missiepost van Gombari.  
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Op aanraden van monseigneur Van Schoote, die niet veel toekomst zag voor deze 
missiepost, werd de post echter vrij snel verlaten. De aanwezige kinderen werden op zijn 
aanraden naar Amadi gezonden en zelf vertrokken de zusters naar Watsa-berg.34 Toch was 
de uiteindelijke beslissing om te vertrekken ingegeven door klimatologische 
omstandigheden. Al vrij snel na de oprichting bleek de ligging niet ideaal: op 21 mei 1915 
kreeg men te maken met drie zware aardbevingen, op 13 augustus van hetzelfde jaar 
brandde het dak van de kerk af door een blikseminslag. Het jaar daarop in maart werd zowel 
de jongens- als de meisjesschool omgewaaid door een hevige windhoos. Op 27 oktober 1917 
ten slotte sloeg de bliksem ten gevolge van een orkaan in op het woonhuis van de zusters, 
waardoor het in zijn geheel afbrandde. Dit laatste ongeval was de druppel. Twaalf december 
verlieten de zusters de post en gingen ze zich voorgoed in Watsa-berg vestigen.35    
 
Eveneens op geestelijk vlak gebeurde er een aantal opvallende zaken. Zuster Martina werd 
na een tegenvallend missieapostolaat op 15 februari 1917 verplicht om naar Berlaar terug te 
keren. Zij deed dit echter niet alleen maar in gezelschap van drie broeders Dominicanen. 
Hoogst opmerkelijk en ongewoon is dat zij tijdens deze reis in de nabijheid van Rome uittrad 
uit de Berlaarse congregatie en vervolgens bij de zusters Dominicanessen van Rome intrad. 
Uiteindelijk gooide ze ook hier haar kloosterkap af en trouwde ze met één van haar oude 
broederreisgezellen.36 Dit werd echter als een dergelijk grote schande aanzien, dat niet 
alleen de verwijzing naar haar in uitgegeven brievenbundels werd verwijderd (zie infra), 
maar dat ook haar naam uit het officiële professieregisters van de congregatie werd 
geschrapt. Normaliter bleven uitgetreden zusters hier namelijk nog steeds in vermeld.   
 

E. Watsa. 
 

In navolging van de schade door het hevige onweer in Gombari werd Watsa officieel 
geopend op 14 december 1917.37 De missiepost, waarvan er overigens geen eenduidige 
schrijfwijze is, lag ten midden van het belangrijkste mijngebied van Uéle. De 
privéonderneming die deze mijnen uitbaatte, stak in belangrijke mate een handje bij in de 
financiering van de gebouwen. Op die manier konden de startkosten beduidend lager 
worden gehouden dan deze van welke andere post ook. Het accent dat Zuster Hubertine en 
Bertholda, de stichters, wilden leggen, boog wegens de plaatselijke omstandigheden 
voornamelijk over naar hulp in het hospitaal. Door de (primitieve) mijnactiviteiten was hier 
namelijk een grote vraag naar zusterverpleegsters. 
 
Op 21 mei 1918 werd onder de auspiciën van monseigneur Van Schoote  dan ook een groot 
hospitaal opgericht. Deze lag op zo ’n zeven kilometer van hoofdpost en de zusters kregen er 
een belangrijke verzorgende rol in toebedeeld. Hoewel de weg ernaartoe vrij veilig was, 
zorgden de verantwoordelijke instanties dat de zusters deze niet te voet moesten afleggen: 
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iedere morgen werden zij om half acht opgepikt door een draagstoel.38 Gemiddeld waren 
hier zo’n 150 à 200 zieke werklieden aanwezig, alsook vrouwen, kinderen en inlanders.39 Dit 
hoge aantal was volgens monseigneur van Schingen niet verwonderlijk met een populatie 
van 4000 werklieden en 2000 hulpwerklieden. In de aanvangsperiode liep echter niet alles 
op wieltjes: er waren ten gevolge van de oorlog geen medicijnen voorradig en ook een 
gediplomeerde dokter was er niet aanwezig. De eerste zou er zo pas toekomen omstreeks 
midden juni 1919. Het grote probleem met deze man was dat hij het Nederlands niet 
machtig was. De zusters vroegen dan ook met aandrang om een Franssprekende zuster naar 
hun post te sturen.40 Deze langdurige doktersafwezigheid opende voor de aanwezige zusters 
echter wel mogelijkheden, waardoor zij zich konden ontpoppen tot eersteklas 
ziekendiensters. Monseigneur Van Schingen was dan ook zeer tevreden van hun werk:  
 

“Doch de twee zusters hebben eer gedaan aan hun werk: ik zal zelfs zeggen dat Zuster 
Bertholda, onder leiding van zuster Hubertina, eene uitmuntende ziekendienster is geworden. 
Allen twee hebben bij blanken en zwarten verwondering verwekt voor hunne edelmoedigheid 
en opoffering en voor hunne stoutmoedigheid om zelfs de grootste wonden en vuilste ziekten 

met eigene handen te verzorgen. […] Zuster Hubertina en Zuster Bertholda zijn twee goede 
ziekendiensters en ook twee goede religieuzen die eer doen aan Berlaer.” 41 

 
Opvallend is voorts ook dat tegen eind september ’25 alle missiezusters van deze 
ziekendienst gediplomeerd waren.42 In het keilzog van dit hospitaal openden de zusters ook 
nog een weeshuis. Het hospitaal eiste echter zodanig veel tijd, dat men vaak nieuwe wezen 
moest weigeren. De situatie omstreeks augustus 1919 zag er als volgt uit: men voedde drie 
weesjes van drie maanden op, één van anderhalf jaar en één van twaalf jaar.43 
 
Hiernaast verloor men ook nooit het catechumenaat niet uit het oog. Het bleek overigens 
vrij succesvol: niet minder dan 1100 heidenen werden in het jaar 1918 officieel bekeerd. Het 
christendom werd in deze streek dan ook breed gedragen: sommigen waren vier tot zes uur 
onderweg om de zondagsdienst te kunnen bijwonen.44 Op deze cijfers was men terecht 
trots, niet in het minst omdat er in deze buurt ook heel wat protestantse missies actief 
waren. Toch besefte men dat men niet alle heidenen tot het katholicisme kon bekeren. Het 
deed de zusters “hartpijn”.45 Toch liep hun persoonlijk geestelijk leven niet van een leien 
dakje. Meer dan eens hadden zij geen toegang tot de Eucharistie door het gebrekkige aantal 
priestermissionarissen. Deze moesten overigens nog eens 21 andere kapellen uit de streek 
voorzien.46     
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Ook de financiële politiek van de missiepost in Wadsa draaide vaak vierkant. Hoewel de rond 
december 1918 nieuw aangestelde directeur van de mijnen de zusters een salaris toekende 
van 10 frank per dag, kregen ze deze som nooit uitbetaald. In juni 1919 kwam er namelijk 
bezoek van een staatsinspecteur van financiën, mijnheer Godts. Deze stelde dat het 
evenredige jaarsalaris van 3 650 frank te hoog was en dat de staat dit nooit zou 
goedkeuren.47 Net zoals in Gombari had men tegen juni 1919 dan ook nog geen enkele cent 
ontvangen. Hierdoor waren de zusters genoodzaakt om twee leningen aan te gaan: een 
eerste bij de paters van Wadsa en een tweede bij de zusters van Ibembo.48 De exacte som 
van deze eerste is ons niet bekend, het tweede krediet kwam neer op 2 000 frank.49 Hoewel 
uit de briefwisseling blijkt dat levensduurte op de post zeer hoog was (vier frank de kilo voor 
bloem en vijf frank de kilo voor suiker), stond de staat tegen augustus 1919 nog steeds bij 
hen in het krijt.50 Pas met het overhevelen van de macht, van de privé-eigenaars aan het 
ministerie van België, kregen de zusters uitzicht op hun uitbetaling. Het was ondertussen 
reeds maart 1920. 51  
 
Eveneens is ons de algemene toestand van wonen overgeleverd. We laten volgend citaat uit 
zuster Hubertines brief voor zich spreken. 
 
“Goede eerweerde moeder, wij hebben u nog niets geschreven hoe wij hier zoo al wonen. Ten 
eerste wij zitten midden der bergen, op eene hoogen berg. Ons huis staat op 120 meter van 

dat der eerwaarde paters en de kerk in de midden der twee gebouwen, wij hebben een 
schoon huis noch al redelijk groot, een ontvang plaats eene schone refter, drie schoone 

slaapplaatsen eene schoone kapel, en een klein magazijntje, alles is hier gebouwd in bakka, 
een soort van rietstokken. Een plakken vloer, de muren zijn behangen met gevlochte maten, 
gevlochten uit een soort wissenhout, die de zwarte zieken vlechten die wonden hebben en 

niet veel mogen rond loopen. De bergen zijn hier vol brokken steenen en bevatten goud, het 
is hier vruchtbaren grond, veel beter als in Gombari, het is wonder om zien zoo schoone 

vruchten op die bergen te zien groeien, en ook het is hier veel gezonder dan in Gombari.”52 
 
Een negental jaar na de oprichting, op 10 december 1926, nemen de zusters 
Dominicanessen van Fichermont al dit missiewerk van de zusters van Berlaar over. Een 
duidelijke reden voor dit vertrek is niet af te leiden uit het bestudeerde brievencorpus. 
 
Zoals reeds gesteld in vorig deel, kende de missiepolitiek van Berlaar tijdens het interbellum 
een enorme groei. Maar liefst acht missieposten kenden hun ontstaan tussen 1924 en 1937. 
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F. Bondo. 
 

De eerste naoorlogse stichting was deze van Bondo en dateert van 16 januari 1924. Zuster 
Willebrorda en Delphine slaagden er in om langs de Uéle, eveneens een zijrivier van de grote 
Congostroom, een vaste voet aan grond te krijgen. Dit gebeurde voornamelijk om de 
protestantse aanwezigheid in deze regio te counteren. Reeds in juni ’23 hamerde 
monseigneur Konings, overste in Bondo, er namelijk op dat hij “hun spoedige komst en de 
inrichting van een hospitaal zeer vurig verlangt”.53 Eveneens was het zo dat welke variant 
van het christendom hier het eerst een post kon opzetten, de staatsteun kon genieten.54 Het 
is onduidelijk wie nu juist deze ‘race’ won. Wel weten we dat reeds in september ’23 alle 
voorlopige gebouwen voor de zusters af waren: hun woonhuis, badhuis en een grote zaal. 
Hiernaast was de keuken, de stallen en het huis van de boys bijna af.55 Door subsidies van 
Rome moest men deze voorlopige bouwwerken overigens niet betalen.56 Ondanks de snelle 
uitbouw van al deze voorzieningen slaagde men er met de komst van de Berlaarse 
missiezusters niet in om de protestantse aanwezigheid te doen eindigen. Uit latere 
correspondentie tussen monseigneur Blessing en de algemeen overste blijkt dat men in 
constante concurrentie vertoefde om meisjes naar hun missiepost te krijgen.57 Eveneens 
merken we dat deze oorspronkelijk lemen gebouwen reeds in 1927 degenereerden. Toch 
was het wachten tot na Wereldoorlog II voor een algemene hernieuwing van de gebouwen. 
Deze stenen heraanbouw was echter veel duurder dan verwacht, niet in het minst omdat 
men zeer diepe funderingen moest graven om de gebouwen voldoende stevigheid te 
geven.58  
 
Bij de aanname van deze missieposten zaten de (negatieve) belevenissen van Amadi nog 
vers in het geheugen. Men wou niet opnieuw vervallen in een situatie waarbij de zusters te 
veel taken werden opgelegd.59 De eerste belevenissen op de missiepost beloofden namelijk 
niet veel goeds. Hoewel iedere congregatie een eigen stuk grond kreeg toebedeeld, lieten de 
paters het niet na om de palmnoten van de zusters te vermalen tot olie, ook de gemaakte 
afspraken voor het in cultuur brengen van een moestuin kwamen zij niet na.60 Hierdoor 
trachtte men dan ook quasi meteen om volledig zelfstandig van de paters te kunnen 
opereren. In de briefwisseling wordt dit weerspiegeld door de vaak aangehaalde noodzaak 
van duidelijke contractuele afspraken. Toch werd ook hier deze regeling niet goed onthaald 
door de paters: men vond het een belachelijk idee.61 De mannelijke overste trachtte het zo 
lang mogelijk tegen te gaan. Hiervoor vroeg hij bijvoorbeeld naar een blauwdruk van andere 
contracten, waarop zij dan het hunne konden baseren.62 Deze informatie was echter moeilijk 
toegankelijk: vaak bezat zelfs het moederhuis er geen kopie van.  
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Toch was het niet al negatief wat de klok sloeg. Meer dan eens vinden we oprecht positieve 
verwijzingen naar de mannelijke missionarissen terug. Zo was men bijvoorbeeld zeer 
dankbaar voor de hulp die zij boden bij de zwaar zieke zuster Raymonda.63 Ook de 
onderlinge sfeer tussen de zusters, op andere posten meer dan eens een heikel punt, bleek 
hier optimaal.64 
 
De missieactiviteiten te Bondo waren vrij divers.Ten eerste zien een sterke fixatie op 
onderwijs. De oprichting van onderwijsinstellingen in Bondo staat, zoals reeds gezegd, in 
direct verband met de sluiting van deze van Amadi. Doordat deze instellingen rond 
september ’25 werden verlaten, moest men namelijk op zoek naar een nieuwe locatie, wou 
men de staatssubsidies niet verliezen. Bondo bleek hiervoor de ideale vervanger.65 Zuster 
Cyrille aarzelde dan ook niet om de bevoegde overste, monseigneur Konings, hierover aan te 
schrijven. Zij polste hierbij voornamelijk naar beschikbare lokalen.66 Aangezien zijn antwoord 
uitbleef, diende zij deze vraag een aantal maal opnieuw te stellen. Hoewel zij reeds lange tijd 
twee zusters klaar had staan, bleek Konings’ voorkeur uit te gaan om eerst een dispensarium 
op te richten.67 Aan het einde van de twintiger jaren wordt de kleuter- en lagere school 
uiteindelijk toch opgericht. Deze kende een gezond bestaan. Omstreeks mei ’33 zijn de 
leerlingenaantallen reeds geklommen tot zo ‘n 150.68 In 1946 bleef dit cijfer constant maar 
slaagde men er in de klaslokalen beter didactisch in te richten (men bezat een klein Europees 
museum en landkaarten).69 Datzelfde jaar werd overigens ook een normaalschool voor 
meisjes uit de grond gestampt. Belangrijkste reden hiervoor was het inlands klooster, dat 
reeds een aantal jaar onder de bevoegdheid van de zusters van Berlaar stond.  Aangezien de 
aspirant-zusters van Bondo anders naar Buta (die andere opleidingsplaats, zie infra) moesten 
reizen voor hun onderricht (iets wat hen trouwens maar laat werd toegestaan), besloot men 
op de post zelf deze voorzieningen te garanderen.70  
 
Met opleiding van een inlandse congregatie, een van de centrale punten van Maximum Illud, 
zijn we trouwens aanbeland bij een volgend belangrijk apostolaatwerk. In Bondo werd hier 
met wisselend succes aan meegewerkt. Hoewel de inlandse zusters aanvankelijk met tien 
postulanten aan hun opleiding begonnen, slonk dit al snel naar vijf.71 Niettegenstaande 
zuster Benigna zeer goed werk leverde verklaarde monseigneur Blessing het als volgt: “Noch 
de planter is iets, noch de begieter, maar het is God die wassen doet.” 72 Uiteindelijk zal 
slechts één postulante haar geloften afleggen. Dit kwam vooral omdat men in een latere 
fase geen nieuwe aspiranten meer toeliet aangezien het klooster een slechte ligging had op 
de missiepost. Dit was volgens monseigneur Blessing trouwens meteen ook een reden 
waarom er tijdens de opleiding zoveel postulanten afhaakten.73 Men bleef echter niet bij de 
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pakken zitten: omstreeks 1946 waren er concrete plannen om het inlandse klooster dichter 
naar de zusters te verplaatsen en meteen ook een nieuwe kapel op te richten.74    
  
Ten derde zette men ook hier in op de ziekenzorg. Uit het geringe aantal vermeldingen in de 
brieven zijn we echter geneigd te geloven dat deze niet tot het belangrijkste apostolaat van 
Bondo kan worden gerekend. Men onderhield wel een dispensarium, een materniteit, een 
centrum voor melaatsenzorg en een hospitaal voor zowel blanken als zwarten. Al deze 
werken stonden reeds van in den beginne in de sterren geschreven. Zo voorspelde zuster 
Cyrille reeds op 6 juli 1925 het hospitaal. Haar voornaamste reden hiervoor das het gegeven 
dat er op dit moment al een dokter aanwezig was voor het gasthuis. 75 Hoewel de 
omstandigheden niet altijd makkelijk waren, trachtte men dit takenpakket toch zo lang 
mogelijk op zich te nemen. Een hoog salaris (omstreeks ’52 gemiddeld rond de 29 000 frank) 
en een verlies aan invloed in het voordeel van wereldlijke ziekendiensters, waren hiervoor 
de belangrijkste redenen.76 
 
Naast dit alles zien we ook een centrale plaats weggelegd voor het catechumenaat. Op 24 
april 1924 had men zo reeds 26 vrouwen die zich op het doopsel voorbereiden.77 Door een 
inspectie van pater Hebette zijn we trouwens goed ingelicht over de omstandigheden van dit 
werk in Bondo. Zuster Willibrorde schreef zijn bevindingen immers aan de algemeen overste 
van Berlaar.78 Volgens Hebette moesten de catechumenen steeds onder toezicht van een 
zuster staan. De voormiddag werd gevuld door gebed, eucharistie en catechismusles. Deze 
bestond uit lezen, schrijven, rekenen en handwerk. In de namiddag kregen ze vervolgens 
naailes en moest men wassen, strijken, de moestuin bewerken en leren koken. In de avond 
was er opnieuw catechismusles. Dit stramien moest men dagelijks aanhouden, wou men 
aanspraak kunnen maken op subsidies. De achterliggende bedoeling was om de inlandse 
kinderen een opvoeding te geven zodat ze later een degelijk katholiek gezin konden stichten. 
In de archaïsche Congolese samenlevingen werden zij namelijk maar al te vaak als een slaaf 
aanzien. 
 
Voor de volledigheid dient tot slot nog vermeld te worden dat de zusters ook instonden voor 
de naad en het wassen van het tafel- en kerkgoed van de paters. Eveneens bakten zij bij 
feestdagen of speciale gelegenheden gebak en brood voor hen. Hoewel dit op andere posten 
niet gebruikelijk was, stonden deze missionarissen hier wel in voor hun eigen voedsel en 
was.79 
 
Omstreeks 1946 waren er een zestal zusters actief op de post van Bondo. Voor hun namen 
en taken verwijs ik graag naar de reeds vaak aangehaalde brief van zuster Mathilde.80  
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Dat Bondo (samen met Buta) gezien werd als dé belangrijkste missiepost van Congo, mag 
ook blijken uit de keuze om hier een groot jubileum op te zetten naar aanleiding van het 
honderd jarig bestaan van de congregatie.81 De post was trouwens een lang leven 
beschoren: pas op 16 maart 1994 werd ze opgeheven. Hiermee eindigde de meest 
noordelijke missiepost van Berlaar op het grondgebied van Belgisch-Congo op te bestaan. 
 

G. Buta. 
 

De allereerste plannen voor een stichting nabij Buta gaan minstens terug tot augustus 1916. 
Het was rond deze periode dat de zusters van Ibembo raad vroegen aan monseigneur Lagae 
in verband met hun idee om een nieuwe missiepost in deze streek op te richten. Lagae 
reageerde afwijzend. Hij vond dat de zusters van Ibembo niets mochten beslissen zonder de 
goedkeuring van de algemeen overste van Berlaar. Ten gevolge van de oorlog was 
correspondentie echter niet mogelijk. Hierbij voegde hij dan ook meteen dat men niet mocht 
uitgaan van een veronderstelde goedkeuring. Om dit laatste te staven gaf hij hen vier 
redenen. Ten eerste was de aard van de zaak te belangrijk. Ten tweede waren de condities 
zwaar: de kosten zouden ten laste zijn van de zusters. Ten derde had men geen personeel 
genoeg en ten vierde vond hij dat men er van uit moest gaan dat het antwoord van de 
overste negatief zou zijn: de uitslag van de oorlog en dus ook de toekomst voor de 
congregaties was op dit nog moment te onzeker.82 Dit staaft meteen ook de these die 
gesteld werd omtrent Gombari (zie infra). 
 
Toch werden aan de start van het jaar 1918 de plannen om een missiepost in Buta op te 
richten steeds concreter. Op aansturen van Rome had Kardinaal Mercier toen reeds de 
nodige goedkeuring voor de grondeigendommen op zak – iets waar de zusters zelf het jaar 
voordien trouwens niet in slaagden.83 Toch verlangde men op dit moment om de constructie 
van de gebouwen nog uit te stellen tot na de oorlog.84 Omstreeks 10 juni ’24 stond een 
prachtig klooster dan ook zijn bewoners te wachten. Hoewel monseigneur Van Uytven deze 
pas het volgende jaar verwachtte, vond de officiële opening van de post al plaats op 9 
augustus 1924.85 Zusters Vincentia en Xaveria bewoonden zo als pioniers de 2de Berlaarse 
missiepost van het interbellum. Aan het begin van de jaren ’50 waren de gebouwen echter 
dringend aan uitbreiding toe. Door het stijgend aantal zusters – in ’46 waren er al zo’n 17, 
was de slaapplaats namelijk veel te klein geworden.86 Twee zusters sliepen in deze periode 
net naast de sanitaire voorzieningen, slechts gescheiden door een gordijn. Ze hadden geen 
plek om zich om te kleden, geen frisse lucht en het was er erg ongezond. Om deze reden 
vroeg zuster Mathilde de toestemming om een nieuwe werkplaats op te richten, de oude 
kon dan omgevormd worden tot cellen.87 Het blijft echter onduidelijk of deze toestemming 
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er ook effectief kwam aangezien dit alles op kosten van de gemeenschap zou moeten 
gebeuren.88 
 
Aanvankelijk focuste men zich in Buta enkel op het kleuter- en lageronderwijs. Op aanraden 
van monseigneur Van Uytven waren de eerste voorzieningen slechts zeer primitief. Op die 
manier was het makkelijker om de broodnodige subsidies binnen te halen.89  Vanaf 1939 
kwam hier dan nog een school voor Europese meisjes bij. Hiervan lag het leerlingenaantal 
gemiddeld rond de tien en was de gemiddelde leeftijd zo ‘n zes à twaalf jaar. Men 
onderrichte hen voornamelijk in het lezen, het schrijven en de catechismus.90 Hoewel de 
onderwijsinstellingen zeer vaak gecontroleerd werden, was deze evaluatie steeds positief. 
Zo was er onder andere een controle in het midden van het jaar 1950. Enige minpunt toen 
was het feit dat zuster Albertha zowel het achtste als het negende jaar onderwees, voor de 
rest was alles boven de verwachtingen van de controleur.91 Hiernaast werd in 1951 de 
school voor zwarten opnieuw gecontroleerd, controleur Moffard was ook toen zeer 
tevreden. Hij keerde de avond voor zijn vertrek overigens nog naar de zusters terug om zijn 
oprechte tevredenheid nogmaals mede te delen.92 Voor een volledig overzicht van het 
desbetreffende verslag verwijs ik graag naar de brief van zuster Redempta aan de moeder 
overste van Berlaar, geschreven te Buta op 22 april 1951. Het mag duidelijk zijn dat men dus 
veel belang hechtte aan het onderwijsniveau van Buta. 
 
Opmerkelijk is ook de positieve loonsevolutie die ze zusteronderwijzeressen hier konden 
genieten. Waar zuster Bedas loon in 1946 verhoogt werd naar 55 000 frank per jaar, was dit 
in 1948 reeds opgelopen tot 72 000 frank.93 Dit was zonder tegenspreken een onmisbare 
inkomstenbron voor de congregatie. In de periode ’51 – ‘52 opende men nog een 
huishoudschool en een begeleidend internaat.94 De normaalschool was toen reeds in 
werking.   
 
Hoewel zuster Cyrille reeds in 1925 stelt dat de oprichting van een gasthuis hen is 
toegekend, zullen de zusters er pas in een latere periode in slagen om een hospitaal te 
stichten.95 Dit gebeurde op vier februari 1930, later dan verwacht aangezien men eerste nog 
een nieuw woonhuis voor de Berlaarse ziekendiensters moest voorzien. Het oude was 
namelijk te ver van deze verzorgende instelling gelegen.96 Men vatte dit plan echter meteen 
groots op: de algemene ziekenzorg bevatte een dispensarium, een centrum voor melaatsen 
en een materniteit. Men was toen reeds actief in twee hospitalen: één voor blanken en één 
voor zwarten. Niet verwonderlijk lezen we bij zuster Mathilde dan ook dat het werk in de 
ziekenzorg vaak zeer lastig was. Zo stelt ze onder andere dat er aan één zieke in Congo meer 
werk is dan aan 10 zieken in Europa. Hierbij speelt het klimaat een grote rol. Heeft een 
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patiënt last van koorts dan moest die vijf à zes maal gedurende één nachtdienst verschoond 
worden. Het weinig kunnen recupereren tijdens de nachtdienst alsook het afmattende 
klimaat maakte het totaalpakket onmenselijk zwaar.97  Eveneens trachtte men in Buta ook 
voor de continuïteit van het hospitaal te zorgen. Dit moest gebeuren door een 
opleidingscentrum voor de inlanders te voorzien. Men onderhield er een opleiding voor 
hulpverplegers, verplegers en vroedvrouwen. Een unicum onder de missieposten van de 
zusters van Berlaar.  
 
In verband met het bekeren van inlanders, deed monseigneur Van Uytven een opmerkelijke 
oproep. Hij stelt dat de zusters hun kloostermuren meer moeten verlaten om zo actief de 
heidenen op te zoeken. Want: 
 
“Als de menschen niet naar de missie komen, kunnen ze amper weten dat de zusters in Buta 

zijn! Buiten de schooluren zien de zusters nooit een hunner meisjes, ze weten niet waar of 
hoe ze wonen, wat ze doen enz. en dat is zoo spijtig! De zusterkens zouden in de 

onderscheidene dorpen, heel dicht bij de missie moeten rondgaan, er wonen in Buta ruim 10 
000 zielen, die nooit eene zuster in de straten van hunne dorpen zien. ’t Is voor mij niet 

genoeg dat de zusters de kinderen zien in de school, […]De meisjes, om het in een woord te 
zeggen, worden heel goed onderwezen, ze worden niet opgevoed want opvoeding gebeurt 
veel meer buiten dan in de school – en buiten de school hebben de zusters den allerminste 

invloed, omdat ze dien invloed niet zoeken.”98 
 
Hoewel hij besluit dat de zusters van Buta bij de beste van de streek horen, stelt hij toch dat 
ze tekort schieten in dit deel van het missiewerk dat de bisschop van hen verlangt. 
 
Naast de aandacht voor het catechumenaat, was Buta – zoals reeds kort aangestipt, het 
tweede belangrijke centrum voor de opleiding van de Congolese zustercongregatie. 
Omstreeks ’48 stond zuster Elutheria hiervan aan het hoofd. Uit briefwisseling tussen zuster 
Mathilde en de algemeen overste bleek dat zij deze taak met verve volbracht. Toch was de 
vicarisse ervan overtuigd dat zuster Beda dit nog beter zou doen: zij had meer orde en won 
makkelijker het vertrouwen van de zwarten. Zuster Elutheria daarentegen was slordig en 
zelden op tijd.99 Deze algemene tevredenheid over de missiezusters vinden we ook in andere 
correspondentie terug. Bij zijn visitatie van 22 oktober ’44 bejubelde monseigneur Van 
Uytven zo de netheid van de bidplaatsen en van de altaren en kapellen. Ook de verplichte 
geestelijke oefeningen werden volgens de regels uitgevoerd.100 
 
Dat Buta, samen met Bondo, als de twee belangrijkste missieposten mogen gelden, blijkt uit 
een oproep van zuster Mathilde aan moeder overste. Ze vraagt om alles in het werk te 
stellen om deze posten open te houden, al was het door de overplaatsing van zusters uit 
kleinere posten. Hierdoor moesten deze dan maar wijken, zolang Buta en Bondo maar 
konden blijven bestaan.101 
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Ten gevolge van de rebellie moesten alle op dat moment aanwezige zusters de post 
verlaten. Omstreeks augustus 1964 werd de post dan ook, zij het tijdelijk opgedoekt. Toch 
kon men na deze tumultueuze periode terugkeren en de achtergelaten apostolaatwerken 
omstreeks 1967 terug oppikken. Uiteindelijk zal de post de op één na langste in functie 
blijven:  men verlaat ze pas op 27 december 1996. Dit was echter nog niet het einde van de 
zusters in Buta. Omstreeks 28 december 1986 had men in Buta-stad namelijk opnieuw een 
centrum voor ziekenzorg opgericht, zij het wat bescheidener. Men onderhield een 
materniteit, bood hulp in het hospitaal en stond in voor de kinderheil. Hiernaast focuste men 
ook op het parochiewerk van de wijk. Toch hield dit hernieuwde initiatief slechts stand tot 
20 augustus 1998. Dit betekende echter niet alleen het einde van deze stichting maar 
meteen ook een definitief vertrek uit Congo. Met het vertrek uit dit deel van Buta werd 
aldus het laatste hoofdstuk van het grootse Berlaarse missietijdperk afgesloten. 
 

H. Zobia. 
 

De stichting van Zobia kwam er op sterk aansturen van hogerhand. Uit de correspondentie 
van zuster Cyrille blijkt dat monseigneur van Uytven en monseigneur Lagae sterk 
aandrongen op een nieuwe Berlaarse stichting. Zij hadden volgens haar niet erg veel geduld: 
waar zij in den beginne nog met een lach werd aangemaand om alles te regelen, draaide dit 
snel om naar een veel ernstiger discours.102 Welke de reden hiervoor is, is niet bekend. Hoe 
dan ook ging alles sinds die achttiende oktober ‘26 zeer snel vooruit: iets verder in deze 
zelfde brief lezen we namelijk:  

 
“Zoohaast de tijd het toelaat, zal ik er [Zobia, sic] naartoe gaan om met overeenkomst van 

monseigneur het terrain te kiezen en aan te vragen”103 
 
Enige dagen later, op 26 oktober 1926, was dit blijkbaar reeds gebeurd en werd de post 
officieel opgericht. Er was dus duidelijk haast gemoeid bij het verzorgen van het apostolaat 
in deze omgeving. Zuster Hubertine en Bertholda waren de pioniers van deze missiepost, 
één die men trouwens kan beschouwen als een ‘gemiddelde’ van alle stichtingen. Men was 
er niet alleen actief in de ziekenzorg: dit door het onderhouden van een hospitaal, 
dispensarium, materniteit en een centrum voor melaatsenzorg. Men onderhield er ook een 
weeshuis voor kinderen onder de zes jaar en men droeg onderwijs hoog in het vaandel. Dit 
laatste zien we bevestigd in de zorg voor het kleuter- en lageronderwijs, alsook de 
huishoudschool en het internaat. Aangezien deze school aanvankelijk toch wat problemen 
leek te hebben in verband met een voldoende aantal leerlingen, verleende de 
districtscommissaris hen een belangrijk privilegie. De zusters kregen zo de toestemming om 
ook meisjes uit de wijde omgeving van Zobia tot de klassen toe te laten. Uit de briefwisseling 
van zuster Assissia blijkt dat zij op deze manier niet alleen hoopte om meer zieltjes te 
winnen, maar ook dat het de school beter zou gaan doordat meer kinderen op een 
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frequentere basis in de lessen aanwezig zouden kunnen zijn.104 Tot slot zette men zich ook 
nog in voor het catechumenaat, de kinderheil en het algemene parochiewerk. 
In tegenstelling tot vele andere posten valt op dat men zeer snel de bureaucratische 
rompslomp in verband met de subsidiëring kon afhandelen. Omstreeks 10 augustus 1927 
kon men zo reeds hun kassa spijzen met het loon van de ziekendiensters in het 
dispensarium. Ieder van deze zusters – men maakt geen onderscheid tussen gediplomeerd 
of niet, ontving een standaardloon van 52 frank per maand. Hierbij kwam nog een bepaalde 
som die de jaarlijkse levensduurte in de post moest dekken. Deze verschilde, om 
onduidelijke redenen, van zuster tot zuster maar schommelde tussen de 700 en 900 frank 
per persoon per jaar. Het was op die manier dat men rond deze periode zo’ n 25 280 frank 
kon incasseren. Hoewel men wist dat deze som eigenlijk niet klopte – zuster Assia werd 
namelijk een vijftal maand te veel uitbetaald, werd dit niet aan de bevoegde instanties 
gemeld.105     
 
Aangezien zuster Amata haar functie van missieoverste niet degelijk uitvoerde, werd zij 
omstreeks januari 1936 vervangen door zuster Assissia. Een aanstelling waar de apostolisch 
vicaris van Buta, monseigneur Van Uytven, zeer dankbaar voor was en veel van 
verwachtte.106 
   
Met behulp van de reeds aangehaalde brief van zuster Mathilde weten we dat volgende 
zusters omstreeks 19 januari 1946 te Zobia waren gestationeerd en welke hun taken waren: 
Zuster Odrada was verantwoordelijk voor het vierde en vijfde studiejaar, stond in voor de 
zorg van de heidense vrouwen en had toezicht over het washuis. Zuster Amatas takenpakket 
bestond uit de ziekendienst en het onderhoud van de kerk. Zuster Adelberta verzorgde het 
derde studiejaar, de naad van de zusters, zorgde voor het eten van de seminaristen en hielp 
zuster Amata bij het onderhoud van de Kerk. Tot slot was ook zuster Vita hier actief: zij stond 
in voor de moestuin, de stal, het weeshuis, het algemeen onderhoud van de gebouwen en ze 
hielp zuster Adelberta met de naad.107        
 
De post werd uiteindelijk pas gesloten halverwege de jaren ’90: op 29 mei 1995.  
 

I. Lolo. 
 

De bouw van het woonhuis van de zusters startte eind oktober 1926. De 
districtscommissaris, nam hierin het voortouw: hij coördineerde het hele gebeuren en 
zorgde voor de afbetaling ervan. Heel anders ging het eraan toe met de bouw van het lazaret 
en de nieuwe ziekenzalen: deze zouden mogelijk deels op kosten van de zusters van Berlaar 
gebeuren.108 Zo ver kwam het echter niet: de stichting van Lolo bleef namelijk maar een 
kleine vier maand in voege.  
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Omstreeks 12 januari 1927 namen zusters Amata en Timothea hun intrek in het woonhuis. 
Hiervoor gaf de algemeen overste echter nooit haar toestemming. De toenmalige gebrekkige 
communicatiemiddelen lagen aan de oorsprong van deze misvatting. De beslissing van 
moeder overste bereikte niet op tijd de bevoegde personen, waardoor Van Uytven de 
overplaatsing van deze twee bovengenoemde zusters uit Watsa had bevolen. Zij zouden dan 
ook al zeker tot april 1927 op plaatsvervangers wachten.109 Dit ontbrekende fiat brak deze 
stichting uiteindelijk zuur op: rond 1 mei van hetzelfde jaar werd ze verlaten en overgelaten 
aan de paters van Postel. Om dit verlies was monseigneur Van Uytven niet gelukkig en een 
jaar later schreef hij dan ook naar moeder Eugenia, de toenmalige algemeen overste van 
Berlaar: 
 

“Over vier dagen ging ik Lolo voorbij en zag er voor den zooveelsten keer de leemte dier 
missie omwille van de afwezigheid der zusters. Ik schrijf er over aan u, en aan Turnhout. Wie 

mij het eerste kan helpen, die zal ik het eerst aanvaarden. Het blijft nochtans staan dat ik aan 
Berlaer het eerst aanbod deed, en dat ik acht dat Berlaer omwille van de nabijheid van 

Ibembo, beter Lolo zou bedienen, liever dan Turnhout.” 110 
 
Verder in deze brief deed hij een ultieme poging de overste alsnog te overhalen deze post te 
bemannen: hij stuurde een aantal foto’s mee, vermelde dat het lazaret zeer veel gegroeid is 
en verwees naar een zeer degelijke dokter die eerstdaags naar Lolo zouden verhuizen. Hij 
vroeg nogmaals of het niet mogelijk zou zijn een aantal zusters voor het einde van 1929 te 
sturen want “ Is het niet droevig dat die dokter in het huis der zusters gaat wonen, en de 
bijbehoorigheden, die sinds ruim een jaar op de zusters stonden te wachten? ”111 Dit alles 
overtuigde moeder Eugenia echter niet en ze ging dan ook niet in op zijn voorstel. Gezien 
deze korte verblijfsperiode is men er dan ook nooit echt in geslaagd om het één of andere 
apostolaatwerk van de grond te krijgen. 
 
Tot slot is nog vermeldenswaardig dat er in Lolo een tandarts aanwezig was. Opmerkelijk, zo 
lezen we in de correspondentie van zuster Raymonda met haar familie: 
 

“Van onze zuster-missionarissen uit Denemarken heb ik eens vernomen dat het in dat land 
krioelt van tandentrekkers, pardon! Van tandartsen. Soms, zeggen ze, wonen er twee in eene 
straat. Al telt men en in België heel wat minder, toch meen ik het dat onze landgenoten zich 

allen op ten hoogsten drie uurkes reizen van hun huis naar ’t cabinet van een dentist begeven 
kunnen. Dat kan er nog al door. In Congo echt, o! Zie toe dat gij daar geen tandpijn krijgt, 

want daar is een tandmeester een zoo grote zeldzaamheid als een witte merel in 
Vlaanderenland! En toch is er eene, en het zal u niet in verbazing brengen als ik u zeg dat die 
witte merel bij de witheren te vinden is; ja, hier te Lolo zelf. Zijn naam is broeder Philippus. Hij 
heeft met pater Dolan dezen missiepost ontworpen. Een werken en een braaf man, hoor! Van 
twee soorten van menschen houdt hij bijster veel: van zwarte slaapzieken en van blanken die 
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tandpijn hebben. En in het verzorgen van de eenen en van de anderen heeft hij een 
buitengewone kundigheid verkregen.”112 

 
 

Zuster Raymonda liet er zelf haar tanden in orde zetten, iets wat blijkbaar veel voeten in de 
aarde had. Zij moest hiervoor namelijk veertien dagen bij de paters van Lolo verblijven 
aangezien een reis van haar vaste verblijfplaats (Buta) naar Lolo acht dagen duurde.113 Merk 
hierbij op dat haar verblijf de korte aanwezigheid van de twee andere Berlaarse 
missiezusters voorafging, waardoor zij op deze gunst van de paters moest vertrouwen 
  

J. Monga. 
 

De missiepost van Monga werd gesticht op 4 januari 1930. Zusters Willebrorda en Delphine 
waren de eerste twee zusters die hier het onderwijsnet en de ziekenzorg trachtten uit te 
bouwen. Hun grootste drijfveer was het inperken van de protestante aanwezigheid. Dit 
probeerden zij te doen door het aantrekken van meisjes uit de buurt. Ze slaagden hier vrij 
goed in: omstreeks 1933 behelsde de lagere school, op dit moment bemand door zuster 
Herminegilde en twee inlandse meisjes uit Buta, een 200-tal leerlingen.114 Zoals gezegd hield 
men zich ook bezig met de gezondheidszorg van de streek. Met dit doel voor ogen richtte 
men een aantal faciliteiten op: een hospitaal, een materniteit, een centrum voor 
melaatsenzorg en een dispensarium. In een latere fase (1935) zorgde monseigneur Blessing 
ervoor dat de zusters toestemming kregen om huisbezoeken te ondernemen in een straal 
van tien kilometer rondom de post. Deze inspectie kon drie maal per week doorgaan en men 
kon gebruik maken van de fiets, betaald door de districtskas. Vernoemenswaardig is vooral 
het feit dat ze dit individueel mochten ondernemen, zolang ze maar tegen de avond weer 
thuis waren.115   
 
Aan de start van 1946 waren volgende zusters in Monga aanwezig: zuster Vincentia (stond in 
voor de ziekendienst, hulp in het huishouden en de stal), zuster Bertholda (dispensaire, zorg 
voor zieken, zalen en omgeving), zuster Egidia (4de en 5de leerjaar, naad, keuken en stal) en 
zuster Fabiola (3de studiejaar, zorg voor internaat, hulp in huis en kapel).116 
 
Hoewel er in de naoorlogse periode een aantal misverstanden moeten geweest zijn tussen 
de zusters onderling, waren deze toch vrij snel van de baan. Dit zag men ook weerspiegeld in 
hun bedrijvigheid: het dispensarium draaide weer goed en de aanwezige dokter sprak zijn 
waardering uit voor zuster Octavinne.117 
 
Ten gevolge van de rebellie die volgde op de onafhankelijkheid moest Monga hals over kop 
worden verlaten. Dit gebeurde omstreeks 23 augustus 1964. Men zou er later niet meer 
terugkeren.  
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K. Baye. 
 

Omstreeks de kerstperiode 1935 had de omgeving van Baye dringend nood aan een 
verbeterd onderwijsnetwerk. Zusters Delphine, Aline en Fortunata vertrokken op 23 
december en namen hun verantwoordelijkheden op in het kleuter- en lageronderwijs, de 
huishoudschool en het internaat. Hiernaast was er echter ook veel werk in de ziekenzorg en 
het bestendigen van het kinderheil. Eens Baye meer bemand was, slaagde men er in om hulp 
te bieden in de materniteit, het dispensarium en het hospitaal. Hiernaast bevond er zich zo 
’n zes kilometer van de missie ook een melaatsencentrum waarin de zusters actief waren. 
Aangezien een heen en terugreis op die manier echter twaalf kilometer bedroeg en het 
inzetten van een auto te duur zou zijn, trachtte monseigneur Blessing de verplaatsing van 
het centrum te bekomen.118 Uit het bestudeerde brievencorpus is het echter onduidelijk of 
de Belgische staat hier ook daadwerkelijk op inging.    
 
In het algemeen bleek deze post ook vrij welvarend: net na wereldoorlog II vinden we zo 
verwijzingen terug naar een tweede kapel die in aanbouw is.119 
 
Ook Baye komt aan bod in de reeds vaak aangehaalde brief van zuster Mathilde. Zij 
vernoemd volgende zusters met hun bijhorende takenpakket: Delphine (ziekendienst, 
verantwoordelijke werkvolk, zorg voor den hof, konijnen en varkens), Fortunata (School, 
internaat, kapel en naad der paters),en Ubalda (keuken, stal, was en strijk, naad, huishouden 
en hulp bij dispensaire en materniteit).120  
 
Ten gevolge van de rebellie moest Berlaar echter ook deze post ontvluchten. Dit gebeurt op 
16 september 1964. 
 

L. Ango. 
 

Omstreeks 1937 gingen de zuster van het heilig hart hulp bieden in de ziekenzorg nabij Ango. 
Deze steun kwam er op uitdrukkelijke vraag van monseigneur Blessing nadat de zusters 
Ursulinen hem deels in de steek hadden gelaten. Hoewel deze congregatie reeds met zeven 
in Ango vertegenwoordigd waren, was niemand van hen gediplomeerd. Hierdoor kon de 
post dus geen subsidies ontvangen. De staat had er rond deze periode een dispensaire 
gebouwd, inclusief de nodige bijgebouwen, waarin enkel gediplomeerde zusters welkom 
waren. Na groen licht van missievicarisse Cyrille te hebben gekregen, moest enkel moeder 
Eugenia nog overtuigd worden.121 Met het sturen van zusters Xaveria en Ubalda, beide 
gediplomeerde ziekendiensters, gaf ook zij haar fiat en lag de weg open voor een Berlaars 
apostolaat in Ango. Afspraak was dat dit zou duren totdat de zusters Ursulinen zelf 
gediplomeerden konden voorzien. Blessing zelf stond voorts nog in voor de huisvesting van 
deze nieuwe missionarissen. Hoewel de juiste aankomstdatum nergens wordt vermeld, mag 
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uit correspondentie tussen monseigneur Blessing en moeder Eugenia blijken dat deze rond 
eind februari 1937 mag worden geplaatst.122 
 
Met het vertrek van zuster Fridolina in november 1939, kwam de Berlaarse steun aan deze 
missiepost ten einde. Hierbij gingen beide vrouwelijke missiecongregaties opnieuw hun 
eigen weg. Dit gebeurde echter niet zonder slag of stoot: bij de terugkeer van zuster Xaveria 
naar Bondo kwamen er zo namelijk een aantal spanningen naar het oppervlak. Op haar 
thuispost gonsde het namelijk van de geruchten dat ze door haar omgang met de Ursulinen 
een niet meer zo ’n vurig lid zou zijn van de Berlaarse congregatie. Men dacht dat zij in Ango 
voornamelijk volgens hun statuten zou hebben geleefd. Deze geruchten werden sterk 
betreurd door monseigneur Blessing en hij repliceerde dan ook streng:  
 

“Natuurlijk, een woord is gauw gesproken, te gauw dikwijls, en nog veel rapper wordt zoo 
iets geloofd en oververteld. Ik ben zoo gelukkig juist het tegendeel te mogen getuigen, 

namelijk dat zuster Xaveria een vurig en trouw lid uwer congregatie is gebleven, met groote 
liefde en hoogachting voor haar moeder en overste. Vooral in ons vicariaat wordt juist 

daarop gelet, dat iedereen een goed kloosterling blijft van zijn eigen congregatie; dit blijkt 
onder andere uit de aparte retraites, welke wij jaarlijks aan iedere congregatie apart geven. 
Maar wellicht was die opmerking maar looze praat, gelijk er zooveel nutteloos en nodeloos 

wordt gepraat en geklapt.”123 
 

Deze interventie bleek de geruchtenmolen gestopt te hebben want in latere briefwisseling is 
van dit euvel niets meer terug te vinden.    
 

M. Balele. 
 

De stichting van Balele is te situeren in de naoorlogse periode. In de bronnen wordt er 
echter op twee manieren naar verwezen: zowel Balele als Guobo.124 Op 24 april 1948 
worden de zusters Benomia, Octavienne en Gertrudis gevraagd om een lager- en 
huishoudschool op te richten om het onderwijs in deze streek te voorzien alsook de 
protestantse groei in te dijken.125 De plannen voor een nieuwe post lagen toen reeds twee 
jaar op tafel. Aan de start van 1946 ging monseigneur Van Uytven in gezelschap van 
missievicaresse Mathilde zo de exacte ligging bepalen van deze nieuwe missiepost. Men 
schetste een plan voor het woonhuis en de bijgebouwen. Reeds op dit moment lagen vele 
bouwmaterialen klaar. De werken konden dus snel na de goedkeuring beginnen.126 Met deze 
goedkeuring was er echter één probleem: net als in Lolo was die er niet. In het geval van 
Balele oordeelde moeder overste van nog een poosje te wachten om er zusters heen te 
sturen. 
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 De keuze van de algemeen overste van Berlaar bleek bepaald door geruchten dat de daar 
reeds aanwezige paters de komst van de zusters niet zagen zitten. Zuster Mathilde trok deze 
geruchten echter sterk in vraag en oordeelde erover als volgt: 
 
“Dat gezegde van diens pater is niet juist. Dat de paters liever hebben dat de zuster nog niet 

komen, komt van den broeder, die nogal een breed geweten heeft,en die gaarne van ons 
centen profiteert. ’t Is alle maanden met duizenden dat we moeten betalen en ’t werk gaat 

niet vooruit. Eenmaal als de zusters daar zijn, kan hij niet meer doen lijk hij wil. Daarom ook, 
eerwaarde moeder, verlangt monseigneur dat we zoo spoedig mogelijk naar de Balele gaan. 

Tegen dien broeder mogen we niet teveel zeggen, of ’t is verkeerd.” 127 
 
Hoewel zuster Mathilde moeder overstes raad niet tijdig ontving, leek haar keuze toch reeds 
gemaakt. Want, zo stelde ze in diezelfde brief: “Moest u hier zijn, eerwaarde moeder, en de 
zaken zien lijk ze zijn, u zoudt ook zo handelen.” 128 
 
Toch bleven de problemen met de paters steeds in de achtergrond aanwezig. Begin jaren 
vijftig lezen we zo bij monseigneur Willemsens, de toenmalige overste van de missiepost: 
 

“Ik kan echter niet begrijpen – wat me door één der zusters in Congo gezegd werd – dat wij 
priesters en missionarissen, die zeker het dichtst bij de zusters staan, niet kunnen oordelen 
over aangelegenheden van zusters, hetgeen wilde zeggen dat we ons er niet mee mochten 
bemoeien. – Ik wil wel aannemen dat er soms fijne details ontsnappen, maar dit mag toch 

niet veralgemeend worden. Ik kan ook niet begrijpen, waarom aan de zusters wordt 
verboden, met priesters – waarvan ge toch moet veronderstellen dat ze gevoel hebben voor 
verantwoordelijkheid – buiten de biecht over hun onaangenaamheden en moeilijkheden te 

spreken, tenzij de bedoeling van het verbod zou zijn dat sommige toestanden ongekend 
zouden blijven. Wat me nog onaangenamer en onbegrijpelijker heeft geschenen, is dat er op 

de zusters druk wordt uitgeoefend opdat ze aan u hun oprechte mening niet zouden 
mededelen, wanneer er door u in zaken van aangelegenheid, naar gevraagd wordt. – dat 

zulks onlangs gebeurde, werd me door verschillende zusters verzekerd.” 129 
  
Ondanks al deze perikelen werd de missie breed gedragen en ondersteund. In oktober 1951 
mocht de huishoudschool zo een aantal materiële zaken, half gesponsord door de 
autochtone school, in ontvangst nemen. Men vermeldt: de meubels van de desbetreffende 
school, een fornuis, scharen en een klein en groot bed inclusief wieg voor het modelhuisje. 
Dit alles zou voor slechts 62 000 frank, een koopje zo blijkt. Verder ondersteunde datzelfde 
jaar ook de staat de huishoudschool met een subsidie van 300 000 frank.130  
 
 
 
Later, na een uitbreiding van het missiekorps zullen de hier gevestigde zusters zich ook nog  
toeleggen op de gezondheidszorg. Dit doen zij door het onderhouden van een dispensarium, 
een hospitaal en een materniteit. Deze gebouwen waren ongeveer een kilometer van het 
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klooster gelegen en stonden onder de bevoegdheid van de paters. Elke maand hield de 
dokter er een inspectie van de zwarte verpleegsters, deze liet monseigneur Van Uytven 
besluiten dat het dispensarium snel geheel door de zusters kon worden overgenomen.131 Tot 
slot was eveneens het kinderheil er een belangrijke apostolaatvorm.  
 
Uiteindelijk zal ook deze post een slachtoffer worden van de onafhankelijkheidsstrijd. Op 25 
juli 1960 trekken de zusters zich terug en wordt de post voorgoed verlaten.   
 

N. Barisi. 
 

De ontstaansgeschiedenis van Barisi vertoont een aantal gelijkenissen met deze van Ango: 
weer kwamen de zusters van Berlaar hun collega’s Ursulinen te hulp. Het waren de 
Ursulinen van onze lieve vrouw Waver die omstreeks 1940 de post van Barisi officieel 
aannamen. Ze verwierven in mei ‘43 de nodige concessies voor een gebied van om en bij 18 
hectaren. Met enig uitstel, ten gevolge van wereldoorlog II, begon men met de bouw van de 
voorlopige gebouwen: een woonhuis met keuken, een magazijn en een schoollokaal. 
Ondanks al deze investeringen besloot de overste op het einde van 1947 alsnog om de 
missiepost niet te gaan bezetten.  
 
Zoals hierboven reeds kort is aangehaald, valt deze chronologie samen met het verlaten van 
de post van Ibembo. Monseigneur Van Uytven was dan ook niet verlegen om voor de 
onmiddellijke overplaatsing van de Ibembose zusters naar deze post te lobbyen. Om zijn 
vraag kracht bij te zetten, trachtte hij te imponeren met cijfermateriaal: in 1947 waren er 
volgens hem 147 doopsels, 7617 heilige communies, 32 huwelijken en 88 vrouwen in het 
vluchthuis. De totale parochie werd geschat op 2450 christenen waaronder zich 358 
catechumenen bevonden. Hij stelde voorts nog dat hij de grondvergunning, die nu op naam 
stond van de Ursulinen, makkelijk kon overzetten naar de congregatie van het heilig hart van  
Berlaar.132 Het antwoord van de overste liet blijkbaar niet lang op zich wachten: reeds een 
week later vinden we Van Uytvens dankwoorden terug voor het toezeggen van de plaatsing. 
Hijzelf zou alle administratieve zaken afhandelen (het contacteren van de propaganda, de 
staat en de Ursulinen).133 Het was dan ook op deze manier dat omstreeks 20 november 1948 
zusters Timothea, Sebastiana, Hemenegildis en Vita zich ginds in gingen zetten voor het lager 
onderwijs. Ze zullen dit eveneens combineren met een dispensarium, een materniteit, 
kinderheil en hulp in het hospitaal. Tot slot stond ook nog het catechumenaat centraal.  
 
Uiteindelijk werd de post opgeheven op 24 juli 1960, een kleine maand na de 
onafhankelijkheid van Congo en de rebellie die hierop volgde. Samen met Lobi (zie verder) 
werd deze post het eerste slachtoffer van de tumultueuze overgangsfase naar een 
herwonnen vrijheid voor de Congolese bevolking.   
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O. Lobi. 
 

De periode tussen kerst en Nieuwjaar 1954 stond in het teken van de oprichting van een 
alweer nieuwe missiepost. Op 29 december verbinden de zusters Bertholda en Cleta er zich 
namelijk toe om in het gebied rond Lobi het lager onderwijs te voorzien, alsook een 
internaat te onderhouden. In een latere fase, wanneer er meest zusters aanwezig zijn op de 
post, bemand men ook nog het hospitaal, een materniteitsafdeling, een dispensarium en 
een centrum voor melaatsenzorg. Naast dit alles stond men ook in voor het kinderheil van 
de streek. Uiteindelijk moet men ook deze post in de naweeën van de onafhankelijk 
verlaten. Dit gebeurt, net als in Barisi, op 24 juli 1960. Opmerkelijk is vooral dat, en het mag 
uit de lengte van deze paragraaf blijken, er geen verwijzingen naar deze missiepost zijn in 
het door ons bestudeerde bronnencorpus.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Op zoek naar een stijgend zelfbewustzijn… 

A. Inleiding 

 
We hebben in het theoretische deel van deze scriptie reeds kunnen vaststellen dat de 
agency van missiezusters in de onderzochte periode gestaag toenam. We haalden hierbij ook 
aan dat een stijgend zelfbewustzijn kan beschouwd worden als een mogelijk resultaat van 
deze grotere kansen die men kreeg toebedeeld. Willen we dit echter met een degelijk 
gefundeerde gendermethodologie onderbouwen, dan bleek dat we zowel ras, klasse als 
mannelijke missionarissen in het onderzoek moesten betrekken. Het was namelijk enkel op 
die manier dat we ons een beeld konden vormen van een individuele evolutie, waarbij we 
recht deden aan ieders sociale positie in de maatschappij. Uit methodologisch oogpunt werd 
dit mogelijk door enerzijds de indicerende capaciteiten van een historicus te koppelen aan 
de ‘Critical Discourse analysis’ geschetst door Fairclough, en anderzijds door uit linguïstisch 
oogpunt voornamelijk naar verwoordingstrategieën en impliciete betekenissen van teksten 
te gaan kijken.  
 
We zullen dan ook in navolging van al deze conclusies op volgende manier te werk gaan. We 
behandelen in totaal de briefwisseling van vier zusters. Deze zijn: zuster Cyrille, zuster 
Hubertine, zuster Mathilde en zuster Willebrorde. Hoewel we in eerste instantie liever een 
meer uitgebreide analyse hadden gemaakt, bleek dit niet mogelijk. Van de overige zusters 
zijn vaak maar één of twee brieven overgeleverd, hetgeen vanzelfsprekend niet loont voor 
een lange termijnanalyse. Moesten we al deze overige brieven tezamen analyseren, zouden 
we geen sluitende conclusie kunnen trekken. De zusters verschillen als individuen onderling 
qua karakter en zijn vaak ook uit een andere maatschappelijke context afkomstig. Hoewel dit 
uit oog van de ‘mentaliteitsgeschiedenis’ wel mogelijk zou zijn – individuen zijn namelijk door 
hun subjectiviteit representatief voor een heersende mentaliteit, wringt dit met de 
oorspronkelijke bedoeling van deze scriptie. We wijzen er dan ook nogmaals op dat wij 
‘mentaliteit’ binnen ons methodologisch kader licht anders hebben geformuleerd. 
Terug naar de structuur. Per zuster zullen we dan ten eerste kijken uit welke sociale klasse ze 
afkomstig zijn en op welke manier hun takenpakket op de missies vorm werd gegeven: welke 
taken werden hen toebedeeld en hoe percipieerden zij deze?1 Hierna zullen de 
verwoordingstrategieën en dergelijke meer worden bekeken. Dezelfde structuur vinden we 
overigens terug bij de drie mannelijke missionarissen die we zullen analyseren: monseigneur 
Van Uytven, Blessing en Derikx. Hoewel we hier meteen op moeten wijzen dat een 
vergelijking met de zusters niet zonder gevaar is, zullen wij de oefening toch maken. We 
mogen immers niet vergeten dat deze drie missionarissen niet op dezelfde trede van de 
hiërarchische ladder stonden als de zusters: zij waren apostolisch prefecten of vicarissen, die 
een bepaalde verantwoordelijkheid hadden over de gehele prefectuur. Toch zijn we 
genoodzaakt ons tot deze vergelijking te beperken. In het bestudeerde archief waren er  
namelijk geen brieven te vinden van ‘gewone’ paters.  
Hierbij dient ook nog gezegd te worden dat we veel zullen werken met citaten om op die 
manier de waarde van de bronnen te behouden.    
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 Hoewel deze gegevens ook reeds aan bod kwamen in het deel Methodologie – vormelijke analyse – 

vrouwelijke en mannelijke auters, hernemen we deze hier kort om het totaalbeeld beter vorm te geven. 
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Ras, die andere factor die we in rekening moeten brengen bij onze analyse zal, als eerste, 
overkoepelend worden behandeld. We konden namelijk al besluiten dat de kans dat we de 
briefwisseling van zusters van een verschillend ‘ras’ zouden kunnen analyseren, vrij klein 
was.2 Het aandeel buitenlandse zusters was in de geschetste periode zeer gering (zie 
hiervoor nogmaals diagrammen 3 tot en met 6 in de bijlagen) en de door ons gekozen 
zusters behoren niet tot een buitenlandse origine. We raakten hierbij reeds aan dat ‘ras’ op 
twee manieren kan ‘werken’: zowel positief (als voordeel, hetgeen weerspiegelt kan worden 
in een superioriteitsgevoel) als negatief (in het nadeel, hetgeen zich manifesteert door een 
subjectpositie). Hoewel het vrij duidelijk mag zijn dat door de heersende sociale context de 
balans voornamelijk naar het eerste zal over leunen, trachten we dit te staven met de 
bronnen. Hiervoor zullen we kijken naar de verhouding ten opzichte van de autochtone 
bevolkingsgroepen. Aangezien de factor ‘ras’ voor al onze auteurs, ook voor de mannelijke, 
dezelfde betekenis zal hebben, kunnen we deze factor in onze analyse afzonderen en als 
overkoepelend – voor iedereen gelijk, gaan beschouwen.  
 
Voor we starten met de eigenlijke bronnenanalyse trachten we eerst, zeer kort te schetsen 
hoe wij het concept ‘zelfbewustzijn’ hebben opgevat. 
 

B. Het concept ‘zelfbewustzijn’.  
 

Het vermogen om zich ten volle bewust te zijn van zichzelf, is een eigenschap die we enkel 
bij mensen terugvinden.3 Men kan het dan ook definiëren als ‘de mogelijkheid om de focus 
van aandacht te verleggen van de omgeving naar zichzelf en omgekeerd’.4 Toch mag 
duidelijk zijn dat dit geen sluitende definitie is voor hetgeen wij trachten te onderzoeken.   
 
In de historiografische traditie is sinds de laatste twee á drie decennia heel wat literatuur 
verschenen die ingaan op het topic ‘zelfbewustzijn’. Vaak wordt dit begrip gelijkgesteld met 
de notie ‘identiteit’ of ‘identiteitsbesef’.5 Toch zien we dat deze concepten eigenlijk nergens 
echt degelijk uit de doeken worden gedaan. We doen een poging. 
 
‘Identiteitsbesef’  komt, zo stelt Frijhof, tot stand door verbeelding, benoeming, herkenning 
en toe-eigening van verschillende dimensies van een bepaalde maatschappelijke context.6 
We kunnen ons echter dan meteen de vraag stellen of identiteit eigenlijk niet terug te 
brengen is tot deze verbeelding. Benedict Anderson beschreef naties namelijk zo al als 
‘imagined communities’. Of staan identiteiten en identiteitsconstructies ook in een zekere 
relatie ten opzichte van de werkelijkheid? Hetzij de reële, hetzij een geconstrueerde.   
We bekijken de status van dit begrip als historische categorie en hopen aldus een antwoord 
te formuleren op deze vraag. 
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 Zie infra, Deel I - Hoofdstuk 4 – sectie B. 

3
 We gebruiken de termen ‘ten volle bewust’ aangezien spiegelproeven reeds hebben aangewezen dat een 

aantal dieren hun eigen spiegelbeeld kunnen herkennen.   
4
 J. M. Govern and L. A. Marsch, “Development and validation of the situational self-awareness scale”, In: 

Consciousness and Cognition, 10 (2001), p. 367.  
5
 W. Frijhoff, “Identiteit en identiteitsbesef. De Historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en 

herkenning.” In: Low Countries Historical Review, 4 (1992), p. 619.  
6
 W. Frijhoff, Art. Cit., p. 614. 
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Opvallend is dat ook de notie ‘identiteit’ geen strikt gedefinieerde term  is. Vroeger werd het 
vaak in combinatie met noties als ‘nationaal’ of ‘regionaal’ gehanteerd. In meer recentere 
perioden vatten historici het eerder op als een attenderend, sterk empirisch begrip. Hier 
krijgt het een gelijkaardige soort heuristische waarde aangemeten als de term ‘mentaliteit’.7 
Deze empirische aanpak is echter niet zonder gevaar, gezien de vele connotaties die de term 
met zich meedraagt. We halen ook nog de definitie aan van Chris Lorenz aan: 
 

“Identiteit is een gecombineerd product van reconstructie en projectie of anders gezegd: 
identiteitsvoorstelling is de actieve reconstructie van het (groeps)verleden, de diagnose van 

het heden en de verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Mensen of groepen vinden 
immers hun identiteit niet in een kant en klare vorm, maar vormen hun identiteit in een 
reconstructie van hun verleden, vanuit hun beeld van het heden en met het oog op de 

toekomst.”8 
 
‘Identiteit’ wordt ook omschreven binnen de filosofie, maar omwille van het wijsgerige 
karakter ervan: ‘Aangezien elke definitie een identiteit is, kan identiteit zelf niet worden 
gedefinieerd.’, helpt ook deze omschrijving ons niet veel vooruit. De cultuursociologische 
beschrijving van de term, focust dan weer te veel op de collectieve eigenschappen , 
waardoor ook deze niet hanteerbaar is voor ons onderzoek.9 
 
Een psychologische benadering dan maar? Binnen deze menswetenschappelijke discipline 
vat men identiteit op als ‘de erkenning en het besef van de eigen plaats binnen de 
gemeenschap’.10 Of nog, volgens de Levita: ‘Identiteit betekent de wederkerigheid van wat 
het individu voelt als zijn plaats in de wereld’11.                 
 
Hoewel al deze definities, aangehaald door Frijhoff, zeker enige grond van waarheid 
bevatten, helpen ze ons niet veel vooruit.12 Er blijkt dan ook niets anders op te zitten dan 
met eigen woorden te stellen wat het concept voor ons inhoudt en hoe wij het zullen 
hanteren in onze analyse.  
 
We zullen ‘zelfbeeld’ opvatten als een begrip dat ontstaat uit sociale interactie met derden, 
waarbij door introspectie getracht wordt een waarde te geven aan de beleving van de eigen 
identiteit. Deze eigen identiteit wordt geconstrueerd door subjectieve emoties die bepalen 
hoe wij over onszelf denken en hoe we ons naar dit beeld trachten te gedragen. Hierbij 
speelt de perceptie van de eigen plaats in de maatschappij en tegenover iemands sociale 
gelijke een grote rol.  
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C. De factor ras: de verhouding met de lokale bevolkingsgroepen. 

 
In de inleiding werd de keuze voor een apart, overkoepelend, deel te wijden aan ‘de 
verhouding met de lokale bevolkingsgroepen’ reeds beargumenteerd. Om echter een 
duidelijk beeld te krijgen van wie hiermee bedoeld wordt, start deze sectie met een 
antropologische uiteenzetting van het gebied waarin de missiezusters van Berlaar terecht 
kwamen. Hierna gaan we via bronnenanalyse in op hoe deze verhouding werd gepercipieerd 
en betekenis kreeg.  

I. Inleiding: antropologische uiteenzetting van het Uéle-gebied. 

 

In het kielzog van de Norbertijnen vertrokken de zusters van Berlaar naar het Uéle-gebied in 
Noord Congo. Bij wijze van inleiding wordt deze streek hier kort beschreven. Het is namelijk 
interessant om ons ten volle bewust te zijn van de regio waarin zij terecht kwamen.  
Ondanks de vele historiografische werken die rond (Belgisch-) Congo verschenen zijn, gaat 
nagenoeg geen enkele publicatie echt diep in op de geschiedenis van de deelregio’s. Eerder 
toevallig kwamen we in het archief van de zusters van Berlaar echter in contact met een 
scriptie die Wim Francois voorlegde tot het bekomen van de graad van licentiaat in de 
godsdienstwetenschappen.13 Hij werkte hierin de Kongolese missiepraktijk van de abdij van 
Tongerloo uit. Zijn werk start met een beschrijving van het Uéle-gebied en zijn bewoners.  
Uit onderzoek van zijn voetnotenapparaat blijkt dat ook hij slechts een tweetal (oude) 
werken ter zijner beschikking had.14 Dit onderdeel is dan ook in grote mate op zijn studie 
gebaseerd.  

a. Situering van het gebied. 

 
Het Uélegebied bevindt zich zoals gezegd in het uiterste noorden van de toenmalige 
Congolese staat.15 Het territorium wordt in belangrijke mate gevormd door diens twee 
belangrijkste rivieren: de Uéle en de Itimbiri, beide zijarmen van de Congostroom. De talrijke 
bijrivieren van deze twee stromen versnijden in niet onbelangrijke mate verder het 
landschap. Bepalend voor het dagdagelijkse leven is de onbevaarbaarheid van de Uéle zelf. 
Het grote verval en de talrijke stroomversnellingen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. 
Het was dan ook de Itimbiri die voor de eerste ontsluiting van het gebied zorgde.   
Met een oppervlakte van 185 000 vierkante kilometer omspande het gebied een twaalfde 
deel van de vrijstaat en was het zowat vijfmaal groter dan België. Door de geografische 
omstandigheden vindt men er voornamelijk een savannevegetatie. Het klimaat kan men als 
een tropisch landklimaat omschrijven waardoor men overdag te maken kreeg met 
temperaturen die in de schaduw konden oplopen van 25 tot 35 graden Celsius. Doordat de 
evenaar het gebied quasi doormidden snijdt, kent men amper twee seizoenen: het grote 
reden- en het grote droogteseizoen. Het eerste loopt van april tot november, het tweede 
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 W. François, De missie van de abdij van Tongerloo in Kongo. Leuven (onuitgegeven licentiaatverhandeling 
katholieke universiteit Leuven), 1985, 162 p. (promotor onbekend).   
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van december tot maart. Deze cycli hadden een grote invloed op de landbouw van de 
streek.16 

b. De autochtone bevolking: antropologische kenmerken. 

 
De etnische samenstelling van het gebied bleek een ware mengelmoes van verschillende 
stammen en dorpen. Dit is vooral ingegeven door de vele migratiestromen die zich in het 
gebied voltrokken. Hoewel – zoals François het ook al stelde, een precieze beschrijving van al 
deze volken een antropologische studie op zich zou kunnen zijn, zullen we ons hier beperken 
tot de grote lijnen van dit verhaal.  
 
De oorspronkelijke bewoners van de streek waren de pygmeeën, zij werden echter 
onderworpen door de Bantoes, een stam die groter en machtiger was den deze autochtone 
bevolking. De Pygmeeën verschansten zich in de tropische wouden, een gebied waar zij nog 
een hele poos verbleven. Hoe dan ook werd hun oorspronkelijke territorium dus door 
andere volkeren overspoeld. De belangrijkste zijn de Soedanezen (vanuit het Noordoosten) 
en de Niloten (vanuit het Oosten). Wellicht verdreven deze laatste de Bantoes. Door de 
verzanding van de noordelijke Nijl waren zij immers op zoek naar een nieuwe 
levensomgeving. Het was dan ook met deze vier etnische groeperingen dat de zusters van 
Berlaar in de prefectuur Uéle in contact zijn gekomen: de Soedanezen, de Bantoes, de 
Niloten en de Pygmeeën.17  
 
De voornaamste bevolkingsgroep waren de Soedanezen. Vooral de Azende, een machtig 
heersersvolk, waren er in geslaagd om heel wat kleinere stammen uit de streek hun taal en 
cultuur op te dringen. Toch kan men ook deze Azende nog onderverdelen in twee groepen: 
de Azande-Abandia en de Azande-Avungura. De eersten waren voornamelijk heer en 
meester in het westen van het gebied ten noorden van de Uéle (onder andere rond Buta). 
De tweeden vindt men meer oostelijk in dit gebied.18Ook de Mangbetu kan men tot de 
Soedanezen beschouwen. De missiezusters van Berlaar kwamen met hen in contact in de 
streek rond Amadi. Ook zij onderwierpen heel wat stammen waarmee de zusters in contact 
kwamen. De belangrijkste zijn de Mangbele (nabij Gombari), de Amadi (nabij Amadi) en de 
Balele (nabij Balele, aan de bronnen van de Rubi). Een aparte vermelding verdienen de 
Momvu, die tevens leefden in de streek van Gombari. Hoewel zij door hun naburige 
stammen bespot werden omwille van hun domheid en achterlijkheid, stonden zij bij de 
missionarissen hoog aangeschreven voor hun hoogstaande morele principes. Zo waren ze 
monogaam, hadden ze eerbied voor de vrouw en waren ze eerlijke handelaars. Het mag dus 
duidelijk zijn: naast de Azande, waren ook de Mangbele erin geslaagd om heel wat stammen 
aan zich te onderwerpen.  
 
Naast deze Soedenese afstammelingen trof men in Uéle ook de reeds vernoemde Bantoes 
aan. Men vond ze voornamelijk in het zuidwesten van het vicariaat, waar ze er succesvol in 
geslaagd waren om weerstand te bieden aan de Azande. Toch kan men ook deze 
bevolkingsgroep verder specifiëren. Voor ons onderzoek zijn voornamelijk belangrijk: de 
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Budza (leefden op de oevers van de Itimbiri nabij Ibembo en Buta), de Babua (eveneens 
regio Ibembo en Buta) en de Mobenge (rechteroever Uéle nabij Bondo).  
 
In het noordoosten van de prefectuur vinden we vervolgens ook nog de Niloten of 
Nijlnegers. Na verloop van tijd raakten zij echter op een dusdanige manier vermengd met de 
Soedanezen dat men beide bevolkingsgroepen maar moeilijk uiteen kon houden.  
 
Tot slot leefden de Pygmeeën, zoals reeds hoger aangehaald, teruggetrokken in de dichte 
tropische wouden. Vermeldenswaardig zijn de Aka die in de streek rond Gombari te 
lokaliseren zijn.  
 
Belangrijk voor weten is ook dat elke van deze vier grote bevolkingsgroepen hun eigen taal 
sprak, zij het dat er wel steeds vele dialecten in omloop waren.19 Mede hierdoor waren voor 
zowat alle missionarissen de taalproblemen enorm. Hoewel er voor handelsverrichtingen 
wel een soort eenheidstaal was ‘het Lingala’, was dit in de loop der jaren verwaterd naar een 
brabbeltaaltje.20       

c. Het sociale leven in het Uéle-gebied. 

 
De geboorte van een kind luidde één van de grootste sociale feesten in: er werd gedanst en 
gedronken. Normaliter gaf de moeder vervolgens gedurende een drietal jaar borstvoeding. 
Tijdens deze periode mocht zij echter geen geslachtsgemeenschap hebben met haar man. 
Dit zou namelijk ziekte of in het slechtste geval zelfs de dood van het kind ten gevolg 
hebben. Een Polygame gemeenschap werd door dit bijgeloof meteen ook gelegitimeerd. Na 
deze periode bleven de kinderen echter nog geruime tijd bij hun moeder wonen. Haar hut 
was overigens zo goed als altijd achter deze van haar man gelokaliseerd. Eens de kinderen de 
moederlijke zorgen niet meer nodig hadden, trokken ze in bij hun vader. De volwassenheid 
bereikte men pas na het ondergaan van een heel aantal initiatieriten.  
 
De voornaamste sociale structuur was deze van het huwelijk. Elkaar het jawoord toezeggen, 
hield zo een heel aantal voorschriften en verbodsbepalingen in. Zo waren het steevast de 
ouders van de bruidegom die een echtgenote voor hun zoon kochten. De betaling van deze 
bruidschat gebeurde vaak in natura (lansen, kippen enzovoort). De meest gangbare 
voorwaarde was het zorgen voor een nageslacht. Lukte dit niet, dan werd de bruid opnieuw 
overgedragen aan haar ouders en werd het betaalde bedrag teruggeëist. Belangrijk gevolg 
van deze bruidsschatpraktijk was dat armere mensen noodgedwongen ongehuwd bleven. 
Toch kon dit worden opgelost als het stamhoofd een vrouw wegschonk. Het gebeurde 
namelijk vaak dat zulke machtige mannen om en bij de 200 à 300 vrouwen bezaten. Voor 
kleinere chefs kon dit oplopen tot 30, voor gewone vrije lieden tot een drietal. Hoewel 
polygamie dus de norm was, bleken er ook een aantal stammen overtuigd monogaam. De 
reeds hoger genoemde Momvu waren hier één van. Hoe dan gingen deze polygame 
praktijken in tegen het christelijke beeld van het gezin. Vaak was het dan ook één van de 
eerste dingen waar de zusters van Berlaar tegen reageerden, niet in het minst omdat ook de 
hele praktijk van de bruidschat vaak een reden was voor onenigheden en twisten tussen 
verschillende families.  
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De vrouw was dus in essentie een bezit van de man. Ze stond in voor het eten – hiervoor 
bewerkte zij onder andere het veld, en de opvoeding van de kinderen. Deze ongelijkheid 
tussen de seksen zien we ook weerspiegeld in de straffen op overspel. Op overspel vanwege 
vrouwen stonden veel zwaardere straffen.21   

d. Het maatschappelijke leven. 

 
Hoewel alle autochtone stammen in dorpen leefden, werden deze op verschillende 
manieren aangelegd.  
 
In het zuidwesten van Uéle stonden de hutten zeer dicht bij mekaar. De dichte vegetatie van 
het woudgebied waarin deze vaak gelegen waren, geldt als voornaamste verklaring. 
Meer centraal en naar het oosten toe waren de dorpen kleinere entiteiten. Centraal stond 
de hut van de hoofdman dewelke omringd werd door deze van zijn vrouwen. Deze 
kernhutten werden beveiligd door omheiningen waarbinnen nog meer gebouwen stonden. 
De gewone lieden van de stam woonden iets verder verwijderd uit dit centrum.  
Kenmerkend voor elk dorp over heel de prefectuur was de centrale openbare plaats. Deze 
werd overspannen door een afdak of een grote hut waarin verscheidene bijeenkomsten 
konden doorgaan.  
 
Tot de bezittingen van het dorp werd het wijde gebied er rond gerekend. In essentie was dit 
in handen van het dorpshoofd die het dan in bruikleen gaf aan zijn ondergeschikten.  
In bepaalde gevallen kon het dorpshoofd een bijzondere raad samenroepen. Deze bestond 
steeds uit de mannelijke leden van zijn familie en de oudste en wijste mannen van de stam. 
Onder het stamhoofd en de raadsmannen stonden de vrije mannen. Op de onderste trede 
van de machtsladder stonden de slaven. Hoewel het hele kolonisatie-idee deze slavernij 
moest inperken, zien we dat deze toch in verkapte vorm blijft bestaan.  
 
Palabers, voorgezeten door het stamhoofd, stonden in voor de rechtspraak van de dorpen. 
Tijdens deze rechtszittingen zien we een weerkerend patroon opduiken. De aanklager deed 
zijn aanklacht uit de doeken, hierna sprak de beklaagde en tot slot werden de getuigen 
gehoord. Ook geschillen tussen twee concurrerende dorpen werden op deze manier 
opgelost. De dorpshoofden, bijgestaan door de meest welsprekende van de stam 
vertegenwoordigden dan elk hun dorp. Al deze praktijken kwamen niet ten einde met de 
komst van de kolonisten en missionarissen.22   

e. Economische systemen. 

 
De kern van de economische activiteit focust zich voornamelijk op landbouw en jacht. Zoals 
al mogen blijken is, was de landbouw voornamelijk een vrouwentaak. De jacht daarentegen 
werd beoefend voor het mannelijke segment van de samenleving. 
 
De vegetatieverschillen bepaalde in grote mate de onderlinge variatie qua landbouw. In het 
oostelijke savannedeel van Uéle bezat men over het algemeen wat vee. Door de dichte 
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wouden van het westen moesten men hier echter focussen op kleiner vee: geiten maar ook 
kippen en eenden. Deze dieren werden voornamelijk gekweekt voor het vlees en de 
ruilwaarde.  
 
Nabij de rivieren breidde men het economisch systeem uit met visvangst. Hoewel het 
enigszins paradoxaal mag klinken, was het voornamelijk in het droogseizoen dat deze 
bezigheid floreerde. Door het tekort aan water werden plassen en meren namelijk 
afgesloten en waren de vissen een makkelijke prooi voor de netten. Grote nadeel van de 
regentijd was de kracht van het water: vaak werden netten en toebehoren erdoor 
meegesleurd.23  

f. De oorspronkelijke godsdiensten 

 
Onder de bewoners van Uéle was de notie van een opperwezen niet wijdverspreid. Enkele 
stammen die reeds in contact waren gekomen met het christendom of de Islam konden zich 
er wel iets bij voorstellen, maar men dacht dat deze godheid zich niet bezighield met de 
mens. Een veel grotere rol werd toegekend aan de vele goede en kwade geesten die zich 
tussen het opperwezen en de gewone sterveling bevonden. Uit angst voor deze kwade 
geesten werd de godsdienstbeleving gedomineerd door allerlei riten en offers om ze gunstig 
te stemmen. Hiernaast moesten ook totems de stam tegen deze onheilsbrengers 
beschermen. 
 
Net als de geboorte werd ook een overlijden als een belangrijke levensrite beschouwd. De 
vrouwen van het dorp kwamen dan samen om te wenen en klaagzangen de wereld in te 
sturen. Eenvoudige lieden werden één of twee dagen na hun overlijden begraven. Dit 
gebeurde vaak in de nabijheid van of zelf binnenin hun hut. Bij het overlijden van 
stamhoofden konden er weken voorbijgaan tot de eigenlijke begraving. Deze ging trouwens 
steevast door op een geheime locatie. Er was een soort ‘leven na de dood’ concept, zij het 
toch wezenlijk verschillend van het hedendaags gangbare. Zo was men er van overtuigd dat 
schimmen bleven ronddwalen of bleven voortleven in een bepaald voorwerp. Ook bestond 
een offerritueel bij de dood van vooraanstaanden. Vrouwen en slaven werden zo om het 
leven gebracht opdat ze de schim in diens nieuw leven kon blijven dienen. 
Centrale figuren in al deze praktijken waren de tovenaars. Zij moesten bescherming bieden, 
geneesmiddelen aanreiken of toekomstvoorspellingen doen.  
Tevens zien we op een aantal plaatsen verschillende sekten opduiken. Toch past deze term 
niet geheel, aangezien zij geen religieuze inslag hadden. Hoewel dit geheime 
genootschappen waren, wist het merendeel van de bevolking toch van het bestaan af. In 
Amadi zien we zo de ‘Nebeli’ opduiken.24       
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II. Analyse brieven 

 
Bij de start van deze sectie moet gezegd worden dat zeer veel van volgende informatie 
afkomstig is van zusters die niet behoren tot de vier – met uitzondering van zuster Cyrille, 
die wij later zullen bespreken. De reden hiervoor is vrij simpel: de anderen maakten geen of 
weinig melding van de autochtone inwoners uit de streek. 
 
Wat meteen opvalt bij de verwijzingen naar de autochtone bevolking, is dat deze altijd 
negatief worden afgebeeld. Hierbij is alles wat ‘zwart’, ‘Congoleesch’ of ‘inlandsch’ peioratief 
in vergelijking met de superieur Europese variant. In wat volgt zullen we deze bevindingen 
wat trachten te clusteren en focussen op een aantal bredere onderwerpen. 
 
Ten eerste vinden we heel wat verwijzingen terug die een soort ‘barbaarsheid’ van de 
autochtone cultuur moeten staven. Zo vinden we in één van de brieven van zuster Hubertine 
een vermelding naar kannibalisme terug, iets wat als absoluut onbeschaafd werd aanzien in 
de ogen van de Europeanen. De manier waarop zij dit verwoord (‘och ik zou nog vergeten 
zeggen’), laat uitschijnen dat dit één van de gewoonste zaken was in deze cultuur en dat zij 
zelf er quasi elke dag mee in contact komt: 
 

“Och, ik zou u nog vergeten zeggen dat de soldaat die met de brieven belast was, tusschen 
Kilo en Moto vermoord is en opgegeten en de brieven in het Bosch verstrooid of verbrand 

zijn, door de inlanders.”25 
 

Ook volgend citaat kunnen we onder de noemer ‘barbaarsheid van de inlanders’ plaatsen: 
 
“Vroeger was het bij de zwarten de gewoonte, als een moeder bij de geboorte van haar kind 

of kort daarop stierf, het wichtje levend met de moeder te begraven.”26 
 

Deze laatste verwijzing opent de weg naar een volgende cluster van onderwerpen. Zo 
werden autochtone moeders steevast als ‘minderwaardig’ afgeschilderd, in de eerste plaats 
omdat zij hun moederliefde niet konden transponeren op het kind van een ander. Het was 
voornamelijk hierdoor dat de zusters vaak voor de wezenopvang van de streek moesten 
instaan. Een aantal voorbeelden: 
 

“Bijzonder dat de zwarte vrouwen geen de minste liefde voor andermans kinderen hebben, 
met zelfs duur te betalen konden wij met moeite eene vrouw krijgen die wat melk wilde 
geven voor doe arme schapen, en een hele tijd hadden wij geen melk noch van koeien of 

geiten, gij ziet van hier wat last het voor ons was.”27 
 

“Een kind groot brengen zonder de eigen moeder is een wonder voor de zwarten. Onze kleine 
Joseph kind van een slaapzieke moeder, die wij over drie opgenomen hebben van alle 

omliggende dorpen komen bewonderen.”28 
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 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 28 juni 1919. 
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 Brief van zuster Cyrille aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 27 mei 1919. 
27

 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-Berg – 27 juni 1919. 
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 Brief van zuster Cyrille aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo 1919. 
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De zwarten vinden dit blijkbaar zo verwonderlijk dat zij van verre komen om de praktijk van 
de ‘wezenopvang’ te komen aanschouwen. 
 
Hiernaast is ook de ‘primitiviteit’ van de inlanders een vaak aangehaald onderwerp. Zo 
geloofden de zwarten bijvoorbeeld in de kracht van een armband die gemaakt was uit olifant 
om hen te beschermen tegen buikpijn.29 Eveneens hekelde zuster Fridolina de staat van 
leegstaande hutten die zij tijdens haar rondreizen tegenkwam. Deze zouden meer dan eens 
vol met vuil of uitwerpselen liggen.30 Ook worden de zwarten gehekeld voor hun zwakke 
karakter: ‘want de plantjes zijn zoo zwak en den duivel kan soms zijn parten spelen’. Waarbij 
zuster Benigna verwijst naar de drie nieuwe postulanten van Bondo.31  
Tevens werden de inlandse onderwijzeressen als inferieur beschouwd. Zij waren 
onbekwaam en leverde niet genoeg inkomsten op. Zuster Redempta verwoorde het als 
volgt: 
 
“Daarbij om een 6de prép of een studiejaar van de normaalschool voldoende te onderwijzen, 

zijn deze zwarte meisjes onbekwaam. ‘n 5de en 4de is al om zoo te zeggen boven haar 
krachten. Daarbij betaalt de staat slechts 90 % van de wedde.”32 

 
Of in een later brief wanneer zij het resultaat van een staatscontrole beschreef: 
 
“1B: meestal nieuwe leerlingen van dit jaer met een zwarte onderwijzeres was natuurlijk niet 

zo schitterend…. Maar ja …. De onderwijzeres zelf is al niet van de vlugste.  
[…] 5de nog een deugdelijke onderwijzeres. Deze mocht zelf de ondervraging doen over de 

franse zinnekens… ’t was op zijn zwart ’s maar ’t ging toch…”33 
 

Tot slot halen we ook nog een aantal losstaande verwijzingen aan. Met deze voorbeelden 
mag duidelijk worden dat men Congolese zaken bijna standaard als negatief percipieert. Dit 
staat alweer, impliciet, in contrast met het Europees superieure. Men trekt deze gedachte 
zelfs door daar klimatologische omstandigheden: 
 

“Ik kwam er tegen den avond aan en sloeg er mijn tenten op, nauwelijks bed en tafeltje 
geplaatst kwam er een hevig onweer op. Donder regen en wind alles op zijn Congoleesch.”34 

 
Zo lezen we aan het begin van de brief van zuster Fridolina aan haar zuster het contrast 
tussen de Europese en de Congolese manier van reizen: 
 

“Dat het comfort eenen Europeesche reis ons helemaal ontbrak, zult u wel kunnen denken. 
Geen spraak van trein, van auto of rijtuig. Ook voor deze reis noch boot nog prauw. Ons 
vervoermiddel bestaat uit een stoel, welke bij middel van twee lange stokken die er aan 
weerszijden aan vast gebonden werden, als draagstoel zal dienst doen. We zetten ons 
daarop en vier zwarte mannen dragen ons terwijl er vier andere nevens stappen om de 
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 Brief van zuster Delphine aan haar ouders, broer en zuster, plaats onbekend – 10 augustus 1919. 
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 Brief van zuster Fridoline aan haar zustere Louise, Ibembo – 26 oktober 1926. 
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 Brief van zuster Benigna aan de algemeen overste van Berlaar, Bondo – 9 februari 1938. 
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 Brief van zuster Redempta aan de algemeen overste van Berlaar, plaats onbekend, - datum onbekend. 
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 Brief van zuster Redempta aan de algemeen overste van Berlaar, Buta – 22 juli 1951. 
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 Brief van zuster Cyrille aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 6 juli 1925. 
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eersten, zodra ze vermoeid zijn, af te lossen. Die brave negers schijnen te denken dat ons 
grootste vermaak in geschokt te worden gelegen is. Ze leggen het er waarlijk op aan. Wilden 
ze maar op stap vooruitgaan! Doch ziedaar iets wat hun nooit iemand heeft geleerd. Soms 

beginnen ze eensklaps te zingen of te huilen en dan zetten ze het op een lopen dat ge er 
kiekenvleesch zoudt van krijgen.”35 

 
En iets verder in diezelfde brief: 

 
“Den dag daarop konden we voort, maar de weg was zo bochtig en hobbelig dat we meer 

dan eens tegen een boom te recht kwamen. Op eens staan we voor een water. Er ligt 
gelukkiglijk een brugsken over, doch welk brugsken! Echt negerwerk. Het begeeft zich 

zoodanig dat het er doet denken, een akte van berouw te verwekken.”36 
 
Toch vinden we in één brief van zuster Cyrille ook een positieve verwijzing naar de zwarten 
terug. Niet toevallig wordt deze echter meteen geflankeerd door een ‘werkpuntje’. In 
volgend citaat worden de inlanders niet negatief maar eerder op gelijke voet met de 
Europeanen geplaatst. Zo stelt zuster Cyrille dat zij in een aantal essentieel menselijke 
kenmerken eigenlijk niet verschillen van Europeanen. Toch dient hen voorgedaan te worden, 
hoe zij hun pasgeborenen moeten verzorgen, want met woorden alleen zijn zij niet in staat 
dit tot een goed einde te brengen. Jammer genoeg is dit wel de enige min of meer positieve 
referentie. 
 

“De zwarten verschillen enkel in kleur, hun pigment beschermt hen tegen zonneslag en wij 
moeten bij gemis aan deze door eenen casque er tegen berschermen. Verders bevat hun 

bloed dezelfde bestanddelen en hebben het zelfde lichaamsgesteltenis, tengevolge met hun 
voedsel ook de zelfde bestanddelen bevatten, er is enkel tusschen ons en hun voedsel verschil 

in vorm en bereiding. Het kind door zijne zwarte moeder gevoed, gebruikt dus het zelfde 
voedsel als een jonge blanke prins: doch, later als het kind overgaat tot het kunstmatige 

voedsel, is dit lichaamsgestel niet bestand tegen het zware, met weinig zorg bereidde en ster 
gekruide inlandsch voedsel. Hierin evenals in de zorgen der nieuwe geboornen, moeten we 
verbetering brengen, en zelf de kinderen mede onder de hand hebben en verzorgen. Om de 

moeder te leren en zelf er kennissen en ondervinding van op te doen. Woorden wekken maar 
voorbeelden trekken is maar al te waar bij de zwarten, wat ze ons zien doen, bootsen ze na. 

We zouden hun schoon te zeggen hebben.”37 
 

Het zal na voorgaande uiteenzetting dan ook niet verbazen dat ‘ras’ voornamelijk in het 
voordeel van de zusters werkte. Zij plaatsen zichzelf over heel de onderzochte periode af 
tegen een inferieure Congolese cultuur. Dit deden ze onder andere door alle barbaarsheden 
en primitieve aspecten van de maatschappij in schril contrast te plaatsen met de Europese. 
Hoewel dit vaak impliciet gebeurde was de boodschap steeds duidelijk: de Europese cultuur 
was beter ontwikkeld en beschaafder dan deze die men aantrof in het Uéle-gebied. Hoewel 
we in geen geval de missiezusters willen veroordelen tot een soort ‘racisme’ - ze hadden het 
namelijk vaak oprecht goed voor met de autochtonen, kan men toch niet om voorgaande 
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citaten heen. Het is dan ook mijns inziens beter de zusters als ‘kinderen van hun tijd’ te 
beschouwen, waarbij de koloniale superioriteit ook bij hen diep zat ingebakken.  
 

D. Zuster Cyrille 

 
Over de sociale afkomst van zuster Cyrille zijn we jammer genoeg niet geïnformeerd. In het 
professieregister werd het beroep van haar vader namelijk niet opgenomen. Ook in ‘150 jaar 
zusters van Berlaar’, vinden we hiernaar geen verwijzing.38  
 
Als we nu zuster Cyrilles takenpakket gaan bestuderen, dan is belangrijk om te weten dat zij 
tussen 1911 en 1938 missievicaresse was. In het deel over de missiegeschiedenis van Congo 
hebben we reeds aangehaald dat deze functie doorheen de onderzochte periode aan belang 
won. De vicaresse diende de overste en de raad van Berlaar te vervangen, maar haar macht 
was toch niet absoluut. Zo was het onder andere de overste die over de (over)plaatsing van 
zusters besliste. Men kan zuster Cyrille dus beschouwen als de centrale gezagsfiguur van de 
Congolese missieposten in de zonet vermelde periode. Ondanks haar verantwoordelijkheden 
mag men niet vergeten dat zij nog steeds onder de bevoegdheid van een apostolisch prefect 
of vicaris ressorteerde. Haar correspondentie valt te dateren tussen 14 augustus 1919 en 25 
februari 1925 en loont dus goed om de vroegste fase te onderzoeken.39 Opvallend is wel dat 
er van de laatste 13 jaar van haar vicaressenambt geen brieven bewaard zijn gebleven. Wat 
hiervan de reden mag zijn, is onduidelijk.  
 
We willen er nogmaals op wijzen dat deze stellingen voornamelijk tot stand komen door 
‘voeling’ te krijgen met de teksten. Hoewel de citaten vaak zeer duidelijk zijn, moet men in 
het achterhoofd houden dat deze deel zijn van een langer geheel, waarbij ze elkaar vaak 
versterken. Om die reden werden de brieven mee uitgegeven. 
 
Uit de oudste brieven lijkt naar voren te komen dat zuster Cyrille moeite heeft om de haar 
toegewezen verantwoordelijkheden op te nemen. Zo lezen we in haar brief van 14 augustus 
1919 aan de algemeen overste van Berlaar: 
 
“De eerwaarde heer van Genechten zal ook binnen eenige dagen terug komen van Buta. Wij 
zullen allen te samen op zijn beste zoals we denken dat de eerwaarde moeder het zou doen, 

trachten te regelen wie het best hier blijft of voortgaat.”40 
 

Hierbij is het opmerkelijk dat zij stelt dat zij ‘allen te samen’ zullen beslissen hoe de 
verplaatsing van de zusters zal gebeuren, hoewel dit normaal gezien – mits zij hiervoor de 
uitdrukkelijke toestemming heeft van de overste, een enkel aan haar toegewezen taak is. 
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Dit gegeven zien we overigens ook bevestigd in brieven van andere zusters: 
 

“Den heer directeur der mijnen heeft ons al eens gevraagd, hoe de zusters van Ibembo een 
contract hebben, met den staat, om zoo ook voor ons te doen; wij hebben al eens zuster Sirille 

gevraagd, maar zij zegt dat zij er niet goed van op de hoogte is of het 3000 per jaar is.”41 
 
Het is toch opmerkelijk dat zij, na acht jaar dienst als missievicaresse, eigenlijk niet op de 
hoogte is van het contract van één van de vier missieposten.  
 
Ook valt op dat zuster Cyrille, ofwel opmerkelijk eerlijk, ofwel zichzelf (en samen met haar de 
missiepost waar zij actief is) vaak wat tracht weg te cijferen. In zowat alle brieven van om het 
even welke missiezuster zien we namelijk de uitdrukkelijke vraag opduiken om meer zusters 
naar deze of gene missiepost te sturen. Bij zuster Cyrille gebeurt dit echter veel minder.42 
We lezen op één plaats bij haar zelf het tegenovergestelde: 
 

“Wij hebben uwen brief ontvangen, waarin u het vertrek van drij zusters voor Congo meldt. 
Doch daar uwen brief geschreven is voor de aankomst van zuster Isabelle en Euphrasie en 

moeder Benedicta er eenen geschreven heeft na hunne aankomst en niets van zusters meldt, 
denken wij dat het vertrek uitgesteld is. Wij kunnen wel begrijpen dat u moeilijk zusters kunt 

missen aangezien de talrijke bijhuizen en missiën. Als u zulks ook goed vindt, moet ge op 
Ibembo seffens niet denken, wij hebben ons noodig getal.”43 

 
Voorts valt ook op dat in deze eerste fase zij,  in tegenstelling tot de latere vicaresse, zuster 
Mathilde, geen stappen zal ondernemen zonder de expliciete goedkeuring van één van de 
dienstdoende oversten. Zo vroeg zij eerst raad aan de heer Van Uytven en liet zij later nog de 
deur op een kier staan voor een wijziging van de overste. Een voorbeeld: 
 
“In dezen twijfel heb ik dan aan eerwaarde heer Van Uytven (dienstdoende prefect) gevraagd 

wat er te doen stond: deze antwoorde de beslissing der eerwaarde moeder valt vermits ze 
ingelicht is, dat Buta nog 2 jaar zal duren. […]Zuster Vicentia is dus hier nog in Ibembo, in 

afwachting voor Buta, is het volgens verlangen van de eerwaarde moeder kan het nog altijd 
verandert worden.”44 

 
Omstreeks 1925 zien we haar toon in de brieven echter omslaan naar een meer expliciete. 
Wat hiervoor de oorzaak mag zijn, is niet duidelijk. Een mogelijke hypothese kan zijn dat zij 
door de vermaningen van monseigneur Van Uytven, zich wou herpakken. Met die 
veranderende toon kon zij zo namelijk als een meer krachtdadige vicaresse worden bekeken.  
 
“Op de vraag inlichtingen “oorzaak der menigvuldige kindersterfgevallen” blijf ik altijd bij het 
eerder opgegeven, gebrek aan zorgen; onvoldoende voedsel gedurende en na de speentijd, 
vatbaar voor besmetting (Door verslapping van het lichaamsstelsel, teweeggebracht door 
deze oorzaken) door personen zijner omgeving verspreid, verders verziekten en onmatig 

toedienen van inlandsche geneesmiddelen, en men zo er nog moeten bijvoegen dat het te 
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verwonderen is dat er nog geen ¾ meer sterven. Dit laatste sluit gewoonlijk op de 
samenspraak. As men met geneesheren over kinderziekten en sterfgevallen spreekt of ze 

verhandelt. De eerwaarde moeder denkt niet dat Zuster Agatha en Amerberga te veel en te 
goede zorgen besteden aan hunne kinderen, zonder dit zullen zij ze niet in ’t leven houden. 
[…] Dus wie die valsche geruchten verspreid dat te kinderen te goed verzorgd worden doen 

ook veel nadeel. Een stukje brood en wat melk en suiker, daarbij goede zorgen zal de 
kinderen niet ten verderve brengen, integendeel”45 

   
Omstreeks deze periode durft zij de mannelijke paters van de post te Buta, die onder andere 
kritiek hadden op hun omgang met de weeskinderen, ook meer en meer van antwoord te 
dienen.  
 

“Ik wijs hen altijd terug op de leiding welke die kinderen genoten. Het gedwongen werk ten 
onzer voorbeeld. De te weinige gemeenschap met de zusters. Geen vermaak vindende op de 

missie gingen ze elders en op geene zedige plaatsen verzet zoeken. Ten slotte krijg ik 
gelijk.”46 

 
In een latere brief lezen we zelfs nog een krachtiger discours ten aanzien van de paters van 
Buta: 
 

“Hij durft doch niet loochenen als ik hem voor oogen leg dat ze beiden, bijzonder zuster 
Euphrasie, op de hoogte van haren stiel zijn. Dan komt het eindelijk op wanorde uit, wegens 
uitdelen der bezigheden aan infirmiers en werkvolk voortgebracht. Als ik hem dan vraag die 
oorzaak van wanorde samen op te zoeken en te verbeteren trekt hij er gauw uit, uit vrees en 

overtuigd dat op hem zelf terugvalt. Kom de mensch is oud en versleten en einde voor 
hem.”47 

 
Na verloop van tijd lijkt het er zelfs op dat ze de overste kort van antwoord wou zijn: 
 
“De stallingen: Koei-schapen-geitenstallen, verkens-kiekens en konijnenhokken. Kook-voeder-
tuighuis en woningen voor 2 boys, al dezelfde plaatsen met elkander vereenigd en met eenen 
groote binnenkoer gebouwd is voor 16 000 frs aangenomen. Veel geld zegt ge. Ongetwijfeld 

goede eerwaarde moeder. Ja eene goede pachthoeve is tegenwoordig noodig hier in 
Congo.”48 

 
Waarbij we in dit citaat voornamelijk willen wijzen op de zinsconstructie ‘veel geld zegt ge. 
Ongetwijfeld [...].’. Zuster Cyrille denkt dus al meteen aan een mogelijk negatieve repliek van 
de algemeen overste. Het is ook daarom dat ze in het vervolg van deze brief deze daad 
tracht te legitimeren. Verderop in de brief dwingt ze de overste bijna om enkel nog gezonde 
zusters naar de missies te zenden. Opvallend is opnieuw de manier waarop ze haar 
aanbeveling verwoord: 
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“’t Schijnt dat het veel moeite om hare zieke tanden in orde te krijgen. Dus als er nog zusters 
naar Congo komen eerst het lichaamsgestel in orde brengen hier is het te moeilijk en men 

moet te lang afwezig zijn. Ik heb u toch reeds geschreven nietwaar?”49 
 
Hiernaast bleek zij ook beter op de hoogte wat er van haar verwacht werd en speelde zij 
korter op de bal. Zo kent zij zichzelf bijvoorbeeld een belangrijk aandeel toe in de bouw van 
het huis te Bondo, waardoor het – althans volgens haar, veel goedkoper kon worden 
gebouwd. 
 

“Volgens het vooruitzicht dat de zusters het gasthuis bedienen, hebben wij de plannen van 
huis en stallingen ruim gemaakt. Het huis omtrent het plan van Buta, met enkele kleine 
verbeteringen. In Buta een weinig verbleven hebbende heb ik kunnen opmerken hoe het 

geriefelijker kon gebouwd worden met de zelfde kosten. Het zal ruim genoeg zijn voor zes of 
zeven zusters.”50 

 
Dit staat in schril contrast met het allereerste aangehaalde citaat, waarbij zij niet alleen 
durfde te beslissen over de verplaatsing van de zusters. Ook volgend citaat kan dienen om 
deze stelling kracht bij te zetten: 
 

“De heeren premonstratenzers hebben vroeger dit deel van hun missiegebied ook aan de 
eerwaarde paters dominicanessen afgestaan. Wel, wij doen zulks ook. Omdat onze werken in 

het Vicariaat van Monseigneur Van Uytven toenemen en ons personneel niet toereikend is 
om in twee vicariaten in 1 prefectuur te werken.”51 

 
Let hierbij vooral op het woordje ‘wel’ in de zin ‘Wel, wij doen zulks ook’. Hiermee geeft zijn 
een krachtdadige uitdrukking aan haar keuze en lijkt het haar niet nodig om deze actie 
verder te rechtvaardigen. 
 
Tot slot willen wij bij deze these ook nog volgend citaat aanhalen:  
 

“Op den tableau voor Buta – hoeveel gediplomeerde onderwijzeressen. Had ik maar in te 
vullen twee. Nu vroegen ze naar de diplomeer en ze hebben zuster Odrada enkel als 

fabelonderwijzeres opgegeven. Niemand zou dit onderzocht hebben en ik had recht het te 
schrijven vermits ze vrijgesteld is. ’t Is beter eerst te verzinnen om uit de budden te blijven 

dan wel als er zijn er uit te geraken.”52 
 
Frappant is dat de zuster eigenlijk bewust een loopje met de waarheid neemt om zo meer 
subsidies binnen te halen. Dit doet ze voornamelijk opdat één van haar missieposten uit de 
problemen zou blijven, want: “’t Is beter eerst te verzinnen om uit de budden te blijven dan 
wel als er zijn er uit te geraken.” En aangezien dit toch niet gecontroleerd zal worden, blijkt 
dit het riskeren waard. 
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Hoewel er nog een aantal voorbeelden uit de bronnen te halen zijn, zullen wij ons hiertoe 
beperken. De algemene evolutie mag ondertussen wel duidelijk zijn. Het valt dus op dat 
zuster Cyrille omstreeks midden jaar ’20 langzaamaan krachtdadiger en explicieter wordt in 
haar bewoordingen. Hierbij plaatst zij zichzelf meer op het voorplan en spreekt na verloop 
van tijd meer in de ‘ik-vorm’ – wat zij gedaan heeft, dan in de ‘wij-vorm’: wat zij allen samen 
op de post van Ibembo verwezenlijkt hebben. Hoewel de meest recente bron van 25 februari 
1929  dateert, vinden we in ‘150 jaar zuster van het Heilig Hart van Maria van Berlaar.’ Een 
korte verwijzing dat dit proces zich in de jaren ‘ 30 lijkt voort te zetten. Zo beloofde zij 
omstreeks 1935 op eigen houtje aan de Norbertijnen om nieuw missiepersoneel naar de 
post van Guobo te zenden. Eens deze informatie echter moeder overste bereikte, stelde zij 
meteen haar veto. Deze informatie staat in groot contrast met het beeld van de zuster die in 
de eerste jaren zelf geen beslissingen durfde te nemen. Hoewel we bij dergelijk onderzoek 
natuurlijk steeds een foutenmarge dienen in te bouwen, lijkt het er toch vrij sterk op dat 
zuster Cyrille in de gegeven periode zelfbewuster wordt, waardoor ze zelf haar rol als 
missievicaresse wat vrijer en breder gaat opvatten.   
 

E. Zuster Mathilde 
 

Hoewel de keuze om na zuster Cyrille over te gaan naar zuster Mathilde chronologisch niet 
de meest logische lijkt, hebben we er toch voor geopteerd om deze volgorde aan te houden. 
Het was namelijk zuster Mathilde die in 1938, na de definitieve terugkeer van zuster Cyrille 
naar België, aangesteld werd als de nieuwe missievicaresse. We kunnen op die manier de 
evoluerende rol van deze functie op de zuster gaan analyseren.  
 
In tegenstelling tot zuster Cyrille zijn we over de sociale positie van zuster Mathilde wel 
geïnformeerd. Aangezien haar vader landbouwer was, mogen we besluiten dat zij uit de 
primaire sector afkomstig was. Welke rol dit zal spelen op de analyse, zal later moge blijken. 
Eveneens van belang is het gegeven dat zij gestudeerd heeft: zij bezat een diploma 
ziekengeneeskunde en kleuteronderwijs. Mogelijk bepaald ook dit mee de gepercipieerde 
positie die ze zichzelf toekent binnen de missiecontext. 
 
Haar oudste brieven dateren van 13 november 1940, de meest recente van 22 december 
1952. Opmerkelijk is dat, hoewel zij reeds van 1919 in Congo aanwezig was, er uit deze 
oudste periode geen brieven bewaard zijn gebleven. Hoewel het natuurlijk slechts een 
hypothese is, kan het zijn dat zij pas met de overste begon te corresponderen vanaf wanneer 
dit écht van haar verwacht werd: met (of kort volgend op) haar aanstelling tot vicaresse. 
Door deze functie werd zij namelijk geacht om de algemeen overste op de hoogte te houden 
van het reilen en zeilen van de missieposten.     
 
Bij de start van het analyseren van zuster Mathildes brieven viel meteen op dat deze veel 
luchtiger geschreven zijn dan deze uit vroegere perioden. Zo werden er meer fait d'hivers 
aangehaald en kregen we het gevoel dat de missievicaresse en de algemeen overste elkaars 
gelijken zijn.53 Dit laatste in schril contrast met de eerste brieven van zuster Cyrille of deze 
van bijvoorbeeld zuster Hubertine (zie infra). De verhaalde onderwerpen zijn beter 
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uitgeschreven en uitgelegd.54 Mogelijk kan de reeds aangehaalde prijsdaling van papier als 
tekstdrager dit verklaren.55  
 
Het is opvallend hoe dat zuster Mathilde meer dan eens handelt buiten het medeweten van 
de algemeen overste om. Zo kunnen we bijvoorbeeld opnieuw verwijzen naar de stichting 
van Balele. Hoewel de overste stelt van ‘niet te haastig’ te zijn met de stichting, repliceert 
zuster Mathilde heel droog: ‘Spijtig eerwaarde moeder, ’t is te laat, alles is gereed en weg.”56 
Hoewel alles op dit moment reeds in kannen en kruiken is, lijkt het mij dat zij toch beseft dat 
ze wat te snel heeft gehandeld. Ze gaat daarom ook verder met: “ ’t Is helemaal in ons 
voordeel dat de zusters gaan. Moest u hier zijn, eerwaarde moeder, en de zaken zien lijk ze 
zijn, u zoudt ook zo handelen.”57 Mogelijk probeert zij hiermee de situatie opnieuw recht te 
trekken want eigenlijk is ze haar boekje wel danig te buiten gegaan.  
 
Doorheen de verschillende brieven valt op dat zuster Mathilde zeer creatief omspringt met 
haar verhouding ten opzichte van de algemeen overste. Zo vraagt zij – zoals de statuten 
voorschrijven, steeds raad over belangrijke missieaangelegenheden. De manier waarop is 
echter anders dan bij zuster Cyrille: zij stelt haar vragen op dergelijke manier dat deze 
meteen ook sturend werken. Zo tracht zij door een duidelijke omkadering van de vraag, het 
antwoord van de overste in een bepaalde richting te duwen. Deze komt, logischerwijs, 
overeen met degene die zijzelf aanhangt. Hoewel we dit een aantal maal terugvinden in het 
bronnencorpus, beperken we ons hier tot volgende voorbeelden:  
 

“Monseigneur van Uyten vraagt me u, goede Eerwaarde moeder, het volgende voor te 
stellen. Hij zou moeten eene normaalschool voor jongens maken, en dan als u er mee ’t 

accoord zijn, eerwaarde moeder, dan zou monseigneur die gebouwen overnemen, en daar 
zijn normaalschool maken, dan kunnen onze zusters daar weg. We winnen er alles bij met 
ons zusters daar nu weg te nemen, ze trekken niet meer genoeg om te bestaan. Er wordt 

maar eene zuster meer aangenomen in den dispensaire, om reden dat er bijna geen zieken 
meer zijn. Goede eerwaarde moeder, we zouden heel blij zijn, als u er mee ’t accoord zijt. ’t Is 

een droevig werken daar voor ons, als ge ziet dat met den dag de missie achteruit gaat, en 
geen hoop op beterschap. Lang zullen we het toch niet meer kunnen houden, we hebben al 
het mogelijke gedaan om het op te werken, het gaat niet. Ik vindt dat het eenige en goede 
gelegenheid voor ons is, het voorstel van Monseigeur aan te nemen. Me dunkt dat het de 
goddelijke voorzienigheid is, die het zoo goed regelt, en zoo verliezen we niet veel aaan de 

gebouwen en onze zusters kunnen we het best in onze andere huizen gebruiken.”58 
 

Deze zeer lange passage staat in schril contrast met de vraagstelling van zuster Cyrille, die 
zich – zeker in de eerste fase van haar ambtstermijn, enkel tot de essentie beperkte. Nog 
tweede voorbeeld uit de ‘vroegere’ periode van de correspondentie van Mathilde: 
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“Goede eerwaarde moeder, u schreef van Zuster Elutheria bij de zwarte zusters te laten. Mag 
ik daar rechtuit mijn gedacht over zeggen. Eerwaarde moeder zuster Elutheria is heel goed 

voor de huishoudschool, en ’t zou spijtig zijn moest ze daar weg gaan voor de postulaten aan 
te werven is ze ook goed. Maar om altijd bij zwarte zusters te zijn, en er waarlijk goede 

zusterkens van te maken, denk ik dat zuster Beda beter is, die is zeker godsvruchtiger en 
draagzamer, wint ook heel gemakkelijk het vertrouwen der zwarten, heeft veel meer orde als 
zuster Elutheria, die soms heel slordig is, en zelden op uur en tijd , vooral als ze met iets bezig 

is. Nu, goede eerwaarde moeder, gelijk u het beslist is’t goed.”59 
 
Ook in latere correspondentie lijkt dergelijk sturend gedrag de norm in haar briefwisseling: 
 

Goede eerwaarde moeder, zuster Francesca moet eerst haar stage doen in Stanleyville. Ik 
heb juist zuster Egidia geschreven in ’t geval zuster Francesca daar alleen is, ze bij haar moet 

blijven tot ze gedaan heeft, want daar zoo alleen ’s nachts in dat paviljoen is niet 
aangenaam, vooral voor nieuwelingen die nog niets van Congo kennen. Is dat goed?”60 

 
Toch kan het, met hetzelfde doel voor ogen, soms ook korter: 

 
“Ik ben totaal van het gedacht dat père Hebette, als u eerwaarde moeder er mee ’t accoord 

zijt. Père Hebette zegt dat den oogenblik gekomen is om aan te pakken.”61 
 
Eveneens is het opmerkelijk hoe kritisch zij is voor de mannelijke paters op de post van Buta. 
Als missievicaresse staat zij misschien wel een trapje hoger als de zusters van Berlaar, maar 
zeker niet als de broeders of paters die ook in Buta aanwezig zijn. Volgende krachtige 
formulering is dan ook zeer opmerkelijk. Let bij volgende passage overigens ook op het feit 
dat zelfs “de monseigneur hen vaak veel moet toegeven”, de paters kennen als het ware hun 
plaats niet en hebben geen respect voor het bisschoppelijk gezag. 
 
“Dat de paters liever hebben dat de zuster nog niet komen, komt van den broeder, die nogal 

een breed geweten heeft,en die gaarne van ons centen profiteert. ’t Is alle maanden met 
duizenden dat we moeten betalen en ’t werk gaat niet vooruit. Eenmaal als de zusters daar 

zijn, kan hij niet meer doen lijk hij wil. Daarom ook, eerwaarde moeder, verlangt 
monseigneur dat we zoo spoedig mogelijk naar de Balele gaan. Tegen dien broeder mogen 
we niet teveel zeggen, of ’t is verkeerd, hij heeft als 30 jaar Congo. Monseigneur moet aan 

zijn paters en broeders ook dikwijls veel toegeven.”62 
 
Ze gaat zelfs nog verder en vervalt zo quasi in een soort roddeldiscours: 
 
“Goede eerwaarde moeder, verleden vrijdag bracht pater overste ons het spijtige nieuws dat 

onzen goede monseigneur Van Uytven zijn ontslag gegeven heeft. […]Goede eerwaarde 
moeder, iets voor u alleen, het zijn sommige van zijne paters, die monseigneur het 

onmogelijk maakte en daarom heeft hij zijn ontslag genomen. Het zijn vooral de jongere 
paters, ze konden niet genoeg hun goesting doen. Monseigneur zegde men over eenigen 
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tijd,dat hij niet lang meer bleef: ’t is niet dat ik meer kan, of te oud ben,als ze denken dat we 
het niet goed meer doen moeten ze het zelf maar doen, dan zullen ze weten wat het is. 

Degene die monseigneur zo behandelen, zullen later misschien nog meest op hem denken.”63 
 
Dit is waarschijnlijk te verklaren door het toekomstige effect dat zijn ontslag zal hebben op 
‘haar’ missieposten. Door hun toedoen is de kans reëel dat een minder capabele vicaris in 
zijn plaats komt. Monseigneur Van Uytven was namelijk gekend voor zijn goede relaties met 
de overheid. Hierdoor kreeg hij vaak een aantal voordelen los voor de zusters van Berlaar.  
 
Zuster Mathilde is zelf ook zeer gesteld op de haar toegewezen verantwoordelijkheden. 
Toen bijvoorbeeld zuster Bruno rechtstreeks met de inspecteur van Stanleyville contact 
opnam voor een probleem aangaande haar plaatsing op de post Monga, reageerde zij ietwat 
gefrustreerd. 
 

“Goede eerwaarde moeder, ze [zuster Bruno, sic] heeft rechtstreeks naar den inspecteur 
geschreven, in plaats van eerst naar hier, of naar pére Hebette te schrijven. Zeg eens aan de 
zusters dat ze dat niet meer mogen doen. Ze weten niet wat moeilijkheden ze ons hiermee 

aandoen.”64 
 
Toch is in één van haar brieven te lezen dat zij wat getemperd moest worden in de vrije 
invulling die ze haar eigen rol toekende. Zo werd zij door de moeder overste aangesproken 
op haar kritische zin. Hoewel we niet weten waarover het hier juist gaat, kunnen we er ons 
uit vorig betoog wel iets bij voorstellen. 
 

“Met dank neem ik de opmerking die u me in uwe vorige schrijven gaf aan, ik zal mijn best 
doen omdat niet meer te zeggen of te denken.”65 

 
Hiernaast is ze toch ook in staat om zichzelf te relativeren. Op die manier wordt duidelijk dat 
ze zeer zelfbewust was: 
 

“Goede eerwaarde moeder, me denkt ik hoor zeggen, Zuster Mathilde is een echte zaag, 
maar O Lieve Heerke heeft ons zelf geleerd als hij zegde: vraagt en ge zult verkrijgen, en ’t is 

voor ’t behoud van onze missie.”66 
 
Het is duidelijk mogen worden dat we bij zuster Mathilde een heel ander soort discours 
terugvinden. Enerzijds zijn haar brieven veel luchtiger en makkelijker leesbaar. Anderzijds 
worden deze fait d’hivers gecombineerd met passages waarin zij duidelijk haar eigen mening 
uit de doeken doet. Haar vraagstelling ten opzichte van de algemeen overste is vaak sturend, 
waardoor ze deze laatste tracht te overhalen om steeds haar mening te volgen. Men kan dus 
zeggen dat, zeker in vergelijking met zuster Cyrille, zij veel zelfbewuster en krachtdadiger 
haar rol als missievicaresse invult.  
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F. Zuster Hubertine 

 
Hoewel de tien overgeleverde brieven van zuster Hubertine slechts een zeer korte periode 
beslagen (tussen 15 januari 1919 en 22 maart 1920), kunnen ze ons toch helpen bij onze 
vraagstelling. Door dit korte tijdsbestek zouden namelijk de factor ‘chronologie’ wat beter 
onder de loep kunnen nemen. Speelde het evoluerende tijdskader een grote rol of zijn het 
eerder specifieke gebeurtenissen die een stijgend zelfbewustzijn in de hand werken? 
 
Net zoals bij zuster Cyrille zijn we niet geïnformeerd zijn over het beroep van haar vader. Het 
is dus gissen naar de maatschappelijke klasse waartoe zij behoorde. Hiernaast kunnen we uit 
het professieregister ook besluiten dat zij over geen enkel diploma beschikte. Als we dit in 
contrast plaatsen met de andere zusters, zal dit ons dus mogelijk iets kunnen zeggen over de 
factor ‘educatie’.   
 
Opmerkelijk, maar jammer genoeg niet toepasbaar op onze analyse, is het feit dat zuster 
Hubertine omstreeks 1925 tot plaatselijke overste van Wadsa werd aangesteld, maar later – 
met haar overplaatsing naar Zobia, deze functie ginds niet meer kon vervullen. We zien dus 
eigenlijk een inkrimping van haar verantwoordelijkheden. Welke haar taken daar waren, is 
niet geweten. Hoewel deze these een zeer interessante onderzoekspiste was geweest, was 
het niet mogelijk deze te onderzoeken. Zij verliet Wadsa namelijk pas omstreeks 1926, maar 
haar meest recente, althans overgeleverde, brief dateert van 1920.  
 
Zuster Hubertine, die op het moment van haar schrijven dus steeds in de positie van een 
‘gewone’ missiezuster zat, blijkt zich heel erg bewust van haar ondergeschikte status. Ze stelt 
zich doorheen al haar briefwisseling dan ook zeer onderdanig op, zowel ten opzichte van 
moeder overste als ten opzichte van de mannelijke verantwoordelijken van de streek. 
Hiernaast waren haar brieven ook voornamelijk informatief – onderhoudend. Écht 
opmerkelijke statements vinden we er dus zeker niet in terug.   
Het bewustzijn van haar onderdanige status mag duidelijk worden door volgende citaten: 
 
“Hoe dikwijls heb ik gezegd en gedacht als er spraak was van verandering, konden we maar 
naar eerwaarde moeder schrijven, haar raad vragen. Wij hopen toch wel dat u tevreden zult 
zijn en hebben maar gedaan hetgeen Monseigneur Van Schooten ons zegde. In Gombari was 
niet veel toekomst voor de missie, wij hadden er een dertigtal meisjes waarvan al veel grote 

bij waren die gereed waren om te trouwen; dan bleven wij nog met enige kleintjes over. 
Monseigneur schreef ons dat wij de kinderen naar Amadi moeten zenden en naar Watsa – 

berg moesten vertrekken. Wij hebben maar blindelings gehoorzaamd. […]nu de oorlog uit is, 
wat zijn wij toch blij dat wij weer zullen kunnen schrijven; en raad en daad zullen kunnen 

vragen”67 
 

Of zoals ze verder stelt: 
 

“Goede eerweerde moeder, wij wachten waarlijk met ongeduld een brief van u af, wij zitten 
er waarlijk mee in dat wij uwen raad niet hebben, en niet weten hoe u alles zou willen.”68 

 
                                                           
67

 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 15 januari 1919. 
68

 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 8 april 1919. 



150 
 

Uit deze laatste passage mag duidelijk worden dat zuster Hubertine heel erg begaan was 
met de mening van de algemeen overste. Haar raad bleek voor de zuster van groot belang, 
waardoor zij indirect haar ondergeschikte positie tegenover moeder overste duidelijk maakt. 
 
“Dan besloot Monseigneur Van Schooten de kinderen naar Amadi te sturen, en wij moesten 

naar de goudmijnen gaan, om ons met het hospitaal bezig te houden. Wij kwamen in Wadsa-
berg aan den 14 – 12 – 1917. Aanstonds kunnen wij ons bezig houden met zieken te 

verzorgen.”69 
 
We willen bij dit citaat voornamelijk wijzen op het beginwoord van de laatste zin: 
‘aanstonds’. Hieruit mag blijken dat zij deze beslissing van de mannelijke overste niet in 
vraag stelden en meteen begonnen met de hun opgelegde nieuwe taak, ook al bevond deze 
zich in een nieuwe missiepost.  
 
Hiernaast verwoord zij haar eigen mening ook steeds zeer voorzichtig, hetgeen de reeds 
gestelde these kan bevestigen:  
 
“Hier onze overste P. Van Schingen zou ons gaarne als zusters van Ibembo met een contract 
met den staat aangaan, tot hiertoe is dit nog niet. We zouden liefst hebben en wij denken 

ook dat dit onze goede eerwaarde moeder met den staat moet regelen”70 
 

Door dergelijke verwoording tracht zij de mening van de overste niet te veranderen, dit in 
tegenstelling tot reeds aangehaalde citaten van zuster Mathilde. Hetzelfde lijkt aan 
trouwens aan de hand bij volgend citaat, waarin onderhuids toch wel een duidelijk verlangen 
schuilgaat. 
 

“Goede eerweerde moeder, een zaak doet ons dikwijls verlangen, om eens weder naar ons 
geliefkoost Berlaer te mogen wederkeeren, om ons nieuwe krachten naar ziel en lichaam te 

kome putten, bijzonder naar de ziel zou het ons veel goed doen, wij stellen het beiden anders 
nog goed, goddank.”71 

 

Ook door de grammaticale constructie van de indirecte vraagstelling, tracht zij in volgend 
citaat uiterst voorzichtig duidelijk te maken dat zij zo snel mogelijk een brief van de overste 
hoopt te mogen ontvangen. Door deze formulering komt echter opnieuw het onderliggende 
respect naar boven.  
 

“Alle dagen zeggen wij tegen elkander, wanneer zullen wij een brief van onze goede 
eerwaarde moeder krijgen?”72 
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Of nog:  

 
Nu geloof ik dat ik alle inlichtingen wel geschreven heb, voor het ministerie we weten toch 

niets meer, als er nog iets zou zijn, dat u gaarna zoudt weten, schrijf maar gauw, wij 
verlangen niets meer als dat alles maar in orde komt, voor het welzijn van ons geliefkoost 

Berlaer.73 
 

Tot slot valt ook op dat zij een groot respect heeft voor de mannelijke paters op de 
missiepost van Wadsa. Het gaat hierbij in essentie dus niet om mannelijke oversten, maar 
paters die op dezelfde hiërarchische trap stonden. Dat dit niet vanzelfsprekend is, mag 
blijken uit de correspondentie van zuster Willebrorde (zie infra).74  
 

“Onze goede pater van Calven is den 24ste juli 1919 ook naar de eeuwigheid getrokken wij 
betreuren zijn afsterven diep het was zo eene goede missionaris hij offerde zijn leven 

heellegansch op voor het heil der arme zwarten hij zal voor zeker met geen leedige handen 
bij onze lieve heer verschenen zijn.”75 

 
Hoewel zij reeds zeer vroeg in de mogelijkheid was om de heersende gendernormen te 
doorbreken – zo kon zij bijvoorbeeld dikwijls ‘het doopsel in nood’ toedienen, vinden we dit 
niet weerspiegelt in een stijgend zelfbewustzijn doorheen haar briefwisseling. 76 We zien 
namelijk dat de briefwisseling van zuster Hubertine voornamelijk neutraal - informerend is. 
Hierin doet zij eigenlijk nooit haar eigen mening uit de doeken, doet zij geen opmerkelijke 
uitspraken en plaatst zij zichzelf steevast in een ondergeschikte positie ten opzichte van de 
algemeen overste of de mannelijke gezagsdragers. Welke de rol is van haar gebrek aan 
diploma’s is onduidelijk. 
 

G. Zuster Willebrorde 

 
De laatste van vier zusters wiens briefwisseling we zullen analyseren is zuster Willebrorde. 
Zij was afkomstig uit een landbouwersgezin nabij Kasterlee, waardoor we haar 
maatschappelijke positie dus ook binnen de agrarische sector mogen plaatsen. Haar oudste 
van 14 brieven dateert van 8 december 1919, haar meest recente van 25 januari 1946. In 
1921 behaalde zij het diploma voor Tropische Geneeskunde tijdens één van haar 
vakantieperioden in België. Dit kan een interessante input aan het onderzoek geven. Zo 
kunnen we de brieven vóór de uitreiking ervan in contrast plaatsen met die van erna en zo 
dus de waarde van een dergelijk diploma bepalen.     
Uit de fichesteekkaart in bijlage kunnen we afleiden dat zuster Willebrorde zich voornamelijk 
bezighield met de ziekenverpleging. Dit deed ze zowel in Monga als Bondo. Later zou ze ook 
nog instaan voor het huishoudelijk werk. 
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Uit de algemene correspondentie van zuster Willebrorde mag blijken dat zij, net zoals 
Hubertine, zeer goed op de hoogte is van haar eigen ondergeschikte positie. Hierbij valt op 
dat, zeker in haar eerste brieven, doet wat er van haar verwacht wordt zonder deze zaken in 
vraag te stellen. 
 

“Men is hier zeer verwonderd dat er zusters van den staat opkomen en dat word op ons 
uitgewerkt. Wij weten van niets en kunnen dan niet beter doen dan stillekens zwijgen en 

afwachten wat er zal gebeuren.” 77 
 
We kunnen eveneens vaststellen dat zij zeer goed haar eigen plaats kent, ondanks het feit 
dat zij soms afwijkende ideeën heeft, houdt deze voor zichzelf om niet in de problemen te 
komen: 

 
“Zijnen opvolger is reeds aangeduid; de paters zijn van zijne handelwijze ook niet tevreden. 

Wij trachten er ons tusschen uit  te trekken zooveel mogelijk, en wij verlangen dat zij hunnen 
moeilijkheden zelf onder hun houden; maar wij worden er altijd tusschen getrokken omdat 
wij zoolang ondereen gezeten hebben. Men zegt ons (zwijgen als men moet spreken is een 
vreemde zonde) het is hier nen boel dat men waarlijk niet weet wat doen voor ’t best.”78 

 
Hier geldt de mening van de algemeen overste vaak als haar leidraad. 79 Deze ingesteldheid 
heeft zij echter minder tegenover haar mannelijke collega’s van Amadis. Hoewel we de 
problemen op deze post reeds aangeraakt hebben, willen we hier kort nog eens volgende 
twee citaten aanhalen.  
 

“Wat zal het beter gaan als elk op zijn eigen is, wanneer men kan vrij beschikken over de 
kinderen en onze werken.”80 

 
“Eerwaarde moeder, nu zitten hier weer met pater Demeyer altijd nog ondereen, 

oneenigheden grooter dan ooit. Hij wil bij ons niet meer komen, in ziekte of sterfgevallen van 
kinderen moet ik maar mijn plan trekken. Opmerkingen over de keuken meer dan ooit.”81 

 
Deze onenigheden zetten haar zelf aan om stappen te ondernemen die eigenlijk niet door 
haar mogen genomen worden:  
 

“Eerwaarde moeder de zaken zijn in Amadis nog altijd op dezelfde voet, ik heb reeds twee 
maal geschreven naar monseigneur dat u vurig verlangt aan alles seffens ondereen uit te 

doen.”82 
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Deze ongemakkelijke relatie met de paters van Amadis, zal zij echter meenemen naar de 
volgende post waar zij actief is. Zo stelt zij zich omstreeks 1924 omwille van haar anciënniteit 
wat autoritairder op ten opzichte van de nieuwe paters die in deze periode zijn toegekomen 
in Bondo: “Wij zijn bij nieuwe missionarissen die nog veel zullen leeren met den tijd.”83  
 
Later, na haar aanstelling als overste van Bondo, zal zij zich ook actief inzetten ginds om een 
contract met paters te bekomen. Voornamelijk de standvastige mening die zij hierover heeft, 
vinden we ook terug in haar brieven: 
 

“Hij [de overste van Bondo, Sic] vind het een beetje belachelijk dat kontrakt. Wij vinden het 
niet belachelijk, maar wel noodig. De omstandigheden zijn juist gelijk vroeger en als er geene 

overeenkomst is, zullen de moeilijkheden volgen juist gelijk eertijds.”84 
 
Toch blijkt dat zij een stevige portie zelfkennis heeft en zichzelf op bepaalde momenten kan 
wegcijferen om de algemene vrede op de missiepost te bewaren. Op deze manier kon zij 
blijkbaar ook heel wat invloed op monseigneur Van Uytven uitoefenen: 
 
“ ’t Gebeurd wel dat zuster Armelle die nog al oploopend van karakter is ’n keer uitvalt tegen 

eene of andere zuster soms ook tegen mij. Ik heb ondervonden dat het best is wat toe te 
geven dan is zij spoedig bedaard. Zij gaat ook gemakkelijk overdragen aan monseigneur wat 

zij denkt dat verkeerd te zijn van Paters en zusters! Ik kan dat seffens merken aan 
monseigneur. Het zijn soms kleinigheden, en kan gemakkelijk gissen waarover het gaat. Als 
het over de zusters gaat tracht ik monseigneur goed in te lichten over de oneenigheid die er 
geweest is. Dan moet hij bekennen dat het allemaal kleinigheden zijn die in de beste huizen 

voorkomen.”85 
 
Hoewel uit de eerste correspondentie van zuster Hubertine mag blijken dat zij zich zeer 
nederig opstelt, lijkt zij omwille van een aantal gebeurtenissen op de missiepost van Amadis 
steeds meer voor zichzelf op te komen. De aangehaalde voorbeelden in verband met de 
scheiding tussen zusters en paters mogen dit illustreren. Hiernaast valt ook op dat zij, eens 
zij in haar positie van ‘overste van Bondo’ zit, meer haar eigen mening durft ventileren. Door 
haar manier van omgaan met problemen – waarbij zij haar eigen persoonlijkheid soms op de 
achtergrond plaatste, bewerkstelligt ze zowel de ‘goede vrede’ van de post als een zekere 
invloed op monseigneur Van Uytven. 
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H. Monseigneur Derikx. 

 
Hoewel we er reeds op hebben gewezen dat een sluitende vergelijking tussen zusters en 
mannelijke missionarissen niet helemaal mogelijk is, willen we bij aanvang van deze analyse 
hier toch nog eens op wijzen. Door de verschillende hiërarchische positie tussen de zusters 
en de apostolisch prefect of vicaris – afhankelijk van de status van het kerkelijke ressort, 
kunnen we mogelijk een vertekend beeld krijgen. Hoe dan ook lieten de archiefstukken ons 
geen andere analyse toe en een simpelweg negeren van hun mannelijke missiecollega’s zou 
afbreuk doen aan een genderanalyse. Hiervoor opteren we er toch voor, met de zojuist 
geformuleerde mogelijkheid tot vertekening in het achterhoofd, de oefening toch te maken. 
Door deze bronkritische ingesteldheid heffen we een deel van dit probleem op. 
 
Monseigneur Leo Derickx werd in 1901 aangesteld als apostolisch prefect van Uéle. Later, 
met de opsplitsing van het prefectuur werd hij bevoegd voor West-Uéle. Hiernaast was hij 
ook nog overste van de missiepost Buta. Zijn correspondentie bevindt zich voornamelijk de 
vroegste periode van de Berlaarse missiegeschiedenis. De oudste valt te dateren rond 22 
juni 1911, de meest recente omstreeks 12 juni 1923. Bij de korte missiegeschiedenis van 
Berlaar haalden we overigens reeds aan dat monseigneur Derikx zeer kritisch stond 
tegenover het apostolaat van vrouwelijke religieuzen in zijn prefectuur. Met dit in het 
achterhoofd moeten we dan ook zijn brieven gaan lezen.   
 
Wat meteen opvalt in zijn briefwisseling is het benadrukken van zijn eigen machtspositie. 
Hierbij plaatst hij zichzelf duidelijk tegenover het gezag van moeder overste. Zo benadrukt 
hij een aantal maal heel sterk dat zijn gezag primeert op dat van haar.  
 

“Gij moogt niet vergeten dat uwe beloften van gehoorzaamheid slechts geldt voor zoo veel 
het de geestelijke overheid aanneemt: in andere woorden, gij hangt als kloosterling meer af 
van den bisschop van Mechelen als van uwe eerwaarde moeder. Doch zoohaast gij in Congo 

zijt, heeft de apostolisch prefekt van Uele hetzelfde gezag over u als zijne eminentie.”86 
  
“Zoolang gij in mijne prefektuur verblijft aan mij onderworpen blijft, juist in der mate dat uwe 

zusters in België onderhoorig zijn aan den aartsbisschop van Mechelen.”87 
 
Hiernaast wil hij zich ook profileren als een waar raadsman, een vaderfiguur voor de overste:  
 

Ik raad u dus aan van aan minister Tranck te spreken als volgt: mijne zusters zullen in Buta 
slechts uwe ziekendiensters bijstaan, desnoods vervangen,in geval van ziekte of gedwongen 

afwezigheid. Zouden zij niet de twee eerste klassen der lagere school mogen geven? 
Hij heeft het zelf voorgesteld en hij zal het u dus niet weigeren.88 
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Hierbij moeten we echter opmerken dat hij zich niet alleen bewust is van de grenzen van de 
macht van moeder overste, maar ook van hemzelf. Het lijkt er dan ook meer op dat hij een 
persoon is die strikt de regelgeving tracht na te leven. Zo zou hij ook nooit zelf zaken 
besluiten die normaliter in dialoog met Berlaar moeten gebeuren. Zijn woordkeuze, die op 
dat vlak een soort gelijkwaardigheid laat uitstralen, is hierbij tekenend. De meest in het oog 
springende zijn onderlijnd:   
 

“In alle geval zullen wij niet beginnen te bouwen vooraleer Berlaar er mede tevreden is.” 89 
 
“Ik meen nog bij te moeten voegen dat ik geenszins beweer het recht te bezitten u tegen wil 
en dank naar Buta te roepen, zoiets moet altijd in der minne gaan, zooals het ook in België 

gebeurt.”90 
 
“In antwoord op uwen brief, laat ik u weten dat, volgens het kerkelijk recht, niet ik, maar gij 
alleen beschikt over uwe zusters, dat gij ze plaatst en verplaatst, overste aanstalt, of afzet, 

zooals gij het goed oordeelt. Doch daartoe is vereischt dat het convent eerst is opgericht met 
goedkeuring van den kardinaal prefect der propaganda, en van den ordinaris der plaats.”91 

 
Ten opzichte van de ‘gewone’ zusters zien we echter een heel soort discours. Tegenover hen 
is hij veel strenger en wil hij zichzelf duidelijk profileren als hun meerdere. Volgende 
passage, geschreven aan een onbekende zuster duidt dit treffend. Het geheel wordt 
versterkt door het gebruik van het woord ‘stellig’:  
 
“Welnu ik verbied u stellig, en aan al uwe zusters van hetzij om welke reden alleen te zijn, op 

reis, of in tegenwoordigheid van blanken.”92 
 
Hetzelfde doet hij ook indirect, via moeder overste. Hierbij valt weer het verschil in 
woordkeuze op. De vraagstelling “mag ik u eenen raad geven?”, staat zo in schril contrast 
met de sterke connotatie van het werkwoord ‘verbieden: ’ 
 
“Mag ik u eenen raad geven? Verbied uwe zuster te koken voor de paters en gebied hen van 

nooit alleen met een blanke te spreken, ten zij om de biecht te spreken. 
Doch zorg bijzonder van geen gebruik te maken van mijnen naam.”93 

 
In het algemeen valt ook nog de archaïsche taal op die monseigneur Derikx doorheen zijn 
brieven gebruikt. Hierbij wil hij voornamelijk bekomen dat alle regels en 
bevoegdheidsverdelingen strikt worden nageleefd. Hij kent de grenzen van zijn eigen macht 
en die van een ander. Hij lijkt zich aan deze machtsverdeling te willen houden.  
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I. Monseigneur Van Uytven 

 
Monseigneur Van Uytven werd op 6 mei 1924 aangesteld als apostolisch vicaris van West-
Uéle, waarmee hij dus monseigneur Leo Derikx opvolgde. Door deze functie primeerde zijn 
gezag op dat van moeder overste – en dus zeker op dit van de andere missiezusters. In de 
missionaire context gold dit ook voor aangelegenheden die normaal exclusief aan de 
congregatie toekwamen, zoals verplaatsingen van zusters of besluiten aangaande nieuwe 
stichtingen.94 De oudste brief die we van zijn hand ter beschikking hebben, dateert van 10 
juni 1924, de meest recente van 22 oktober 1950. We zien dus reeds kort na zijn aanstelling 
briefwisseling met de congregatie ontstaan.  
 
Wat meteen opvalt in zijn brieven, is de onderliggende toon die danig verschilt van deze van 
de zusters. Zo wil de vicaris zich duidelijk profileren als de ‘raadsman’ van moeder overste. 
Hierin staat vaak ook zijn eigen (machtigere) positie centraal, tezamen met het netwerk 
waarover hij beschikt. Een aantal voorbeelden: 

 
‘Ik ging naar Brussel en ontmoete daar den heer Van Hove, directeur op het ministerie van 

koloniën voor inlandsche belangen. Ik sprak hem over het bouwen van een internaat in Buta 
voor Europese kinderen. Hij wist nog niet van de zaak, maar verwacht dat het wel moeilijk 

kan zijn daartoe vergunning en toelating te krijgen. Hij verwacht eerwaarde zuster Mathilda, 
vicarisse om daar verder over te praten. Ik acht het nuttig dat zij niet langer wachte om naar 

Brussel te gaan, ’t is de tijd wellicht deze week.’95 
 

Zo was hij het die de directeur aansprak, en niet omgekeerd, over een zaak waarvan hij 
reeds op de hoogte was maar de directeur nog niet. Hij raadt, na zijn gesprek met deze man, 
ook meteen aan om zo snel mogelijk langs te gaan. Een soortgelijke vermelding vinden we in 
één van zijn latere brieven: 
 

“Ik zag en sprak te Brussel den heer Baron Kerwijn en den heer minister der koloniën. 
De zusters zullen 10 000 franken krijgen als hulpgoed voor hunne reis: dat maakt voor elke de 

groote helft der reiskosten. […] Naar Rome schrijf ik vandaag.”96 
 
Hierbij maakt hij opnieuw melding van zijn uitgebreid netwerk en van zijn verworvenheden. 
Hoewel de vermelding naar de subsidie voor het reizen onschuldig lijkt, is ze dat niet. De 
zusters hadden hier zelf namelijk meermaals (maar zonder resultaat) achter gevraagd.  
In lijn hiermee plaatst hij zijn eigen verworvenheden ook steeds centraal. Zo maken we 
melding van volgend citaat, waarbij opvalt dat eens hij hoort dat de bouw van een nieuwe 
post op til is, hij meteen de handelingen hieromtrent overneemt.  
 

“Zoo ’n goei nieuws had ik wel heel gaarne rechtstreeks van u vernomen! 
Ziehier hoe ik praktisch reeds gevolg gaf aan het nieuwe voorstel. Werkvolk is reeds besteld 

door de commisaire de district om uw huis te gaan bouwen in Lolo, op de plaats die ik 
vroeger voorloopig daar voor bepaalde.”97 
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Op een soortgelijke hoogte kunnen we volgend citaat plaatsen, waarbij het duidelijk mag zijn 
dat zijn gezag primeert op dat van moeder overste. Zo had hij namelijk de mogelijkheid om 
zijn telegram alsnog niet te verzenden en het gehele plan af te blazen, hetgeen hij dus niet 
doet.  
 
“Ik ben zaterdagavond te Buta aangekomen en vond daar eene brief van eerwaarde moeder 

algemeen overste van Berlaer… die herhaalt dat er geene zusters kunnen komen, dat Lolo 
niet kan beginnen enz. mijn telegram is toch weg: zusters Watsa zijn te Lolo, en wachten tot 

einde april op plaatsvervangers.”98 
 
Later, vanaf de groeiende centrale rol van de missievicaresse, merken we dat hij zijn eigen 
positie - en die van de andere oversten op de missiepost, goed tracht te omschrijven. Op die 
manier krijgen we het gevoel dat hij zijn eigen positie tracht veilig te stellen in een 
evoluerend klimaat van toegenomen vrouwelijke verantwoordelijkheden. 99  
 
In zijn oudste correspondentie valt ook de zeer sterke verwoording ten opzichte van moeder 
overste op. Let bij volgende verwijzing zo bijvoorbeeld op de twee uitroeptekens, alsook de 
woordengroep ‘voor den zooveelsten keer’. 
 

“De zusters van Zobia stellen het wel en ijveren met schoone volharding. Doch er zijn er 
slechts twee!! Zeer eerwaarde moeder overste, voor den zooveelsten keer vraag ik u 

dringend om hulp. Schaf een paar huizen af, als het moet, in België, waar veel ander volk 
genoeg is, maar dood uwe zusters niet in Kongo! […]Zeg mij niet enkel dat wij veel moeten 
bidden om menigvuldige postulanten – onze lieve heer heeft zoo gaarne dat wij zeker ook 

wat doen.”100 
 

Diezelfde, strenge – onderwijzende toon vinden we terug in verslagen van conferenties 
waarmee hij de zusters onderhield. Hierbij tracht hij zich van de ‘onwetende zusters’ te 
distantiëren en zichzelf te profileren als de beheerser van de waarheid. In de latere 
varianten van deze conferenties merken we dat hij een eerder belerende toon aanslaat, 
waarbij hij onder andere gebruik maakt van Bijbelse referenties.101 Een voorbeeld uit een 
oudere conferentie: 
 
“Zusters moeten ondereen en met de overste openhartig zijn in alles, zij moeten het hart op 
de tong hebben, en van elkander weten hoe ver en hoe dicht ge bij elkander staan. Niets is 

zoo uit den booze als mistrouwen en geslotenheid, als het verkroppen van eewig leed, als het 
verbergen van zijne ware gevoelens. Dan wordt er toch geklapt en gepraat maar achter den 
rug, in geheimenissen, in inwendige opstand, bij degene die er niets kunnen aan verhelpen, 
en dit gepraat is aanstekelijk en doet veel kwaad. Ik heb er onzeglijk veel spijt over Wie had 

nu gelijk? Eigenlijk niemand omdat gij tot geen vergelijk zijt gekomen. Uit gewetens en 
ambtsplicht heb ik allen en ieder aanhoord in het bijzonder.”102 
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“Elke zuster doe haar werk: dat werk dat door de gehoorzaamheid is opgelegd – ook al deed 
men liever en misschien beter, iets anders. […] Weest openhartig tegenover elkander, en 

vooral tegenover de overste – gaat, voor alles, langs de plaatselijke overste om, ook al heeft 
zuster Vicaresse dit of dat toegelaten. De betrekkingen met de missie moeten hulpvaardig 

zijn, zonder aanmerking van personen.”103 
 

Toch merken we naar het einde van zijn ambtstermijn een veranderend soort discours. Zo 
stelt hij zich, in vergelijking met voorheen, wat respectvoller ten opzichte van de zusters en 
moeder overste op. 104 Als reden kunnen we hier – zoals reeds gesteld, mogelijk het 
evoluerende tijdskader aanhalen waarin de vrouwelijke religieuzen meer 
verantwoordelijkheden konden verwerven. 
   

J. Monseigneur Blessing 

 
Zoals reeds gesteld hebben we over Monseigneur Blessing bijzonder weinig informatie. De 
enige echt bruikbare gegevens voor analyse is de vaststelling dat hij tussen 1930 en 1955 
eerst apostolisch prefect en later vicaris van Oost-Uele was. Opnieuw hebben we dus te 
maken met een mannelijke missionaris die in essentie veel hoger op de hiërarchische ladder 
stond dan de moeder overste of de andere zusters uit zijn prefectuur. Zijn briefwisseling 
bevindt zich chronologisch zowat in het midden van de onderzochte periode, tussen 30 
november 1932 en 3 februari 1950. Hierbij situeren de meeste zich wel in de jaren ’30. 
 
In schril contrast met de correspondentie van monseigneur Van Uytven valt op dat vicaris 
Blessing zich veel nederiger opstelde dan de eerstgenoemde. Zo is zijn manier van 
vraagstelling, hoewel ze beiden in essentie hetzelfde wilden bekomen, veel zachter en 
minder sterk:  
 

“Zoudt u mij in deze moeilijke omstandigheden niet ter hulpe willen komen? En ik zeg ’t u 
zonder overdrijving: alleen spoedige hulp kan afdoende helpen.”105 

 
“Zou ik u mogen herinneren aan uw belofte om ook dezen post van eerwaarde zusters te 

willen voorzien? Het beloofd een bloeiende post te zullen worden, en de post zelf ligt niet in 
een centrum van blanken, de hoofdpost van Colomines ligt op 10 km afstand.”106 

 
Op eenzelfde manier plaatst hij zichzelf ook minder op het voorplan. Hij tracht zo 
bijvoorbeeld de missievicaresse bij vele zijn beslissingen te betrekken: 

 
“Maar het is een allerschoonst werk, en zeer verdienstelijk voor het zielenheil. Moeder Cyrille 

heeft mij goeden moed gegeven ik hoop dat ik een bevestigend antwoord van u zal mogen 
ontvangen.”107 
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“Aanstaande maandag verwachten wij zuster Cyrille hier in Bondo, en dan zal het vertrek wel 
spoedig worden geregeld.”108 

 
Ook bij zijn aanbevelingen merken we een minder streng taalgebruik. Zo lezen we in volgend 
citaat de woorden ‘wellicht is het beter…’, een woordengroep dewelke we niet terugvinden 
in brieven uit dezelfde periode van Monseigneur Van Uytven.  

 
“Zou het niet mogelijk zijn dat u ook een zuster Vicarisse benoemd in Bondo, onafhankelijk 

van de zuster Vicarisse van Buta. […]Wellicht is het beter voor den loop van de zaken, 
gemakkelijker voor het bestuur, gemakkelijker voor de zusters zelf, gemakkelijker voor 

eventuele verplaatsingen, van post naar post of van het een vicariaat naar het ander. Met dit 
voorstel hebben wij niets anders op het oog dan het heil der congregatie en der missie.”109 

 
Ook in zijn latere brieven blijft hij zijn stellingen minder expliciet formuleren.  

 
“[…]en ik geloof ook niet dat zuster Armella daarvoor zal kunnen dienen. Het meest geschikt 
lijkt me nog zuster Evrada, die de zusterkens geheel en al kent, haar begrijpt, en er zeer goed 

mee kan omgaan. Maar dan zou zuster Evrada hulp in haar school moeten ontvangen… Ik 
laat dit verder gaarne aan u over met alle vertrouwen.”110 

 
Hiernaast blijkt ook, in lijn van het voorgaande, dat monseigneur heel wat meer respect had 
voor moeder overste, of dit toch alleszins duidelijker ventileerde, dan monseigneur Van 
Uytven. Hiervan zijn een heel aantal voorbeelden te vinden.  
 
“Bij het naderende nieuwe jaar 1933 is het mij een vreugde u een gelukkig en zalig Nieuwjaar 

toe te wenschen. Ik doe dit des te liever, omdat wij zooveel hulp en toewijding mogen 
ondervinden van uwe goede zusters in Bondo en in Monga. God zegene daarom des te meer 
uwe schoone congregatie, die zooveel en zoo vruchtbaar medewerkt aan de uitbreiding van 

Christus’ rijk in Congo.”111 
 
“Te midden van al die feesten, en van de hooge bezoeken aan Bondo, vergaten wij een heel 

bijzonderen datum, namelijk dien van uw gouden professie-jubilé. Wilt u ons 
verontschuldigen.”112 

 
“En ten slotte blijf ik u zeer dankbaar dat ik steeds zoo welkom in Berlaar was,en daar met 

zoveel liefde werd ontvangen. De schone foto’s van Berlaar werden en worden door iedereen 
bewonderd, vooral de foto waar de eerwaarde moeder opstaat met Monseigneur. 113” 

 
Tot slot mag komt ook nog de vertrouwensband tussen hem en de zusters zeer duidelijk aan 
de oppervlakte. Zo slaagt hij erin zuster Delphine meteen op haar gemak te stellen en weten 
alle zusters wat ze aan deze overste hebben.114 
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 “gelijk een eerwaarde zuster overste getuigde: monseigneur kent ons allemaal. Regelmatig 
heb ik uw zusters kunnen bezoeken, en ook zij konden mij spreken wanneer zij wilden”115 

 
Uit alle voorgaande voorbeelden mogen er dan ook van uitgaan dat deze man zich niet 
autoritair opstelde ten opzichte van de zusters. Hij slaagde er door zijn wederzijds respect in 
om een vertrouwensband met de zusters op te bouwen. Hoewel hij omwille van zijn functie 
meer macht had dan de zusters, zien we dit niet aan de oppervlakte komen in zijn 
taalgebruik, dit in schril contrast met de twee vorige besproken oversten. 
 

K. Besluit 
 
Uit al de voorgaande analyses is duidelijk mogen worden dat de vraag of we nu tussen 1910 
en 1960 een stijgend zelfbewustzijn zien opduiken bij een aantal zusters van Berlaar, niet zo 
simpel te beantwoorden is. Hiervoor zijn een aantal redenen. 
 
Ten eerste bepaalde het bronnencorpus in grote mate (de beperkingen van) het onderzoek. 
Hoewel we er reeds hebben op gewezen dat we zowat alle bronnen uit het archief hebben 
trachten te betrekken in ons onderzoek, waren er slechts van vier zusters voldoende 
overgeleverd om een lange termijn analyse te kunnen opzetten. Hierdoor konden enkel zij 
dienen voor de uiteenzetting. Hun brieven waren overigens slechts grofweg te dateren 
tussen 1919 en 1952. Brieven van voor de pauselijke brief ‘Maximum illud’ konden op die 
manier niet betrokken worden op het onderzoek.  
 
Ten tweede, en eigenlijk onlosmakelijk in verband met de vorige bevinding, zien we dat het 
betrekken van de factor ‘klasse’ in het onderzoek wat tegenviel. Jammer genoeg waren 
namelijk net de gegevens van twee van de vier bestudeerde zusters niet opgenomen in het 
professieregister. De overige twee bleken dan ook nog uit de zelfde sociale klasse, de 
agrarische sector, afkomstig te zijn. Hoewel we op het vlak van diploma’s we dan weer meer 
geluk hadden: twee zusters (Cyrille en Mathilde) bezaten minsten één diploma alvorens naar 
Congo te vertrekken, één zuster verwierf een diploma gedurende haar missieapostolaat 
(Willebrorde) en een andere bezat helemaal geen diploma (zuster Hubertine), bleken we ook 
hier geen  sluitende conclusies uit te kunnen trekken.      
 
Niettegenstaande deze beperkingen, zijn we er toch in geslaagd een aantal bevindingen uit 
onze bronnen te filteren. Zo bleek de mate waarin de zusters hun eigen mening durfden 
ventileren, af te hangen van hun functie, hun persoonlijke karakter en de tijdspanne waarin 
zij hun missieapostolaat vorm gaven. 
Zuster Cyrille bleek in de eerste fase moeite te hebben met haar aanstelling als 
missievicaresse, ook lijkt het erop dat zij zichzelf in deze periode wegcijfert. Midden jaren ’20 
wordt het discours in haar briefwisseling echter explicieter en krachtiger. Het lijkt er dus op 
dat zij doorheen haar ambt zelfbewuster wordt en haar eigen mening meer durft duidelijk te 
maken.   
Zuster Mathilde heeft reeds bij aanvang een sterk discours. Door haar sturende vraagstelling 
tracht zij de haar toegewezen rol van vicaresse vrijer te omschrijven. Hierbij valt op dat zij 
reeds bij aanvang zelfbewuster en krachtdadiger was dan zuster Cyrille. Hierbij speelt 
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waarschijnlijk de chronologie in haar voordeel: haar correspondentie valt vrij recent te 
dateren, voornamelijk na de jaren ’40. Ook haar persoonlijk karakter zal hierin meespelen.   
In zuster Hubertines correspondentie vinden we voornamelijk haar ondergeschikte positie 
terug. Aangezien zij slechts een ‘gewone’ zuster is, stelt zij de overste niet in vraag en doet zij 
wat van haar verwacht wordt. Zij lijkt dus het minst geneigd om haar positie zelf in te vullen.  
De casus van zuster Willebrorde laat duidelijk zien hoe enerzijds bepaalde gebeurtenissen 
iemands zelfbewustzijn kunnen beïnvloeden: door de problemen met de paters wordt haar 
discours krachtiger en komt zij meer voor haarzelf en haar medezusters op. Anderzijds zien 
we ook dat iemands positie een rol speelde: eens zij werd aangesteld als overste van Bondo 
wijzigde haar discours. Zo werd zij in vergelijking met voorheen een heel stuk mondiger en 
meer autonoom.   
Met betrekking tot de factor ras hebben we vrij eenduidig kunnen besluiten dat deze vooral 
in het voordeel van de zusters werkte: zij voelden zich duidelijk superieur ten opzichte van 
de Congolese cultuur.  
 
Uit de correspondentie van de mannelijke oversten was voornamelijk af te leiden wat hun 
houding was tegenover, en hun verhouding met de algemeen overste en de missiezusters. 
Zo zien we dat monseigneur Derikx en Van Uytven zich zeer autoritair opstelden ten opzichte 
van de zusters. Hierbij benadrukten ze voornamelijk hun eigen machtspositie en 
verworvenheden. Monseigneur Blessing daarentegen beschouwde hen quasi als gelijken en 
handelde dan ook steeds met overleg. Zo lijkt ook hier dus de factor ‘persoonlijk karakter’ 
mee te spelen, aangezien we Blessings brieven voor een deel gelijktijdig te dateren zijn met 
deze van monseigneur Van Uytven. Hierbij vielen dus voornamelijk onderlinge verschillen 
op: Blessing was veel beheerster dan Van Uytven of Derikx. Dit opentrekken naar de notie 
‘stijgend zelfbewustzijn’ bleek echter niet voor de hand liggend aangezien de bronnen voor 
de rest eerder informatief waren. We deden ons dan ook bewust niet aan uitspraken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. Analyse bundels. 
 

Het onderzochte archief behelst naast losse, ongeordende documenten ook twee, op kleine 
schaal uitgegeven, bundels van brieven. Ook deze brieven zijn afkomstig uit de verschillende 
missiegebieden. De bundels zijn steeds geografisch (Kongo, Brazilië & Denemarken) en 
microgeografisch (Amadi, Wadsa, Ibembo, …) ingedeeld. Het gaat hierbij om een mix van 
geadresseerden: men vindt er zowel brieven naar de algemene overste, naar medezusters, 
naar familie, naar parochiepriesters en dergelijke meer in terug. Schijnbaar informatief 
brengt een diepere analyse toch een heel ander beeld aan de oppervlakte. Zoals steeds 
worden bundels, boeken, memoires steevast met een bepaalde bedoeling voor ogen op het 
publiek losgelaten.1 In deze sectie van dit werk trachten we dit doel te achterhalen en te 
kijken hoe de brieven hiertoe konden bijdragen. Hiernaast trachten we ook te kijken in 
welke mate de uitgegeven brieven overeenkomen met de oorspronkelijke varianten.     
 

A. Inleiding 
 

De eerste van twee bundels draagt de titel “Een bundeltje brieven uit de missiën – Door de 
zusters van Berlaar aan hare weldoeners uit erkentenis meegedeeld”. 2 Het naschrift 
onderaan de titelbladzijde verraadt reeds een deel van de hoofdbedoeling: “Aan alle 
missievrienden, ter verspreiding aanbevolen, tot ondersteuning van Berlaarse missiehuizen in 
Congo, Brazilië en Denemarken.”  Om deze ‘ondersteuning’ meteen in de praktijk om te 
zetten, rekende men 1.50 Belgische frank per bundel. Deze eerste bundel valt rond 1920 te 
dateren. Hoewel de expliciete uitgiftedatum nergens vermeld staat, lezen we in de inleiding: 
 

“ ’t Is nu 20 jaar geleden, dat de eerste zusters van Berlaar, op uitnodiging van zijne 
eerwaarde heer monseigneur Heylen, alsdan prelaat van Tongerloo, te Antwerpen 

inscheepten naar de pas opgerichte Apostolische prefectuur van Oewelee in Belgischen 
Congo. Acht jaar later vertrok, op aanvraag van den hoogwaardigen heer prelaat van Parc, 

Monseigneur Nols, een eerste karavaan zusters naar Montes – Claros in Brazilië. En 
nauwelijks waren er weer twee jaar verlopen, of opnieuw werden wij uitgenodigd, eerst door 

de eerwaarde paters redemptoristen, daarna door den Hoogwaardigen heer Crets, prelaat 
van Averbode, ook zusters te sturen naar hun missiepost in Denemarken.”3 

 
Niettegenstaande een exacte telling (in navolging van de ’20 jaar geleden’), een 
uitgiftedatum van 1919 doet vermoeden, blijkt dit niet te kloppen. Aangezien de bundel 
namelijk ook brieven geschreven aan het einde van datzelfde jaar bevat, moet de 
uitgiftedatum één jaar verschoven worden naar 1920. Deze veronderstelling wordt gesterkt 
door het gegeven dat ook bij de tweede bundel er een jaar verschil zit tussen de meest 
recent opgenomen correspondentie en het jaar van de oplage. 
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 Moederhuis der zusters van Berlaar, Een bundeltje brieven uit de missiën – door de zusters van Berlaar aan 
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De tweede bundel draagt eveneens de titel “Een bundeltje brieven uit de missiën der zusters 
van Berlaar”. 4 Hoewel we, naar analogie van de eerste bundel, geen onderschrift 
terugvinden op de titelpagina, staat dezelfde bedoeling wel geformuleerd op de eerste 
pagina van het boek. We vinden ook hier dezelfde, gelijkaardige formulering:  
 

“Een bundeltje brieven uit de missiën, door de zusters van Berlaar aan haar weldoeners uit 
erkentenis meegedeeld en aan alle missievrienden ter verspreiding aanbevolen tot 

ondersteuning van de Berlaarse missiehuizen.”5 
 
De gevraagde prijs ontbreekt hier echter wel. Voorts valt ook nog te vermelden dat deze 
bundel uitgegeven werd in het jaar 1926 en dat het ongeveer 100 pagina’s rijker was dan zijn 
voorganger. Opmerkelijk is ook dat deze bundel met een korte geschiedkundige schets van 
de congregatie start, dit aangezien “menige lezer van het eerste bundeltje verklaarde het te 
betreuren dat hij zulke schets in die eerste uitgave niet aantreffen mocht.” 6 Overigens is het 
document dat wij ter analyse gebruikten, door de geestelijk directeur, de heer Lambo, in 
potlood aangevuld tot het jaar 1930.    
 

B. Analyse 
 

Nu beide bundels kort gedateerd en ingeleid zijn, kunnen we starten met de eigenlijke 
tekstuele analyse. Bij het lezen vielen vrijwel onmiddellijk een aantal zaken op. We hebben 
getracht deze bemerkingen gestructureerd weer te geven in de volgende paragrafen. Hierbij 
werden onvermijdelijk keuzes gemaakt in verband met groepering en relativiteit der 
gegevens. Hoe dan ook zal de bedoeling hiervan duidelijk worden doorheen het corpus van 
dit onderdeel. De teksten werden zowel functioneel als vormelijk bestudeerd.   
 

I. Het opwekken van sympathie. 

 

Allereerst willen deze bundels, zo mag toch blijken uit de inleiding van de oudste, lof 
betuigen aan alle weldoeners die reeds de missiën ondersteunden. Getuige hiervan is 
volgende quote: 
 

“Ook gaat geen dankgebed voorbij of er stijgt uit onze harten een dankgebed tot God. En 
passend en billijk is dit, voorwaar! […]Is ’t niet passend en billijk, ook onzen weldoeners onzer 
dankbaarheid te bieden? Welnu, wij hebben geoordeeld dat het niet volstaan mag dagelijks 

een ruim aandeel in onze gebeden aan onze weldoeners te schenken, maar dat het ook 
betamen zou, ten bewijze onzer erkentelijkheid, hen bij tijd en wijle bekend te maken met 

den toestand der Missiën, waarin zij zooveel belang stellen en, met dit inzicht, hun 
bijzonderste nieuwstijdingen mede te deelen, die ons uit de missielanden worden 
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toegezonden. […] Deze bundel weze onzen weldoeners uit eerbiedige en oprechte 
dankbaarheid aangeboden.” 7 

 
Toch willen we dit citaat niet geïsoleerd beschouwen maar verbinden met een breder 
gegeven dat vaak lijkt terug te keren met betrekking tot deze bundels. We clusterden 
volgende zaken onder de noemer ‘Het opwekken van sympathie’. Het spreekt voor zich dat 
deze notie zeer breed kan worden opgevat. Toch zal later nog blijken dat, althans mijns 
inziens, dit in functie staat van twee andere, nog te bespreken, functies.  
 
Allereerst trachtten de bundels sympathie op te wekken door de vele ‘goede werken’ te 
bespreken waarmee de missionarissen zich in het verre Kongo bezighielden. Hierdoor 
leverden deze bundels echter meteen ook een goede – vaak bevestigende, maatstaf voor de 
verschillende taken die de zusters ginds omarmden. Hoe dan ook trachtte men in vele 
gevallen een goedkeurend gevoel van medeleven te bekomen. Dit gebeurde voornamelijk 
door klemtonen die men legde en keuzes die men maakte in verband met de publicatie.8 Het 
verzorgen van kleine, armoelijdende wezen of eenzame ouderlingen kwam dan ook een 
aantal maal terug doorheen de verschillende teksten. Het valt vooral op dat deze 
onderwerpen, in het gehele bronnencorpus niet veel meer voorkomen. Men lijkt ze dus 
bewust gekozen te hebben. Hoewel er een aantal voorbeelden van terug te vinden zijn, 
beperken wij ons tot de volgende:  
 

“Intussen heeft onze lieve heer ons een ander werk aan de hand gedaan, namelijk de 
verzorging en opvoeding van moederlooze kinderkens. […] ’t Jaar daarop stierf, op acht uren 
afstand van hier, een vrouw die een kindje van zes dagen achterliet. Spoedig kwam de vader 

afgeloopen met het kleine wicht op den arm. De arme man was zo bedrukt en ’t kindje, 
helaas, bijna dood van de honger. Wij namen het weeral aan. ’t Kan maar één meer zijn, 

dachten wij; en ’t mag niet gezegd worden, dat wij een kind hebben later sterven als wij het 
redden kunnen.” 9 

 
“Onderweg vonden ze, uitgestrekt op een aschhoop, een oude zieke man, die van iedereen 

verlaten was. Een echte job, een zwarte! Het kostte moeite, in hem nog een mensch te 
erkennen. Zuster overste deed hem onmiddellijk naar het lazaret voeren. Daar hebben we 

dien armen sukkelaar moederlijk verzorgd, zonder nochtans er in te gelukken, hem in ’t leven 
te houden. Eenige dagen daarna stierf hij, nadat zijne ziel door de heilwateren des doopsels 

gereinigd was geworden. O, wat was die brave man gelukkig, en hoe toonde hij zich 
dankbaar voor onze goede zorgen![…] Terwijl ik aan ’t schrijven ben, brengen ze alweer een 
klein moederloos jongetje, wat minder vuil, maar even verarmoed. Wat zullen wij het goed 

verzorgen en het in kennis brengen met den grooten kindervriend.” 10 
 

                                                           
7
 Moederhuis der zusters van Berlaar, op. cit., pp. 5 – 6. 

8
 Zie hiervoor de sectie ‘aanpassingen’, infra. 

9
 Brief van zuster Cyrille aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 17 april 1919. Uit: Moederhuis der 

zusters van Berlaar, op. cit., p. 8. 
10

 Brief van zuster Fridolina aan haar zuster Louisa, Ibembo – 26 oktober 1924. Uit: Zusters van het heilig hart 
van Maria van Berlaar, op. cit. p. 17.  
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In een latere brief van zuster Cyrille zet zij zeer nauwgezet alle werkzaamheden van de 
missiepost in Ibembo uiteen.11 Hierbij gaat zij zeer gestructureerd te werk en heeft ze oog 
voor vele informatieve gegevens. De lezer kan zich op deze manier een beter beeld vormen 
waarmee men zich nu juist bezighoudt in deze missiepost. Ter illustratie nemen we kort de 
structuur van de brief over. Punt 1: Ziekenverpleging, wordt opgedeeld in thema A: 
ziekenverpleging in het lazaret en thema B: ziekenverpleging ten huize. De ziekenverpleging 
van het lazaret wordt op zijn beurt nog eens opgedeeld in ‘slaapzieken – de ongeneesbare 
en de nieuwaangekomene’, de ‘andere zieken’ en ‘de vrouwen in barensnood’. In punt 2 
beschrijft zij dan nog ‘de mederwerking aan den heer doktoor verleend’. Tot slot komt de 
wezenopvoeding nog aan bod in punt 3. Opvallend is vooral dat in geen enkele andere brief 
uit het onuitgegeven corpus dergelijke strakke structuur naar voren komt.  
 
Tot slot willen we ook nog volgende passage aanhalen, hetgeen niet alleen een illustratie is 
van de vele goede –religieuze, werken die men ginds uitvoerde, maar ook duidelijk aantoont 
hoe men dit  vaak trachtte om te zetten naar een bepaald Afrikaans discours: ‘het winnen 
van zielen uit de klauwen van den Koppi.’.12 Hiermee identificeert men de duivel als een 
Luipaard (Koppi): 
 
 “Voorts zijn we goed gezond en ten uiterste gelukkig, veel voor onze zwarte broeders te 
kunnen werken. Er komen meer en meer zieken tot bij ons: er zijn dagen dat wij er 500 tellen 
en meer! Het zijn weliswaar lichamen die we verzorgen, doch winnen we ook het hart en, 
met Gods genade, hun ziel. 

Konden wij ze allen bevrijden uit de klauwen van de helschen koppi en ze allen winnen voor 
Jezus!” 13 

 
Ten tweede was ook er een belangrijke plaats weggelegd voor de waardering van mannelijke 
missionarissen of gezaghebbende figuren ten opzichte van het werk van de zusters. Hoewel 
men met een hedendaagse bril dergelijke zaken soms onbewust gaat negeren, of op zijn best 
op gelijke hoogte gaat plaatsen met de waardering van medezusters, moet men de 
toenmalige patriarchale maatschappijstructuur indachtig zijn om de gepaste waarde aan 
deze citaten toe te kennen. Het moet namelijk niet herhaald worden dat de mannelijke 
priesters of paters een belangrijke rol vervulden zowel op de missieposten als in het leven 
van de zusters. Een positieve evaluatie van zo’n persoon kon in belangrijke mate dus ook een 
bepaalde vorm van sympathie bij de lezer opwekken. Een korte selectie:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Brief van zuster Cyrille aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 27 mei 1919. Uit: Moederhuis der 
zusters van Berlaar, op. cit., pp. 10 – 13. 
12

 Belangrijk te weten is dat de zusters vaak last hadden van de Luipaard. Getuige hiervan is bijvoorbeeld de 
anekdote dat een luipaard quasi de hele veestapel van de missiepost te Bondo had doodgebeten. Een grote 
passage van de brief van zuster Willebrorde aan haar medezusters van het moederhuis, Bondo – 18 juli 1925 
handelt hierover. Uit: Zusters van het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 48. 
13

 Brief van zuster Willebrorde aan de medezusters van het moederhuis, Bondo – 19 juli 1925. Uit: Zusters van 
het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 48. 
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“Alhoewel zij nog maar met hun tweeën zijn, toch verrichten de zusters van Bondo flink werk 
en schijnen het volle vertrouwen der inboorlingen gewonnen te hebben. De eerwaarde paters 

kruisheren zijn heel tevreden over hen en de zusters zelf zien er niet minder tevreden en 
opgeruimd uit.” 14 

 
Aangezien in vorig citaat het respect van de mannelijke missionarissen slechts indirect wordt 
aangehaald door zuster Cyrille, mogen we er van uitgaan dat volgend – iets langer, citaat 
meer waardering kon opwekken. Dit aangezien de mannelijke religieus nu zelf, direct, aan 
het woord is. Ook door de combinatie van de passage uit de brief van de bestuurder van de 
mijnen kunnen we er een grotere waarde aan toekennen. Merk ook de vermelding naar 
‘uitstekende religieuzen’ op: nederig en ijverig, net zoals de Berlaarse statuten het 
voorschrijven.       

 
“Dit alles geeft veel werk aan de zusters, bijzonder omdat er tot heden toe nog geen dokter 

is, en dat, ter oorzake van den oorlog, vele medicijnen ontbreken. Doch de twee zusters 
hebben eer gedaan aan hun werk: ik zal zelfs zeggen dat zuster Bertholda, onder leiding van 

zuster Hubertina, een uitmuntende ziekendienster is geworden. Beiden hebben bij blanken en 
zwarten verwondering verwekt over hun edelmoedige opoftering en hun stoutmoedigheid 

om zelf de grootste wonden en de vuilste ziekten met eigen handen te verzorgen. In een brief 
aan den heer Gouverneur-Generaal te Boma, schreef de heer bestierder der mijnen: “Ons 
hospitaal telt 150 à 200 zieken. Geen geneesheer, bijna geene medicijnen. Twee zusters 
offeren zich op sedert meer dan een jaar om, met eene onvermoeibare toewijding, de 

wonden te verzorgen… zonder de zelfopoffering der zusters Hubertine en Bertholda, weet ik 
niet wat er van ons gasthuis zou geworden zijn…” Ik mag er aan toevoegen, dat zuster 

Hubertine en zuster Bertholda niet alleen twee goede ziekendiensters, maar ook twee goede 
religieuzen zijn, die eer doen aan Berlaar. Alhoewel zij veel lof van alle kanten ontvangen 

voor hun goed werken, blijven zij even nederig en ijverig: zoo moet het immers zijn. Daarom 
ook heeft God ze beloond door hen tot heden toe in goede gezondheid te bewaren.” 15 

 
Vervolgens willen we ook nog een passage aanhalen die afkomstig is uit de beschrijving van 
het bezoek van Prins Leopold aan de missiepost van Buta. Hieruit blijkt het respect en ontzag 
van de kroonrins ten opzichte van het werk dat in dit gebied van de Belgische kolonie 
plaatsvindt. Door zijn sociale positie is het ook niet incorrect om aan dit stukje tekst enige 
waarde toe te kennen.    

 
“Wij hebben op onze missie het bezoek gehad van zijne hoogheid prins leopold. Het 

missiehuis en de weg die er naar toe leidt waren heerlijk versierd. Triomfpoorten waren er 
opgetrokken en bekleed met allerlei versieringen, groen en bloemen, vlaggen en 

jaarschriften. ’t Was bijna of er moest een gouden bruiloft gebeuren. […]Toen vroeg zijne 
hoogheid om het handwerk onzer meisjes eens te mogen zien. Hier wordt veel geweven en 

op rafia gewerkt met Europeesch katoen. Dit alles beviel hem zoozeer dat hij het verlangen te 
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 Brief van zuster Cyrille aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 6 juli 1925. Uit: Zusters van het heilig 
hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 22.  
15

 Brief van pater Van Schingen aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 10 april 1919. Uit: Moederhuis 
der zusters van Berlaar, op. cit., pp. 23 – 24.   
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kennen gaf, eenige werkjes in bezit te krijgen. ’t Werd hem natuurlijk met plezier 
toegestaan.” 16 

 
Ten derde zien we ook een soort ‘vereenzelviging met de lezer’ opduiken. Men tracht als het 
ware een band te creëren om op die manier een positief, medelevend gevoel te 
bewerkstelligen. Volgend voorbeeld is tekenend, zeker in de naoorlogse periode waarin de 
eerste bundel werd uitgegeven. Mogelijk wil men het gevoel counteren dat de zusters aldaar 
een makkelijk, vredevol leven genoten, ver weg van de toenmalige oorlogsmiserie van het 
thuisland. Hoewel men ook hier moet opmerken dat deze teksten authentiek zijn, is er met 
de keuze om net deze passage te publiceren waarschijnlijk meer aan de hand.       
 

“Weet dan, goede eerwaarde moeder, dat, gedurende den tijd dat gij in België zulke harde 
beproevingen te onderstaan hadt, uwe kinderen van Gombari ook hun deeltje hebben 

ontvangen. Op 21 mei 1915 hadden wij er een aardbeving, welke tot driemaal toe heel den 
omtrek daveren deed. Op 13 augustus daaropvolgend, te 9 uur ’s avonds, groot onweder 

boven de missie: de bliksem viel op de kerk en veroorzaakte brand; heel het dak was vernield. 
[…]Ditmaal sloeg de bliksem op ons huis: het stond weldra heel en gansch in vlammen! Onze 
lieve heer had er toch weeral voor gezorgd, dat wij ons op dit ogenblik niet thuis bevonden: 

maar u kunt toch wel denken welke angst wij hebben doorstaan. Weldra nochtans, mochten 
wij eens te meer ondervinden, dat voor degenen, die god beminnen, alles toen goede 

uitloopt, want van dit alles heeft de voorzienigheid gebruik gemaakt om ons, arme daklooze 
zusterkens, naar een andere missiepost te doen sturen, waar wij, het is onze overtuiging, nog 

veel meer goed zullen kunnen verrichten.” 17 
 
Het spreekt voor zich dat al deze passages beter tot hun recht komen in combinatie met 
elkaar alsook in een doorlopende, aansprekende tekst. Het is ook daarom dat, net zoals met 
het onuitgegeven bronnencorpus, ervoor geopteerd werd om deze gepubliceerde bundels in 
Deel II van dit werk opnieuw mee uit te geven. Niettegenstaande is doorheen de 
aangehaalde voorbeelden duidelijk morgen worden dat deze passages op een bepaalde 
manier konden ‘inwerken’ op de lezer. Dit gezegd zijnde opent de weg voor de, naar mijn 
aanvoelen, twee belangrijkste functies van dergelijke bundels: enerzijds rekrutering, 
anderzijds het losweken van giften. Hierbij is opnieuw, zoals later mag blijken, ook de keuze 
en de manier van het uitgegeven van de brieven niet onschuldig.  
 

I. Rekrutering 

 

Dat de bundels in zekere mate een toegenomen missiekorps wilden bewerkstelligen, mag 
blijken uit volgende reeks citaten. Bij dit alles moet echter ook nog steeds het vorige punt 
indachtig blijven: doorheen de eerste paragrafen van de brieven werd namelijk een 
bepaalde vorm van sympathie opgewekt met het hele missiegebeuren. Eens men dit had 
bereikt, kon men proberen om (jonge) vrouwen warm te maken om zelf in te treden bij de 
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 Brief van zuster Fredeganda aan de leden van de missiekrans ‘Sint Bartholomeus’ te Merxem, Buta – 29 
november 1925. Uit: Zusters van het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. pp. 60 – 61.  
17

 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 8 april 1919. Uit: Moederhuis 
der zusters van Berlaar, op. cit., pp. 20 – 21. 
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zusters. Hierbij was het aanraken van de hoge nood voor extra zusters, een veelvuldig 
terugkerend fenomeen. Een aantal voorbeelden:  
 

“Nu dat wij u veel nieuws gestuurd hebben over Ibembo, hopen wij dat ons ook veel nieuws 
uit ons dierbaar Berlaar zal toegezonden worden. Wij verblijden ons reeds bij de gedachte, 
dat de eerstvolgende voor ons, eenige brave zusterkens gaat aanbrengen en dat wij uit hun 

mond zullen mogen vernemen, niet alleen hoe onze geliefde congregatie gedurende den 
oorlog geleden heeft, maar ook hoe zij door den algoede god beschermd en gezegend is 

geworden.” 18  
 

“Overigens is ons leemen huizeken ons toch lief; ’t ligt bij de kerk en ’t is gerieflijk. ’t Heeft 
maar een gebrek: voor ons tweeën is het te groot. Twee middelen liggen voor de hand om dit 

euvel te verhelpen:  ofwel laten we een gedeelte afbreken, ofwel … mag ik het zeggen, 
dierbare eerwaarde moeder? Stuurt ons uit Berlaar een paar nonnekens bij. Neen, neen! 

Stuur ze niet! Breng ze mee!” 19 
 
Naast zusters onderling valt ook op dat mannelijke oversten een dergelijke oproep 
incorporeren in hun brieven: 
 

“Zeer eerwaarde moeder overste, ik mag dezen brief niet eindigen zonder u nogmaals te 
vragen de nieuwe stichting uwer zusters in de goudmijnen indachtig te zijn. Hier is voor hen 
veel goed, zeer veel goed te verrichten, en ik kan slechts één wensch uiten, te weten, dat er 
goede en brave zusters van Berlaar zoo spoedig mogelijk zouden afkomen om het werk van 
het hospitaal over te nemen en voort te doen bloeien tot eere van God en tot eerde van de 

Congregatie der zusters van het heilig hart van Maria Van Berlaar.”20 
 

Ik heb reeds gewezen op de hogere sociale autoriteit die mannelijke religieuzen bij zulke 
citaten konden genieten. 
 
Hierbij valt dus ook op dat men dit discours na verloop ook eerder poëtisch gaat opvatten. 
Men weekt op die manier los van een al te strikte, vermelding van de nood voor zusters.  
 
“Goede eerwaarde moeder, één zaak alleen doet ons dikwijls verlangen om naar ons geliefd 

Berlaar weder te keeren: ’t is om er nieuwe krachten te kunnen gaan putten naar ziel en 
lichaam. Ja, daar snakken wij naar, maar als wij uitgerust en gesterkt zullen zijn, stuur ons 

dan maar terug naar de goudmijnen. En dan komen er nog zusterkens mee, niet waar? Waar 
kan men toch beter zijn dan op de goudmijnen, waar nog meer geestelijk dan stoffelijk goud 
te vergaren is? Het stoffelijke weze voor de liefhebbers, aan ons het ware goud, de zielen en 

de verdiensten ter barmhartigheid.” 21 
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 Brief van zuster Cyrilla aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 27 mei 1919. Uit: Moederhuis der 
zusters van Berlaar, op. cit., p. 13.  
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 Brief van zuster Willebrorde aan de algemeen overste van Berlaar, Bondo – 19 januari 1925. Uit: Zusters van 
het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 43.  
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 Brief van Pater van Schingen aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 10 april 1919. Uit: Moederhuis 
der zusters van Berlaar, op. cit., p. 24.  
21

 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 8 april 1919. Uit: Moederhuis der 
zusters van Berlaar, op. cit., p. 22.  
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“Het verwonderde u niet, dat ik, over onze bezigheden schrijvende, geen woordeken rep over 
het onderwijs der kinderen. Scholen zijn hier niet, en scholen zouden er nochtans moeten zijn. 
Helaas! De paters kruisheren hebben volk te kort en zoo is ’t ook met ons. ’t Is waarlijk om bij 

te weenen, als men er aan denkt hoeveel spoediger een christengeslacht zou gevormd 
worden, indien de school haar zaligen invloed hier mocht oefenen; doch, ’t blijft de eeuwige 

klacht: de oogst is groot en de arbeiders zijn te kort.” 22 
 

“Gaat voort, brave medezusters, met nu en dan een Weesgegroetje te bidden tot 
welgelukken van dien oogst. Of … komt gij ons een handje helpen, om hem in te halen?” 23 

 
Hiernaast merken we ook op een aantal plaatsen dat men tussen de regels door een oproep 
doet naar meer missiepersoneel. Naast directe, vinden we dus ook indirecte oproepen terug. 
Volgend citaat, waarbij ingespeeld wordt op het doen ontstaan van een persoonlijke band 
met zuster Bertholda en Hubertine, getuigt hier treffend van: 
 

“Uit deze al te korte opsomming kunt u begrijpen, goede eerwaarde moeder, dat uw 
kinderen Bertholda en Hubertine hun handjes wel vol hadden, vooral daar er geen dokter 

was om hen te helpen in het vaststellen der ziekten en in het aanduiden der vereischte 
behandeling. Bovendien, ten gevolge van den oorlog,ontbreken ons veel onontbeerlijke 

zaken, zooals medicamenten voor wonden,ook watten, gaas, verbandlinnen enz enz. Dikwijls 
kwamen wij maar thuis om te eten; het overige van den dag, waren wij druk bezig met onze 

arme zieken van het hospitaal.” 24  
 
Wat had dit alles nu tot effect? Zoals reeds ter sprake is gekomen, beschikken we met 
behulp van het werk van Segers, Dujardin en Kwanten over gedetailleerde grafieken die het 
aantal intredingen weergeven per jaar.25 Deze zijn overigens ook opgenomen in de bijlagen. 
We kunnen dus controleren hoeveel nieuwe intredingen we zien opduiken, één jaar na de 
uitgifte van een dergelijke bundel. We bekijken de cijfers van het volgende jaar aangezien 
we rekening dienen te houden met een soort ‘vertragingseffect’. Eens de bundels goed en 
wel verspreid en gelezen waren, dienen we ook nog bepaalde tijd te tellen voor de 
persoonlijke overweging van de kandidaat zusters. Één jaar lijkt ons zo een billijke periode. 
Hoe dan ook mogen we deze cijfers niet geïsoleerd bekijken. We weten namelijk dat in 
dezelfde periode heel wat Belgische bijhuizen werden gesticht. Om uit te sluiten dat een 
stijging van intredingen niet louter in direct verband staat met een eventuele populaire 
nieuwe stichting, moeten we beide gegevens (de lijsten intredingen per jaar en de 
stichtingsdata van de verschillende bijhuizen) combineren. Wat leert ons dit nu?  
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 Brief van zuster Willebrorde aan de algemeen overste van Berlaar, Bondo – 19 januari 1925. Uit: Zusters van 
het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 43.  
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 Brief van zuster Bertholde aan de medezusters van het moederhuis, Wadsa – 10september 1924. Uit: Zusters 
van het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 77.  
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 Brief van zuster Hubertine en Bertholde aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 27 juni 1919. 
Uit: Moederhuis der zusters van Berlaar, op. cit., p. 27. 
25

 Voor de periode 1920 – 1957 vinden we deze gegevens op: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. 
Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 123. Zie ook grafieken 1 tot en met 10 in bijlage. 
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In het jaar 1920, hetzelfde jaar als de uitgifte van de eerste bundel, tekenen we een totaal 
op van 19 intredingen – evenveel overigens als het jaar ervoor. Het volgende jaar - 1921 en 
meteen ook het jaar dat wij dienen te analyseren, vindt er quasi een verdubbeling plaats: 
niet minder dan 36 nieuwe intredingen. In 1922 zakt dit aantal terug weg naar 16.26 Een 
opmerkelijke stijging die uit het niets lijkt te komen. Bekijken we in combinatie hiermee nu 
de stichtingen rond die periode dan valt op dat in het jaar 1920 enkel een kleine 
kleuterschool wordt gesticht in Waanrode, in 1921 zelfs helemaal geen enkel bijhuis.27 
Hoewel Segers, Dujardin en kwanten stellen dat ‘geen duidelijk aanwijsbare reden’ is voor de 
stijging der intredecijfers, groeit het vermoeden dat er een rol is weggelegd voor de eerste 
uitgegeven bundel.28 We kunnen echter ter controle de oefening overdoen voor het jaar 
1927. Omstreeks 1926 kunnen we 20 nieuwe intredingen optekenen, het jaar daarop 32. 
Opmerkelijk is ook nu weer dat er in datzelfde jaar geen nieuwe bijhuizen meer bijkomen, in 
tegendeel: de laatste dateerde reeds van 1922.29 Hoewel het natuurlijk steeds mogelijk is 
om factoren over het hoofd te zien, lijkt het mijns inziens onmogelijk om te ontkennen dat 
de bundels alvast één van hun hoofddoelen hebben bereikt: een toename in het totale 
aantal zusters en eventueel ook in het missieapparaat. De briefkeuze, het opwekken van de 
sympathie van de lezer alsook het direct in verband brengen met de nood aan een groter 
missiekorps, lijken dus te resulteren in een groeiende aantal intredingen.  
 

II. Inzamelen van fondsen en giften. 

 

Een volgende belangrijke functie, die weer niet los te koppelen valt van de reeds opgewekte 
sympathie, is deze van het inzamelen van fondsen. Het reeds aangehaalde citaat op de 
titelpagina van de oudste bundel bevestigt dit, maar tevens in de inleiding van het tweede 
boekje gaat men verder op dit elan.  
 

“ ’t Zal bij niemand verwondering baren, indien wij bekennen, niet zonder eenige 
bevreesdheid in zulke gewichtige ondernemingen te hebben toegestemd. De vrees nochtans 
wordt overwonnen door het betrouwen dat wij stelden, eensdeels en vooral op de goddelijke 

Voorzienigheid, anderdeels op de milddadigheid onzer weldoeners. En, laten wij het 
erkennen, dit betrouwen is niet beschaamd geworden. Zichtbaar heeft de hemel onze 

missiewerken gezegend en, in ruimere mate dan wij het hadden durven verhopen, ontvangen 
wij ook, van menschelijke zijde, milde ondersteuning in de geldelijke offers, waartoe wij door 

zulke ondernemingen genoodzaakt worden.”30 
 

Door middel van de verspreiding van de bundels komen er dus meer en meer leken in 
contact met het discours rond het storten van giften ten voordele van de missieposten. 
Diegenen die reeds giften hebben opgestuurd worden hartelijk bedankt. Hun steun wordt 
quasi  op een soort gelijkaardig niveau van de goddelijke voorzienigheid geplaatst. Deze 
ogenschijnlijk neutrale manier wil naar mijn aanvoelen echter meteen ook inspelen op het 
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 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 123. 
27

 Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 268. 
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171 
 

geweten van diegenen die nog geen geldelijke bijdrage hebben gestort. Volgende citaten – 
dewelke weer slechts een selectie zijn, sterken deze hypothese: 
 
“Ons eerste woord is een woord van dank voor al hetgeen ons met de laatste boot uit Berlaar 
is toegekomen. Wat was dit alles welkom, vooral de mooie printen van de heilige harten van 

Jezus en Maria. Ze zullen wel te pas komen, want onze nieuwgedoopten ontvangen zoo 
gaarne zulke print, welke zij fier in hunne hut ten toon hangen. Mocht het aanschouwen 

dezer beeltenissen de liefde tot Jezus en tot zijn heilige moeder in de harten der arme 
zwarten doen groeien!” 31 

 
“Goede eerwaarde moeder, indien u eens een brave ziel ontmoet, die ook iets ten gunste van 
onze arme Congoleezen verlangt te doen, zeg haar ter liefde gods, dat zij ons eenige dozijnen 

Paternosters bezorge. De zwarten zoude er zoo blijde om zijn.” 32 
    

“Goede eerwaarde heer pastoor, wil bij gelegenheid die brave parochianen nog eens 
bedanken, die mij, voor acht maanden bij mijn tweede vertrek naar Kongo, zulke milde gift 
geschonken hebben. De heer zal het hun honderdvoudig wedergeven; ik vraag het hem ook 

dikwijls in mijne gebeden. Wat doet het deugd aan ’t harte, te denken dat in België en vooral 
in uwe voorbeeldige parochie, zooveel goede, brave menschen de missionarissen zoo 

genegen zijn! Onze lieve heer alleen weet welk goed ze doen, door de missionarissen te 
ondersteunen.” 33 

 
“Om dien tijd te verhaasten is het, dat de missionarissen arbeiden en gaarne hun gezondheid 
en hun leven ten beste geven; daarom is het dat gij, mijne dierbaren, de missionarissen door 

gebeden, door verstervingen en, wie het kan, door giften steunen moet.” 34 
 

Hoewel verifieerbare gegevens mij ontbreken, is het niet ondenkbaar dat al deze 
vermeldingen een gelijkaardig effect hebben gehad als de vele verwijzingen in verband met 
de rekrutering. Men werd namelijk doorheen de brieven niet enkel opgeroepen milde giften 
te schenken, men had het eigenlijk al gedaan door een bundel aan te schaffen waarin men 
dergelijke boodschap vond. Hoe dan ook zou een analyse van de algemene inkomsten van 
de congregatie hier mogelijk uitsluitsel over kunnen geven.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Brief van zuster Willebrorde aan haar medezusters van het moederhuis, Bondo – 18 juli 1925. Uit: Zusters 
van het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 45.  
32

 Brief van zuster Hubertine en Bertholde aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 27 juni 1919. 
Uit: Moederhuis der zusters van Berlaar, op. cit., p. 29. 
33

 Brief van zuster Odrada aan de heer Celens, pastoor van Achterbroek, Buta – 18 augustus 1925. Uit: Zusters 
van het heilig hart van Maria van Berlaar, op. cit. p. 59.  
34

 Brief van zuster Raymonda aan haar familie, Lolo – 10 juni 1925. Uit: Zusters van het heilig hart van Maria 
van Berlaar, op. cit. p. 68 
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III. Aanpassingen. 

 

Zoals reeds kort in het inleidend betoog is aangehaald, heeft elk gepubliceerd werk zijn of 
haar functie of bedoeling. Al het voorgaande heeft aangetoond dat voor deze bundels 
voornamelijk rekrutering en fondswerving de achterliggende drijfveren waren. Het 
opwekken van sympathie bleek hierbij een belangrijke factor. 
 
Hoe dan ook dienen we ons tot slot nog af te vragen in welke mate de authentieke brieven 
ook daadwerkelijk overeenkomen met de gepubliceerde varianten. Hoewel kleine 
aanpassingen steeds zullen voorkomen, onder andere om het geheel vlotter en aangenamer 
leesbaar te maken, laten de bundels toch een vrij hoge graad van authenticiteit uitschijnen. 
Dit laatste niet in het minst door de eerbiedige, respectvolle en ogenschijnlijk oprecht 
eerlijke inleiding waarin men de officiële bedoeling van de bundels tracht te duiden. Hoe dan 
ook zitten we in de ideale positie om dit aan een controle te onderwerpen. Van de in totaal 
negentien gepubliceerde brieven zijn er zes waarvan  de authentieke varianten bewaard en 
teruggevonden zijn. Dit lijkt een klein aandeel, maar men mag niet uit het oog verliezen dat 
heel wat brieven uit de bundels gericht zijn aan externen, buiten de congregatie: 
parochiepriesters, familie en leden van een missiekrans. Men kan dus niet verwachten deze 
terug te vinden in het archief van de zusters van Berlaar. Bij de vergelijking tussen beide – 
gepubliceerde en originele, exemplaren vielen volgende zaken op. 
 
Ten eerste werd op (zeer) veel plaatsen de schrijfstijl aangepast om het geheel wat 
makkelijker verteerbaar te maken. Hierbij wijzigde men niets aan de essentie of liet men 
geen stukken vallen, maar werd de tekst toch opgesmukt om bijvoorbeeld te voldoen aan de 
spellingsregels of de tekst wat luchtiger te maken. Hoewel vaak grote stukken op die manier 
herschreven werden, en  er dus vele voorbeelden van terug te vinden zijn, beperken wij ons 
hier tot volgend, illustratief voorbeeld. 
 
In de authentieke brief lezen we zo volgende passage:  
 

“Met veel genoegen uw brief ontvangen over uwe schoone reis naar Lourdes... 
Zal ik u nu ook eens iets vertellen over de reis welke ik met onze goede zuster overste onlangs 
ondernomen heb? We moeten tot in verafgelegen dorpen het volk gaan onderzoeken om te 
zien of er geen slaapzieken onder hen waren. Dat het comfort eenen Europeesche reis ons 

helemaal ontbrak, zult u wel kunnen denken. Geen spraak van trein, van auto of rijtuig. Ook 
voor deze reis noch boot nog prauw. Ons vervoermiddel bestaat uit een stoel, welke bij 
middel van twee lange stokken die er aan weerszijden aan vast gebonden werden, als 

draagstoel zal dienst doen.”35 
 

In de officiële, gepubliceerde versie wordt dit:  
 
“Met genoegen en belangstelling las ik het verhaal over uwe schoone reis naar Lourdes, en in 
mijn geest vergezelde ik u naar dit oord van uitzonderlijke genaden, waar Gods moeder met 

zulke voorliefde hare macht openbaart. 
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 Brief van zuster Fridoline aan haar zuster Louise, Ibembo – 26 oktober 1926.  
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Ik ook wil u thans over een uitstap spreken: het betreft eene reis, welke ik onlangs 
ondernomen heb met onze goede zuster overste. Wij hadden als opdracht, in afgelegen 

dorpen de bewoners te onderzoeken, om na te gaan of er soms geen slaapzieken onder hen 
te vinden waren. Dat het comfort, waarmede gij uwe reis naar de gezegde Mariastad 
voltrokken hebt, ons teenemaal ontbrak, zult gij gewillig aannemen. Geen spraak van 

treinen, van automobielen, van rijtuigen! Voor deze reis zelfs, noch boot noch prauw. Ons 
vervoermiddel bestond enkel uit een stoel, die bij middel van twee lange stokken die er aan 

weerszijden aan vastgebonden werden, als draagstoel dienst deed.” 36 
 

Opmerkelijk is wel dat dit aanpassen uitsluitend gebeurde met brieven van vrouwelijke 
missionarissen: de opgenomen brief van pater Van Schingen werd namelijk op zo goed als 
geen enkele plaats aangepast.37 Dit is natuurlijk niet helemaal abnormaal: de algemeen 
overste had ten eerste geen bevoegdheid om deze brief te controleren of aan te passen (zie 
supra), ten tweede kon de pater, op een groter aanzien rekenen ten gevolge van zijn 
geslacht. Hierbij kwam nog dat omstreeks 1921 pater Van Schingen aangesteld werd als 
missieoverste van Wadsa.   
     
Moeilijker te beoordelen, zijn volgende reeks voorbeelden waarbij de samensteller van de 
bundel informatie uit andere bronnen in de brieven betrekt. Vaak gebeurt dit om de 
algemene boodschap meer kracht bij te zetten. Hoewel de bedoeling waarschijnlijk goed is, 
knaagt dit toch al meer aan de zo belangrijke factor van authenticiteit.  
 
“Alle twee hebben bij blanken en zwarten verwondering verwekt voor hunne edelmoedigheid 
en opoffering en voor hunne stoutmoedigheid om zelfs de grootste wonden en vuilste ziekten 
met eigene handen te verzorgen: uittreksels van officiële papieren die ik hier bijvoeg, zullen 

het u wel bewijzen.”38 
 

In de gepubliceerde versie worden deze uitreksels meteen in de tekst ingevoegd:  
 

“In een brief aan den heer Gouverneur-Generaal te Boma, schreef de heer bestierder der 
mijnen: ‘ons hospitaal telt 150 à 200 zieken. Geen geneesheer, bijna geene medicijnen. Twee 
zusters offeren zich op sedert meer dan een jaar om, met eene onvermoeibare toewijding, de 
wonden te verzorgen… zonder de zelfopoffering der zusters Hubertine en Bertholda, weet ik 

niet wat er van ons gasthuis zou geworden zijn… ‘ “ 39 
 
In navolging van het voorgaande vinden we doorheen de brieven ook een aantal 
voorbeelden waarbij men in de tekst een heel aantal (niet neutrale) woorden toevoegt om 
het geheel wat dramatischer te maken. Ook hierbij kan men dit beschouwen als een manier 
van het ‘opwekken van sympathie’, hetgeen dus bedenkelijk als onschuldig kan worden 
bestempeld.  
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 Brief van zuster Fridoline aan haar zuster Louise, Ibembo – 26 oktober 1926. Uit: Zusters van het heilig hart 
van Maria van Berlaar, op. cit. p. 17. 
37

 Buiten dan op één belangrijke plaats die later nog zal worden aangehaald. 
38

 Brief van pater Van Schingen aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 10 april 1919. . 
39

 Brief van pater Van Schingen aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 10 april 1919. Uit: Moederhuis 
der zusters van Berlaar, op. cit., pp. 23 – 24.   
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“En moed dat ze nochtans hebben! U moest eens die arme gewonden ’s zondags naar de 
kerk zien komen, mankende, hinkelende, op krukken vooruitspringende! Anderen komen van 

6, 7, 8 uren ver om ’s zondags de heilige mis te kunnen bijwonen.  
Hoe zullen deze zwarte mannekens op den dag des oordeels die zoogezegde christenen van 
Europa beschamen, die het uurken, dat onze lieve heer hun wekelijks vraagt, te veel vinden! 

Ik herhaal het nog, goede eerwaarde moeder, en zal het u zeker tot troost strekken, wij 
kunnen hier in het gasthuis der mijnen veel goed stichten.” 40 

 
“Ge moest ze eens zondag naar de kerk zien komen, en pikkelen gelijk de sommigen kunnen, 
en met krukken die maar een goed been hebben, en toch zoo ver geraken, en er zijn andere 

die 6,7 of 8 uren ver komen om zondag de Heilige mis bij te kunnen wonen.” 41 
 
In het eerste citaat - de uitgegeven versie, zien we de toevoeging van de woorden 
‘mankende, hinkelende, op krukken vooruitspringende’. Hoewel we deze niet terugvinden in 
de originele bron, bepaalt deze woordengroep in niet geringe mate toch de kleur van de 
tekst. In combinatie met het stuk over ‘de dag des oordeels’, dat niet in de authentieke bron 
is opgenomen, krijgt het geheel meteen ook een soort van onderwijzend tintje. Hierdoor 
speelt men opnieuw handig in op het gevoelsmatige aspect dat de bundels trachten te 
bewerkstelligen.  
 
Pas echt problematisch wordt het als doelbewust bepaalde onderwerpen integraal worden 
vergeten of genegeerd. Hoewel de keuze om bijvoorbeeld financiële aspecten niet op te 
nemen nog deels te verdedigen valt uit privacy overwegingen, zijn er ook andere illustraties 
te vinden waarbij dit ‘links laten liggen’ zeker niet gelegitimeerd kan of mag worden.42  
Zo vinden we in de gepubliceerde versie van de reeds aangehaalde brief van pater Van 
Schingen geen verwijzing naar het topic ‘zuster Martina’. Hoewel we in de authentieke brief 
heel duidelijk kunnen lezen: “In januari 1917, kwam ook de ongelukkige zuster Martina”.43 
Uit andere brieven weten we dan weer het echte verhaal achter deze zuster. Hoewel deze 
case reeds aan bod is gekomen bij de geschiedenis van de missiepost van Wadsa, hernemen 
we deze hier even.  
Zuster Martina werd na een tegenvallend missieapostolaat verplicht van Congo naar Berlaar 
terug te keren. Zij deed dit echter niet alleen maar in gezelschap van drie broeders 
Dominicanen. Hoogst opmerkelijk en ongewoon is dat zij tijdens deze reis ter hoogte van 
Rome uittrad uit de Berlaarse congregatie en trouwde met één van deze broeders. Dit werd 
echter als een dergelijk grote schande aanzien, dat niet alleen de verwijzing naar haar in de 
bundel werd verwijderd, maar dat ook haar naam uit het officiële professieregisters van de 
congregatie werd geschrapt. Normaliter bleven uitgetreden zusters hier namelijk nog steeds 
in vermeld.44 
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 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 8 april 1919. Uit: Moederhuis 
der zusters van Berlaar, op. cit., pp. 20.    
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 Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa-berg – 8 april 1919. . 
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 Zo wordt in de brief van zuster Cyrilla aan de algemeen overste van Berlaar, Ibembo – 6 juli 1925. De exacte 
prijs van de gebouwen niet medegedeeld. Men leest er dat de gebouwen ‘peperduur’ waren, zonder het 
bedrag van 16 000 frank te vernoemen. 
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 Brief van pater van Schingen aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 10 april 1919. . 
44

 Voor de hele anekdote in verband met zuster Martina zie: brief van zuster Hubertine aan de algemeen 
overste van Berlaar, Wadsa-berg – 25 mei 1919.  
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Hiernaast is het ook opvallend dat een vrij grote passage uit de brief van pater Van Schingen 
compleet is verwijderd. Opmerkelijk is dat deze passage in heel nauw verband kan worden 
gebracht met het reeds besproken onderwerp van ‘rekrutering’. Uit dit citaat blijkt namelijk 
dat Van Schingen zelf, althans in de authentieke brief, bepaalde eisen formuleert voor 
nieuwe missiezusters. Deze eisen zouden een sterk afschrikwekkend effect kunnen hebben 
op hen die eventueel twijfelden om in te treden of een missieapostolaat aan te gaan. 
Hoewel de tekst makkelijk kan gelezen worden zonder deze bewuste passage, is het toch 
noemenswaardig dat net dit deel in de officiële versie is verdwenen.  
 

“Om goed te doen, zouden er hier 3 of 4 zusters moeten zijn,waarvan twee, ten minste, of 
nog beter allen vier zouden gediplomeerd worden. Ook tusschen hen, eene die goed Fransch 
spreekt, want, daar de twee zusters geen Fransch kennen, moet ik ze dikwijls, op dat opzicht, 
helpen. Als ik het mag vragen, zal ik dees erbij voegen: daar de zusters, hier, uit oorzaak van 

hun werk, dikwijls in betrekking komen met blanken, en daar binnen twee maanden, een 
doctoor voor zal komen, is het noodig zusters te hebben van goed karakter, kalm, nederig, 

edelmoedig, zeer onderworpen aan zuster Overste en ook gehoorzaam aan den doctoor die 
toch zeker veel meer kent van de zieken als eene gediplomeerde ziekendienster.” 45 

  
Tot slot dient nog vermeld te worden dat men vaak losbandig omsprong met de juiste data. 
Bij twee van de zes gecontroleerde brieven valt zo namelijk op dat de gepubliceerde tekst 
veel langer is dan de originele. Bij een diepgaandere analyse viel op dat de uitgegeven versie 
tot twee maal toe een combinatie was van meerdere originele. Zo zien we dat de 
gepubliceerde brief van zuster Hubertine van 8 april 1919 eigenlijk bestaat uit de originele 
van 8 april in combinatie met de originele van 31 maart.46 Hetzelfde is aan de hand met de 
brief waarvan zuster Hubertine en Bertholda coauteurs zijn. Ook deze is een combinatie van 
de correct aangegeven, alsook een brief die ongeveer rond 31 maart gedateerd kan worden. 
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 Brief van pater van Schingen aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 10 april 1919. . 
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 De gepubliceerde brief: Brief van zuster Hubertine aan de algemeen overste van Berlaar, Wadsa – 8 april 
1919 Uit: Moederhuis der zusters van Berlaar, op. cit., pp. 20 – 21. De twee originele: Brief van zuster 
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C. Besluit. 
 

Het is aldus duidelijk mogen worden dat er meer aan de hand is met deze gepubliceerde 
brieven dan op het eerste zicht lijkt. Niet alleen werden deze brieven op vele plaatsen 
aangepast, vaak werd dit ook met een bepaalde bedoeling gedaan. Men trachtte namelijk op 
die manier sympathie op te wekken om zo de rekruteringsbasis alsook de basis voor 
steungiften gevoelig uit te breiden. Er werd aangetoond dat men dit eerste doel heeft 
bereikt, het tweede staat nog open ter controle. Hoewel deze correspondentie hoe dan ook 
gebruikt kan worden in een breder analysekader, moet men voorgaande zaken in het 
achterhoofd houden en de teksten zeer kritisch gaan bekijken. Hoewel het verkeerd zou zijn 
uit te gaan van een volledig geconstrueerde tekst,  blijkt het tegendeel ook niet helemaal 
waar. Hoewel we in geen geval de indruk willen wekken dat deze gepubliceerde teksten 
geen grond van waarheid bevatten, kan men de aangehaalde verschillen ook niet negeren. 
Tevens lijkt ook dat men bewust op zoek ging naar bepaalde onderwerpen, die de 
bovengeschetste doelen in de hand moesten werken. 
 

 



 

7. Conclusie. 
 

Neen. Religie en vrouwelijke agency blijken geen onverzoenbare begrippen. De titelvraag 
dient dus al negatief beantwoord te worden. Hoe moet deze verhouding dan wel 
gedefinieerd te worden? Hoewel elk hoofdstuk reeds afgesloten werd met een besluit, 
hernemen we hier nog eens kort de belangrijkste bevindingen in functie van de gestelde 
onderzoeksvragen in deze scriptie. 
 
Het onderzoek van Predelli en Miller heeft er ons op gewezen dat het niet correct zou zijn te 
stellen dat men simpelweg de heersende patriarchale structuren van de thuissituatie, in de 
missiecontext ging invoeren.1 De situatie is heel wat complexer. Door de onvoorspelbare 
missiecontext waren de religieuze vrouwen namelijk in staat om meer pragmatisch met de 
verwachtingspatronen ten aanzien van henzelf én hun mannelijke collega’s om te springen. 
Of nog, om Rosaldo aan te halen: de missiecontext was er één van snelle sociale 
veranderingen waarbinnen gendergrenzen geherdefinieerd konden worden.2 De 
missieposten boden de missionarissen dan ook heel wat kansen voor een actievere agency, 
waardoor het op die manier beter is te spreken van een ‘contested gender regime’. 3 De 
mate waarin dit kon gebeuren hing af van denominatie tot denominatie. Hierin kan men de 
protestantse missies echter wel als de katalysator van de katholieke zendingen beschouwen. 
Hoewel dit door een aantal vorsers gecontesteerd werd, bleek ook de encycliek ‘Maximum 
Illud’ voor de katholiek evolutie toch enig belang te hebben.4 Bij het behandelen van de 
takenpakketten van de missiezusters, werd duidelijk dat zij meer verantwoordelijkheden 
konden verwerven dan de zusters in het thuisland. Als we dit in perspectief plaatsen en 
toepassen op de door ons gekozen casus, dan is opmerkelijk dat in Berlaar, omstreeks 
dezelfde periode, de marge voor een eigen beleid sterk beknot werd door de diocesane 
overheid.5    
 
Het zou dus verkeerd zijn te stellen dat de vrouwelijke missionarissen slechts passieve 
tweederangsburgers waren, die ingesloten zaten in een patriarchaal systeem. We moeten 
het missiegeheel dan ook eerder als een complex web zien, waarin beide seksen 
complementair zijn.6 Ook het concept van ‘Double-Voicedbless’  bleek aan de orde: hoewel 
men zich inpaste in de heersende genderstructuren, zocht men meteen manieren om hier 
creatief mee om te springen. Hierbij viel ook op dat genderhiërarchieën ‘vloeibaarder’ 
bleken te zijn dan raciale hiërarchieën.7 Ondanks de beperkingen die steeds om de hoek 
leunden, moet men de missiesituatie dus bekijken als één van relatieve vrijheid. Hierbinnen 
waren een aantal zaken mogelijk die binnen andere maatschappelijke contexten ondenkbaar 
waren. Toch moet men hierbij het juiste perspectief voor ogen houden: kijkt men vanuit de 
hedendaagse of de toenmalige context naar de feiten?  
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 L. N. Predelli and J. Miller, Art. Cit., p. 70.  
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 Rosaldo aangehaald bij M. T. Huber and N. C. Lutkehaus, Art. Cit., p. 1. 
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 R. W. Connell, Op. Cit., pp. 89 – 99. Aangehaald in L. N. Predelli and J. Miller, Art. Cit., p. 70.  

4
 R. Christens, Op. Cit., pp. 24 – 28. 

5
 Zie infra p. 21. 
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 K. R. Smythe, Art. Cit., p. 65. 
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Om tot een antwoord op onze tweede vraag te komen: “Zien we tussen 1910 en 1960 een 
stijgend zelfbewustzijn opduiken bij de missiezuster van Berlaar?”, werd eerst een breed 
methodologisch kader geschetst. Bij het genderspecifieke werd duidelijk dat men ook de 
factoren ras en klasse in de analyse moest betrekken. Bij het discoursanalytische en 
linguïstische kader bleek ten eerste dat het theoretisch mogelijk zou zijn om dergelijke 
informatie uit de bronnen te destilleren en ten tweede dat men dit het best kon doen door 
naar verwoordingstrategieën en impliciete betekenissen te gaan kijken. Dat we dit issue 
konden achterhalen door te gaan kijken naar de agency van verschillende zusters, werd 
reeds aangehaald in het eerste deel. We stelden daar namelijk dat men een stijgend 
zelfbewustzijn als een resultaat van een groter wordende agency kan beschouwen.  
 
Toch bleek het geen sinecure om een sluitend antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. 
Zo moeten we ten eerste opmerken dat het vooropgestelde doel om over de gehele periode 
1910 – 1960 het onderzoek te voeren, niet mogelijk was door de staat van de bronnen. 
Eveneens was het niet uitvoerbaar om op een sluitende wijze de factor ‘klasse’ in het 
onderzoek te betrekken. Wat vooral een stijgend zelfbewustzijn leek te bepalen was de 
positie waarin men zich bevond en de individuele kenmerken van de zusters. Zo trachtte de 
missievicaresse de haar toebedeelde verantwoordelijkheden vaak ruimer te gaan 
omschrijven. Hiernaast bleek ook het persoonlijk karakter van de auteurs in belangrijke mate 
het algemene beeld van de brief te bepalen. Tevens konden bepaalde gebeurtenissen 
(denken we dan aan de perikelen met de paters van Ibembo) een stijgend zelfbewustzijn in 
de hand werken. We zijn dus eerder geneigd te stellen dat hoewel chronologie zeker een rol 
speelde (de meest recente brieven zijn luchtiger en menselijker geschreven), het 
zelfbewustzijn van de zusters voornamelijk bepaald werd door hun positie in het 
missiesysteem, alsook hun eigen persoonlijke kenmerken.    
Als we dit tot slot vergeleken met de correspondentie van de mannelijke oversten, dan viel 
voornamelijk op dat zij vaak hun eigen machtspositie trachten te benadrukken en te 
vrijwaren. De manier waarop dit gebeurde leek af te hangen van persoon tot persoon. Deze 
vaststellingen opentrekken naar een evoluerend zelfbeeld bleek, door het zonet 
aangehaalde kenmerk van de bronnen, niet mogelijk. 
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Grafiek 1: Aantal zusters 1845 – 1885. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 35. 

 

Grafiek 2: Aantal intredingen 1845 – 1885. 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 35. 
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Grafiek 3: Aantal zusters 1885 – 1920. 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 50. 

 

Grafiek 4: Aantal intredingen 1885 – 1920. 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 50. 
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Grafiek 5: Aantal zusters 1920 – 1957. 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 123. 

 

Grafiek 6: Aantal intredingen 1920 – 1957. 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 123. 
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Grafiek 7: Evolutie kloosterbevolking 1845 - 1995. 

 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 270. 

 

Grafiek 8: Evolutie in- en uittredingen 1845 - 1995. 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 270. 
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Grafiek 9: Gemiddelde leeftijd 1845 - 1995. 

 
 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 271. 

 

Grafiek 10: Aantal intredingen 1920 – 1957. 
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Diagram 1: Sociale afkomst 1886 – 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 272. 

 

Diagram 2: Sociale afkomst 1920 - 1957. 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 272. 
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Diagram 3: Geografische herkomst Belgische zusters 1891 – 1920. De Belgische zusters 

vertegenwoordigden 90% van het totaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 274. 

 

Diagram 4: Geografische herkomst Belgische zusters 1921 – 1960. De Belgische zusters 

vertegenwoordigden 72% van het totaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 274. 
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Diagram 5: Geografische herkomst Buitenlandse zusters 1891 – 1920. 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 275. 

 

Diagram 6: Geografische herkomst Buitenlandse zusters 1921 – 1960. 

 

Bron: Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, P. Quaghebeur en J. De Maeyer, Op. Cit., p. 275. 
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Kaart 1: Algemene weergave van de democratische republiek Congo. 

 

 

 

 

Bron: R. Christens, Op. Cit., p. 154  
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Kaart 2: Verdeling van het grondgebied van Belgisch-Congo aan de verschillende 

mannelijke congregaties, situatie omstreeks 1922. 

 

 

 

Bron: R. Christens, Op. Cit., p. 24.  
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Kaart 3: Oostelijke en Westelijke apostolische prefectuur Uéle na de splitsing van 1910.  

 

Bron: Archief zusters van Berlaar, Kast 8: Documenten in verband met de missies in Congo. 

 

Kaart 4: detailkaart vicariaat Bondo  

 

Bron: Archief zusters van Berlaar, Kast 8: Documenten in verband met de missies in Congo. 
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Kaart 5: Talen – Volksstammen van Congo. 

 

 
Legende:  

 Rood : volkstammen van het Bantoe taalgebied 

 Groen: volkstammen van het Soedanese taalgebied 

 Arcering: woongebieden van de Pygmeeen (bij benadering) 

 Gestippeld: Herderstammen. 

 

Bron: Archief zusters van Berlaar, Kast 8: Documenten in verband met de missies in Congo. 
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Kaart 6: Volkstammen en vicariaten van het Uéle-gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: stippellijnen met begeleidende cijfers verwijzen naar de verschillende vicariaten  

I. Ubangi-District 

II. Beneden-Uele 

III. Opper-Uele 

IV. Bangala 

V. Aruwimi 

VI. Stanleystad 

VII. Ituri 

 

Bron: Archief zusters van Berlaar, Kast 8: Documenten in verband met de missies in Congo. 
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Afbeelding 1: Oorlogsstempel van de bezetter. 

 

 

 

Bron: Archief zusters van Berlaar, Kast 8: Documenten in verband met de missies in Congo. 
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Zuster Maria Amelberga 

 
  

Naam: Lutz Fidelia 

Geboortedatum: 29 / 4 / 1883 

Geboorteplaats: Sint Niklaas 

Intrede: 25 / 1 / 1909 

Eeuwige professie: 3 / 9 / 1915 

Overleden: 3 / 5 / 1963, Berlaar 

 
 

Vertrek missie: 
9 / 3 / 1920 
29 /1 / 1929 

 
 

Terug: 
27 / 8 / 1929 
25 / 9/ 1934 

Naam en Beroep vader: Augustinus - Wever 

Behaalde getuigschriften: Ziekenverpleging, Mechelen, 1911. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1911 Antwerpen Allerlei huishoudelijk werk 

1911 Halle Onderwijs 

1913 Itegem Onderwijs 

9 / 10 / 1920 Kongo Allerlei werk 

1934 Nijlen Allerlei werk 

23 / 9 / 1941 Merksem Zieken verplegen 

10 / 10 / 1955 Merksem Zorgen voor ouden van dagen 
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Zuster Maria Angela 

Geen foto beschikbaar 
  

Naam: Moris Maria 

Geboortedatum: 6 / 6 / 1859 

Geboorteplaats: Berlaar 

Intrede: 17 / 9 / 1876 

Eeuwige professie: 9 / 9 / 1879 

Overleden: 4 / 10 / 1920, Berlaar 

 
 

Vertrek missie: 
/ 
 
 

Terug: 
/ 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: L.O., M.O., Tekenen, Waver, 13 / 8 / 1881  

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1886 - 1901 Berlaar Discreet 

1901 - 1907 Berlaar Onderoverste 

1907 - 1920 Berlaar Algemeen overste 
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Zuster Maria Assissia 

 
 

Naam: De Roeck Gabriëlla 

Geboortedatum: 30 / 3 / 1901 

Geboorteplaats: Boom 

Intrede: 15 / 10 / 1923 

Eeuwige professie: 5 / 9 / 1928 

Overleden: 9 / 10 / 1980, Kapellen 

 
Vertrek missie: 
11 / 5 / 1926 

21 / 10 / 1932  
28 / 5 / 1947 
28 / 5 / 1957 
9 / 8 / 1962 

 
Terug: 

15 / 2 / 1932 
11 / 11/ 1946 
16 / 7 / 1957 
12 / 1/ 1962 
30 / 6 / 1965 

Naam en Beroep vader: Frans - Steenbakker 

Behaalde getuigschriften: Tropische geneeskunde, Brussel, 1932 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

9 / 1925 Brussel Ziekendienst 

11 / 5 / 1926 Buta Ziekendienst 

30 / 3 / 1927 Zobia Ziekendienst 

27 / 9 / 1927 Buta Ziekendienst 

14 / 12 / 1935 Zobia Ziekendienst 

1 / 1939 Buta Huishouden 

1962 Bondo / 

30 / 6 / 1965 Berlaar / 
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Zuster Maria Beda 

 
  

Naam: Creemers Jozefina 

Geboortedatum: 18 / 1 / 1912 

Geboorteplaats: Kinrooi 

Intrede: 6 / 1 / 1934 

Eeuwige professie: 30 / 8 / 1938 

Overleden: 10 / 2 / 1996, Neerpelt 

 
 

Vertrek missie: 
2 / 12 / 1938 
2 / 3 / 1949 

25 / 8 / 1955 
17 / 4 / 1958 

 
 

Terug: 
26 / 7 / 1948 
20 / 3 / 1955  

17 / 12 / 1957 
5 / 4 / 1962 

Naam en Beroep vader: Mathijs - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: N.B.O., Berlaar, 1938 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

12 / 12 / 1939 Buta Onderwijs Zaïrese kinderen, 1944: Blanken school 

9 / 3 / 1949 Bondo Novicenmeesters: zwarte zusters 

29 / 4 / 1963 Neerpelt Studiemeesteres vanaf 1 / 9 / 1962 

1 / 7 / 1969 Bree Secretariaat retraitehuis 

23 / 11 / 1992 Neerpelt Op rust 
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Zuster Maria Benigna 

 
  

Naam: Verhegge Christinne 

Geboortedatum: 7 / 6 / 1891 

Geboorteplaats: Erembodegem 

Intrede: 27 / 10 / 1919 

Eeuwige professie: 5 / 9 / 1925 

Overleden: 8 / 12 / 1976, Antwerpen 

 
 

Vertrek missie: 
6 / 1 / 1925 

21 / 10 / 1932 
 
 

Terug: 
15 / 2 / 1932 
21 / 3 / 1946 

Naam en Beroep vader: Gustaaf – Koster, Organist 

Behaalde getuigschriften: L.O., Gent, 1916. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1 / 6 / 1921 Tremelo L.O. 

6 / 1 / 1925 Buta L.O. 

1 / 1 / 1937 Bondo L.O. + novicemeesteres 

5 / 8 / 1944 Buta L.O. + novicemeesteres 

25 / 9 / 1946 Beersel Novicemeesteres ad interim 

25 / 1 / 1947 Berlaar Onderoverste 

3 / 7 / 1960 Tongeren - kliniek Overste 

8 / 1966 Antwerpen Op rust - portierster 

 



206 
 

 

Zuster Maria Cyrille 

 

 
  

Naam: Aerst Maria 

Geboortedatum: 17 / 3 / 1877 

Geboorteplaats: Blankenberge 

Intrede: 19 / 3 / 1901 

Eeuwige professie: 16 / 8 / 1905 

Overleden: 19 / 2 / 1942, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
17 / 8 / 1905 
24 / 2 / 1911 
27 / 4 / 1921 
5 / 11 / 1929 

 

Terug: 
2 / 2 / 1910 

15 / 6 / 1920 
7 / 6 / 1929 

16 / 8 / 1938 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: Rood kruis (1895), N.B.O. (1902), Tropische geneeskunde(Brussel, 1911) 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1911 - 1938 Kongo Missievicarisse 
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Zuster Maria Delphina 

 

Naam: Verhoeven Anna Maria 

Geboortedatum: 24 / 11 / 1886 

Geboorteplaats: Hoogstraten 

Intrede: 14 / 9 / 1905 

Eeuwige professie: 7 / 7 / 1910 

Overleden: 4 / 8 / 1973, Kapellen 

 
 

Vertrek missie: 
9 / 7 / 1910 

17 / 3 / 1923 
3 / 5 / 1935 

13 / 2 / 1949 
18 / 8 / 1957 

 
 

Terug: 
4 / 10 / 1921 
25 / 9 / 1934 
10 / 9 / 1948 
26 / 2 / 1957 
23 / 7 / 1960 

Naam en Beroep vader: Jozef - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: diploma ziekendienst, 1910. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1908 Willebroek Zieken verplegen 

1910 Ibembo Zieken verplegen 

1923 Bondo Zieken verplegen 

1929 Monga Zieken verplegen 

1935 Bayé Zieken verplegen 

1957 Barisi Huishoudelijk werk 

1958 Bayé Huishoudelijk werk 
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Zuster Maria Egidia 

 

 
  

Naam: Willems Maria 

Geboortedatum: 24 / 11 / 1896 

Geboorteplaats: Rillaar 

Intrede: 8 / 12 / 1922 

Eeuwige professie: 19 / 9 / 1927 

Overleden: 16 / 5 / 1968, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
20 / 1 / 1931 
7 / 3 / 1940 

22 / 11 / 1949 
15 / 9 / 1957 

18 / 10 / 1962 
 

Terug: 
14 / 2 / 1939 
11 / 3 / 1949 
16 / 7 / 1957 
5 / 4 / 1962 

14 / 9 / 1964 

Naam en Beroep vader: Fransiscus - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: L.O., Hasselt, 1927. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1927 Itegem L.O. 

1931 Buta L.O. 

1933 Bondo L.O. + overste 

1940 Monga L.O. + overste 

1946 Bayé L.O. + overste 

1949 Bayé L.O. + overste 

1952 Monga L.O. + overste 
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Zuster Maria Eugenia 

 

 
  

Naam: Veris Joanna 

Geboortedatum: 8 / 4 / 1875 

Geboorteplaats: Bouwel  

Intrede: 25 / 8 / 1891 

Eeuwige professie: 20 / 9 / 1898 

Overleden: 10 / 12 / 1958, Berlaar 

 
 

Vertrek missie: 
/ 
 
 

Terug: 
/ 

Naam en Beroep vader: Petrus - Hovenier 

Behaalde getuigschriften: L.O., Herentals, 1894. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1920 - 1957 Berlaar Algemeen overste 
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Zuster Maria Fridolina 

 

 
 

Naam: Storms Maria 

Geboortedatum: 21 / 8 / 1884 

Geboorteplaats: Duffel 

Intrede: 12 / 11 / 1912 

Eeuwige professie: 18 / 9 / 1919 

Overleden: 30 / 11 / 1974, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
21 / 4 / 1921 
7 / 4 / 1933 

30 / 11 / 1951 
27 / 6 / 1959 

 

Terug: 
15 / 2 / 1932 
27 / 3 / 1948 
10 / 7 / 1958 
17 / 1 / 1960 

Naam en Beroep vader: Jan - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: Ziekenverpleging, Mechelen 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1919 Brussel Verpleegster 

1921 Ibembo Verpleegster 

1938 Ango Verpleegster bij de zuster Ursulinnen 

1939 Buta Huishoudelijk werk 

1951 Buta Huishoudelijk werk 

1952 Monga Huishoudelijk werk 

1960 Berlaar Op rust 
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Zuster Maria Hubertine 

 

Naam: Jansen Maria 

Geboortedatum: 25 / 1 / 1876 

Geboorteplaats: Gestel (Nl)  

Intrede: 19 / 3 / 1899 

Eeuwige professie: 17 / 11 / 1902 

Overleden: 3 / 2 / 1954, Buta 

 
Vertrek missie: 
4 / 12 / 1902 
13 / 5 / 1909 

28 / 11 / 1913 
6 / 1 / 1925 

29 / 1 / 1929 
29 / 6 / 1934 

 

Terug: 
19 / 11 / 1905 
26 / 8 / 1913 

21 / 10 / 1922 
7 / 5 / 1927 

13 / 2 / 1954 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: / 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1925 Watsa overste 

8 / 12 / 1926 Watsa Watsa verlaten 

12 / 12 / 1926 Zobia / 

1927 Berlaar  Verzorging  
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Zuster Maria Isabella 

 

 
 

Naam: Somers Ludovica 

Geboortedatum: 18 / 5 / 1874 

Geboorteplaats: Wolfsdonk 

Intrede: 26 / 3 / 1894 

Eeuwige professie: 29 / 8 / 1900 

Overleden: 29 / 8 / 1967, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
21 / 11 / 1901 
22 / 6 / 1912 

 

Terug: 
25 / 6 / 1905 

28 / 11 / 1919 

Naam en Beroep vader: Louis - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: Bewaarschoolonderwijs (1906), tropische geneeskunde (1920). 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1895 Oorderen Bewaarschoolonderwijs 

1901 Amadi Bewaarschoolonderwijs 

1919 Elsene Ziekendienst 

1929 Berlaar Verpleegster schoolkolonie 

1957 Berlaar Op rust 
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Zuster Maria  

 

 
  

Naam: Ruytiens Anna 

Geboortedatum: 29 / 6 / 1865 

Geboorteplaats: Berlaar 

Intrede: 21 / 12 / 1865 

Eeuwige professie: 4 / 9 / 1883 

Overleden: 31 / 3 / 1912, Willebroek 

 
Vertrek missie: 
31 / 8 / 1899 
10 / 3 / 1904 

 

Terug: 
22 / 8 / 1903 
2 / 2 / 1910 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: / 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

/ Merksem Ziekenzorg 

/ Kongo Ziekenzorg 

/ Willebroek Overste 
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Zuster Maria Mathilde 

 

Naam: Craenen Sidonie 

Geboortedatum: 14 / 7 / 1886 

Geboorteplaats: Betekom 

Intrede: 18 / 1 / 1910 

Eeuwige professie: 19 / 9 / 1916 

Overleden: 5 / 1 / 1980, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
28 / 5 / 1919 
11 / 5 / 1926 
3 / 5 / 1935 

13 / 11 / 1946  
2 / 1 / 1951 

23 / 9 / 1959 
 

Terug: 
23 / 1 / 1926 
25 / 9 / 1934  
21 / 3 / 1946 
8 / 11 / 1950 
8 / 4 / 1950 

17 / 1 / 1960 

Naam en Beroep vader: Petrus – Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: Ziekenverpleging (1911), N.B.O. (1911). 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1911 Geel N.B.O. 

1912 Poppel N.B.O. 

1914 Willebroek Ziekenverpleger 

1916 Webbekom N.B.O. 

1919 Ibembo Ziekenverpleger 

1926 Buta Ziekenverpleger 

1938 – 1959 Buta missievicaresse 

1961 Berlaar Op rust 
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Zuster Maria Odrada 

  

Naam: Hannes Hortence  

Geboortedatum: 23 / 11 / 1889 

Geboorteplaats: Balen 

Intrede: 19 / 6 / 1911 

Eeuwige professie: 4 / 11 / 1913 

Overleden: 25 / 6 / 1933, Breedhout 

 
Vertrek missie: 
28 / 11 / 1913 

6 / 1 / 1925 
13 / 11 / 1931 
2 / 12 / 1938 
22 / 9 / 1950 

 

Terug: 
21 / 4 / 1920 
2 / 8 / 1929 

12 / 4 / 1938 
11 / 3 / 1949 

22 / 12 / 1951 

Naam en Beroep vader: Petrus Henri - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: N.B.O. (1912) 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

/ / / 
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Zuster Maria Redempta 

  

Naam: De Peuter Augusta 

Geboortedatum: 16 / 5 / 1904 

Geboorteplaats: Olen 

Intrede: 2 / 2 / 1930 

Eeuwige professie: 7 / 9 / 1934 

Overleden: 12 / 11 / 1998, Kapellen 

 
Vertrek missie: 
21 / 10 / 1932 
12 / 4 / 1948 
25 / 5 / 1955 
5 / 12 / 1961 
27 / 2 / 1963 

 

Terug: 
21 / 9 / 1947 
30 / 3 / 1955 
1 / 6 / 1961 

19 / 11 / 1962 
27 / 3 / 1964 

Naam en Beroep vader: August - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: L.O., Herentals, 1928. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1931 Beersel L.O. 

1933 Zobia tot 1 / 2 / 1934 L.O. 

1934 Buta tot 1 / 2 / 1935 L.O. 

1935 Bondo tot 1 / 2 / 1936 L.O. 

1937 Buta L.O. 

1943 Buta L.O. + école de monitrices 

1948 Buta Bestuurster 

1964 Berlaar Ziek, op rust 1980 
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Zuster Maria Thea  

  

Naam: Gorduyn Teresia 

Geboortedatum: 4 / 7 / 1898 

Geboorteplaats: Brussel 

Intrede: 15 / 10 / 1923 

Eeuwige professie: 15 / 9 / 1928 

Overleden: 12 / 2 / 1976, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
11 / 5 / 1926 

13 / 11 / 1931 
1 / 7 / 1938 

 

Terug: 
11 / 5 / 1931 
12 / 4 / 1938 
14 / 8 / 1964 

Naam en Beroep vader: Joseph – Chef de bureau au ministère des travaux publies  

 
Behaalde getuigschriften: Ambulancier (1919), verpleegster Rode kruis (1920), verpleegster (1920), 

tropische geneeskunde (1921), thuisverpleegster (1922), vroedvrouw (1923) 
 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

16 / 7 / 1926 Buta Verpleegkundige verloskundige 

19 / 12 / 1931 Buta Verpleegkundige verloskundige 

19 / 8 / 1938 Buta Verpleegkundige verloskundige 
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Zuster Maria Vincentia 

 
Geen Foto Beschikbaar  

Naam: Crauwels Joanna 

Geboortedatum: 8 / 10 / 1879 

Geboorteplaats: Borgerhout 

Intrede: 8 / 6 / 1897 

Eeuwige professie: 29 / 8 / 1899 

Overleden: 10 / 1 / 1904, Amadi 

 
Vertrek missie: 
31 / 8 / 1899 

 

Terug: 
/ 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: / 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

/ / / 
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Zuster Maria Willebrorde 

 

 
  

Naam: Baeyens Justina 

Geboortedatum: 16 / 10 / 1893 

Geboorteplaats: Kasterlee 

Intrede: 18 / 5 / 1905 

Eeuwige professie: 23 / 2 / 1911 

Overleden: 19 / 10 / 1969, Antwerpen 

 
Vertrek missie: 
24 / 2 / 1911 
17 / 3 / 1923 
29 / 6 / 1934 
18 / 2 / 1948 

 

Terug: 
21 / 9 / 1920 
28 / 3 / 1933 
3 / 6 / 1946 

7 / 11 / 1951 

Naam en Beroep vader: Franciscus - Landbouwer 

Behaalde getuigschriften: Tropische geneeskunde, Brussel , 1921. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

12 / 9 / 1906 Kapellen Ouderlingenzorg 

24 / 2 / 1911 Ibembo Zorg voor slaapzieken 

26 / 3 / 1912 Amadi Ziekenverpleging 

17 / 3 / 1923 Bondo Ziekenverpleging 

29 / 6 / 1934 Monga Ziekenverpleging 

5 / 1940 Bondo Huishoudelijk werk 

18 / 2 / 1948 Zobia Huishoudelijk werk 

17 / 11 / 1951 Nijlen Rustoord 

31 / 1 / 1955 Antwerpen Overste 
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Zuster Maria Wivina 

 

 
 

Naam: Van Gerven Anna 

Geboortedatum: 2 / 9 / 1883 

Geboorteplaats: Neerpelt 

Intrede: 7 / 4 / 1902 

Eeuwige professie: 14 / 9 / 1909 

Overleden: 4 / 6 / 1987, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
28 / 5 / 1919 

 

Terug: 
23 / 1 / 1926 

Naam en Beroep vader: Lambert - landbouwer 

Behaalde getuigschriften: Bewaarschoolonderwijs (1909), ziekenoppasser (1911)  

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1902 Berlaar Onderwijs bewaarschool 

1909 Bevel Onderwijs bewaarschool 

1913 Webbekom Onderwijs bewaarschool 

1918 Merksem Ziekendiener 

1919 Kongo Ziekendiener 

1926 Berlaar Reconvalescent 

1928 Beersel Onderwijs bewaarschool 

1930 Buizingen Onderwijs bewaarschool 

1953 berlaar Portieres 

1964 Berlaar Herstellend 
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Zuster Maria Xaveria  

 

 
 

Naam: verdoodt Coleta 

Geboortedatum: 22 / 3 / 1892 

Geboorteplaats: Zemst 

Intrede: 2 / 10 / 1916 

Eeuwige professie: 9 / 3 / 1919 

Overleden: 19 / 6 / 1961, Antwerpen 

 
Vertrek missie: 

9 / 3 / 1920 
10 / 1 / 1931 
24 / 1 / 1947 

 

Terug: 
4 / 5 / 1930 

28 / 12 / 1939 
29 / 7 / 1960 

Naam en Beroep vader: Eduard - Molenaar 

Behaalde getuigschriften: tropische ziekteleer, Brussel, 1919. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1918 Brussel Zieken Verplegen 

1920 Amadi Zieken Verplegen 

1924 Buta Zieken Verplegen 

1925 Ibembo Zieken Verplegen 

1931 Ibembo Zieken Verplegen 

1933 Bondo Zieken Verplegen 

1936 Ango Zieken Verplegen 

1939 Berlaar Ziek, op rust 

1947 Ibembo Huishoudelijk werk 
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Zuster Maria Agatha 

 

 
 

Naam: Van Steen Cornelia 

Geboortedatum: 3 / 10 / 1869 

Geboorteplaats: Poppel 

Intrede: 19 / 9 / 1893 

Eeuwige professie: 29 / 8 / 1899 

Overleden: 12 / 6 / 1938, Elsene 

 
Vertrek missie: 
31 / 8 / 1899 
17 / 8 / 1905 
9 / 3 / 1920 

 

Terug: 
11 / 4 / 1904 
26 / 8 / 1913 
23 / 1 / 1926 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: / 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1899 Ibembo Medestichter Ibembo 

1926 Elsene washuis 
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Zuster Maria Benitia 

  

Naam: Wijnants Maria 

Geboortedatum: 25 / 4 / 1906 

Geboorteplaats: Geel 

Intrede: 28/ 8 / 1928 

Eeuwige professie: 18 / 9 / 1933 

Overleden: 24 / 6 / 1988, Kapellen 

 
Vertrek missie: 
6 / 10 / 1933 
7 / 3 / 1940 

14 / 2 / 1950 
4 / 9 / 1952 
3 / 9 / 1954 
2 / 9 / 1956 

27 / 9 / 1958 
 

Terug: 
14 / 2 / 1939 
27 / 3 / 1948 
11 / 7 / 1952 
5 / 7 / 1954 
2 / 7 / 1956 

17 / 12 / 1957 
2 / 6 / 1961 

Naam en Beroep vader: Karel - Handelaar 

Behaalde getuigschriften: L.O., wijnegem, 1926. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1 / 10 / 1930 Stevoort L.O. + schoolhoofd 

11 / 1933 Buta L.O. inlandse meisjes 

1 / 1936 Buta Directrice inlandse normaalschool 

9 / 1948 Kapellen Lerares moyenne 

3 / 1950 Buta L.O. directrice Europese lagere school 

12 / 1957 Berlaar Ziek 

1 / 10 / 1958 Bondo Directrice M.L. vanaf 1959 normaalschool 
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Zuster Maria Benonia 

  

Naam: Van Hoet Fabrice 

Geboortedatum: 8 / 9 / 1886 

Geboorteplaats: Eegen 

Intrede: 14 / 2 / 1925 

Eeuwige professie: 21 / 9 / 1929 

Overleden: 15 / 2 / 1959, Buta 

 
Vertrek missie: 
29 / 1 / 1929 
20 / 6 / 1950 

 

Terug: 
10 / 11 / 1949 

Naam en Beroep vader: Constant – Metser 

Behaalde getuigschriften: L.O., Brugge, 1912. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

1925 Berlaar Internaat  

4 / 1926 Horendonk L.O. 

29 / 1 / 1929 Buta L.O. 

1 / 1934 Zobia L.O. 

1944 Buta L.O. 

1947 Zobia L.O. 

1948 Balele L.O. 

1950 Zobia L.O. 

1955 Buta Secretaresse 
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Zuster Maria Vincentia 

  

Naam: Van Den Wijngaard Wilhelmina 

Geboortedatum: 30 / 1 / 1882 

Geboorteplaats: Beck 

Intrede: 12 / 1 / 1904 

Eeuwige professie: 19 / 9 / 1910 

Overleden: 3 / 6 / 1958, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
24 / 2 / 1911 
17 / 3 / 1923 
6 / 10 / 1933 

 

Terug: 
4 / 11 / 1921 
28 / 3 / 1933 
11 / 8 / 1946 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: / 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

/ / / 
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Zuster Maria Timothea 

  

Naam: Vanderhoeven Rosa 

Geboortedatum: 15 / 11 / 1889 

Geboorteplaats: Artiago (Argentië) 

Intrede: 14 / 4 / 1913 

Eeuwige professie: 15 / 5 / 1914 

Overleden: 18 / 2 / 1967, Berlaar 

 
Vertrek missie: 
28 / 5 / 1919 
29 / 1 / 1929 
21 / 7 / 1948 
2 / 9 / 1956 

 

Terug: 
7 / 5 / 1927 

21 / 8 / 1947 
22 / 3 / 1956 
17 / 1 / 1960 

Naam en Beroep vader: André - Hovenier 

Behaalde getuigschriften: M.L. (1908), Zieken verpleging (1915). 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

15 / 12 / 1914 Horendonk Bewaarschool 

1915 Essen Huishoudelijk werk 

1919 Wasdsa Zieken verplegen 

Jan – april 1927 Lolo Zieken verplegen,  Berlaar 

1929 Buta Zieken verplegen 

Juli – nov 1948 Ibembo Zieken verplegen 

Nov 1948 Barisi Zieken verplegen,  Berlaar 

2 / 9 / 1956 Barisi Zieken verplegen 

17 / 1 / 1960 Berlaar Op rust 
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Zuster Maria Raymonda 

  

Naam: De Boeck Hortence 

Geboortedatum: 27 / 8 / 1894 

Geboorteplaats: Vracene 

Intrede: 2 / 2 / 1921 

Eeuwige professie: 1 / 11 / 1925 

Overleden: 30 / 3 / 1927, Bondo 

 
Vertrek missie: 

6 / 1 / 1925 
 

Terug: 
/ 

Naam en Beroep vader: /  

Behaalde getuigschriften: tropische geneeskunde (1921), M.L. (1924). 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

/ / / 
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Zuster Maria Fredeganda 

  

Naam: De Raet Jeanne 

Geboortedatum: 15 / 4 / 1901 

Geboorteplaats: Deurne 

Intrede: 19 / 3 / 1922 

Eeuwige professie: 21 / 9 / 1926 

Overleden: 4 / 7 / 1968, Kapellen 

 
Vertrek missie: 

6 / 1 / 1925 
10 / 9 / 1937 
13 / 2 / 1951 
27 / 6 / 1959 
8 / 10 / 1963 

 

Terug: 
19 / 1 / 1937 

18 / 10 / 1950 
10 / 12 / 1958 

2 / 4 / 1963 
30 / 6 / 1965 

Naam en Beroep vader: Jozef - Fabriekarbeider 

Behaalde getuigschriften: / 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

11 / 1922 Antwerpen Huishoudklas, huiswerk 

17 / 3 / 1925 Buta Naaischool, weeshuis 

13 / 10 / 1937 Buta Naaischool, huishoudelijk werk 

24 / 2 / 1947 Buta Overste, huishoudelijk werk 

24 / 2 / 1955 Bondo Overste, huishoudelijk werk  

30 / 6 / 65 Berlaar Naad 
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Zuster Maria Nazaria 

 

 
 

Naam: Dille Emma 

Geboortedatum: 16 / 1 / 1904 

Geboorteplaats: Geel 

Intrede: 8 / 3 / 1928 

Eeuwige professie: 7 / 9 / 1932 

Overleden: 2 / 1 / 1950, Elsene 

 
Vertrek missie: 

7 / 4 / 1933 
2 / 3 / 1949 

 

Terug: 
10 / 9 / 1948 

10 / 11 / 1949 

Naam en Beroep vader: / 

Behaalde getuigschriften: gesthuisverpleging (1932), tropische geneeskunde (1949) 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

/ / / 
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Zuster Maria Zachea 

  

Naam: Van Commel Elisabeth 

Geboortedatum: 23 / 11 / 1915 

Geboorteplaats: arendonk 

Intrede: 10 / 9 / 1935 

Eeuwige professie: 12 / 8 / 1940 

Overleden: 17 / 6 / 1995 Bekkevoort 

 
Vertrek missie: 

7 / 3 / 1940 
12 / 6 / 1950  

19 / 10 / 1953 
10 / 10 / 1960 
30 / 8 / 1962 
22 / 8 / 1968 
24 / 8 / 1970 

1972 
3 / 5 / 1983 

 

Terug: 
31 / 12 / 1948 
11 / 7 / 1952 
17 / 1 / 1960 
26 / 6 / 1962 
14 / 9 / 1964 
4 / 6 / 1970 

1972 
7 / 1974 
9 / 1983 

Naam en Beroep vader: Remi – Ploegbaar, Werkman 

Behaalde getuigschriften: N.B.O., 1939. 

Opeenvolgende bedieningen. 

Datum Plaats Bediening 

April 1940 Buta L.O. 

1 / 1941 Monga L.O. 

1 / 1945 Buta L.O. 

10 / 1953 Monga L.O. 

14 / 9 / 1964 Kapellen Huishoudelijk werk 

22 / 8 / 1968 Bondo Huishoudelijk werk 

10 / 1975 Bekkevoort Huishoudelijk werk 

3 / 5 / 1983 Zobia Huishoudelijk werk 
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Volgorde van vertrek naar Congo 

Volgnummer Professienummer Kloosternaam Datum vertrek 

1 40 Maria 31 / 08 / 1899 

2 80 Agatha 31 / 08 / 1899 

3 115 Vincentia 31 / 08 / 1899 

4 94 Julia  31 / 08 / 1899 

5 125 Florentina 21 / 11 / 1901 

6 62 Regina  21 / 11 / 1901 

7 82 Isabelle 21 / 11 / 1901 

8 92 Martina 21 / 11 / 1901 

9 100 Laurentia 4 / 12 / 1902 

10 103 Verginie 4 / 12 / 1902 

11 129 Hubertine 4 / 12 / 1902 

12 120 Berchmans 4 / 12 / 1902 

13 98 Joanna 10 / 03 / 1904 

14 154 Florentina 10 / 03 / 1904 

15 144 Cyrilla 17 / 08 / 1905 

16 179 Aldegondis 22 / 11 / 1906 

17 171 Hilaria 13 / 05 / 1909 

18 229 Eufrasie 09 / 07 / 1910 

19 218 Delphine 09 / 07 / 1910 

20 238 Servatia 09 / 07 / 1910 

21 174 Vincentia 24 / 02 / 1911 

22 192 Willebrorda 24 / 02 / 1911 

23 190 Martina 22 / 06 / 1912 

24 301 Bertholda 28 / 11 / 1913 

25 290 Odrada 28 / 11 / 1913 
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Volgorde van vertrek naar Congo 

Volgnummer Professienummer Kloosternaam Datum vertrek 

26 159 Wivina 28 / 05 / 1919 

27 272 Mathilde 28 / 05 / 1919 

28 297 Amata 28 / 05 / 1919 

29 322 Timothea 28 / 05 / 1919 

30 262 Amelberga 09 / 03 / 1920 

31 360 Xaveria 09 / 03 / 1920 

32 316 Fridoline 21 / 04 / 1921 

33 413 Benigna 06 / 01 / 1925 

34 433 Raymonda 06 / 01 / 1925 

35 474 Fredeganda 06 / 01 / 1925 

36 505 Assissia 11 / 05 / 1926 

37 506 Thea 11 / 05 / 1926 

38 378 Aline 13 / 07 / 1927 

39 454 Philiberta 13 / 07 / 1927 

40 151 Remigia 13 / 07 / 1927 

41 525 Benomia 29 / 01 / 1929 

42 536 Raphaël 29 / 01 / 1929 

43 517 Lucilla 5 / 11 / 1929 

44 520 Armella 5 / 11 / 1929 

45 473 Lea 5 / 11 / 1929 

46 573 Blanca 5 / 11 / 1929 

47 349 Victorina 20 / 01 / 1931 

48 485 Egidia 20 / 01 / 1931 

49 529 Valesia 20 / 01 / 1931 

50 518 Mauritia 13 / 11 / 1931 
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Volgorde van vertrek naar Congo 

Volgnummer Professienummer Kloosternaam Datum vertrek 

51 585 Hermenegilda 13 / 11 / 1931 

52 659 Fabiola 21 / 10 / 1932 

53 645 Redempta 21 / 10 / 1932 

54 588 Nazaria 07 / 04 / 1933 

55 691 Furtunata 06 / 10 / 1933 

56 604 Benitia 06 / 10 / 1933 

57 619 Octavienne 29 / 06 / 1934 

58 725 Ubalda 03 / 05 / 1935 

59 575 Adelberta 03 / 05 / 1935 

60 446 Sebastiana 17 / 07 / 1936 

61 661 Evrarda 17 / 07 / 1936 

62 671 Clothilde 17 / 07 / 1936 

63 704 Marieta 17 / 07 / 1936 

64 733 Cleta 10 / 09 / 1937 

65 722 Anna  1 / 07 / 1938 

66 730 Edelberta 1 / 07 / 1938 

67 787 Hildeberta 1 / 07 / 1938 

68 658 Cyrenia 2 / 12 / 1938 

69 764 Beda 2 / 12 / 1938 

70 816 Eufrasie 19 / 05 / 1939 

71 822 Vita 19 / 05 / 1939 

72 855 Ennodia 06 / 03 / 1940 

73 828 Zachea 06 / 03 / 1940 

74 880 Giovanna 23 / 04 / 1946 

75 924 Salesia 23 / 04 / 1946 
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Volgorde van vertrek naar Congo 

Volgnummer Professienummer Kloosternaam Datum vertrek 

76 811 Siëna 29 / 06 / 1946 

77 737 Narcissa 21 / 08 / 1946 

78 710 Ladislas 21 / 08 / 1946 

79 934 Gertrudis 13 / 11 / 1946 

80 848 Bruno 24 / 01 / 1947 

81 889 Aquila 24 / 01 / 1947 

82 919 Eleutheria 24 / 01 / 1947 

83 546 Ivonne 24 / 01 / 1947 

84 991 Theofane 14 / 04 /1948 

85 814 Lia 21 / 07 / 1948 

86 731 Emerita 15 / 02 / 1949 

87 796 Macrina 15 / 02 / 1949 

88 916 Alberta 29 / 03 / 1949 

89 1002 Liberata 29 / 03 / 1949 

90 935 Fransesca 22 / 11 / 1949 

91 904 Gustava 14 / 02 / 1950 

92 1018 Cyrina 20 / 06 / 1950 

93 988 Paula 22 / 09 / 1950 

94 948 Galgana 02 / 01 / 1951 

95 1082 Evrardine 02 / 01 / 1951 

96 1124 Servita 30 / 11 / 1951 

97 936 Magda 04 / 09 / 1952  

98 912 Valentia 19 / 10 / 1953 

99 1186 Damasia 25 / 10 / 1954 

100 1070 Arista 23 / 11 / 1954 
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Volgorde van vertrek naar Congo 

Volgnummer Professienummer Kloosternaam Datum vertrek 

101 1074  Lucentia 25 / 08 / 1956 

102 897 Aline  16 / 02 / 1956 

103 1025 Georgette 02 / 09 / 1956 

104 1013 Victoire 16 / 04 / 1958  

105 1192 Achilla 02 / 09 / 1958 

106 1151 Elly 05 / 09 / 1959 
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Missievicarissen in Congo 

Professienummer Kloosternaam Van - Tot 

40 Maria 1903 – 1911 

144 Cyrille 1911 – 1938 

272 Mathilde 1938 – 1959 

916 Alberta 1959 - 1968 

   

Regionale oversten in Congo 

Professienummer Kloosternaam Van - Tot 

916 Alberta 1968 – 1974 

1124 Servita 1974 – 1984 

1151 Elly 1984 – 1996 

1124 servita 1996 – 15 / 10 / 1998 

   

Algemeen oversten Berlaar 

Professienummer Kloosternaam Van - Tot 

14 Benedicta 14 / 11 / 1877 – 6 / 9 / 1907 

30 Angela 6 / 9 / 1907 – 24 / 10 / 1920 

68 Eugenia 24 / 10 / 1920 – 15 / 09 / 1957 

643 Ludgera 15 / 09 / 1957 – 2 / 7 / 1972 

   

Geestelijk directeurs Berlaar 

Naam Van - Tot 

Petrus Paulus 18 / 6 / 1885 – 13 / 5 / 1909 

Aloisius Lambo 13 / 5 / 1909 – 15 / 4 / 1954 

P. Frateur 15 / 4 / 1954 – 11 / 7 / 1961 
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Bezoeken aan Congo 

Kloosternaam Functie Van - Tot 

Ludgeria Algemeen overste 23 / 09 / 1959 – 23 / 12 / 1959 

Ludgeria Algemeen overste 03 / 10 / 1970 – 14 / 11 / 1970 

Erika Algemeen overste 17 / 12 / 1973 – 13 / 02 / 1974 

Frida 
Verantwoordelijke 
gezondheidszorg 

17 / 11 / 1975 – 11 / 01 / 1976 

Maria stevens Algemeen assistent 16 / 02 / 1980 – 01 / 04 / 1980 

Erika Algemeen overste 03 / 05 / 1983 – 21 / 06 / 1983 

Maria Stevens Algemeen overste 15 / 12 / 1986 – 19 / 02 / 1987 

Bertha Nickmans Algemeen overste 06 / 02 / 1992 – 15 / 03 / 1992 

Lucienne vissenaeken Algemeen assistent 12 / 01 / 1993 – 04 / 03 / 1993 

Lena Tholen Algemeen assistent 20 / 12 / 1996 – 01 / 02 / 1996 

 

 

 

 


