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‘De hele wereld is een schouwtoneel, en alle mannen en vrouwen zijn maar 
acteurs.’ Dit citaat van Shakespeare, uit zijn komedie As you like it (1599), 
kwam bij me op bij de samenstelling en de lectuur van dit vijfde nummer 
van Koorts. 

Hier verschijnt natuurlijk niet de hele wereld, maar wel vele kleine we-
reldjes, waarin we acteurs, regisseurs en zelfs toneelauteurs kunnen onder-
scheiden, naast vooral vele mensen achter de coulissen. 

Het begint al met de abdij van Zevenkerken, waar Dom Gerard van  
Caloen het regieboek lange tijd stevig in handen had. Hij kon er beschikken 
over enkele steracteurs, die zijn dromen vormgaven in decors van Brugge 
tot China.

Eugène Goblet d’Alviella was geen regisseur of acteur, maar met wat 
goede wil kunnen we hem wel een toneelschrijver noemen. Hij herschreef 
immers de ritualen van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, een van de 
hogere gradensystemen van de vrijmetselarij. Hij bracht er veel religieuze 
symbolen in en droeg bij aan het decorum dat de logegenootschappen ken-
merkt. 

Echte toneelspelers vinden we op de planken van de vele scholen waar 
theaterstukken werden opgevoerd door enthousiaste leerlingen-acteurs 
onder de leiding van een inspirerende leraar-regisseur, die uit hen het  
‘allerallerbeste’ wist te halen.

Van theater naar film is maar een kleine stap. Ook daar heb je regisseurs 
en acteurs. Maar wat als de impact van de regisseur (en zijn opdrachtgever) 
op de acteurs en de kijkers zo groot is dat er zeer ongelijke machtsverhou-
dingen ontstaan, zoals bij missiefilms het geval is? 

Toneel brengt emoties teweeg. Het laat zelden onberoerd, kan tot tranen 
toe ontroeren, maar ook choqueren, kan betoveren en provoceren, inspire-
ren en irriteren. Ook erfgoed lijkt daartoe in staat en dezelfde gevoelens als 
theater te kunnen opwekken.

Dat is zeker het geval als dat erfgoed te maken heeft met geweld en con-
flict, maar ook met solidariteit. De laatste twee bijdragen in dit nummer 
focussen daarop. En zo zijn we verder weg van het theater en komen we 
dichter bij de rauwe actualiteit van oorlog en migratie.

Veel leesplezier.

SCHOUWTONEEL
LUC VINTS
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In de bossen op de grens tussen Loppem en Sint-Andries staat al 
120 jaar lang een imposante benedictijnenabdij. Achter de muren 
leefden in de loop der jaren honderden monniken het traditionele 
benedictijnse bestaan van arbeid en gebed. En toch was de Sint- 
Andriesabdij in meerdere opzichten ook een atypische stichting. 
Monastieke idealen werden er gecombineerd met een sterk mis-
sionair elan en een belangrijke internationale uitstraling en 
betrokkenheid. Het omvangrijke abdijarchief dat in 2020 vanuit 
Zevenkerken werd overgebracht naar KADOC, weerspiegelt de ‘bui-
tengewoon’ diverse, fascinerende, maar ook moeilijke geschiedenis 
van de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken.

BUITENGEWONE 
BENEDICTIJNEN
DE SINT-ANDRIESABDIJ  
VAN ZEVENKERKEN

Kristien Suenens is historica en is 
als onderzoeker en consulent voor 
het erfgoed van religieuze instituten 
verbonden aan KADOC-KU Leuven.

KRISTIEN SUENENS
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gië, na de opheffingsgolf van de Franse tijd, 
aan een langzame remonte was begonnen.

Op negentienjarige leeftijd trad Van 
Caloen in bij de jonge kloostergemeenschap 
van de pas gestichte abdij van Maredsous 
(°1872) en nam hij de kloosternaam Dom 
Gerard aan. Hij kwam er terecht in het ultra-
montaanse en elitaire milieu van zijn jeugd.  
Na een opleiding in de Duitse moederabdij 
van Beuron bekleedde hij als prior en novice- 
meester al snel een belangrijke positie in 
Maredsous. Met een ontembare onderne-
mingsdrang zette hij zich onder meer in voor 
de uitbouw van de bibliotheek en de stich-

De droom van een koppige monnik

Aan de basis van dit ongewoon verhaal lag 
Joseph van Caloen (1853-1932), telg uit een 
welgestelde en conservatief katholieke 
Brugse familie. Van Caloen was een dromer 
die al op jonge leeftijd gefascineerd was 
door archeologie en geschiedenis. Via zijn 
familie, bouwheren van het impressionante 
neogotische kasteel van Loppem, raakte hij 
vervuld van de erfenis, het prestige en de 
bekeringsijver van de katholieke kerk.  
Een militaire carrière bij de pauselijke  
zoeaven werd wegens zijn jonge leeftijd en 
wankele gezondheid in de kiem gesmoord. 
Van Caloen had ook een groeiende bewonde-
ring voor de benedictijnenorde: een van de 
oudste katholieke kloosterorden die in Bel-

Foto van de eerste novicen van de nieuwe abdij, waar in de eer-
ste jaren het Portugees de voertaal was.
[Beeldarchief Benedictijnen - Sint-Andriesabdij Zevenkerken: 
370]
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stemmen, weerspiegelden zijn toekomstige 
benedictijnse zendelingen het aloude ideaal 
van de Angelsaksische missionarissen uit de 
vroege middeleeuwen. Voor velen van zijn 
confraters waren ze echter een aanfluiting 
van de contemplatieve benedictijnse identi-
teit.

Uiteindelijk haalde Van Caloen zijn slag 
thuis. Met steun van zijn familie, de Brugse 
katholieke elite en een uitgekiende media-
campagne wist hij voldoende middelen te 
verzamelen. Een verwant van de familie 
Van Caloen, Léon van Ockerhout, stelde 
hem gronden ter beschikking in het domein 
Beisbroek, enkele kilometers buiten Brugge. 
In de zomer van 1901 startte er een bouw-
campagne die uiteindelijk een halve eeuw 
in beslag nam en resulteerde in een monu-
mentaal abdijcomplex met een abdijkerk, 
kloostergebouwen, een gastenverblijf, een 
boerderij en een school. Reeds in de zomer 
van 1902 verhuisde de kleine monnikenge-
meenschap van het landhuis in Sint-Andries 
naar de eerste, primitieve abdijgebouwen. 
In september volgde de officiële inhuldiging 
van de benedictijnenabdij van Sint-Andries. 
Trouw aan zijn historische belangstelling, 
wist Van Caloen zijn nieuwe stichting on-
middellijk extra allure te geven. Opgetrok-
ken op gronden die eens hadden toebehoord 
aan de middeleeuwse benedictijnenabdij van 
Sint-Andries, werd de nieuwe abdij de cano-
nieke opvolger van deze tijdens de Franse 
tijd ter ziele gegane instelling. In de decen-
nia die volgden, werd de abdij een afspiege-
ling van alle oude en nieuwe dromen van de 
stichter: een missie-instituut, een plek voor 
eliteonderwijs en een centrum voor liturgi-
sche vernieuwing.

Missionarissen in monnikspij

Gemakkelijk ging dat allerminst. Van Ca-
loens grootse en eigengereide plannen ble-
ven verzet oproepen. Hij zag Sint-Andries 
niet enkel als een bevoorradingsstation 

ting van een abdijschool en legde hij de basis 
van wat later het historisch en liturgisch 
tijdschrift Revue Bénédictine zou worden. 
Maar Van Caloens energie was ook gekop-
peld aan een onbuigzaam en autoritair ka-
rakter. Regelmatig zorgde hij in Maredsous 
voor spanningen en meer dan één confrater 
zal een zucht van opluchting hebben ge-
slaakt toen Van Caloen in 1886 naar Rome 
vertrok. Een tijdlang was hij er verbonden 
aan het Sint-Anselmuscollege van de bene-
dictijnen, tot hij in 1893 de taak kreeg om in 
Brazilië de orde te hervormen.

Niemand die toen dacht dat het avontuur 
aan de andere kant van de oceaan aanleiding 
zou geven tot de stichting van een Brugse 
benedictijnenabdij. Van Caloen stootte in 
Brazilië op zoveel problemen dat het hem 
noodzakelijk leek om in Europa een bene-
dictijns missiehuis te stichten om geschikte 
kandidaten voor het monastieke leven in 
Brazilië te vormen. Zijn keuze viel op zijn 
thuisstad Brugge, waar zijn moeder hem een 
landhuis in Sint-Andries ter beschikking 
wilde stellen. De plannen van Van Caloen 
waren ambitieus en zijn gebruikelijke voort-
varendheid zette veel kwaad bloed, niet het 
minst binnen de benedictijnenorde zelf. 
Van Caloens briefwisseling en dagboeken in 
het abdijarchief bieden een ongewoon gede-
tailleerde en ongecensureerde inkijk in dit 
moeilijke stichtingsproces. Ze getuigen niet 
alleen van zijn koppigheid, maar ook van 
alle binnen- en buitenkerkelijke actoren en 
belangen die hun rol speelden in een monas-
tieke stichting. Terwijl Rome toestemming 
gaf voor de missionaire stichting in Brugge, 
voelden de benedictijnen van Maredsous 
en Beuron zich door hun oud-confrater ver-
raden. De plannen van Dom Gerard zouden 
mensen en middelen naar Brugge trekken 
en ten koste gaan van de andere abdijen. 
Bovendien was het missionaire opzet van de 
nieuwe stichting moeilijk te verzoenen met 
het monastieke Ora et labora ideaal van de 
benedictijnen. In het hoofd van Dom Gerard, 
waar weinig plaats was voor alternatieve 
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Samen met de stichter werd Nève de pleit-
bezorger van ‘Groot Sint-Andries’. Reeds in 
1910 gingen monniken van Sint-Andries in 
Belgisch-Congo aan de slag. Op vraag van 
de Belgische regering trokken ze naar Ka-
tanga, waar ze moeizaam hun weg zochten 
in wat later Elisabethstad (Lubumbashi) zou 
worden. De benedictijnen moesten er een 
tegenwicht bieden voor de ‘ketterse’ bood-
schap en de anti-Belgische propaganda van 
protestantse zendelingen uit Engeland en de 
Verenigde Staten. Voor Nève was het missie-
werk in Congo een goed alternatief voor het 
initiële werkterrein in Brazilië, waarvoor de 
interesse vanuit België was bekoeld en waar-
mee de banden na de Eerste Wereldoorlog 
definitief zouden worden doorgeknipt.

Onder leiding van de krachtige, maar 
historisch gecontesteerde figuur van Dom 

voor de Braziliaanse missie, maar ook als 
een toekomstig centrum van een missionair 
benedictijns netwerk. De dagelijkse leiding 
in Brugge heeft hij nooit echt in handen 
kunnen nemen. Van Caloen pendelde voort-
durend tussen België, Brazilië, Rome en de 
kuuroorden waar hij soelaas zocht voor zijn 
zwakke gezondheid en onrustige ziel. De 
consolidatie van Sint-Andries werd het werk 
van een andere monnik, Dom Théodore Nève 
(1879-1963). Net als Van Caloen was Nève 
ingetreden in Maredsous. Geïnspireerd door 
Van Caloens charisma belandde hij al snel in 
Sint-Andries, waar hij in 1908 benoemd werd 
tot prior. In 1912, op nauwelijks drieëndertig-
jarige leeftijd, werd hij abt van Sint-Andries. 
Tot aan zijn ontslag in 1958 was Dom Nève de 
drijvende kracht achter de bloei van de abdij. 
Tussen 1919 en 1940 waren er 256 intredes en 
184 professies. In 1921 waren er 71 monniken, 
in 1940 waren dat er 220.

Tussen Nève en Van Caloen ontwikkelde 
zich een lange en intense briefwisseling. 
Een prominent thema in hun corresponden-
tie was de gedeelde missionaire interesse. 

Evangelisatie werd in Congo de eerste kerntaak van de bene-
dictijnen. Op de foto leidt Dom Jean-Félix de Hemptinne, apos-
tolisch prefect van het missiegebied in Katanga, de viering ter 
gelegenheid van de eerste steenlegging van de Sint-Janskerk in 
Elisabethstad (Lubumbashi) (1929).
[Beeldarchief Benedictijnen - Sint-Andriesabdij Zevenkerken: 11]
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was, bleek echter ook voor monialen aller-
minst vanzelfsprekend. De uitgebreide dos-
siers die in het abdijarchief over de stichting 
van Bethanië worden bewaard, illustreren 
de binnenkerkelijke, sociale, maar vooral 
ook gendervooroordelen waarmee de eerste 
monialen-missionarissen van Bethanië wer-
den geconfronteerd.

Een Chinees avontuur

Ook de monniken van Sint-Andries breidden 
hun missionaire focus verder uit. Naast de 
activiteiten in Belgisch-Congo, werden stich-
tingen ondernomen in China (1928), Polen 
(1935) en India (1952). Het Poolse initiatief  
– eerst in Rabka, vervolgens in Tyniec –  
resulteerde in volle Koude Oorlog in het her-
stel van de eeuwenoude en nog steeds be-
staande Sint-Pieter en Paulusabdij. In India 
werd aanvankelijk een gemeenschap gesticht 
in Siluvaigiri (Madras). Als gevolg van inter-
ne moeilijkheden week de communauteit in 
1957 uit naar Asirvanam bij Bangalore.  
Tot vandaag leeft er een Indiase benedictijn-
se gemeenschap in de Sint-Benedictuspriorij 
van Asirvanam die zelf aan de basis lag van 
andere stichtingen op het Indiase subconti-
nent.

De meest tot de verbeelding sprekende 
onderneming van Sint-Andries was onge-
twijfeld de missie in China. Deze stichting 
confronteerde abt Nève en zijn monniken 
niet alleen met een voor hen onbekend ter-
rein, maar zette ook opnieuw spanningen op 
scherp tussen contemplatieve en missionai-
re stromingen binnen de benedictijnenorde 
en tussen fundamenteel verschillende opvat-
tingen over missionering. Het missie- 
tijdschrift van de abdij, Bulletins des Mis-
sions, met Dom Edouard Neut (1890-1975) als 
belangrijkste pen, had zich in de jaren 1920 
een enthousiaste aanhanger getoond van de 
missiologische ideeën van China-missionaris 
Vincent Lebbe (1877-1940). Deze lazarist 
ijverde sterk voor een aanpassing of ‘incul-

Jean-Félix de Hemptinne (1876-1958) kregen 
de benedictijnen in Congo de verantwoor-
delijkheid voor de apostolische prefectuur 
Katanga (Elisabethstad) in het uiterste zui-
den van de Belgische kolonie. Hoewel ook de 
stichting van een monastieke gemeenschap 
werd beoogd, bleek al snel dat ‘basismis-
siewerk’ in Congo de belangrijkste taak 
werd van de monniken: de bouw van kerken, 
scholen, dispensaria en missieposten. Tot 
in 2004 en doorheen opstanden, oorlog en 
geweld bleven de benedictijnen van Sint-An-
dries bijna onafgebroken in Katanga actief. 
Hun missiearchief weerspiegelt niet alleen 
alle facetten van de Belgische missionering 
in Congo, maar brengt via etnologische stu-
dies, rapporten, getuigenverslagen en een 
uitgebreide briefwisseling met de politiek, 
de kerk en de industrie het – vaak drama-
tische – verhaal van de geschiedenis en de 
bevolking van Katanga.

Op een microniveau biedt het archief 
ook een interessante blik op de moeizame 
ontwikkeling van het benedictijnenleven in 
Katanga. Uiteindelijk duurde het tot in 1930 
vooraleer de benedictijnen van Sint-Andries 
in Congo een stichting konden realiseren. In 
Kapolowe, tientallen kilometers ten noorden 
van Elisabethstad, werd de lokale missiepost 
verheven tot de Sint-Gerarduspriorij. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd het klooster 
overgebracht naar het nog meer noordelijk 
gelegen Kansenia.

Reeds in 1922 hadden de monniken van 
Sint-Andries in Katanga het gezelschap 
gekregen van zusters benedictinessen. Ze 
waren de eerste zendelingen van een jonge 
gemeenschap die zich onder impuls van 
abt Nève in ‘Klein Bethanië’ in Loppem had 
gevestigd. Net zoals de monniken van Sint-
Andries twintig jaar eerder, trachtten de 
zusters het monastieke leven te combineren 
met een missionarissenbestaan. Vanuit de 
priorij Bethanië werden in de loop van de 
twintigste eeuw diverse stichtingen onder-
nomen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. 
Wat voor monniken al een uitdagend project 
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delijk werd de priorij in 1944 overgebracht 
naar de stad Chengdu. De monniken sticht-
ten er, helemaal in de geest van de ideeën 
van Sint-Andries, een onderzoeksinstituut 
dat streefde naar toenadering tussen de 
Chinese en westerse cultuur. De missionaire 
heropleving in China was evenwel van korte 
duur. De opmars van het communisme luid-
de het einde in van de katholieke missie in 
China. Chinese monniken werden opgepakt, 
terwijl de laatste monnik van Sint-Andries 
China in 1952 moest verlaten. De gemeen-
schap van de priorij van Chengdu vestigde 
zich uiteindelijk in Californië, hopend op 
een terugkeer die er nooit zou komen.

Het Chinese verhaal van Sint-Andries is 
onlosmakelijk verbonden met de figuur van 
Dom Lou Tseng-Tsiang (1871-1949). Hij was 
een van de Chinese novices die in de tweede 
helft van de jaren 1920 in Sint-Andries in-
trad, maar had toen reeds een lange, maar 
ook getroebleerde carrière als prominent 

turatie’ van het katholicisme aan de lokale 
cultuur van de missiegebieden, maar zijn 
ideeën botsten al snel met andere kerkelijke 
en wereldlijke belangen.

Aangemoedigd door de verhalen van Leb-
be en de intrede van twee Chinese novices 
in de abdij, stuurde Nève in 1928 een eerste 
groep monniken naar China. De kleine groep 
stond onder leiding van een monnik van de 
Franse abdij van Solemnes. In de afgelegen 
vallei van Xishan (provincie Sichuan) in cen-
traal China werd een eerste priorij gesticht. 
De aanpassing aan de Chinese cultuur, de 
opleiding van Chinese monniken en interne 
conflicten over de invulling van het bene-
dictijnse profiel van de stichting zorgden 
evenwel voor veel moeilijkheden. De monnik 
van Solemnes die als prior was aangesteld, 
wenste in China het strak monastieke leven 
van zijn moederabdij in te voeren, terwijl 
de monniken van Sint-Andries veeleer een 
apostolische identiteit nastreefden. Uitein-

Dom Lou koesterde de herin-
nering aan zijn Belgische echt-
genote die in 1926 was over-
leden. In deze lijst integreer-
de hij een foto met een brief 
aan haar.
[Verzameling Dom Lou Tseng-
Tsiang]
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gezinnen uit de omgeving konden er een 
beroep leren. Hoewel er diverse opleidingen 
werden aangeboden, focuste de school in 
hoofdzaak op een drukkersopleiding. Die 
keuze had alles te maken met een derde 
‘bedrijfstak’ die zich binnen de abdij had 
ontwikkeld en die Sint-Andries, meer nog 
dan het missiewerk, internationale faam zou 
bezorgen: het liturgisch apostolaat.

In 1920 publiceerde Dom Gaspar  
Lefébvre (1880-1966) van Sint-Andries zijn 
Missel vespéral romain quotidien. Het mis-
saal, gedrukt op de persen van de abdij,  
beoogde de gelovigen meer vertrouwd te ma-
ken met de liturgie en hen nauwer te betrek-
ken bij de misviering. Het bijna tweeduizend 
pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek,  
al snel bekend als ‘de dikke Lefébvre’, werd 
een internationaal succes en de aanzet tot 
de publicatie van missalen voor specifieke 
doelgroepen (zoals kinderen), tijdschriften 
en liturgische uitgaven. Onder impuls van  
Lefébvre werd er ook ingezet op publicaties 
over religieuze kunst, gezien als een belang-
rijk aspect van een toegankelijke en ‘ver-
beelde’ religie. Vanuit de abdij en met steun 
van de katholieke, Brugse uitgever Desclée 
de Brouwer, werden tussen 1920 en het be-
gin van de jaren 1960 miljoenen publicaties 
verkocht. Het hoogtepunt van het liturgisch 
apostolaat lag evenwel in het interbellum, 
toen Sint-Andries het centrum was van de 
promotie van een ‘actieve liturgie’. De abdij 
plaatste zich daarmee in een benedictijnse 
traditie van liturgische vernieuwing die in 
België ook in de abdijen van Maredsous en 
Keizersberg (Leuven) tot grote bloei kwam. 
Het abdijarchief illustreert zeer gedetail-
leerd hoe Sint-Andries uitgroeide tot een 
internationaal gerenommeerd liturgisch 
‘bedrijf’: van briefwisseling met internati-
onale gedachtewisselingen over de essentie 
van de liturgische en artistieke vernieuwing 
tot procesverslagen van copyrightconflicten 
met Amerikaanse lowbudgetuitgeverijen.

De ingrijpende vernieuwingen van 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 

Chinees politicus en diplomaat achter de 
rug. Na de dood van zijn Belgische vrouw 
koos hij in 1927 voor een monnikenleven in 
haar thuisland. Hij leefde een teruggetrok-
ken bestaan in Sint-Andries, maar bleef tege-
lijkertijd bekommerd om de evoluties in zijn 
vaderland en de positie van de katholieke 
kerk en de benedictijnen in China. Hij liet in 
het abdijarchief een rijke collectie brieven, 
notities, boeken en personalia na die de ge-
schiedenis van Sint-Andries ruim overstijgt. 
Zijn nalatenschap vormt een unieke bron 
voor onderzoek naar de Chinese politieke 
en diplomatieke geschiedenis van de eerste 
helft van de twintigste eeuw.

Onderwijs en liturgie

Al kort na de stichting van Sint-Andries liet 
Van Caloen er een ‘oblatenschool’ openen.  
De school was aanvankelijk gericht op de 
vorming van toekomstige missionarissen 
voor Brazilië, gerekruteerd over heel Eu-
ropa. Van Caloen, die in Maredsous ervaring 
had opgedaan met de abdijschool, en Nève 
beseften echter al snel dat een echt college 
een grote meerwaarde zou zijn voor het 
overleven van de jonge abdij. Een abdijschool 
gericht op jongens uit de betere katholieke 
kringen, waarmee Sint-Andries van bij zijn 
stichting nauwe banden had, kon de abdij 
zowel van nieuwe kandidaat-monniken als 
van meer financiële middelen voorzien. 
Ondanks felle weerstand van Maredsous en 
het bisdom Brugge, die de abdijschool als 
een concurrent zagen voor hun eigen onder-
wijsinstituten, haalden Van Caloen en Nève 
opnieuw hun slag thuis. Met toestemming 
van Rome werd het college in 1910 officieel 
gevestigd. Het was de start van een lange 
geschiedenis. De school evolueerde van een 
Franstalig jongenscollege tot de huidige  
Nederlandstalige, gemengde abdijschool.

Tussen 1920 en 1939 bestuurde de abdij 
niet enkel een college, maar ook een vak-
school. Weeskinderen of jongens uit arme 
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hielden op die manier de rijke archiefpro-
ductie van hun voorgangers in ere. Ook 
andere, minder bekende monniken lieten 
vaak uitgebreide persoonsarchieven na. Dat 
de stukken talrijk en in goede staat voor 
onderzoekers werden bewaard, was dan 
weer de verdienste van de abdijarchivaris-
sen. Vaak verdwijnen ze in de plooien van 
de geschiedenis, maar voor Sint-Andries 
weerklinkt de naam van alvast één van hen 
– Dom Christian Papeians de Morchoven 
(1924-2008) – even prominent als die van zijn 
confraters aan het roer van de abdij of actief 
in verre oorden. Via zijn historische publica-
ties, talrijke notities, maar zeker ook wegens 
zijn secure zorg voor het abdijarchief, blijft 
hij onlosmakelijk verbonden met de geschie-
denis en het erfgoed van deze buitengewone 
abdij.

remden de verdere bloei van het liturgisch 
apostolaat in Sint-Andries. Ook op andere 
terreinen werd de abdij verplicht zich te 
heroriënteren. Dekolonisatie en de ontwik-
keling van lokale kerken noopten tot een 
herziening van het missie-apostolaat. In de 
school groeide de rol van leken en kwam ook 
een verzelfstandigingsproces op gang, ten 
dele als gevolg van het teruglopend aantal 
nieuwe roepingen in de abdij. Intern zorgden 
de vernieuwing van het kloosterleven en 
de taalproblematiek voor vele uitdagingen. 
Portugees was in de eerste jaren van de abdij 
de voertaal van de gemeenschap geweest, 
maar was nadien vervangen door het Frans. 
De overwegend Franstalige identiteit van 
de abdij kwam in de jaren 1960 onder druk 
te staan als gevolg van de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Uiteindelijk werd beslist 
om in Ottignies, nabij de nieuwe universi-
teit van Louvain-la-Neuve, een Franstalige 
benedictijnengemeenschap op te richten. 
Het klooster van Saint-André de Clerlande 
opende in 1970 de deuren met monniken die 
de overstap uit Sint-Andries maakten.

Het abdijarchief en de uitgebreide abts-
archieven in het bijzonder illustreren op 
treffende wijze de bestuurlijke, spirituele, 
economische, maar ook menselijke impact 
van al deze vernieuwingen. De meeste op-
volgers van Dom van Caloen en Dom Nève 

Prentbriefkaart van de abdij-
school, die in 1910 officieel de 
deuren opende en waar ingezet 
werd op de vorming van geest 
en lichaam.
[Beeldarchief Benedictijnen - 
Sint-Andriesabdij Zevenkerken: 
405]
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Wie in Brussel in de Koningsstraat de lokalen en de tempels van de 
Reguliere Grootloge van België en de Opperraad van de Schotse Ri-
tus voor België bezoekt, wordt geconfronteerd met een groot Boed-
dhabeeld, geflankeerd door een dharmawiel. Dat beeld is echter 
geen decoratiestuk, zoals dat de jongste jaren wel meer te vinden is 
in tuincentra. Het heeft wel degelijk een functie: het werd effectief 
gebruikt tijdens een van de vele rituelen binnen de vrijmetselarij. 
Trouwens, niet alleen Boeddha tref je in de loge aan. Overal zijn er 
verwijzingen naar religies en filosofische systemen: een bijbel, een 
schilderij over de Romeinse Mithrascultus, portretten van onder 
meer Confucius, Zoroaster, Mozes, Mohammed en Jezus. Het Boed-
dhabeeld staat symbool voor een andere kijk op de vrijmetselarij, 
één die religie er niet tegenover, maar er naast en zelfs in plaatst. 

BOEDDHA  
IN DE TEMPEL  
VAN SALOMON
RELIGIEUZE SYMBOLEN 
IN DE LOGERITUELEN

Bieke Van Camp is historica en  
is als consulent voor divers religieus  
erfgoed verbonden aan  
KADOC-KU Leuven.

BIEKE VAN CAMP
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kende en haar maatschappelijke impact weer 
groeide. In zijn encycliek Mirari vos (1832) 
veroordeelde paus Gregorius XVI diverse 
‘moderne ontwikkelingen’, inclusief de vrij-
metselarij. Vijf jaar later, eind 1837, verboden 
de Belgische bisschoppen in een herderlijk 
schrijven streng het lidmaatschap van een 
loge, ‘daaraen deel te nemen of dezelve in 
eeniger manier te begunstigen, en dat degene 
die zulks doen, onwaerdig zijn, de heylige ab-
solutie te ontfangen, zoo lang zij die genoot-
schappen niet regtzinning hebben verzaekt’. 
Dat wijst erop dat er op dat ogenblik nog altijd 
katholieke gelovigen in loges actief waren.

Wat zat de katholieke kerk dwars? Er wa-
ren natuurlijk het ‘geheimzinnige’ karakter 
van de loge en vooral de eed van geheimhou-
ding die elke vrijmetselaar moest afleggen. 
Dat lag ook bij de politieke machthebbers 
moeilijk. Maar meer nog speelde voor de 
kerk het gevaar van syncretisme: het samen-
komen van mannen van allerlei gezindten en 
religies zonder onderscheid werd gevaarlijk 
geacht. Nochtans is de joods-christelijke 

Lange tijd leefde in België en andere landen 
de idee dat vrijmetselarij en religie lijnrecht 
tegenover elkaar staan en als het ware per-
manent op voet van oorlog leven. Dat beeld 
vinden we onder meer terug in talloze spot-
prenten en op verkiezingsaffiches uit het 
laatste kwart van de negentiende en de eerste 
helft van de twintigste eeuw. De loge werd 
daarbij voor het grote publiek verbonden met 
de vrijzinnige krachten van liberalisme en 
socialisme. De kerk van Rome keerde zich al 
vroeg tegen de vrijmetselarij, die in het begin 
van de achttiende eeuw in Groot-Brittannië 
was beginnen groeien en zich snel ver-
spreidde op het Europese continent. Reeds in 
1738 vaardigde paus Clemens XII een bul uit 
waarin hij katholieken verbood lid te worden 
van vrijmetselaarsloges. Die veroordeling 
werd echter, zoals ook die van zijn opvolgers, 
zo goed als nergens afgekondigd. De kerk was 
toen trouwens in crisis en kreeg heel wat te-
genkanting, denk maar aan de opheffing van 
de jezuïetenorde, de politiek van Jozef II en 
de Franse Revolutie. Vele vrijmetselaarsloges 
telden in die periode katholieke gelovigen en 
zelfs priesters onder hun leden. 

Dat veranderde in de eerste helft van de 
negentiende eeuw toen de kerk een reveil 

Deze foto met Boeddhabeeld en dharmawiel is genomen uit een 
fotoalbum van de Brusselse loge Les Vrais Amis de l’Union et du 
Progrès (1908).
[Beeldarchief Jezuïeten - Belgische en Vlaamse provincie: 2679]
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Drie zuilen

De vrijmetselarij is geen monoliet. Ze heeft 
vele gezichten en de invulling ervan kan 
verschillen van land tot land, van obediën-
tie tot obediëntie, van loge tot loge, zelfs van 
vrijmetselaar tot vrijmetselaar. Het gaat 
vooral om een ‘mannenzaak’, maar er be-
staan ook vrouwen- en gemengde loges. Er 
zijn wel gemene delers. Volgens de Brusselse 
hoogleraar Jeffrey Tyssens rust de vrijmet-
selarij op drie ‘zuilen’: de loge is een société 
initiatique, een geheim genootschap dat met 
inwijdingsriten werkt; een société de socia-
bilité, die gezelligheid en broederschap hoog 
in het vaandel voert (denk aan de bar die na 
elke zitting opent, maar ook aan banketten 
en feesten) en een société de pensée, waarin 
ideeën worden afgetoetst en uitgewisseld en 
waarin gedebatteerd wordt over filosofische 
kwesties of maatschappelijk relevante on-
derwerpen. Bij de traditionele Angelsaksisch 
gerichte obediënties – zoals de hogervermel-
de Reguliere Grootloge van België – beperken 
die gesprekken zich tot een ervaringsuitwis-
seling over de rituelen en symbolen en zijn 
maatschappelijke, godsdienstige en politieke 
thema’s taboe. Zij beschouwen zich daarom 
expliciet niet als een société de pensée.

Wat de vrijmetselarij met religie ver-
bindt, valt vooral onder de eerste zuil, de 
loge als initiatiegenootschap. Een vrijmetse-
laar moet een ervaringsproces doorlopen via 
beproevingen, die de vorm aannemen van  
rituelen. Elk ritueel, gekoppeld aan een 
graad, heeft een eigen decor, een eigen kledij 
en een eigen verhaal dat wordt ‘opgevoerd’. 
De eerste drie graden, de zogenaamde blau-
we graden, worden beoefend in alle loges. 
Na de derde graad heeft een vrijmetselaar 
dus het volledige traject afgerond en is hij in 
theorie een volleerd vrijmetselaar. De bena-
ming van deze eerste drie graden – leerling, 
gezel en meester – komt uit de middeleeuwse 
gilden, waar de vrijmetselarij volgens som-
migen haar wortels zou vinden. 

traditie alomtegenwoordig in de rituelen en 
symbolen van de vrijmetselarij. Zo neemt het 
oud-testamentaire verhaal van de tempel-
bouw van koning Salomon te Jeruzalem in 
de ritualen van de vrijmetselarij een centrale 
plaats in. In maçonnieke rituelen wordt bo-
vendien regelmatig gerefereerd aan het Boek 
van de Heilige Wet, dat samen met de passer 
en de winkelhaak de ‘drie grote lichten’ van 
de loge vormen. Vanaf de negentiende eeuw 
werd, onder impuls van het groeiende con-
flict met de katholieke kerk, het gebruik van 
religieuze symbolen evenwel het voorwerp 
van discussie binnen de vrijmetselarij. In 
vele loges, zeker in landen als Frankrijk en 
België, werd bijvoorbeeld de bijbel niet meer 
overal gebruikt, hoewel dit volgens de traditi-
onele landmerken van de Engelse vrijmetse-
larij essentieel is om in aanmerking te komen 
om als regulier erkend te worden. 

Spotprent tegen de vrijmetselarij in De Waarheid (1909).
[Erfgoedbibliotheek: KYB73]
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raad van België, de symboliek van het hogere 
gradensysteem. Goblet d’Alviella herzag de 
ritualen vanaf de tweeëntwintigste graad en 
bracht ze in overeenstemming met zijn op-
vattingen over de religiegeschiedenis: alle  
maçonnieke rituelen samen moesten voor 
hem een synthese van de verschillende gods-
diensten en denksystemen uit de geschiedenis 
vormen. De leidraad was de idee van religieu-
ze en ideologische tolerantie die Goblet en 
Tempels misten in de katholieke kerk. 

Goblet d’Alviella’s hervorming kwam er in 
een context van imperialisme, kolonialisme 
en de opkomst van het concept ‘wereldre-
ligie’. Aan de Université Libre de Bruxelles 
werd in 1884 de leerstoel ‘vergelijkende 
godsdienstwetenschappen’ gecreëerd, een 
van de eerste in de universitaire wereld.  
Dat was tegelijk een duidelijk politieke zet 
in het kader van de clerico-liberale strijd die 
toen in België werd gevoerd. Het initiatief 
was met name gericht tegen de katholieke 
universiteit van Leuven: ook de ULB, die 
haar oorsprong vond in de Belgische vrij-
metselarij, zou zich voortaan met religie 
bezighouden. Goblet d’Alviella, op dat mo-
ment Grootmeester van het Grootoosten en 
zonder het nodige academische profiel, werd 
aangesteld om de nieuwe leerstoel te bekle-
den. Met die ervaring en achtergrond begon 
hij aan de hervorming van de ritualen. 

Opgeklommen vanuit zijn Brusselse moe-
derloge Les Amis Philantropes, verbonden 
met het Grootoosten, werd Goblet d’Alviella 
in 1900 verkozen tot Grootcommandeur van 
de Opperraad voor België van de Aloude en 
Aangenomen Schotse Ritus. De ritualen die 
hij had herschreven, kon hij nu in de praktijk  
omzetten. In eerste instantie ging het om de  
achtentwintigste graad (Ridder van de zon) 
waarin hij de Romeinse cultus van het 
mithraïsme als uitgangspunt nam, en om de  
dertigste graad (Ridder Kadosh), die gebaseerd  
is op het verhaal van de christelijke tempel-
ridders. In 1905 stelde hij voor om ook de 
door hem hervormde zesentwintigste graad 
in gebruik te nemen: Heer van Mededogen 

De meester-vrijmetselaar kan zich na-
dien verder perfectioneren via zogenaamde 
vervolggraden. Het oudste en meest ge-
bruikte systeem in België is de Aloude en 
Aangenomen Schotse Ritus, die bestaat uit 
maar liefst dertig bijkomende graden. Het 
bouwt voort op het tempelverhaal en vormt 
zo een vervolg op het verhaal van de mees-
tergraad. Ook de christelijke ridderorden, de 
tempeliers in het bijzonder, spelen een rol in 
de narratieven van een aantal graden van de 
Schotse Ritus. 

De hervormingen van Goblet d’Alviella

Rond 1900 herwerkten de juristen Eugène 
graaf Goblet d’Alviella (1846-1925) en Pierre 
Tempels (1825-1923), beiden prominente leden 
van het Grootoosten van België en de Opper-

Cover van het boek met de hervormde ritualen van Eugène 
Goblet d’Alviella. Het werd gebundeld door de Opperraad naar 
aanleiding van zijn vijftigjarig vrijmetselaarschap (1920).
[Opperraad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, Brussel]
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Koningsstraat bevindt, rond 1905 op aan-
sturen van Goblet d’Alviella aangekocht via 
‘een soort crowdfunding avant la lettre’ door 
de leden van de Opperraad. Het beeld zelf 
is wellicht ouder en werd tijdens het ritueel 
centraal in de ruimte geplaatst: de kandidaat 
moet tijdens het ritueel voor het beeld in de 
houding van Boeddha gaan zitten. Het dhar-
mawiel, aldus Thys, symboliseert de per-
fectie van de dharma, de leer van Boeddha. 
Het werd omstreeks 1900 op vraag van de 
Opperraad vervaardigd en beschilderd met 
spreuken die in het herwerkte rituaal van de 
zesentwintigste graad voorkomen. 

Dit Boeddharituaal, en bij uitbreiding 
alle ritualen die door Goblet d’Alviella wer-

(Prince de Mercy) of Schots Trinitariër.  
De inspiratie voor die graad haalde Goblet 
d’Alviella, volgens Guy Liagre, d’Alviella-
specialist en lid van de Reguliere Grootloge 
van België, uit de zeventien dagen durende 
reis die hij in 1875 in Bombay en andere Azia-
tische regio’s ondernam. Officieel reisde hij  
als verslaggever voor de liberale krant L’indé-
pendance belge, officieus was hij er op uitno-
diging van de Engelse Grootmeester Albert 
Edward Prins van Wales. Goblet d’Alviella 
was, aldus Liagre, ‘onmiddellijk onder de 
indruk van de Indische religieuze tolerantie’. 

Boeddha in de zesentwintigste graad

De hervorming van de zesentwintigste graad, 
met de introductie van Boeddha, had in eer-
ste instantie te maken met de benaming van 
de graad: Heer van Mededogen, wat, toevallig 
of niet, een van de namen van Boeddha is. 
Verder zag Goblet d’Alviella op zijn reizen ge-
lijkenissen tussen de boeddhistische triade 
en de christelijke triniteitsleer: ook vanuit 
de benaming van Schots Trinitariër werd zo 
de stap naar een rituaal rond het boeddhis-
me overbrugbaar. In het nieuwe, door Goblet 
d’Alviella hervormde ‘Boeddharituaal’ door-
loopt de kandidaat de verschillende levens-
fasen van prins Gautama (Boeddha). Aan 
de hand van beschilderde panelen (decors) 
ontdekt hij een voor een vier taferelen die 
elk een personage afbeelden: zo ‘ontmoet’ 
hij een grijsaard (ouderdom), een zieke (het 
lijden), een dode (de dood) en een brahmaan 
(geluk). Die laatste brengt prins Gautama 
tot het inzicht zijn aardse bezittingen los 
te laten en altruïsme voorop te stellen. 
Centraal in het rituaal staat het belang van 
naastenliefde en onthechting. In het daarbij 
horende ritueel spelen het Boeddhabeeld en 
het dharmawiel een belangrijke rol. 

Volgens Kris Thys, archivaris en biblio-
thecaris van de Belgische Opperraad van 
de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, 
is het Boeddhabeeld dat zich vandaag in de 

Grafmonument van Eugène Goblet d’Aviella met verwijzingen 
naar verschillende godsdiensten en filosofische systemen, naar 
een ontwerp van architect Adolphe Samyn (1888). Gepubliceerd 
in het architectuurtijdschrift L’Émulation (1888).
[KU Leuven, Universiteitsbibliotheek: Y2232]
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de Gobletritualen vaak bekritiseerd (de 
grondslag ervan zou onwetenschappelijk 
zijn; de teksten te lang of onbegrijpelijk), ze 
weerspiegelen wel het syncretisme dat de 
Belgische vrijmetselarij vanaf het einde van 
de negentiende eeuw kenmerkt.

De tentoonstelling Boeddha in de tempel van Salomon.  
Vrijmetselarij en religie in België is van 29 april tot 14 augustus 
te bezoeken in de Leuvense Universiteitsbibliotheek,  
Mgr. Ladeuzeplein 21 te Leuven. 
Meer info op www.kadoc.kuleuven.be/vrijmetselarij-en-religie

den herzien, zijn vandaag in de korpsen van 
de Schotse ritus die aansluiting vinden bij 
het Grootoosten van België, de grootste obe-
diëntie van het land, nog steeds in gebruik. 
Andere, zoals de Opperraad voor België, 
aansluitend bij de Reguliere Grootloge van 
België, volgen de Gobletritualen vandaag niet 
meer. Ze hernamen, na de Tweede Wereld-
oorlog, de achttiende-eeuwse ritualen van de 
Franse Rite de Perfection, die de historische 
basis van de Aloude en Aangenomen Schotse 
Ritus vormt. Tot slot, al werden en worden 

Voorstelling van de ontmoeting 
van prins Gautama (Boeddha) 
met een dode man, gebruikt in 
het Boeddharitueel (circa 1945).
[Opperraad van de Aloude en 
Aangenomen Schotse Ritus, 
Brussel]

https://kadoc.kuleuven.be/vrijmetselarij-en-religie


Bezoekers van een kringloopwinkel 
herkennen ongetwijfeld de prullaria in 
de rekken op deze foto. Spullen waar 
je graag vanaf wil maar die nog in 
goede staat zijn, worden verzameld en 
verkocht tegen een lage prijs. Heel wat 
kringloopwinkels in België combineren 
die economische bezigheid met een 
sociaal project: de tewerkstelling van 
mensen die elders moeilijk aan een job 
raken. Op deze foto uit 1955 zie je de 
plechtige opening van Les Petits Riens 
(Spullenhulp), een van de eerste van 
zulke initiatieven. Oprichter en priester 
Edouard Froidure (1899-1971) geeft – 
zichtbaar trots – een toespraak.

Abbé Froidure was een gekend 
figuur in het naoorlogse Brussel. Hij  
raakte er vanaf 1933 bekend als organi-
sator van dagkolonies (speelpleinen) 
voor arme kinderen en vergrootte zijn  
faam als verzetsheld tijdens de oorlog. 
In 1952 leerde ook de rest van België 
Froidure kennen toen hij koning Boude- 
wijn rondleidde in de Brusselse krotten-
wijken. De aandacht voor dat initiatief 
lag mee aan de basis van het ontstaan 
van Spullenhulp: hoe bekender Froidure 
werd, hoe meer materiaal hem bereikte 
om uit te delen aan mensen in armoede. 
Eerst werden de spullen gegeven aan de  
behoeftigen en met het overschot werd  

il est politique, moins il est évangélique.’  
De tekst kan gelezen worden als een 
aanklacht tegen de basisideologie van de  
expanderende welvaartsstaat, namelijk  
dat sociale zorg een politieke bekommer- 
nis was. Hoewel Froidure vaak contact 
zocht met politieke vertegenwoordigers 
– getuige ook de aanwezigheid van volks- 
vertegenwoordiger Charles de Jonghe 
d’Ardoye bij de opening – lag de oplos-
sing voor het armoedeprobleem volgens 
hem bij de gelovige gemeenschap. Als  
alle christenen hun solidariteit met de  
minderbedeelden zouden betuigen 
(middels giften) en een sociaal inclusieve- 
re samenleving creëerden (middels 
naastenliefde), zo stelde hij, dan zou 
armoede snel verdwijnen.

De fotograaf legde in deze foto dus 
niet alleen een speciaal moment voor 
Les Petits Riens vast, maar ook de diepe 
religieuze wortels van de armoedezorg 
in België. De utopie dat armoede volledig 
kon verdwijnen, ging in de jaren 1960 
ten onder in tijden van toenemende 
secularisering en nieuwe opvattingen 
over armoede. De impact van religie 
op armoedezorg bleef echter de hele 
twintigste eeuw doorwerken.

Els Minne is historica en bereidt een 
proefschrift voor aan de KU Leuven.

LES PETITS RIENS

ELS MINNE

de tweedehandswinkel geopend. Froidure  
startte een inzamelpunt voor tweede-
hands goederen die werden opgelapt en  
verkocht door ex-gevangenen en dakloze 
mannen. Aan de winkel van Les Petits  
Riens werd een tehuis verbonden waar  
werklieden volgens een strikt dag-
schema leefden en een opleiding kregen.

Hoewel Froidure Les Petits Riens 
voor de minder begoeden oprichtte, zijn 
zij op deze foto nergens te bespeuren. 
Zo toont het beeld impliciet een van de 
kenmerken van de katholieke goede 
werken uit die periode: armoedebestrij-
ding gebeurde voor en niet met mensen 
in armoede. Zij bleven het object van de  
goedheid van anderen en hadden vaak 
geen inspraak in hoe die hulp tot stand 
kwam. Niet de armen, maar wel de geeste- 
lijken waren zichtbaar aanwezig op de 
opening. De pauselijke nuntius (midden) 
en een Vaticaans diplomaat (rechts) 
vervoegden Froidure en zijn collega-
priester Jean Goffaerts aan de eretafel. 
De soutanes, het grote kruisbeeld boven 
de deur en de vele christelijke beelte-
nissen in de rekken geven uiting aan het 
katholieke karakter van de organisatie.

Het meest intrigerende object op 
de foto is waarschijnlijk de pancarte 
boven het hoofd van Froidure. Op het  
tekstbord staat de slogan ‘Le social, plus 
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[Verzameling foto’s: KFB3668]
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Kwam u in contact met theater op de middelbare school? Misschien 
spoorde een bevlogen leraar aan tot theaterbezoek? Of woonde u 
een verplichte schoolvoorstelling bij? Met wat geluk kon een select 
groepje leerlingen ook zelf een voorstelling maken en opvoeren 
voor leerlingen, leerkrachten en sympathisanten. In vele Vlaamse 
scholen was, of is, er zelfs sprake van een lange traditie waarbij met 
een verbazingwekkende regelmaat leerlingentoneel op de planken 
werd gebracht. In dit artikel treden we die toneelwereld binnen. 
Regisseur Ivo van Hove, die in de jaren 1970 in het Klein Seminarie 
van Hoogstraten zijn liefde voor theater ontdekte, heeft het over 
de kleine, veilige wereld van het repetitielokaal, binnen de wereld 
van de ommuurde school, binnen de grote, echte wereld. Maar hoe 
zag die toneelwereld er nu precies uit? Wie bevolkte die en gaf die 
vorm? Welke ambities en idealen lagen er aan de basis van? Zag die 
wereld er voor iedereen hetzelfde uit? En hoe evolueerde die door-
heen de tijd?

EEN WERELD NAAST 
EN OP DE PLANKEN
SCHOOLTONEEL

Staf Vos is historicus en werkt als 
onderzoeker voor CEMPER. Centrum 
voor Muziek- en Podiumerfgoed.

Roeland Hermans is historicus en 
is als publieksmedewerker verbon-
den aan KADOC-KU Leuven.

STAF VOS EN ROELAND HERMANS
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ploegspel en aanpassingsvermogen: ‘We 
leren en leven er in het spanningsveld tussen 
eigenbelang en groepsbelang.’

In oudere teksten over het waarom van 
toneel op school kunnen we, met wat goede 
wil, de twee ‘bewegingen’ van Van de Perre 
al terugvinden, zij het met een radicalere 
invulling. Zo motiveerden de jezuïeten hun 
engagement voor toneel in hun colleges tij-
dens de zeventiende en achttiende eeuw ook 
als innerlijke vorming en disciplinering.  
Via toneel moesten de leerlingen leren om de 
individuele zelfexpressie te vervangen door 
een meer beheerste, ‘universele’ uitdruk-
king in woord en gebaar. De toneelpraktijk 

Prestige, politiek, pedagogie of pret?

‘Door onze stap naar buiten worden de leer-
lingen rijker van binnen’, schreef Arnold Van 
de Perre van het Aalsterse Sint-Jozefscollege 
in 1990. Als regisseur van menig toneelstuk 
in het college zag hij de waarde van leer-
lingentoneel als een dubbele beweging. De 
beweging ‘naar buiten’ bracht de leerlingen 
onder de schijnwerpers, ter beoordeling 
door hun omgeving. De ‘beweging naar bin-
nen’ – de ‘pedagogische waarden’ – vond Van 
de Perre belangrijker. Er was de esthetische 
of artistieke vorming, maar samen toneel 
maken leerde de leerlingen ook discipline, 

Affiche van Radijs en Bot op 
sterrevaart van Anton Van de 
Velde in een regie van pater 
Jozef Boon in het college van 
het Eucharistisch Hart in Essen 
(1936).
[Archief Redemptoristen - 
Noord-Belgische Provincie:  
4134]
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een meer experimentele wijze dan de klas-
sieke onderwijsaanpak toeliet. Toneel hielp 
volgens de redemptorist Jozef Boon (1900-
1957), bezieler van massatoneel in het college 
van het Eucharistisch Hart in Essen en ver 
daarbuiten, om zelfvertrouwen op te bou-
wen en zich een actieve bijdrager te voelen 
aan een Vlaamse en katholieke ‘kultuur die 
groeit en die bloeit’. De ‘jeugdziel’ leerde er 
volgens hem dat ze pas kon ‘openbloeien tot 
levensschoonheid’ door strenge ascese en 
aanvaarding dat de leerkracht wist wat goed 
was. In 1950 klonk regisseur Ast Fonteyne 
(1906-1991), over wie later meer, al milder: hij 
wilde geen rollen opdringen die niet pasten 
bij het ‘jeugdig temperament’ van de leer-
lingen. De journalist die Fonteyne aan het 
woord liet, stelde evenwel vast dat de rol van 
regisseur als ‘leider die corrigeerde, schaaf-
de, opzweepte, boeide’ ongewijzigd bleef.

Iets anders bleek wel fundamenteel ver-
anderd tegen het midden van de twintigste 
eeuw: het lichaam was geen vijand meer van 
ware kennis en inzicht. Integendeel, blikte 
Gerrit Commissaris van het Mechelse Sint-
Romboutscollege terug in 1966: onderwijs 
werd te lang zuiver intellectualistisch bena-
derd. Door in het toneelspel ook het lichaam 
te betrekken, kon de aangereikte kennis ‘ac-
tief gedragen’ worden. Pas na de maatschap-
pelijke omwenteling van de late jaren 1960 
konden ook de hiërarchische verhoudingen 
tussen leerkracht en leerlingen worden 
bekritiseerd. Voor Jaak Cluytmans van het 
Atheneum van Kapellen moesten de leerlin-
gen zich in 1980 psychisch bevrijden van de 
frustraties en het ‘institutioneel geweld’ die 
eigen waren aan het schoolsysteem. Op het 
toneel was dat mogelijk, tenminste indien de 
thema’s door de leerlingen zelf gekozen wer-
den en alles participatief en gelijkwaardig 
werd opgebouwd.

Ook waar het schooltoneel voordien 
nog geen voet aan de grond had, trokken 
leerkrachten en leerlingen in veel scholen 
een recentere toneeltraditie op gang die tot 
op vandaag voortduurt. In interviews en 

sloot zo aan bij de ‘geestelijke oefeningen’ 
waarmee hun stichter Ignatius van Loyola 
God wilde binnenlaten door de passies het 
zwijgen op te leggen. Tegelijk waren de voor-
stellingen ook op de buitenwereld gericht.  
Ze werden wel eens een verleidings- en 
rekruteringsmachine voor school, orde en 
kerk genoemd.

Vanaf de late negentiende eeuw zagen 
ook niet-jezuïetenscholen in Vlaanderen 
het nut in van zo’n ‘machine’. Voor een deel 
van de geestelijkheid bleef de aandacht voor 
het ‘doen alsof’ en het lichamelijke vertoon 
echter moreel verdacht, zeker in het onder-
wijs voor meisjes. Het Katholiek Congres 
van Mechelen in 1909 besloot niettemin dat 
de waarde van toneel als modern propagan-
damiddel te groot was om het te verbieden, 
maar stelde wel de randvoorwaarden op 
scherp. Toneel moest altijd zowel de chris-
telijke boodschap uitdragen als de spelers 
kneden tot christelijke mensen – opnieuw de 
dubbele beweging.

Het schooltoneel werd ook op andere 
maatschappelijke breuklijnen ingezet. Na de 
liberale hadden inmiddels ook de katholieke 
en de socialistische flaminganten het toneel 
omarmd om de culturele waarde van het 
Nederlands aan te tonen. De gradueel toene-
mende vernederlandsing van het onderwijs 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
maakte dit ook in de scholen zelf mogelijk 
– soms naast, soms ter vervanging van Frans-
talig toneel. Tijdens het interbellum en in de 
schoolstrijd van de jaren 1950 mobiliseerden 
de zuilen alle vormen van cultuurbeoefening  
in de strijd om de ziel van het kind. De direc-
te aanleidingen voor toneel op school waren 
trouwens erg divers, waarbij prestige en 
identiteitsvorming vaak een rol speelden: 
prijsuitreikingen, het zogenaamde feest 
van de directeur of de financiering van een 
nieuwe schoolvleugel.

Veel pedagogen zagen het regisseren en 
het opvoeren van toneelstukken daarnaast 
als een alternatief onderwijslaboratorium, 
waar jongeren konden worden gekneed op 
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ties van middelbare scholen het liefst ‘grote 
literatuur’ of een ‘ernstige boodschap’. Het 
Franstalige katholieke onderwijs bracht in 
de negentiende eeuw historische of Bijbelse 
drama’s van vandaag onbekende auteurs, 
zoals La Duchesse Anne de Bretagne of Les 
Chrétiens aux lions. Ze verheerlijkten het 
vaderland of het idealisme van martelaars, 
kruisvaarders of kolonialen.

Rond de eeuwwisseling verschenen de 
antieke en recentere klassieken. Na de Eer-
ste Wereldoorlog populariseerde Oscar de 
Gruyter (1885-1929) onder meer Sophocles 
en Vondel in het Nederlands met zijn ‘eerste’ 
Vlaamsche Volkstooneel (VVT). Dit gezel-
schap maakte in 1924 een katholiek-expres-
sionistische doorstart, zonder De Gruyter. 
Na de definitieve ontbinding ervan in 1932 

geschreven bronnen blijken de drijvende 
krachten voortdurend te willen rechtvaar-
digen waarom schooltoneel paste in het 
pedagogische en ideologische project van 
de school. Ze hadden immers niet zelden 
morele, menselijke en praktische weerstand 
te overwinnen van collega’s of directie. De 
echte drijfveer zal voor velen echter de 
onvervalste en uiterst besmettelijke toneel-
microbe zijn geweest – de roes van het spel 
om het spel in functie van het collectief, de 
pret om uit een brainstorm en wat tekst een 
wereld op een podium te animeren op een 
manier die bij aanvang onvoorstelbaar leek.

Een (aan)gepast repertoire

Was er ook in de repertoirekeuze plaats 
voor pret? Op vele plekken mocht het toneel 
best onschuldig-humoristisch zijn. Van in 
de negentiende eeuw waren komedies en 
kindertoneeltjes succesvol, ook al hadden 
ze niet veel om het lijf. Toch hadden direc-

Om niet met een gemengde acteursploeg te moeten werken, 
werd bij de opvoering van Jeanne d’Arc in Onze-Lieve-Vrouw 
Visitatie in Sint-Amandsberg Karel VII vervangen door zijn vrou-
welijke verwanten (1949).
[Archief Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie - Gent / Sint- 
Amandsberg: 489]
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pater Jozef Boon, de kracht van de berusting 
in de moederrol die Maria hen voordeed.  
De Middelbare Handelschool voor Winkel- 
juffrouwen en Correspondenten in Antwer-
pen voerde in het stuk Antwerpens vrouwen-
adel in 1949 wel recentere rolmodellen op, zo- 
als Constance Teichmann en Maria Belpaire. 
Die katholieke ‘heldinnen’ breidden hun 
moederrol uit naar de hele maatschappij. 
Met Kapitein Marie bracht het Heilig Graf-
instituut in Turnhout twee jaar later einde-
lijk ‘een moderne voorstelling van de sociaal 
bewogen en geëngageerde vrouw’, aldus een 
leerkracht.

De moraal van het verhaal kon ook naar 
de concrete politieke actualiteit verwijzen. 
De programmabrochure voor Sophocles’ 
Antigone in het Heilig Grafinstituut in Turn-
hout wees de toeschouwers in 1936 op de 
‘actualiteit’ van de tragedie: wanneer ‘dicta-
torstrots’ en ‘führerswil’ de ‘eeuwige wet’ van 
God en liefde negeerden, leidde dat onver-
mijdelijk tot de ondergang. In de jaren 1950 
promootten priesters toneelstukken als On-
der de Sovjetvlag en Het hout is sterker dan de 
bijl, over de Hongaarse opstand, in scholen 
van Brussel tot Kortrijk om te waarschuwen 
voor de gevaren van het communisme. ‘Het 
is geen toneel, maar bloedige werkelijkheid’, 
klonk het in een programmabrochure.

De protestcultuur van de jongeren zelf 
klonk pas later door. In 1971 bevatte een flo-
werpower-versie van Antigone met de meis-
jes en jongens van het Mater Dei-lyceum,  
het Stella Marisinstituut en het Sint-Jan 
Berchmanscollege in Merksem verwijzingen 
naar Woodstock, John F. Kennedy en Viet-
nam. Het was geschreven door de jonge leer-
kracht Nederlands Toon Breës. Projecties 
met onder meer ‘Make love, not war’ werden 
begeleid door nummers uit de musical Hair 
en een recente plaat van Pink Floyd. Een heel 
andere aanklacht tegen oorlog was De Golf, 
een stuk over een experiment om leerlingen 
de verleiding en impact van het nazisme 
te laten ondervinden. De Nederlandse be-
werking van die Amerikaanse roman werd 

trokken katholieke middelbare scholen niet 
toevallig VVT-oudgedienden als Anton Van 
de Velde (1895-1983) en Ast Fonteyne aan om 
een soortgelijk katholiek geïnspireerd reper-
toire met de leerlingen in te studeren.  
Zo programmeerden ze in de jaren 1930 
naast Vondel ook bijvoorbeeld middeleeuwse 
mirakelspelen of nieuw werk dat erop geïn-
spireerd was, zoals dat van de Franse bekeer-
ling Henri Ghéon (1875-1944). Van de Velde 
bracht ook eigen werk. Daarnaast waren er 
regelmatig leerkrachten – leken of religieu-
zen – die zelf toneelstukken schreven.

Toneelpedagoog en leraar dictie Ast Fon-
teyne trad tussen 1934 en 1968 op als regis-
seur voor vijfentwintig onderwijsinstituten 
in bijna tweehonderd producties. Slechts 
vijftien daarvan vonden plaats in meisjes-
scholen. Ook na de Tweede Wereldoorlog 
bleef Fonteynes repertoirekeuze in hoge 
mate beïnvloed door het feit dat hij geen 
stukken voor een gemengde rolbezetting 
mocht kiezen. Midden jaren 1960 gaf hij toe 
dat hij zelf genoeg had van al het ‘klooster-
toneel’, ‘scheepstoneel’ of ‘oorlogstoneel’ 
dat nodig was om een ‘men only’ bezetting 
geloofwaardig te maken. Om een gemengde 
casting te vermijden werden stukken soms 
ook creatief herschreven. La fille de Roland 
werd De zoon van Ganelon en in Jeanne d’Arc 
werd Karel VII vervangen door zijn trouw 
gebleven vrouwelijke verwanten. Een andere 
kunstgreep was het werken met ‘travestie-
rollen’, al mocht dat van de Luikse bisschop 
in 1936 voor jongens enkel in hoogstaande 
literaire werken om ondeugdelijke scènes te 
vermijden. Het toen pas gemengde Athe- 
neum van Hasselt kende dergelijke proble-
men eind jaren 1930 niet meer, al werd er 
wel eens een bedrijf geschrapt om een kus-
scène te vermijden…

Populair in de meisjesscholen waren de 
‘religieuze evocaties’ met engelen en dienst-
maagden. De boodschap was daarbij niet 
mis te verstaan. Zo leerde Maria’s Zonnelied 
(1950) in het Heilig Hartinstituut van Hever-
lee de meisjes, volgens de reeds genoemde 
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dromen: ze konden meerdere talenten ont-
wikkelen en schitteren met spektakel, dans 
en goed in het oor liggende songs. Elders 
lieten regisseurs het voorgeschreven scena-
rio los en werden voorstellingen gecreëerd 
aan de hand van discussies, collages of im-
provisaties over thema’s of verhaallijnen die 
de leerlingen zelf aanreikten.

Een wereld in opbouw

Leerkracht-regisseurs stemden het format 
van de opvoering en de tekstkeuze soms 
af op de interesses van de leerlingen en op 

tijdens de jaren 1990 in tal van scholen opge-
voerd. In het Antwerpse Sint-Lievenscollege 
werd dat gemotiveerd omdat ‘fanatieke 
ideologieën’ nog steeds ‘terreur zaaien’ in 
Rwanda, ex-Joegoslavië en Palestina, maar 
ook ‘in de asielcentra van het vrije Europa’.

Vaak lieten de bezielende leerkrachten 
zich inspireren door het repertoire van het 
reguliere amateurtheater waarin ze ook ac-
tief waren. Het Stedelijk Lyceum Olympiade 
van Antwerpen koos daarbij om geen maat-
schappelijke onderwerpen aan te snijden: 
‘Er was al zoveel grauwheid op de school.’ 
Vanaf de jaren 1980 bleek de (pop-)musical 
een geschikt genre om de leerlingen te doen 

Kostuumontwerp van Nini 
Martens voor de wolf Isegrim 
in Reinaard de Vos, opgevoerd 
in een regie van Ast Fonteyne 
in het Sint-Antoniuscollege van 
Lokeren (1958).
[Archief Ast Fonteyne: 682]
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Decorontwerp en foto van Vondels Lucifer in het Sint-Stanislas-
college in Berchem (1959-1960). Het ontwerp was van priester-
leraar Gustaaf Van Tricht.
[Archief Sint-Stanislascollege Berchem: 3]

het aantal dat wou deelnemen. Door verre-
gaande herwerkingen van bestaande stuk-
ken of, de laatste decennia, door de creatie 
van zogenaamde ‘schoolshows’ probeerden 
ze iedereen te laten participeren. In andere 
gevallen kon de keuze van de tekst immers 
zeer bepalend zijn voor het aantal én de ver-
houding tussen hoofd- en bijrollen. Tijdens 
de audities, door de betrokken leerkrachten 
vaak als een noodzakelijke maar onaange-
name stap ervaren, moesten er dan scherpe 
en af en toe ook pijnlijke keuzes worden 
gemaakt. Het werd duidelijk wie welke rol 
zou krijgen, maar ook welke leerlingen 
onherroepelijk uit de boot vielen. ‘Hoeveel 

tranen zijn er niet gevloeid, hoeveel dro-
men opgeborgen, hoeveel tanden kapotge-
knarst?’, aldus Jan Charles, leraar en dertien 
jaar lang bezieler van het schooltoneel in het 
Sint-Jozefslyceum van Knokke-Heist.

Na de auditie startte het repetitiepro-
ces, waarbij de ene regisseur koos voor een 
strakke hand en de andere veel ruimte liet 
voor improvisatie. Vanzelfsprekend liep er 
geen rechte lijn naar het podium. Brandende 
ambities kregen al eens een deuk door twij-
fel, maar veelvuldig zijn ook de verhalen 
van ‘stille’ leerlingen die openbloeiden. 
Gedurende de maanden van voorbereiding 
was het telkens ook zaak de leerlingen bij de 
toneelles te houden. Door de strakke dag-
schema’s die het internaatsleven kenmerk-
ten, bleek dat vaak makkelijker bij internen. 
Met andere leerlingen moesten de regisseurs 
de concurrentie aangaan zowel met de druk 
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Hoe het decor werd opgevat, kon sterk 
verschillen. Traditioneel schiepen scholen 
een ‘illusionistische’ droomwereld met be-
hulp van beschilderde doeken, friezen en 
zetstukken. Het VVT introduceerde daar-
entegen het ‘constructivistische’ decor op 
Vlaamse podia, en via Fonteyne en Van de 
Velde ook in de scholen. Aan de wanden zag 
men dan slechts doeken of vlakken, maar de 
hoogteverschillen in het centrum van het 
speelvlak dwongen de acteurs om beweeglijk 
te acteren en los te komen uit hun statische 
poses. Nadien evolueerden ook de licht- en 
projectietechnieken snel, evenals het gemak 
waarmee muziek en geluidseffecten tot een 
geheel konden worden gemonteerd.

van het schoolwerk als, voor de recentere 
periode, met het toenemende aantal vrije-
tijdsbestedingen.

Nadat choreografie, muziek, decors en 
kostuums werden toegevoegd, kwam het 
repetitieproces in een hogere versnelling. 
Soms waren die onderdelen speciaal ge-
creëerd of gecomponeerd door externen of 
leden van de schoolgemeenschap. In scholen 
met een breed studieaanbod was dat een 
taak die ook door leerlingen zelf kon worden 
opgenomen. De voorstellingen die in de ja-
ren 1990 in het Stedelijk Lyceum Olympiade 
in Antwerpen plaatsvonden, waren telkens 
het resultaat van een samenwerking van 
leerlingen uit allerlei richtingen. Als de leer-
lingen uit de kappers-, kleding- en grime-af-
deling, maar ook bijvoorbeeld uit de elektro-
mechanica niet zelf op het podium stonden, 
konden ze toch een bijdrage leveren.
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Waar ze ook plaatsvonden, het is aan de 
voorstellingen zelf dat de meeste herinne-
ringen kleven: legendarische versprekingen, 
lastminutewissels, kleine ongelukken en 
natuurlijk het applaus. Dat kwam in eerste 
instantie van de ruime schoolgemeenschap: 
mede- en oud-leerlingen, ouders en leer-
krachten. Soms vonden er ook opvoeringen 
plaats voor de leerlingen van andere scho-
len. Dat leidde al eens tot strenge oordelen, 
mogelijk ingegeven door jeugdige branie en 
de concurrentie tussen de scholen. In een 
schoolkrantje oordeelde een leerling van het 
Sint-Jan Berchmanscollege van Antwerpen 
scherp over Vondels Lucifer door het Sint-
Stanislascollege van Berchem in 1960: ‘Alles 
samen een namiddag geen les en een pover 
toneelspel.’

In de jaren 1930 tot 1960 was het trou-
wens niet ongewoon dat er ook besprekingen 

Voor het voetlicht

De opvoeringen vonden meestal plaats in de 
school. Vooral de grote onderwijsinstituten 
beschikten over een eigen feestzaal met een 
podium en in sommige gevallen zelfs meer 
dan duizend plaatsen. Die gaf natuurlijk de 
nodige luister aan bijvoorbeeld de officiële 
proclamaties, maar illustreerde ook het 
belang dat het schoolbestuur hechtte aan 
culturele activiteiten, zoals drama, muziek 
en voordrachtkunst. Niet alle scholen had-
den echter de plaats en de middelen voor de 
bouw van zo’n zaal. Het meervoudig gebruik 
van een ruimte bood in dat geval een oplos-
sing. De turnzaal bijvoorbeeld werd voorzien 
van een podium en kon zo met minimale in-
spanningen worden omgevormd. Uiteraard 
werd er ook uitgeweken naar nabijgelegen 
parochie- of stedelijke theaterzalen. Dat ge-
beurde trouwens almaar vaker in de tweede 
helft van de twintigste eeuw, toen scholen 
zich door de groeiende leerlingenpopulatie 
genoodzaakt zagen de eigen feestzaal op te 
offeren voor de inrichting van bijkomende 
klaslokalen of een refter.

De leerlingen van het Heilig Grafinstituut van Turnhout werk-
ten mee aan de opbouw van het decor voor De geheimen der 
Heilige Mis, een mysteriespel van Pedro Calderón de la Barca in 
een bewerking van Anton Van de Velde (1931).
[Beeldarchief Kanunnikessen van het Heilig Graf - Priorij 
Jeruzalem Turnhout: 63]
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van schooltoneel verschenen in nationale 
kranten. Zeker de meer professioneel aange-
pakte producties, door of in de lijn van Van 
de Velde en Fonteyne, werden besproken. 
Het toneel werd op die manier een mooi 
uithangbord voor de school, dat soms nog 
meer glans kreeg door de deelname aan 
toneeltoernooien die speciaal voor scholen 
werden ingericht. De echte waarde van het 
schooltoneel lag en ligt tot vandaag evenwel 
in de ervaringen van de leerlingen, die niet 
zelden jaren na datum hun herinneringen 
aan de repetities en het optreden koesteren. 
In vele gevallen overtroffen zij zichzelf en 
soms werd zelfs een zaadje geplant voor een 
engagement in het amateurtheater of voor 
een professionele theatercarrière.

Op Erfgoeddag, 24 april, opent in KADOC-KU Leuven de ten-
toonstelling Op de planken. Schooltoneel. Ze is het resultaat 
van een samenwerking met CEMPER en is tot 14 augustus te 
bezoeken.
Meer info op www. kadoc.kuleuven.be/schooltoneel

La Chaussure cannibale, geïnspireerd op La Cantatrice 
chauve van Eugène Ionesco, door leerlingen van het Heilige-
Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut in Leuven 
(1980).
[Archief Jozefieten: 594]
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Schooltoneel is een zaak van veel 
onzekerheden: leerlingen die al dan 
niet komen opdagen voor de repetitie, 
woorden die tot gisteren vlot uit de 
mond rolden maar vandaag lijken 
te aarzelen, twijfels over het eigen 
kunnen. Maar er zijn ook zekerheden. 
Naast applaus, minstens ook dit: de 
nood aan een bevlogen leraar, een 
gangmaker, een inspirator. Schrijfster 
Els Beerten ging in de jaren 1970 naar 
school in Onze-Lieve-Vrouw Visitatie in 
Leopoldsburg. Ze schreef een ode aan 
zo’n leraar.

Hij was de leraar van wie we alles gedaan 
kregen. Zijn vak was geschiedenis, maar 
hij was veel meer dan dat. Hij trok ons 
op de planken, ik kreeg twee keer de 
kans. Dat was een eer, want het stuk 
werd enkel door de zesdejaars gespeeld. 
Maar. In het eerste stuk speelde ik een 
man (we waren een meisjesschool, 
jongens waren enkel om naar te kijken). 
In het tweede stuk speelde ik de oude 
miss Fluffy, een detective. Dat ik in beide 
stukken de hoofdrol kreeg was geen 
compensatie voor het feit dat hij mij in 
een mannenrol castte en daarna in die 
van een oude en vooral lelijke vrijster. 
Natuurlijk aanbad ik hem niet. Mijn 

vriendinnen deden dat trouwens ook 
niet. We hadden daar ook geen enkele 
reden toe. 

Zijn lessen waren een combinatie 
van chaos en grote bezieling. Gelukkig 
gaf hij geschiedenis, zo zat er toch één 
lijn in zijn verhaal. Zijn stopwoord was 
ssht. En die kale plek onder zijn lange 
zwarte haren, we zagen ze wel zitten. 
Geschiedenis was een vak waarbij we 
veel glimlachten. Daarom keken we er zo 
naar uit. Dachten we. 

Hij nam ons mee naar Rome. Hij 
kende er de onderkant van elke steen, hij 
had er zijn vakantie voor over om die ons 
te tonen. Wij vonden dat toen normaal. 

De dag voor ons vertrek duwde hij 
mij een theaterdialoog in de handen, of 
ik de stem van Thisbe even vanbuiten 
wilde leren, ik zou wel zien waarom. Dat 
gebeurde op het Forum Romanum. Hij 
had ons er net doorheen gegidst. Nu 
is het aan u, zei hij opeens tegen mij, 
duwde mij bovenop een ruïne, trok zelf 
een wit laken over zijn hoofd. En we 
speelden. Het was het derde stuk met 
hem, dit keer was hij niet mijn regisseur. 
Hij was mijn tegenspeler. En nog altijd 
begreep ik niet wat hij wilde zeggen. 

Nadat ik een maand later mijn 
titularis had verteld dat ik toneelschool 

wilde doen, sprak hij me in de gangen 
aan en zei dat ik het best eerst naar 
Leuven trok. Dat ik dat geen goed idee 
vond, was zijn schuld, dat zei hij ook nog. 
Hij had naar zijn voeten gekregen. Hij zei 
het zozeer langs zijn neus weg dat ik het 
nog altijd niet door had. Hoezeer hij in 
mij geloofde. 

En dat deed hij niet alleen in mij. 
Hij hield van zijn leerlingen zoals in: 

het allerallerbeste met hen voor hebben. 
Hij was de eerste leraar die ons 

het gevoel gaf vrij te zijn om te leren. Bij 
hem kregen we de keuze. Pas toen ik zelf 
les begon te geven besefte ik hoe sterk 
hij was. Hoe stevig hij in zijn schoenen 
stond. Lesgeven is een kwetsbare 
bezigheid. Of het werkt van geen kanten. 
Het is de kans durven lopen dat ze op uw 
hart trappen. Maar wat er allemaal kan 
als ge dat risico durft te nemen. 

Hij heette Eddy Nuyts. 
Hij zal niet vergeten worden.

Els Beerten is schrijfster en geeft les in 
het Sint-Jozefscollege van Aarschot.

Eddy Nuyts tijdens een generale repe-
titie (1977). Els Beerten bij de opvoering 
van Het lijk is zoek (1976).
[Privéverzameling Els Beerten]

HET ALLERALLERBESTE

ELS BEERTEN
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In 2020 realiseerden KADOC, meemoo en CINEMATEK, met de steun 
van de Vlaamse overheid, de analoge restauratie en digitalisering 
van de volledige filmcollectie van de Missionarissen van Afrika 
(Witte Paters). Uit een verzameling van 954 bewaarde objecten 
(geluid, beeld, gecombineerde spoelen) kon een selectie van tachtig 
films worden samengesteld. Het gaat hoofdzakelijk om missiefilms 
uit de periode 1948-1967, die vooral zijn opgenomen in de huidige 
Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi. De collectie 
vormt een opmerkelijke exponent van de naoorlogse Belgische 
koloniale en missionaire film en werd daarom in 2009 erkend als 
Vlaams topstuk. De digitalisering vormde de aanleiding om deze 
collectie opnieuw voor het voetlicht te brengen. Dat doen KADOC 
en zijn partners met het project ANGLES, waarin drie Congolese 
kunstenaars in dialoog gaan met de filmcollectie.

OOGPUNTEN
EEN ARTISTIEKE KIJK OP DE  
FILMCOLLECTIE VAN DE WITTE PATERS

Jonas Van Mulder is historicus en 
is verbonden aan KADOC-KU Leuven, 
waar hij werkt rond gedeeld erfgoed 
en participatie.

JONAS VAN MULDER
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tische benadering van de kijkers. Die zouden 
namelijk ‘onderricht’ moeten worden in het 
omgaan met bewegende beelden. De koloni-
ale overheid organiseerde proefvertoningen 
om de reactie van toeschouwers te observe-
ren en verspreidde adviezen waarmee films 
konden worden ‘aangepast aan de Afrikaanse 
kijker’ middels een eenvoudig scenario, een 
beperkte duur, een niveau vergelijkbaar met 
dat van Europese jeugdfilms, etc. La pêche 
manqué (1949) en Retour à la terre (1949) be-
horen tot de vroegste van dergelijke ‘lokale’ 
Witte Paters-films.

‘Rukwarha bazimu’

Deze bevoogdende houding beperkte zich 
niet tot het filmmedium zelf, maar ging zo-
ver dat missionarissen hun producties voor 
lokale publieken beschouwden als een ma-
nier om die te onderrichten over hun eigen 
cultuur. Onthullend in dit opzicht is een 
artikelenreeks in het Witte Paters-tijdschrift 
Grands Lacs in 1955. Daar heet het dat mis-
sionarissen de verantwoordelijkheid dragen 
om ‘de rijkdom van de Afrikaanse cultuur te 
respecteren, vast te leggen en te bewaren’. 
Missiefilms kunnen lokale tradities ‘redden’ 
van de ingrijpende impact van kolonisatie 
en kapitalisme. In verval geraakte lokale 

Propaganda en educatie

De aanwezigheid van de Witte Paters in Cen-
traal-Afrika gaat terug tot 1879, toen een eer-
ste missiepost werd opgericht aan de oevers 
van het Tanganyikameer. Het Grote Meren-
gebied zou gedurende de koloniale periode 
de belangrijkste uitvalsbasis blijven voor hun 
missieactiviteiten in Centraal-Afrika. Net als 
andere missie- en zendingsinstituten zetten 
de Witte Paters sterk in op propaganda in 
tekst en, vooral, in beeld. Film zou daarbij 
in de loop van de twintigste eeuw een steeds 
prominentere rol spelen. Via missiefilms, 
vertoond tijdens missietentoonstellingen en 
missieweken in parochiezalen en scholen in 
het thuisland, hoopten religieuze congrega-
ties hun missiewerking te promoten en te 
financieren en de toestroom van roepingen te 
stimuleren. Het lokale publiek daarentegen 
kreeg lange tijd beperkte toegang tot het film-
medium. Pas in de loop van de jaren 1940 leid-
de een versoepeling van het koloniale beleid 
ten aanzien van lokale filmconsumptie tot 
de productie van films die specifiek gericht 
waren op lokale publieken. Een aanzienlijk 
deel daarvan werd vervaardigd door nieuw 
opgerichte missionaire filmproductiehuizen, 
waaronder Africa Films van de Witte Paters. 
De missionaire wending naar de cinema in 
de kolonies ging gepaard met een paternalis-

Still uit Le docteur de la lumière 
(s.d.), een reportage over de 
Franse Witte Pater Jean-Louis 
Goarnisson, die als oogarts 
actief was in Centraal-Afrika.
[Verzameling films Witte 
Paters: 76]
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ANGLES

Ondanks het eenzijdige vertelstandpunt 
biedt bovengenoemd artikel tegelijk ook 
een uniek perspectief op de filmpraktijk 
van missionarissen als De Vloo. We weten 
namelijk erg weinig over de lokale receptie 
van missiefilms, over samenwerkingen of 
conflicten met lokale gemeenschappen tij-
dens het maakproces of bij filmvertoningen, 
of over de inbreng van Afrikaanse assisten-
ten en tolken bij de filmproductie. Gelukkig 
staan de films van de Witte Paters niet op 
zichzelf, maar maken ze deel uit van een 
ruimer erfgoedgeheel dat verder ook bestaat 
uit gepubliceerde bronnen (zoals bovenge-
noemde tijdschriften), archiefstukken (zoals 
scenario’s, documentatie en corresponden-
tie) en andere beeldarchieven (zoals bijvoor-
beeld voorbereidende foto’s van De Vloo). 
Sommige van deze bronnen geven een inkijk 
achter de schermen en helpen om de filmi-
sche stereotypen te doorprikken en andere 
realiteiten zichtbaar te maken.

De blik van de archivaris of onderzoeker 
alleen volstaat echter niet altijd om derge-
lijke minder zichtbare of nieuwe betekenis-
lagen te ontsluiten. Met het project ANGLES 
betrekt KADOC, samen met partners uit 
het erfgoedveld en de KU Leuven, met on-
dersteuning van VLIR-UOS, andere kijkers 
en kijkwijzen bij de collectie. Via een open 
call werden drie kunstenaars uitgenodigd 
om als artists in residence in KADOC met 
de filmcollectie in dialoog te treden en op 
basis daarvan een nieuw werk te creëren. 
De keuze voor een artistieke benadering 
en voor de samenwerking met Centraal-
Afrikaanse kunstenaars is ingegeven door de 
overtuiging dat creatieve toe-eigeningen van 
koloniale archieven en collecties kunnen lei-
den tot nieuwe vormen van eigenaarschap. 

tradities kunnen via filmvertoningen wor-
den ‘teruggegeven’ (‘restitué’) aan het lokale 
publiek, dat zo kan worden ‘teruggeleid’ 
(‘reconduire’) naar zijn ‘culturele identiteit’ 
en ‘spirituele patrimonium’. Documentaire 
films als Mains habiles (1948), L’Afrique au 
Jeu (1952) of Naissance d’une piroque (1955) 
weerspiegelen echter vooral de koloniale 
fascinatie voor de andersheid van lokale sa-
menlevingen en gebruiken. Speelfilms als La 
Bouteille cassée (1952), Ce que Dieu a uni (1955) 
of Fils d’Imana (1959) echoën op hun beurt 
overduidelijk missionaire voorstellingen van 
lokale culturen die vooral dienden om hun 
ondergeschiktheid aan de westerse moderni-
teit en het christelijke geloof te beklemtonen. 

De ambiguïteit van het koloniale zelf-
beeld blijkt ook uit andere missionaire pu-
blicaties uit die tijd. Zo wordt in Grands Lacs 
uit 1953 verslag gedaan over de opnames van 
Bizimana (1951), een film van Witte Pater Ro-
ger De Vloo, de belangrijkste filmmaker voor 
Africa Films. De regisseur beschrijft hoe de 
filmploeg in september 1950 aankwam in het 
Burundese dorp Kibumbu. De Vloo vroeg er 
een jonge vrouw, Rosalie, om de vrouwelijke 
hoofdrol in de film te spelen. Ze weigerde 
dit aanbod op raad van haar partner, die, 
naar De Vloo vermoedde, het lokale geloof 
aanhing dat missionarissen met hun camera 
niet alleen de beeltenis van mensen, maar 
ook hun ‘ziel’ (‘mutima’) afnamen. De film-
maker had op dat moment al de veelzeggen-
de bijnaam ‘Rukwarha bazimu’ verworven: 
‘hij die je geest wegneemt’. Terwijl de missie-
film werd voorgesteld als een reddingsboei 
voor tanende lokale culturen, kon datzelfde 
medium tegelijkertijd dus ook haaks staan 
op plaatselijke opvattingen.

© Daddy Tshikaya
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met als werktitel ‘Crash colonial’, werpt hij 
licht op de ambigue samenhang tussen mid-
deleeuwse kruisvaardersymboliek, (anti-)
slavernij, religieuze ijver, kapitalisme en 
koloniaal geweld.

Yves Sambu woont en werkt in Kinshasa. 
Hij is vooral bekend voor zijn fotografisch 
werk over de Sapeurs, een subcultuur in 
Congo die kledij cultiveert als een religie en 
ontstaan is als een subversief verzet tegen de 
koloniale bezetter. In functie van ANGLES 
werkt hij aan ‘Porteur de lumière’, een trip-
tiek gemaakt met ‘makaya’, natuurlijke kra-
len in verschillende kleurschakeringen, als 
pixels. Dit bewuste samenspel tussen traditi-
onele kunst en digitale media houdt verband 
met Sambu’s centrale artistieke concept 
‘inter-fluence’: in de samenleving, zeker in 
koloniale en missionaire contexten, zijn heel 
wat elementen en krachten even intens als 
onzichtbaar met elkaar vervlochten en door 
elkaar beïnvloed. Met zijn kunst tracht hij 
die interacties zichtbaar en bespreekbaar te 
maken.

De expo ANGLES  loopt van 17 juni tot 14 augustus in KADOC. 
Meer info op www.kadoc.kuleuven.be/angles.

Artistieke processen op basis van koloniaal 
erfgoed impliceren immers een betekenis-
volle – want reële en niet louter symbolische 
– omkering van de rolverdeling in het kolo-
niale narratief: de kijker wordt zélf bekeken, 
de representatie wordt zélf geanalyseerd, het 
vertelperspectief wordt gekanteld. 

De multimediakunstenaar Michèle 
Magema is geboren in Kinshasa en woonach-
tig in Frankrijk. Haar veelzijdige oeuvre situ-
eert zich op het raakvlak tussen persoonlijke 
en grote geschiedenissen. In ANGLES neemt 
ze de archieven als vertrekpunt. Tijdens 
haar onderzoek in KADOC past ze haar vaste 
persoonlijke toe-eigeningsproces toe. Dat 
bestaat uit een zintuiglijke confrontatie met 
het materiële archiefstuk, dat ze ‘absorbeert’ 
en ‘verwerkt’. Vervolgens situeert ze het 
archief in haar eigen geschiedenis en de bio-
grafie van haar ouders, met de woelige jaren 
1950-1960 als zwaartepunt. Deze ‘scharnier-
periode tussen kolonisatie en dekolonisatie’ 
hanteert ze als een ‘mentaal platform’ van 
waaruit ze de wereld en Congo observeert en 
betekenis geeft.

Daddy Tshikaya is een beeldend kunste-
naar uit Lubumbashi, die schilderwerk com-
bineert met assemblagesculpturen samenge-
steld uit industriële recuperatievoorwerpen. 
In het kader van ANGLES onderzoekt hij hoe 
Congo in de films, publicaties en andere mis-
siepropaganda van de Witte Paters verbeeld 
wordt als een ‘heilig land’. In een installatie, 

© Michèle Magema
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In de gangen van KADOC is het monastiek 
stil en achter de met lamellen geloken 
ramen buig ik me over de collectie 
prentbriefkaarten. De meeste dateren 
van na 1900. De fotografie bestond 
reeds een aantal decennia, maar toch 
liepen op het dorpsplein de mensen 
nog te hoop wanneer een fotograaf zijn 
driepikkel neerpootte aan de kerk of te-
genover een van de opmerkelijk talrijke 
herbergen. Dit werd dan de aanzet tot 
een uitgebreide mise-en-scène: de kin-
deren vooraan opgesteld, de moeders 
daarachter of terzijde en de mannen 
helemaal op de achtergrond met hun 
alaam op de schouder tijdens de tocht 
naar of van de akkers. We zien het leven 
letterlijk even tot stilstand gebracht. 
Mijn aandacht wordt getrokken door de 
bevalligheid waarmee meisjes van zes 
of zeven er vaak bij staan, onverbloemd 
poserend met één been zwierig voor het 
andere, de hand in de zijde. Soms wordt 
een arm beschermend over de schouder 
van een kleinere broer of zus gedra-
peerd. De jongens staan er wat houterig 
of slungelig bij en zijn vaak van het 
uitdagende type dat met de appels uit je 
boomgaard aan de haal gaat wanneer je 
je rug hebt gedraaid. 

Hoe is het hen vergaan? Vanuit die 
nieuwsgierigheid dicht mijn fantasie hen 
een toekomst toe die in geen biografie of 
persoonsarchief zal vastgelegd worden. 

Een enkele keer heeft een plaat-
selijke dandy zich in driekwart profiel 

OVER DE TIJD GETILD

ANDRÉ DEGEEST

gepositioneerd, in vlekkeloos wit flanel-
len pak, het hoofd getooid met strooien 
panamahoed. Bleef hij met een air van 
‘m’as-tu vu?’ in dit dorp hangen of zocht 
hij zijn geluk in de grootstad?

Een volgende prentbriefkaart biedt 
een panoramisch zicht op de westelijke 
zeedijk van Oostende. De lucht is eerder 
grijs, maar de schaduwen vertellen ons 
dat het een zonnige dag is en de dames 
verhullen hun modieus-bleke teint onder 
parasols en brede hoeden. De heren 
hebben zich in een keurig gesteven 
driedelig pak gestoken, de obligate outfit 
voor de man die zich wenst te affir-
meren aan het publieke leven. Enkele 
decennia later staat de burgerman 
onberispelijk uitgedost, de broek in de 
plooi en de schoenen gepoetst in het 
zand van het strand van Sint-Anneke op 
de Antwerpse linkeroever. De surrealist 
René Magritte heeft de inspiratie voor 
zijn zwarte figuurtjes met onafscheide-
lijke hoed niet ver moeten zoeken. 

Het bruisende leven voor het 
Brusselse Beursgebouw vliedt onher-
roepelijk voorbij. Niemand van de figu-
ranten is nog onder ons, maar op deze 
documenten blijven ze gevat op dit plein. 
Hierbij denk ik aan de schilderijen van 
de Brusselse kunstenaar Jean-Jacques 
Gailliard. In zijn boek over deze schilder 
schrijft Alfonso Enríquez de Villegas Díaz: 
‘Voor Jean-Jacques Gailliard is Brussel 
meer dan een stad: het is een wereld die 
ademt, zweet, groeit, zich ontwikkelt en 

ouder wordt. En de kunstenaar wil niet 
meemaken dat ze sterft, want het zou 
wel eens zijn eigen dood kunnen beteke-
nen. Zijn stad is een levend wezen, een 
samenleving waar levenden en doden 
leven, plaats hebben.’ Als illustratie 
hiervan haalt de schrijver een schilderij 
uit 1944 aan: ‘Afscheid van de Hofberg 
brengt beide groepen samen voor een 
groot reclamebord dat het echte af-
scheid is van een tijd en de bijbehorende 
gebouwen en levensstijlen.’ In witte 
contouren blijven ook de wandelaars die 
de oversteek reeds gemaakt hebben in 
hun dagelijkse bedrijvigheid aanwezig. 
Met dit ultieme gebaar houdt de kun-
stenaar de vergankelijkheid nog even af, 
stelt hij het onafwendbare uit. 

Ook de schrijver Koen Peeters 
werkt met dit thema in zijn roman 
Kamer in Oostende, waarin hij zijn 
omzwervingen met de schilder Koen  
Broucke doorheen de kuststad be-
schrijft. ‘Als ik met Broucke afspreek, 
heb ik vaak enkele oude prentbriefkaar-
ten mee die ik gekocht heb bij Delcampe 
of in de Plate in de Langestraat. […] 
Broucke en ik gaan dan de straten zelf 
bekijken, oude gebouwen herkennen in 
de nieuwe. […] Broucke en ik lopen dan in 
het verleden. Onze ontmoetingen krijgen 
een historische glans. Perspectivisme 
noemden we dit eerder, maar we kunnen 
het nu al beter uitleggen: door iemands 
ogen, zelfs via een prentbriefkaart, 
kijken in het verleden.’ Ook ‘vooral 
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[Verzameling prentbriefkaarten]
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Jean-Jacques Gailliard,  
Afscheid van de Hofberg (1944).
[Privéverzameling]

interessant zijn de namen en berichten 
erop, die onze verbeelding prikkelen.’ 

Meestal zijn het slechts kattebel-
letjes die ik op de achterzijde van de 
kaarten aantref, een enkele keer echter 
het gelui van een stormklok die komend 
onheil aankondigt. Onschuldige hoop 
en verwachting spreken uit de bood-
schap op een prentbriefkaart aan een 
onder de wapens geroepen milicien 
in de zomer van 1914. Ik lees dat op 
de boerderij thuis alles blijkbaar zijn 
gewone gangetje gaat. Hij hoeft zich 
geen zorgen te maken, kennissen helpen 
tijdens zijn afwezigheid bij het binnenha-
len van de oogst. En ongetwijfeld zal de 
oorlogsdreiging binnen de kortste keren 
afgewend zijn. 

Ik zet de scanner aan. Het licht glijdt 
over de prentbriefkaarten en tilt alles 
over de tijd heen. De toeschouwer kan er 
in zijn fantasie mee aan de haal gaan. 

Het is reizen doorheen de tijd en je 
hoeft er niet eens de deur voor uit.

André Degeest is kunstliefhebber en 
werkt als vrijwilliger in KADOC-KU Leuven. 
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Erfgoed laat, zoals de meeste erfenissen, zelden onberoerd.  
De beleving ervan kan gepaard gaan met hevige, soms tegen- 
strijdige gevoelens. Muziek en dans kunnen tot tranen toe ontroe-
ren, maar de luisteraar en kijker ook choqueren. Een schilderij 
kan betoveren, maar verbijstert of provoceert soms ook. Beelden 
worden aanbeden, maar ook met eieren en verf bekogeld of zelfs 
vernietigd. Een historisch gebouw kan de bezoeker intrigeren of 
beklemmen. Een landschap kan de wandelaar tot rust brengen, 
maar ook doen huiveren. Het drinken van levende visjes tijdens het 
Krakelingenfeest in Geraardsbergen doet de gemoederen bij voor- 
en tegenstanders hoog oplaaien. Kortom, erfgoed fascineert en 
inspireert, maar bezorgt ook koude rillingen, irriteert of doet zelfs 
walgen.

ARCHIEFKOORTS
OVER ARCHIEVEN EN EMOTIES

Godfried Kwanten is historicus en 
afdelingshoofd Behoud en Beheer in 
KADOC-KU Leuven.

GODFRIED KWANTEN
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intense sensaties. Dat fenomeen is relatief 
onbekend en wordt onderschat en onbenut 
gelaten als cruciale factor in de levenscyclus 
en de valorisatie van archieven. Het heeft ten 
slotte ook implicaties voor archiefbeheer en 
-politiek.

Gedreven archiefvormers

Aan de vorming van archieven door per-
sonen, families of organisaties liggen vaak 
praktische en rationele overwegingen ten 
grondslag. De archiefvormer verwacht vroeg 
of laat nog een beroep te moeten doen op 
de informatie die in zijn documenten zit 
vervat. Dit archiefvormingsproces wordt 
evenwel ook gestuurd door sentimenten die 

Vreemd genoeg worden dergelijke krachtige 
en expliciete emoties zelden in verband ge-
bracht met archieven. Van archieven worden 
meer de no-nonsense dimensies benadrukt: 
hun gebruik als bron voor historisch onder-
zoek, hun juridische nut en hun bijdrage 
aan het functioneren van democratieën. 
Enkel dankzij archieven, zo luidt het, krijgen 
we een objectief en genuanceerd beeld van 
het verleden. Ze laten ook toe dat burgers 
beschermd zijn tegen politieke en bureau-
cratische willekeur en dat leiders ter verant-
woording kunnen worden geroepen. Dat zijn 
inderdaad evidente functies van archieven, 
maar daar blijft het niet bij. De omgang met 
archief kan immers bij archiefvormers, 
archivarissen én gebruikers ook leiden tot 
koortsverschijnselen en tot een verhoging 
van de hartslag. Uit eigen ervaring in KADOC 
blijkt dat zowel de vorming van archieven, 
als hun ordening en bewaring en zeker hun 
raadpleging aanleiding kunnen geven tot 

Een foto uit het archief van de Gentse Sint-Lucasschool, waar-
mee ze haar eigen identiteit als degelijke kunstambachtsschool 
in de verf wenste te zetten (circa 1910). 
[Beeldarchief Hogeschool Sint-Lucas Gent: 2065]
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stichteres Elisabeth de Robiano in het ar-
chief van de zusters Sint-Vincentius a Paulo, 
Dienstmaagden der Armen, van Gijzegem. 
De broeders van Oostakker en de zusters van 
Barmhartigheid van Ronse kenden die cen-
trale plaats toe aan hun gemeenschappelijke 
stichter Stefaan Glorieux. Prominente abten 
en abdissen vormen vaak de ruggengraat van 
abdijarchieven.

De quasisacralisering van een archief 
door zijn vormer(s) valt overigens niet alleen 
archieven van religieuze instituten te beurt. 
De figuur en het optreden van founding fa-
thers, ‘mythische’ leiders of charismatische 
proosten krijgen al eens een onevenredig 
grote plaats in een organisatiearchief. Dat 
kan ook het geval zijn met dossiers over con-
gressen, vieringen, herdenkingen en jubilea. 
In de beleving van de betrokkenen waren 
het immers cruciale momenten waarop de 
vereniging haar identiteit versterkte en zich 
zelfbewust en in gesloten gelederen aan de 
buitenwereld presenteerde. Vele archieven 
van ACW/beweging.net puilen zo uit van de 
Rerum-novarumdossiers. In middenstands-
archieven is dat het geval voor dossiers over 
de Dag van de Klant. Schoolarchieven illus-
treren dan weer de specificiteit of superiori-
teit van de eigen onderwijsvisie en -aanpak. 
Zo is het archief van de Gentse Sint-Lucas-
scholen een demonstratie van identiteit en 
van de triomf van het eigen, unieke onder-
wijsproject. De integratie van archieven van 
succesvolle oud-leerlingen moet dit verhaal 
nog kracht bijzetten.

Oud-KSA’ers staken en steken bijzonder 
veel energie in de verzameling en ordening 
van het archief van de organisatie die zo’n be-
langrijke stempel drukte op hun persoon en 
leven. Oud-leden van de VKSJ reconstrueer-
den het archief van hun jong gestorven proost 
August Van Haegenborgh, die jarenlang hun 
spirituele leidsman was. Oudgedienden van 
de Internationale KAJ ordenden hun archief 
als de materiële manifestatie van hun decen-
nialange wereldwijde actie voor emancipatie 
van jonge arbeiders en arbeidsters.

doorgaans minder worden onderkend. De 
documenten die we zelf blijvend en koste 
wat kost willen bewaren en koesteren, zijn 
in hoofdzaak emotioneel geladen: persoon-
lijke brieven, dagboeken, schoolrapporten, 
tekeningen, familiefoto’s, video’s en films, 
reis- en vakantiesouvenirs. Maar ook wat de 
archiefvormer precies bewaart en wat niet, 
hoe hij de documenten ordent en structu-
reert, of hij uiteindelijk beslist zijn archief 
aan een archiefinstelling toe te vertrouwen 
en wanneer en aan welke archiefdienst dat 
precies gebeurt: dat alles wordt mee bepaald 
door niet-rationele drijfveren.

Nagenoeg ieder archief dat in een be-
waarinstelling toekomt, heeft zo zijn emo-
tionele historie en connotaties. Dat geldt 
uiteraard ook voor de archieven die KADOC 
ontvangt. Ze zijn immers meestal gevormd 
in een klimaat van religieuze inspiratie, be-
leving en rituelen, zijn wezenlijk verbonden 
met individuele of collectieve zingeving en 
identiteit, bezitten een grote symboolwaarde 
of zijn het resultaat van vaste overtuigingen, 
van idealen en ideologisch gedreven activi-
teiten die de betrokkenen ‘tot in hun ziel’ 
beroeren.

In archieven van religieuze instituten ko-
men die facetten wel zeer uitdrukkelijk aan 
bod. Die bestanden zijn vaak geconstrueerd 
als ‘monumenten’, als een ‘schrijn’ van res-
pect voor, zelfs verering van de stichter. Ze 
worden bewaard in beveiligde ‘schatkamers’ 
en zijn gehuld in een sfeer van mysterie. 
Die eerbied beperkt zich overigens niet tot 
de figuur van de stichter, maar gaat ook uit 
naar oversten, geestelijk directeurs, heiligen 
en zaligen, grote denkers en belangrijke 
en minder belangrijke leden waaraan het 
instituut zich schatplichtig voelt. Achting 
en adoratie bepalen, veel meer dan de ge-
bruikswaarde van documenten, wat bewaard 
bleef en hoe het archief opgebouwd werd. 
De voorbeelden daarvan zijn legio. In het 
archief van de ursulinen van Tildonk be-
kleedt hun stichter Johannes Lambertz een 
dominante positie. Dat is ook het geval voor 
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maakt in één oogopslag duidelijk hoe die 
eerste Vlaamse minister-president vooral 
herinnerd wilde worden: als de wegberei-
der van een sterk Vlaams bedrijfsleven 
met Flanders Technology International als 
paradepaardje. Uit het archief van Jean-Luc 
Dehaene, premier van 1992 tot 1999, leren 
we dat hij, in weerwil van zijn publieke pose 
van nonchalance, een pietje-precies was die 
een groot belang hechtte aan een state-of-
the-artarchief van hemzelf en zijn medewer-
kers. Als geen ander besefte hij dat beleid 
en invloed grotendeels steunen op de vlotte 
beschikbaarheid van piekfijne dossiers en de 
daarin vervatte kennis.

Persoons- en familiearchieven weer-
spiegelen meestal emoties, stemmingen en 
karaktertrekken van de vormer. Nostalgie, 
ijdelheid, trots, ambitie, verontwaardiging, 
frustratie, boosheid, het gevoelen van mis-
kenning, de vrees om in de vergetelheid te 
geraken, de bekommernis om een ‘correct’ 
historisch oordeel: dat alles kan mee aan 
de basis liggen van archiefvorming door 
individuen en families of van hun beslissing 
een archief over te dragen. Gevoelens en 
impulsen kunnen overigens ook leiden tot 
een selectie in of zelfs de totale vernietiging 
van een archief door zijn vormer, diens 
erfgenaam, opvolger of vijand (in oorlogs-
situaties). Het archief van Gaston Geens 

Jean-Luc Dehaene liet de car-
toons die over hem verschenen,  
netjes uitknippen, opplakken en 
bewaren in zijn archief. Deze 
cartoon verscheen in La Libre 
Belgique de dag na de ver-
kiezingen van 1999, die in het 
teken van de dioxinecrisis had-
den gestaan.
[Beeldarchief Jean-Luc 
Dehaene: 16]
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Bevlogen archivarissen

Het werk van de archivaris wordt doorgaans 
niet geassocieerd met uitgesproken positieve 
gevoelens en sterke sensaties. De beeldvor-
ming bevat integendeel meestal negatieve 
ingrediënten: clichés als saai, slaapverwek-
kend, kleurloos en eentonig. Niets is evenwel 
minder waar. Routine en herhaling ken-
merken inderdaad al eens de archivarissen-
arbeid, maar worden regelmatig doorbroken 
door perioden van ‘lichte opwinding’.

Dat is ten eerste het geval wanneer een 
onbekend of verloren gewaand bestand plots 
opduikt, of wanneer een waardevol, maar 
onbereikbaar geacht archief toch wordt ver-
worven. De legendarische ACV-voorzitter Jef 
Houthuys overhandigde pas op zijn sterfbed 
zijn schriftjes met ‘gewetensonderzoeken’ 
als kajotter. In zijn ogen bevatten ze zijn 
geestelijk testament, de idealen die hem 
steeds hadden geïnspireerd en die de code 
vormden tot een goed begrip van zijn car-
rière. Op eenzelfde wijze droeg oud-premier 
Leo Tindemans geleidelijk zijn archief over, 
vooraleer hij ook afstand kon doen van zijn 
notitieschriften en dagboeken.

Een tweede emotioneel hoogtepunt is 
het openen van de verhuisdozen en de eerste 
exploratie van een onontgonnen archief. Wat 
volgt, is een lange ontdekkingsreis waarbij 
het archief geleidelijk zijn geheimen prijs-
geeft. Die tocht met (emotionele) hoogte- en 
laagtepunten resulteert in een inventaris, 
een gebruiksvriendelijke toegang volgens 
de regels van de archiefkunst, én in een 
keurig verpakt archief. Wat eens chaotisch 
en ontoegankelijk was, is nu geïdentificeerd, 
geordend en veilig opgeborgen, klaar voor 
raadpleging. De aanblik van een onberispe-
lijk en netjes opgesteld archief geeft de ar-
chivaris bijzonder veel arbeidsvreugde. Die 
voldoening wordt geëvenaard door het besef 
dat, vroeg of laat, een lezer dit bestand zal 
ontdekken en er mogelijk sleutelinformatie 
in zal aantreffen voor zijn onderzoek.

De na de Tweede Wereldoorlog vervolgde 
secretarissen-generaal Victor Leemans en 
Karel Verwilghen vatten hun archief op als 
een collectie à decharge, als een omstandig 
‘verweerschrift’ met nagenoeg uitsluitend 
documenten in functie van eerherstel en 
rehabilitatie. De letterkundige Bert Peleman 
en in mindere mate de toneelpedagoog Ast 
Fonteyne oordeelden dat ze na de oorlog on-
rechtvaardig waren behandeld. Hun archief 
moest illustreren dat zij, ondanks die ‘tegen-
kanting’ van de Belgische staat, het helemaal 
hadden gemaakt in het culturele veld. Talrijk 
zijn de dossiers waaruit blijkt dat dit succes 
ook uitgebreid gevierd werd met geestge-
noten. De Gentse professor en overlevende 
van de concentratiekampen Florent Peeters 
hanteerde zijn archief dan weer als een wa-
pen in zijn kruistocht tegen totalitarisme, in 
het bijzonder tegen het ‘wereldwijde’ com-
munisme.

Is het de archiefvormer zelf niet, dan zijn 
het vaak de erfgenamen die blijk geven van 
een emotionele omgang met het archief van 
hun erflater. De overdracht van dat archief 
beschouwen ze als een daad van erkenning 
en eerbetoon. Een grenzeloze achting voor 
zijn baas Theo Lefèvre, premier van 1961 tot 
1965, bracht zijn secretaris Jacques Piens er 
toe diens archief veilig te stellen en over te 
dragen. Dat in archieven van kunstenaars 
en hun ateliers de tekeningen en de (beste) 
artistieke productie wel bewaard bleven, 
maar het bedrijfsarchief werd geliquideerd 
door de kunstenaar zelf of zijn erfgenamen, 
heeft alles te maken met gevoelens van fier-
heid, gehechtheid en nostalgie. Vaak is de 
overdracht van deze categorie archieven een 
proces waarbij erfgenamen mondjesmaat 
afscheid nemen van de papieren creaties.

Conclusie van dit alles: archieven wor-
den, naast met het verstand, ook ‘met hart 
en ziel’ gevormd. Openlijke, onbewuste en 
verborgen emotionele agenda’s spelen even-
zeer een rol als rationele overwegingen.
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lingennummer was. Die informatie zorgt, 
samen met de foto van haar en haar zus, 
voor gemoedsrust: zij kon dit deel van haar 
verleden afsluiten. Niet elke zoektocht heeft 
evenwel een happy end. Soms moeten lezers 
hun ontgoocheling verbijten, bijvoorbeeld in 
het geval van onbestaande adoptiedossiers. 
Er komen ook pijnlijke familiegeheimen of 
taboes aan de oppervlakte, zoals toen een 
man ontdekte waarom zijn vader, zijn tantes 
en ooms na het overlijden van hun moeder 
in een ‘tehuis’ terechtkwamen: bleek dat 
zijn grootvader gevangen zat wegens kinder-
misbruik in het gezin.

Genealogisch en heemkundig onderzoek 
drijft vaak op golven van emotie. Maar ook 
professionele historici zijn er – gelukkig – 
niet vrij van. De ontdekking van informatie 
die onderzoekshypothesen versterkt of 
nieuwe perspectieven opent, kan emotionele 
stroomstoten veroorzaken; soms komen 
verrukte lezers hun vondsten tonen aan de 
leeszaalmedewerker of de archivaris.

Naast de leeszaalwerking gaat de aan-
dacht van archiefdiensten ook naar andere 
vormen van publiekswerking via bijvoor-
beeld participatietrajecten, bezoeken en 
rondleidingen, tentoonstellingen en erf-
goededucatie. Daarbij worden bij voorkeur 
documenten ingezet die een onmiskenbare 
gevoelswaarde hebben en die de beoogde 
doelgroepen kunnen ‘prikkelen’ of naar de 

Gefascineerde ‘gebruikers’

De raadpleging van archieven kan allerlei 
sensaties opwekken bij lezers. Niet alleen 
de zoektocht naar informatie, maar ook 
emotionele motieven brengen hen naar de 
leeszaal. Ook het raadplegen van de stukken 
kan hen sterk aangrijpen. Lezers getuigen 
frequent van die ‘lach en een traan’. Een 
kleinzoon verneemt toevallig dat zijn groot-
vader enkele jaren lid was van een religieus 
instituut, ontdekt diens persoonlijke dossier 
en krijgt duidelijkheid over de motieven 
en omstandigheden van de uittreding. In 
familiekring leeft een vage overlevering over 
een missiezuster; haar brieven geven aan dit 
verhaal vlees en bloed en ontroeren de verre 
nicht sterk wanneer ze dit tastbaar bewijs 
in handen krijgt. De nieuwe eigenaars van 
een woning stoten op de oorspronkelijke 
plannen ervan in een architectenarchief. 
Een voormalige lid van een jeugdbeweging 
ziet zijn zoektocht naar tekst en partituur 
van een veel gezongen kamplied met succes 
bekroond. Een heemkundige ontdekt de ori-
ginele ontwerpen van tijdens de oorlog ver-
nielde glasramen in zijn parochiekerk. Een 
hoogbejaarde Schotse dame die als wees met 
haar zus enkele jaren in het internaat van de 
ursulinen van Tildonk verbleef, was in coro-
natijden geobsedeerd geraakt door het num-
mer 475. Onderzoek leert dat dit haar leer-

Fragment uit een van de 
schriftjes met ‘gewetenson-
derzoeken’ van de latere ACV-
voorzitter Jef Houthuys (1943). 
Pas op het einde van zijn leven 
droeg hij de schriftjes over.
[Archief Jozef Houthuys: 667]
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bijvoorbeeld de verwerving en ontsluiting 
van archieven, hun valorisatie en de pu-
bliekswerking?

Ten eerste mag de archivaris de emotio-
nele aspecten verbonden aan het archiefvor-
mingsproces niet negeren. Hij moet er inte-
gendeel de archiefvormer over bevragen, er 
voor open staan, ze au sérieux nemen en ze 
registreren. Het betreft immers context- en 
procesinformatie die onontbeerlijk is voor 
een correcte interpretatie en een zorgvuldig 
gebruik van het archief. Een archiefdienst 
gaat dus het best op zoek naar empathische 
en enthousiaste archivarissen die niet alleen 
over technische stielkennis beschikken, 
maar ook emoties kunnen detecteren en 
hierover ‘gepassioneerd’ kunnen communi-
ceren met archiefvormers en gebruikers.  
Die dialoog zal immers alle betrokken partij-
en inspireren en begeesteren én het archief 
maximaal en in al zijn facetten tot zijn recht 
laten komen.

keel grijpen. Van initiatieven van KADOC 
en collega-instellingen in onderwijs en zorg 
(psychiatrie, ouderenzorg) weten we dat 
archieven, vooral dankzij hun emotionele di-
mensie, niet alleen een educatieve en sociale 
waarde bezitten, maar dat er ook een he-
lende en therapeutische werking van uitgaat 
en dat ze kunnen bijdragen tot meer welbe-
vinden en levenskwaliteit. Met enige over-
drijving kan worden gesteld dat archieven 
dankzij hun emotionele eigenschappen mee 
bijdragen aan het Bruto Nationaal Geluk.

Geïnspireerd archiefbeheer en 
-beleid
Wat schieten we op met de wetenschap dat 
de omgang met archief met sterke en soms 
conflicterende emoties gepaard kan gaan bij 
alle betrokkenen? Heeft dat inzicht conse-
quenties voor het werk van de archivaris en 
de politiek van de archiefinstelling inzake 

De leeszaal van KADOC ontvangt 
regelmatig vragen naar liede-
ren ‘uit de tijd van de jeugd-
beweging’. In het bijzonder 
voor Harop, het zogenaamde 
Kajotterslied, bestaat veel 
belangstelling bij oud-leden van 
de KAJ en de VKAJ.
[Verzameling vinylplaten: 
KMLP26]
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Voorwaarde voor dit soort ‘ontmoe-
tingen’ is een neutrale en onbevangen 
ingesteldheid, zeker van de archivarissen, 
tegenover de gevoelens die ze bij het archief 
aantreffen. Hier past geen opgestoken vin-
gertje, geen be- of veroordelen, maar wel een 
houding van openheid en respect. Archiva-
rissen horen niet denigrerend, belerend of 
lacherig te doen over die emoties; ze moeten 
ze integendeel onderkennen en benoemen 
en ermee aan de slag gaan, onder andere 
door er op een fijngevoelige, kritische en 
genuanceerde wijze over te communiceren 
en ze voor toekomstige generaties op te teke-
nen. Die attitude geldt ook voor de gebruiker 
van archief. Vanzelfsprekend moet die zijn 
kritisch denken niet uitschakelen, maar hij 
benadert de aan bronnen verbonden emo-
ties het best met een open geest, met inle-
vingsvermogen en zonder vooroordelen. 

De omgang met aan archieven verbonden 
emoties is zeer complex en netelig wanneer 
het gaat om controversiële archieven. De 
gevoelens die er in de archiefvormers omgin-
gen bij de aanleg van het archief, kunnen dag 
en nacht verschillen van die van de latere 
archivaris of gebruiker. Zo kunnen archie-
ven betreffende kolonisatie, missie, verzet en 
collaboratie, Vlaamse emancipatie, syndicale 
en ideologische strijd, artistieke creatie… 
leiden tot onbegrip, disputen, polarisatie en 
radicale afkeuring. De fotoalbums die een 
koloniaal of missionaris vol trots aanlegde 
over zijn verwezenlijkingen in de kolonie, 
de films die ze er draaiden, betoverd door 
het land en zijn bewoners, zijn voor heden-
daagse onderzoekers uit de voormalige kolo-
nies mogelijk pijnlijke getuigenissen van een 
discriminerend en onderdrukkend regime. 
Precies voor die categorie gecontesteerde 
archieven scheppen emoties, hoe divergent 
ook, kansen voor herkenning, zelfreflectie, 
wederzijds begrip en dialoog. Kennisname 
en het uitspreken van eenieders emoties en 
het aanvaarden van meerstemmigheid zijn 
een eerste stap naar nuancering, relativering 
en minder beladen debatten.

Ten tweede moeten archiefdiensten de 
aan de archieven verbonden emoties ook 
meer durven benoemen en uitspelen in con-
tacten met en sensibilisering van gebruikers 
en archiefvormers. Het aantal en de diversi-
teit van gebruikers kunnen wellicht worden 
verhoogd door de kaart te trekken van met 
archieven samenhangende sensaties. In 
gebruikersenquêtes is het waardevol de le-
zers ook te bevragen over hun beleving van 
archieven en hun getuigenissen vast te leg-
gen als een relevant contextelement. Door de 
emoties van archiefvormers aan te spreken 
zullen die mogelijk meer aandacht besteden 
aan de zorg voor hun archief en een over-
dracht in overweging nemen. Mee wegens 
gevoelsmotieven, zoals collectieve trots en 
identiteit, investeren ook de verschillende 
overheden (nationaal, Vlaams, steden en 
gemeenten) in het beheer van archieven. 
Artistieke bestanden, bijvoorbeeld het glaze-
niersarchief Capronnier, worden aangekocht 
of gepreserveerd, een topstukkenlijst (met 
onder andere datzelfde Capronnierarchief 
en de missiefilms van de Witte Paters) wordt 
opgesteld, het rijkgeschakeerde ‘beeld’ (foto, 
film, video) van onze samenleving wordt op 
grote schaal gedigitaliseerd en erfgoedpar-
ticipatie kan rekenen op financiële aanmoe-
diging.

Ten slotte is de maatschappelijke func-
tie van archieven voor een belangrijk deel 
gesteund op hun emotionele lading. Staat 
de inhoud van archieven soms ver van onze 
leefwereld, dan laat hun emotionele dimen-
sie wel toe dat er bruggen worden geslagen 
tussen generaties, over tijd en ruimte heen. 
Archiefvormers, archivarissen en lezers vin-
den elkaar in aan archieven verbonden ge-
voelens. Die laatste zijn immers tijdloos, ‘des 
mensen’ en herkenbaar voor iedereen die er 
tenminste voor openstaat. Met de archivaris-
sen als bemiddelaar ontstaan zo schakels 
of cirkels van emoties, die toegangspoorten 
kunnen worden voor meer begrip, dialoog en 
tolerantie.
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De Maatschappij van Kristelijke 
Liefdadigheid (MKL) werd opgericht 
in 1824 in een pand aan de Paarden-
markt in Antwerpen. Vandaag is de 
gelijknamige vzw actief in drie ves-
tigingen: het revalidatieziekenhuis 
RevArte (Edegem), de zorgcampus 
Hof ter Schelde (Linkeroever) en 
het woonzorgcentrum Hof ten 
Dorpe (Wommelgem). Luc Van den 
Eynde en Gemma Vercammen wa-
ren als respectievelijk voorzitter  
van de raad van bestuur en directie- 
secretaris nauw betrokken bij de 
overdracht van het rijke archief 
van de maatschappij aan KADOC. 
Samen met ons blikken ze terug (en 
vooruit).

Hoe raakten jullie betrokken bij het 
archief van de maatschappij?
Bij de verhuizing van de oude vestiging 
aan de Antwerpse Paardenmarkt naar 
het nieuwe ziekenhuis Hof ter Schelde in 
Linkeroever in 1971, reisde het archief 
mee. Daar bleef het jaren bewaard in 
een ijzeren bureelkast, in weinig ideale 
omstandigheden. De afbraak van het 

oude gebouw in Linkeroever en de 
verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis 
RevArte in Edegem vormde de aanlei-
ding om te beslissen over de toekomst 
van de archiefstukken. Een vroegere 
bestuurder die zich al die tijd over het 
archief had ontfermd, drong erop aan 
dat het bewaard bleef. Hij gaf aan ons de 
erfgoedmicrobe door. Vooral de oudste 
stukken spraken tot de verbeelding. 
Toen we het archief voor het eerst 
doornamen, was de drang groot om alles 
in detail te bekijken. Een hele dag vloog 
voorbij, bladerend door de oude stukken.

Vanwaar de beslissing om het 
archief over te dragen aan KADOC?
Verschillende leden van de raad van 
bestuur hechten veel waarde aan het 
archief en het verleden van de maat-
schappij. Een van de huidige bestuurders 
is zelfs een nazaat van een van de 
oprichtende bestuursleden. Daarom 
werd in eerste instantie getwijfeld aan 
de overdracht van het archief. Het zou 
dan immers na bijna tweehonderd jaar 
de organisatie verlaten. De overeen-
komst met KADOC liet echter toe om 

een band met het archief te behouden 
en het tegelijkertijd open te stellen voor 
onderzoek. We wisten dat het om een 
waardevol archief ging, maar bij ons was 
het weinig toegankelijk. Ooit raadpleegde 
iemand wel eens de archieven in het 
kader van een zoektocht naar een pa-
tiënt die vroeger door de maatschappij 
zou zijn opgenomen, en een tiental jaar 
geleden onderzocht een universiteits-
student de oudste stukken in het kader 
van een masterthesis. Met de over-
dracht hoopten we dat het archief beter 
benut zou worden. Bovendien sloot het 
profiel van onze organisatie, met haar 
christelijke achtergrond, goed aan bij de 
collectie van KADOC. Ook de link met de 
universiteit vonden we een meerwaarde.

Vroeger stonden vrouwelijke religi-
euzen, zoals de zusters van Liefde 
van Jezus en Maria uit Gent en de 
dochters van het Heilig Hart van 
Maria, in voor de dagelijkse zorg. 
Wat blijft er vandaag over van die 
samenwerking?
Dat verhaal liep grotendeels ten einde bij 
de verhuizing van de Paardenmarkt naar 

‘EEN BRUG TUSSEN 
TOEN EN NU’ 
LUC VAN DEN EYNDE  
EN GEMMA VERCAMMEN

JONAS VAN MULDER
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Hof ter Schelde. Daar waren nog een 
tijdje enkele zusters werkzaam. In een 
kwartier waar later de hoteldienst en de 
ergotherapie zouden komen, verbleven 
in de jaren 1970 nog zusters. Ook bij het 
woonzorgcentrum van MKL in Wom-
melgem is er een link met het religieuze 
leven: dat was voorheen een klooster en 
het werd eerst ook bediend door zusters.

Het lijkt een paradox: zo rijk als het 
archief is, zo weinig spreekt het 
over de concrete zorgpraktijk.
Dat heeft zeker met de tijdgeest en 
werkpraktijk te maken. Nu zijn er uitge-
breide medische dossiers, vroeger werd 
er veel minder opgeschreven. De dokter 
had een patiëntenfiche en daar hield het 
meestal op. Bij de religieuze gemeen-
schap die de instelling bediende, bestond 
waarschijnlijk heel wat ongeschreven 

kennis. Er moest vroeger ook geen 
verantwoording worden afgelegd aan 
subsidiërende overheden zoals vandaag. 
De oprichting van Hof ter Schelde en de 
erkenning ervan als ziekenhuis waren 
wat dat betreft een sleutelmoment. 
Sinds een halve eeuw zien we bij de 
historische zorginstellingen in Vlaan-
deren, zoals MKL, een enorme profes-
sionalisering. Mogelijk vind je dat ook 
weerspiegeld in de archieven. 

Is er nog een link tussen de oor-
spronkelijke stichting en de instel-
ling vandaag?
Het gebouw op de Paardenmarkt herin-
nert in elk geval nog aan de maatschap-
pij. Op het portaal kan je tot op vandaag 
lezen: ‘Christelijke liefdadigheid. Gesticht 
voor oude vrouwen’. Bij de oprichting 
van de maatschappij lag daar de focus. 

Foto van enkele bewoners van de instelling van de Maatschappij 
voor Kristelijke Liefdadigheid aan de Antwerpse Paardenmarkt 
(circa 1940).
[Archief Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid: 127]

Vandaag spelen de statuten en de 
werking van destijds geen rol meer, 
maar de onderliggende ingesteldheid 
is wel ongewijzigd gebleven: het helpen 
van hulpbehoevenden, inspelend op 
actuele noden en vanuit een oprechte 
bekommernis. MKL beperkt zich niet 
tot revalidatie en ouderenzorg. Bij de 
heropening van het zorgcentrum Hof 
ter Schelde werden bijvoorbeeld twintig 
kamers voorzien voor patiënten met een 
niet-aangeboren hersenletsel, omdat 
daar toen een grote nood aan was. En 
dankzij een legaat kunnen we sinds de 
opening van het revalidatieziekenhuis 
RevArte ook aangepaste zorg voorzien 
voor jonge verkeersslachtoffers. 

Welke rol zien jullie weggelegd voor 
zorgerfgoed vandaag?
Het vult blinde vlekken in onze kennis 
over het verleden van onze instelling en 
ons beroep. Buiten de raad van bestuur 
en wijzelf hebben werknemers vandaag 
geen weet van deze archieven. Velen 
zullen verrast zijn over de lange voor-
geschiedenis van hun werkplaats. Het 
verleden staat niet los van het heden. 
Zonder het initiatief van de eerste 
beheerders bestond de huidige instelling 
simpelweg niet. De archieven laten toe 
om een brug te leggen tussen toen en 
nu. Dat kan onze zorgverleners anders 
naar hun werk doen kijken en het mis-
schien zelfs meer doen waarderen. In 
2024 zal het tweehonderd jaar geleden 
zijn dat Willem van Oranje de statuten 
van de maatschappij ondertekende. 
Het zou een mooie gelegenheid zijn om 
onze geschiedenis in een leesbare vorm 
vast te leggen en aan te bieden aan alle 
huidige en toekomstige medewerkers.

Jonas Van Mulder is historicus en is 
verbonden aan KADOC-KU Leuven, waar 
hij werkt rond gedeeld erfgoed en 
participatie.
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In 1967 creëerde de Belgische regering het Navorsings- en Studie-
centrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. België 
had tot 1955 moeten wachten op zijn eerste archiefwet en ook in de 
jaren daarna bleek dat ‘hedendaagse geschiedenis’ niet meteen de 
grote prioriteit was voor het Rijksarchief en de Belgische univer-
siteiten. Het nieuwe centrum, dat in 1967 ressorteerde onder het 
ministerie van Nationale Opvoeding, moest dus tegemoetkomen 
aan een acute nood aan documentatie over de Tweede Wereldoorlog 
in België. Vanuit een meervoudige opdracht van archiefverwerving, 
documentatie, fundamenteel onderzoek en publieksgeschiedenis 
lanceerde het nieuwe centrum zich als pionier op een braaklig-
gend – maar intussen politiek zeer beladen – terrein. Ook na de 
verruiming en omdoping in 1997 tot het Studiecentrum Oorlog en 
Maatschappij (CegeSoma) en de integratie als operationele directie 
in het Rijksarchief in 2016, bleef de oorspronkelijke kernopdracht 
behouden. In een periode van ruim een halve eeuw leidde dit tot een 
rijke, maar heterogene archief- en bibliotheekcollectie met belang-
rijke elementen voor de studie van het katholieke leven in België in 
het midden van de twintigste eeuw. 

OORLOG  
IN HET ARCHIEF
DE DIVERSE COLLECTIE  
VAN HET CEGESOMA (RIJKSARCHIEF)

Nico Wouters is hoofd van het 
CegeSoma (Rijksarchief) en gast-
professor bij de UGent.

NICO WOUTERS
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collectievorming over de Tweede Wereld-
oorlog. Het WOII-archief van het depot van 
Saint-Hubert werd naar het nieuwe centrum 
overgebracht, waarmee de basis van de col-
lectie van het latere CegeSoma werd gelegd.

Het aanwervingsbeleid en de collectie-
vorming van het centrum werden sterk  
bepaald door twee specifieke factoren.  
Ten eerste was er het al vermelde feit dat 
essentiële archieven van de grote overheids-
administraties bij de diensten zelf bleven 
berusten en ontoegankelijk waren voor 
onderzoek. Een tweede factor was dat het 
centrum eerder dan klassieke archivarissen 
vooral historici aanwierf met een sterk on-
derzoeksprofiel. Zij dachten hoofdzakelijk 
vanuit het fundamenteel onderzoek en de 
archiefverwerving en -ontsluiting werden 
daardoor sterk bepaald door de aanpak en 

De collectievorming in vogelvlucht

Net als de Eerste Wereldoorlog gaf de Twee-
de Wereldoorlog in België aanleiding tot de 
vorming van omvangrijke en unieke archie-
ven. De archieven van de centrale overheids-
administraties bleven echter nog decennia-
lang behoren tot een actieve administratie 
voor de ‘afhandeling’ van de bezetting, zoals 
de opsporing van vermiste personen. Een 
systematisch overdrachts- en ontsluitingsbe-
leid van statische archieven zou decennia op 
zich laten wachten. De overdracht naar het 
Rijksarchief van archieven met betrekking 
tot de Tweede Wereldoorlog, onder meer van 
zogenaamde ‘overtuigingsstukken’ voor de 
bestraffing van collaboratie uit het archief 
van het militair gerecht, gebeurde slechts 
mondjesmaat tussen 1955 en 1967. Dat soort 
archieven werd samen met dagbladen en 
tijdschriften uit de Tweede Wereldoorlog 
aanvankelijk door het Rijksarchief onderge-
bracht in zijn depot in Saint-Hubert, waar 
ook archieven van de Eerste Wereldoorlog 
zich op dat moment bevonden. Toen het 
nieuwe centrum in 1969 effectief van start 
ging, ‘delegeerde’ het Rijksarchief graag de 

Verzetslieden uit Lebbeke begraven de kerkklok, nadat de eer-
ste verstopplaats onzeker was geworden. De Duitse ‘klokken-
roof’ had een enorme impact op de lokale parochies tijdens de 
bezetting. De verborgen klokken weer bovenhalen of opgevor-
derde klokken doen terugkeren, was na de bevrijding een van 
de manieren waarmee de Duitse bezetting symbolisch werd 
afgesloten.
[CegeSoma/Rijksarchief, Fonds Leo Lejeune: 132490]
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Ook werd van bij aanvang een groot belang 
gehecht aan de wetenschappelijke bibliotheek. 
Aan de basis daarvan lagen de historische 
tijdschriften uit de periode voor of tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Een van de eerste 
Belgische doctoraatsstudies over de oorlog, die 
van Els De Bens over de dagbladpers tijdens de 
bezetting, was gebaseerd op de door haarzelf 
ontsloten pers. Een andere focus lag op gepu-
bliceerde studies en later ook licentiaats- en 
doctoraatsverhandelingen. Een doorgedreven 
aankooppolitiek heeft er vandaag toe geleid 
dat het CegeSoma beschikt over de belangrijk-
ste wetenschappelijke bibliotheek in België 
over het thema van de Belgische conflictge-
schiedenis, met ruim 81.000 titels (historische 
tijdschriften niet inbegrepen). 

Die kern van het verwervingsbeleid werd 
ook na 1997 behouden, toen de missie van 

de blik van historici. Beide factoren had-
den zekere nadelige effecten, maar konden 
ook tot een kracht worden omgebogen. De 
pioniers van het nieuwe centrum moesten 
immers creatief zijn in de verwerving van 
hun bronnen. Ze moesten proactief op 
prospectie gaan vanuit een vraaggerichte 
methode, zich richten op privaatrechtelijke 
archieven en nieuwe typen bronnen aanbo-
ren. Bovendien creëerden ze bij hun werk 
ook zelf onderzoeksdocumentatie. Als we dit 
samenleggen, zien we meteen de kiemen en 
krijtlijnen van de heterogene collectie die 
het CegeSoma vandaag beheert. 

De decennia na de oprichting zagen we 
onder meer nog overdrachten vanuit het 
militair gerecht, alsook de Duitse archieven 
die door Amerikaanse militairen waren 
gemicrofilmd en aan de National Archives 
van de VS waren bezorgd. De zoektocht naar 
privaat archief leidde tot de creatie van een 
grote reeks persoonsgebonden archieven, 
met name dagboeken, memoires en themati-
sche briefwisseling. Het gaat merendeels om 
archieven uit voormalige verzetsnetwerken 
en zogenaamde vaderlandslievende mid-
dens, wat een gevolg is van de ontstaansge-
schiedenis en institutionele biotoop van het 
centrum. En zoals gezegd werden ook andere 
types van bronnen aangeboord, waarvan 
de twee grootste werven de mondelinge 
geschiedenis en de visuele collecties waren. 
Daarmee speelde het CegeSoma een pio-
niersrol in het Belgische hedendaagse ge-
schiedenisonderzoek. De onderzoekers van 
het centrum begonnen systematisch grote 
reeksen interviews af te nemen, aanvanke-
lijk vooral van protagonisten uit het verzet 
en de administratie. Wat de beeldcollectie 
betreft, werd in 1970 een deel van de door 
het militair gerecht in beslag genomen fo-
toverzameling van de Service International 
Photographique (Sipho) overgedragen. Die 
vormde de basis van een nog altijd uitbrei-
dende fotoverzameling, die al snel aangevuld 
werd met een affichecollectie. 

Het CegeSoma bewaart een rijke brochurecollectie. L’Église 
Catholique en Belgique sous l’occupation van L.G. Dantinne werd 
uitgegeven door de Belgische overheid in Londen (1944).
[CegeSoma/Rijksarchief]
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bevinden zich heel wat geschriften van 
priesters en religieuzen, vaak over het eerste 
oorlogsjaar. 

Ten derde geldt dat ook voor de gecensu-
reerde en clandestiene pers, die deels toe-
gankelijk werd gemaakt via de website The 
Belgian War Press. Een van de belangrijkste 
katholieke verzetsbladen in Vlaanderen, De 
Vrijschutter, werd in januari 1941 gelanceerd 
in Halle door de katholieke schepen Jean 
Devillé en de katholieke senator Auguste De 
Maeght. 

Ten vierde kunnen hier ook de reeksen 
individuele erkenningsdossiers van bepaal-
de gewapende verzetsorganisaties en van de 
inlichtingen- en actiediensten vermeld wor-
den. Enkele belangrijke voorbeelden voor de 
katholieke zuil zijn de 4500 individuele dos-
siers van de Mouvement National Royaliste, 
de kleinere reeks dossiers van het Armée de 
la Libération, de archieven van de inlichtin-
gendienst Clarence en de archieven van het 
verzetsicoon Walthère Dewé. 

Wat de relevante katholieke persoons-
archieven betreft, kunnen we eerst enkele 
archieven aanstippen van mensen die eerder 
tot de rechtse Franstalige elite behoorden. 
Zo vinden we relevante stukken in de ar-
chieven van de partij Rex. Ook te vermelden, 
zijn de archieven van de Gentse jezuïet 
Maurice Claeys-Boùùaert (belangrijk voor 

het centrum, nu CegeSoma, werd verruimd. 
De krijtlijnen van het verwervingsbeleid 
bleven immers bewaard: een prioriteit bij 
privaatrechtelijke archieven, foto’s en mon-
delinge bronnen met nadruk op de oorlog en 
zijn nasleep. De integratie van het CegeSoma 
in het Rijksarchief in 2016 gaf aanleiding tot 
de re-integratie van delen van publiekrechte-
lijke archieven in de oorspronkelijke bestan-
den waaruit ze afkomstig waren. Sinds 2021 
verruimt het CegeSoma zijn verwervings-
beleid naar archieven met betrekking tot 
België tijdens de Koude Oorlog. 

Katholieke archieven?

In veel gevallen, zeker van de grote archief-
collecties, is het niet mogelijk een soort ka-
tholieke deelverzameling te selecteren. Het 
is dus meestal nodig de toegangen in detail 
te raadplegen en zelf de relevante selectie te 
maken. Dat geldt ten eerste voor de collectie 
mondelinge bronnen, voor een groot deel 
afgenomen door de onderzoekers van het 
CegeSoma zelf, en de gelijkaardige archieven 
van de RTBF televisie- en radio-uitzendingen 
Jours de Guerre en de BRTN televisie-uitzen-
dingen van de productiekern WOII. 

Dezelfde opmerking gaat op voor de 
belangrijke, maar heterogene verzameling 
‘Dagboeken en manuscripten’ (bekend als de 
‘AB’-reeks) bestaande uit dagboeken, auto-
biografische geschriften, niet-gepubliceerde 
teksten en allerlei losse stukken. Daarin 

De Vrijschutter was een van de belangrijkste katholieke ver-
zetsbladen van Vlaanderen, vooral interessant wegens de fla-
mingante tendensen.
[CegeSoma/Rijksarchief]
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en ambassadeur in Bonn), Jacques Delvaux 
de Fenffe (na de Tweede Wereldoorlog onder 
meer ambassadeur in China en Portugal) 
en Jean Van den Bosch (na de oorlog onder 
meer diplomatiek adviseur van prins Karel, 
ambassadeur in Leopoldstad en in Londen).

Een heel andere categorie van ‘persoons-
archieven’ zijn onderzoeksarchieven van 
historici, zoals de papieren van Henri Haag 
voor zijn studie over de kerk in België en de 
documenten van Léon Papeleux voor zijn 
studie over de relaties van het Vaticaan met 
België. Het belangrijkste bestand in deze ca-
tegorie, dat zowel Vlaanderen als Franstalig 
België bestrijkt, is echter het archief van de 
Enquête Kerk/Église. Dit onderzoeksarchief 
is het resultaat van een uitgebreide enquête 
over de bezettingservaring, vanaf eind jaren 
1970 uitgevoerd bij Belgische clerici en religi-
euzen. In 1998 kwam daar nog een gelijkaar-
dig onderzoeksarchief bij, namelijk dat over 
de herinneringen van oud-leerlingen van 
jezuïetencolleges in Franstalig België tussen 
1925 en 1950. 

We beschikken ook over archieven van 
de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) en van 
de scouts (via de archieven Juliaan Meyer). 
Verder aan te stippen zijn verenigingsar-
chieven van de Amicale de La Libre Belgique 
Clandestine, een archief over de mislukte 
partijvorming van de al vermelde Belgische 
Democratische Unie en archieven van de 
Katholieke Universiteit van Leuven (papie-
ren van rector Honoré Van Waeyenbergh). 

de naoorlogse repressiegeschiedenis), de 
collaborerende journalisten Pierre Daye en 
Robert Poulet en het rexistische kopstuk 
José Streel. Maar katholieke persoonlijkhe-
den zijn ook elders vertegenwoordigd: via de 
papieren van enkele secretarissen-generaal 
(de hoogste bezettingsambtenaren) en van 
notabelen, zoals parketmagistraat Hayoit de 
Termicourt, de Naamse oorlogsgouverneur 
Emannuel de Croij, maar ook personalitei-
ten als de rexistische senator graaf François 
Xavier de Hemricourt de Grunne, verzets-
strijder Jean del Marmol, de Luxemburgse 
oorlogsgouverneur baron René Greindl en 
verzetsstrijder Daniel Ryelandt. 

De christendemocratische figuren zijn 
minder sterk aanwezig en dan nog vaak  
via hun verzetsengagement, zoals Oscar 
Catherine, Marc Delforge (van Vers l’Avenir), 
Joseph Fafchamps (Belgische Democrati-
sche Unie), verzetsstrijders William Ugeux, 
Jean Pauwels en Paul Struye. Andere speci-
fieke voorbeelden zijn de papieren van de 
dominicaan Jean Loslever (over de BNRO 
in Londen), het archief van kanunnik en 
syndicalist Jean Dermine over de vrijwillige 
tewerkstelling in Duitsland en de papieren 
van kanunnik Matthieu Voncken, aalmoeze-
nier in de Luikse gevangenis, over geëxecu-
teerde weerstanders in Luik. Wat de vroege 
Koude Oorlog betreft, wijzen we ook op de 
archieven van de Belgische topdiplomaten 
van katholieke signatuur Hervé de Gruben 
(secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken 

Het CegeSoma bewaart tal van 
persoonsarchieven, zoals onder 
meer van Paul Struye (hier aan 
zijn bureau in 1965). Struye was 
een belangrijke katholieke per-
sonaliteit in de Belgische oor-
logsgeschiedenis, onder meer 
als schrijver van een gekend 
oorlogsdagboek en als verzets-
man, en na 1945 als minister 
van Justitie (1947-1948) tijdens 
de naoorlogse repressie en als 
CVP-fractieleider (1958-1973).
[CegeSoma/Rijksarchief]
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Open werven

Een totaaloverzicht van de katholieke deel-
verzameling binnen de CegeSoma-collectie 
bestaat niet. Dit artikel is dus ook niet meer 
dan een introductie. Toch mag duidelijk 
zijn dat voor een aandachtige onderzoeker 
de collectie een belangrijk startpunt of een 
waardevolle aanvulling kan zijn voor ver-
nieuwend en divers onderzoek over het  
katholicisme tijdens en na de jaren 1940. 
Vanuit zijn onderzoekstradities en ver-
zamelde bronnen kon het CegeSoma een 
belangrijke bijdrage leveren tot de historio-
grafie van het katholieke leven tijdens de 
bezetting – met name met het boek van Alain 
Dantoing uit 1991 over kardinaal Van Roey en 
het boek uit 1999 van Fabrice Maerten, Frans 
Selleslagh en Mark Van den Wijngaert over 
de houding van de katholieken. In 2021-2022 
participeerden we als partner ook aan het 
door KADOC gecoördineerde erfgoedpro-
ject over de beschrijving en ontsluiting van 
de Belgische bestanden in de Vaticaanse 
archieven van het pontificaat van Pius XII 
(1939-1958).

Toch liggen er nog tal van werven open: 
de rol van het katholieke verzet in Vlaan-
deren tijdens de Tweede Wereldoorlog, de 
mobilisering voor de koningskwestie na 
1945, de inzet van oud-verzetsnetwerken en 
vaderlandslievende netwerken in anticom-
munistische initiatieven en de Congolese 
onafhankelijkheid en daaropvolgende deko-
lonisering zijn slechts enkele voorbeelden. 
Een bezoek aan het CegeSoma voor deze en 
andere onderzoeksdomeinen is dus meer 
dan de moeite waard. 

De archiefcollectie van het CegeSoma is sinds 2021 opgenomen 
in de online zoekmotor van het Rijksarchief (SEARCH) en fysiek 
toegankelijk in het Brusselse Depot Cuvelier (ARA2) van het 
Rijksarchief.

Dan zijn er ook nog archieven gevormd door 
semi-overheidsorganen. Een interessant 
voorbeeld daarvan zijn de archieven van de 
‘Commissie voor de vrijwaring van de klok-
ken door de bezetter opgeëist’, gecreëerd 
door de interdepartementale commissie 
opgericht op 18 mei 1943 onder het ministe-
rie van Openbaar Onderwijs, bedoeld om de 
opeising van klokken te vermijden dan wel 
ze na de bevrijding te laten terugkeren. 

Vergeten we tot slot ook niet de biblio-
theekcollectie. Die bevat niet alleen mono-
grafieën of tijdschriften maar ook kranten-
knipsels, verhandelingen en brochures.

Het CegeSoma droeg zijn steentje bij aan de geschied- 
schrijving van het katholieke leven tijdens de bezetting, zoals 
met het standaardwerk Entre la peste et le choléra (1999).
[CegeSoma/Rijksarchief]
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‘Ik noem het een kankergezwel, een etterbuil van het kapitalisme’, 
zo liet Valère Foucquaert (1931-2013) zich in 1983 uit over het feno-
meen van de gastarbeid. De voormalige onderpastoor van het Oost-
Vlaamse Hofstade was de bezieler geweest van de Sociale Dienst 
voor Gastarbeiders (SODIGA), een christelijk geïnspireerde vzw die 
in Aalst tussen 1974 en 1979 als eerste in de Denderstreek aan geor-
ganiseerde migrantenwerking deed. De organisatie beheerde een 
huurfonds, een café en een tweedehandsboetiek, verschafte werk, 
richtte een moskee op, verleende administratieve en juridische bij-
stand en gaf zelfs relatietherapie. Dit alles ten behoeve van de voor-
namelijk Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten die woonden 
en werkten in de regio. Na nauwelijks vijf jaar ging SODIGA failliet. 
Toch wist de organisatie in haar korte bestaan het migratiebeleid 
van de stad sterk te beïnvloeden. De vzw maakte bovendien deel  
uit van een netwerk van spontane, kleinschalige initiatieven van  
katholieke leken en geestelijken voor migranten.

‘SLAAF  
NOCH BEDELAAR’
KATHOLIEKE SOLIDARITEIT MET  
GASTARBEIDERS IN AALST (1974-1979)

Arno Demeulemeester is histori-
cus en is als onderzoeksmedewerker 
verbonden aan KADOC-KU Leuven.

ARNO DEMEULEMEESTER
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Denderstreek wist gastarbeiders en hun 
gezinnen aan te trekken. De textielfabriek 
Denderland in Gijzegem, de Aalsterse Tup-
perwarefabriek, de bouwnijverheid en fa-
brieken in de industriezone Wijngaardveld 
namen arbeiders in dienst. Het stadsbestuur 
van Aalst telde in 1977 165 Marokkanen,  
132 Turken en 9 Algerijnen in de stad.  
Die vonden hun onderkomen voornamelijk 
op de Rechteroever, traditioneel gezien het 
armere deel van de stad. De inwijkelingen 
hadden het niet altijd gemakkelijk. Ze wer-
den geplaagd door verschillende problemen: 
beperkte of geen kennis van de plaatselijke 
taal, analfabetisme, huisjesmelkerij, econo-
mische onzekerheid, maatschappelijk isole-
ment en een beperkte sociale bescherming 
brachten hen in de verdrukking. In de loka- 
le kranten uit die tijd werd verhaald over 
vochtige, slecht geïsoleerde woningen waar-
in tot wel negen arbeiders samenhuisden, 
brandgevaar door vergeten elektrische 
leidingen en extreme gevallen waarin gast-

Arbeidsmigratie naar de Daensstad

De eerste drie decennia na de Tweede We-
reldoorlog waren een periode van stijgende 
welvaart en economische groei. Traditionele, 
verouderde industrieën zoals de staalnijver-
heid en de textiel- en steenkoolindustrie 
kampten met arbeiderstekorten en tracht-
ten de loonkosten te drukken door tijde-
lijke buitenlandse arbeidskrachten aan te 
werven. In de eerste naoorlogse decennia 
deed België daarvoor een beroep op Duitse 
krijgsgevangenen, Polen, Spanjaarden, Grie-
ken en Italianen, maar na de mijnramp in 
Marcinelle in 1956 gingen de overheid en de 
privésector steeds meer arbeiders buiten de 
Europese grenzen zoeken. In 1964 tekende 
België bilaterale verdragen met zowel Turkije 
als Marokko voor de werving van arbeids-
migranten.

Turkse en Noord-Afrikaanse migranten 
vestigden zich eerst vooral in Brussel, Gent 
en de Limburgse mijnregio. Maar ook de 

Sticker van SODIGA met een 
boodschap aan de gastarbei-
ders in het Nederlands, Frans, 
Arabisch en Spaans.
[Stadsarchief Aalst, schenking 
R. D’Hondt]
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beschikking voor de bouw van een moskee 
voor de Marokkaanse gastarbeidersgemeen-
schap. Midden jaren 1960 hielp de jezuïet 
Frans Martens Marokkaanse arbeiders in 
Borgerhout bij hun zoektocht naar werk en 
huisvesting. In diezelfde periode stelden de 
Mechelse franciscanessen hun kloostergang 
ter beschikking als bidplaats. In Gent ruilde 
priester-arbeider Herman Pillaert in de 
jaren 1970 zijn eigen huis met de vochtige, 
ingezakte woning van zijn Marokkaanse 
overburen. Hij begeleidde eveneens Turkse 
vrouwen naar de gynaecoloog. Ook in steden 
als Brussel en Kortrijk speelden priesters 
en parochies een belangrijke rol in de eerste 
vormen van migrantenwerking. Deze katho-
lieke kernen lieten zich vaak inspireren door 
de ideeën en bewegingen van hun tijd. Religi-
euze tolerantie en oprechte dialoog met an-
dere godsdiensten waren krachtlijnen in het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat de 
kerk wilde klaarstomen voor de uitdagingen 
van de moderne, seculariserende wereld. 

arbeiders zelfs geen toegang tot stromend 
water of elektriciteit hadden. Daarnaast 
werden migranten geconfronteerd met 
discriminerende praktijken door de plaatse-
lijke bevolking. Het was niet ongewoon om in 
het Aalst van de jaren 1970 plakkaten aan de 
ruiten van drankgelegenheden te zien met 
boodschappen zoals ‘Interdit aux étrangers’ 
of ‘Africains spanjols non admis’.

Katholieke solidariteit

Parochies, priesters en kloostergemeen-
schappen speelden een belangrijke rol in 
het ontstaan van een georganiseerde mi-
grantenwerking in België. In de loop van de 
jaren 1960 en 1970 richtten een aantal geën-
gageerde leken, priesters en religieuzen zich 
op de (vaak Turkse en Noord-Afrikaanse) 
gastarbeiders die in hun omgeving waren 
komen wonen. In Hoboken stelde pastoor 
Frans Verarchtert in 1966 een lap grond ter 

‘Al te veel zien wij aan de deu-
ren van onze herbergen deze 
hatelijke bordjes’, aldus het 
regionale weekblad De Voorpost 
(11 januari 1974).
[Stadsarchief Aalst]
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Concilie op lokaal vlak te vertalen en te ver-
ankeren. Een aantal prangende vraagstuk-
ken werden in alle vrijheid besproken, zoals 
de representativiteit van de parochies, de 
plaats van de priester en de leek, de waarde 
van christelijke werken en nieuwe initiatie-
ven voor de jeugd. Er ging ook aandacht uit  
naar ontwikkelingssamenwerking en de hou- 
ding die men diende aan te nemen tegenover 
wie niet of zeer weinig naar de kerk ging.  
Al snel werd duidelijk dat het decanaat Aalst 
niet alles uitgeklaard kreeg. Voor bepaalde 
actiegroepen, zoals het verder vrij obscure 
Kristelijk-Socialistisch Aktiekomitee, waren 
de ideeën die uit het concilie voortkwamen, 
lang niet radicaal genoeg. In 1974 werd dan 
ook een tweede decanaal concilie gehouden.

In de zomermaanden van dat jaar, na een 
rustkuur in Zwitserland, kwam Foucquaert 
voor het eerst in contact met gastarbeiders. 
Hij hielp hen met administratieve problemen, 
de zoektocht naar werk en andere zaken.  
Al snel groeide zijn engagement: in september 
1974 organiseerde Foucquaert een weekend 
gevuld met preken en een feestje voor de loka-
le migrantengemeenschap. Hij preekte vurig 
tegen de koele en ongeïnteresseerde houding 
van de Aalsterse katholieken tegenover de 
gastarbeiderskwestie en liet de parochianen 
scherpe schuldbelijdenissen herhalen:

‘Ik zal niet geloven 
in ras of rijkdom
in voorrechten 
in gevestigde orde. 
Maar ik wil geloven 
dat alle mensen ménsen zijn 
dat de orde van de macht 
en het onrecht 
wanorde is.

Ik zal niet geloven 
dat ik niets te maken heb met 
wat ver van hier komt.
Maar ik wil geloven 
dat de hele wereld mijn huis is 
en het veld dat ik bezaai, 

Maar het engagement voor migranten putte 
ook uit andere voorbeelden en bewegingen. 
Zo was er sinds de Tweede Wereldoorlog de 
priester-arbeiderbeweging, waarbij sociaal 
geëngageerde priesters besloten te gaan 
wonen en werken tussen fabrieksarbeiders. 
In de jaren 1960 groeide aandacht voor mi-
granten ook binnen de prille derdewereld-
beweging, die de samenleving mobiliseerde 
via solidariteitsgroepen en wereldwinkels, 
en binnen links-katholieke, maatschappij-
kritische bewegingen, die steeds luider de 
kerkordening hekelden en een expliciete 
keuze voor de armen maakten. Het is in deze 
context dat de activiteiten van Valère Fouc-
quaert gesitueerd moeten worden.

Foucquaert werd geboren in 1931 in Wet-
teren. Hij bracht zijn eerste levensjaren door 
in het huis van zijn grootvader, een maat-
schappelijk bewogen textielhandelaar en 
ondervoorzitter van het plaatselijke Werk-
manshuis. Later verhuisde het gezin naar 
een portierswoning bij de fabrieksgebouwen 
van de firma Manta in Waasmunster, waar 
zijn vader conciërge was. Op 17 augustus 
1958 werd Valère tot priester gewijd in Gent. 
Als seminarist had hij zich sterk laten beïn-
vloeden door de priester-arbeiderbeweging. 
Hij knapte klusjes op rond de Gentse Afri-
kalaan en ontdeed zich van zijn Romeinse 
boord, want ‘Jezus kleedde zich ook zoals de 
man in de straat en sprak zijn taal’. Hij liet 
een socialistische collega van zijn vader de 
leuze ‘Vergeet de werkmens niet’ schrijven 
op het voorblad van het Romeins rituaal dat 
hij bij zijn priesterwijding had gekregen.

Foucquaert kwam na een carrière als 
onderpastoor in Zevergem en Hamme in 
1967 in Hofstade terecht. Hij maakte er een 
diepgaande transformatie mee. Her en der 
werden internationale solidariteitsinitiatie-
ven gelanceerd, middenveldorganisaties als 
Broederlijk Delen en 11.11.11 organiseerden 
informatieavonden en inzamelacties ten 
behoeve van Latijns-Amerika. Het decanaat 
Aalst richtte in 1970 een ‘decanaal concilie’ 
in, om de ideeën van het Tweede Vaticaans 
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Steun en weerstand

Dan ging het snel. De Sociale Dienst voor 
Gastarbeiders werd opgericht op 27 septem-
ber 1974. Gedurende haar hele bestaan bleef 
de organisatie sterk verweven met het spon-
tane en persoonlijke engagement van Valère 
Foucquaert. Parochianen werden gerekru-
teerd als vrijwilligers. Louis Van Cauter, een 
gepensioneerde boekhouder, en Edgard den 
Doncker, een juridisch adviseur bij de firma 
Jan De Nul, hadden een voortrekkersrol in 
de organisatie. In december werd een café 
en ontmoetingscentrum voor gastarbeiders 
geopend langs de Dender. Met de hulp van 
parochianen en middenveldorganisaties 
slaagde SODIGA erin heel wat activiteiten op 
poten te zetten. De organisatie trachtte aan 
allerlei noden tegemoet te komen via diverse 
activiteiten, gaande van Nederlandse lessen 
en psychologische begeleiding tot sensibili-
seringscampagnes bij de Aalsterse bevolking 
en het inrichten van spelnamiddagen voor 
gastarbeiderskinderen op de speelplaats van 
de Sint-Gudulaschool. Met een eigen infor-
matietijdschrift, Paix, wilde de onderpas-

dat allen oogsten 
van wat allen gezaaid hebben.’

In zijn preken haalde de onderpastoor ook 
Mattheüs 25 aan (Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken, etc.). Hij herformuleer-
de het vers: ‘Ik was Algerijn en jullie gaven 
mij een caravan en een bouwvallige krot als 
woonst! Ik was Tunesiër en jullie lieten me 
verloren lopen in je welvaartsmaatschappij! 
[…] Broeders, ik hoop dat wij op die oor-
deelsdag niet zullen moeten vragen: “Heer, 
wanneer was je Marokkaan, wanneer was je 
Tunesiër, Turk of Spanjaard?” Want het ant-
woord zal zijn: “Ga weg van mij in het eeuwig 
vuur! Want wat je niet gedaan hebt voor één 
van deze geringste van mijn broeders heb je 
ook niet voor Mij gedaan!”’

Foto uit De Voorpost naar aanleiding van de opening van het 
ontmoetingscentrum van SODIGA (20 december 1974): ‘Koran en 
Evangelie wisselen elkaar af.’
[Stadsarchief Aalst]
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SODIGA wilde respect voor de fundamentele 
rechten van de arbeidsmigrant. ‘Wij vragen 
niet op de eerste plaats liefdadigheid, maar 
eisen RECHT voor de gastarbeider: RECHT 
op behoorlijke huisvesting, RECHT op gelijk 
loon voor gelijk werk, RECHT op menswaar-
dige behandeling, RECHT op erkenning en 
waardering’, aldus de motie.

Van de stad, provincie en overheid kreeg 
SODIGA weinig steun. De organisatie kon 
twee medewerkers aanwerven in het statuut 
van Bijzonder Tijdelijk Kader en kreeg een 
kleine subsidie. Middenveldorganisaties wa-
ren de grootste geldschieters. De katholieke 
vzw Welzijnszorg en het progressieve pasto-
raal centrum Jebron schoten de organisatie 
af en toe te hulp. Jebron werd opgericht om 
dienstverlening aan te bieden op het gebied 
van jeugdpastorale animatie, maar werd al 
snel een controversiële organisatie wegens 
de losse houding en progressieve preken 
van haar leider, de kapucijn Guido Debree, 
onderpastoor van de Sint-Antoniusparochie. 
SODIGA werkte ook tweemaal samen met 
de Witte Paters: zij voorzagen de sociale 
dienst van kunstvoorwerpen uit hun missie-
gebieden om verkooptentoonstellingen te 
organiseren. De financiële toestand van de 
organisatie bleef echter precair. ‘Om dat zo 
echt goed te beheren, financieel, dat was niet 
aan hem besteed, hé. Hij was de visionair, 
hé’, gaf een medestander van de organisatie 
later te kennen. ‘Valère was een fantastische 
mens, maar een beetje naïef, hé.’

De Gentse bisschop Léonce-Albert Van 
Peteghem deelde niet in het enthousiasme 
voor migrantenwerk van Foucquaert. De 
conservatieve bisschop had al langer con-
flicten met het decanaat Aalst, onder andere 
over het gebrek aan bidbanken in de Sint-
Annakerk en het niet dragen van Romeinse 
boorden door priesters. Toen Foucquaert 
vroeg om een verlichting van zijn werk voor 
de parochie om meer tijd voor de gastarbei-
ders te kunnen vrijmaken, weigerde de bis-
schop dat. Het sterkte de onderpastoor enkel 
maar in zijn overtuiging. Hij vergeleek zich-

toor de lokale migranten ook informeren en 
inspireren. Daarnaast bemiddelde SODIGA 
tussen verhuurders en gastarbeiders, om 
misbruiken van malafide huisjesmelkers 
tegen te gaan. Het huurfonds van de vzw 
was echter een enorme verliespost: op haar 
hoogtepunt huurde de organisatie 14 huizen 
en 21 woongelegenheden. Al snel kon ze die 
kosten niet meer dragen.

In 1975 verspreidde SODIGA een motie 
onder de verschillende Aalsterse kerken, 
waarin ze aan iedere gelovige vroeg weg te 
blijven van discriminerende dancings en 
drankgelegenheden en dat ze ook expliciet 
hun afkeurende houding zouden laten blij-
ken. Daarnaast vroeg SODIGA ook ‘dat ieder 
kristen, die eigenaar is van een huis, zich 
bereid verklaart zijn eigendom in huur te 
geven aan een gastarbeider’ en dat gastarbei-
ders met respect zouden worden behandeld 
in de openbare instellingen, allemaal in de 
geest van het Tweede Vaticaans Concilie. 

Onder meer met het tijdschrift Paix richtte SODIGA zich tot de 
gastarbeiders (1975).
[Stadsarchief Aalst, schenking R. D’Hondt]
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aan de bisschop om hem te schrappen als 
loontrekkende van het ministerie van Jus-
titie en Eredienst, om zelf mee te stappen 
in de tredmolen der verdrukten. ‘Dit keer 
kreeg ik wel antwoord. Je weggaan doet mij 
veel verdriet. Het was dezelfde boodschap 
in letterlijk dezelfde woorden als deze die 
één van zijn voorgangers Mgr. Stillemans 
in de 19de eeuw aan priester Daens schreef. 
Niets nieuws onder de zon. Verder schreef 
hij dat de deur van het bisdom altijd voor mij 
openstaat’, zo schreef Foucquaert er later 
over. Hij verhuisde in de zomer van 1977 naar 
de Marollen, waar hij omringd werd door 
mensen in soortgelijke precaire arbeids-
situaties en werkte als bejaardenhelper. Nog 
eenmaal liet hij zich verleiden om opnieuw 
onderpastoor te worden, nu in Denderleeuw. 
De bisschop had hem dan toch een halftijdse 
vrijstelling voor de gastarbeiders beloofd. 

zelf met priester Adolf Daens, en de Gentse 
bisschop met zijn voorganger Antoon Stil-
lemans. In een toespraak claimde hij soms te 
praten met het standbeeld van Daens in de 
stad. ‘Moest jij nu nog onder ons wonen’, zei 
hij dan tegen het standbeeld, ‘jij zou zeker 
en vast in de omgeving van datzelfde eiland 
Chipka die tientallen Turkse en Marok-
kaanse gastarbeiders zien rondlopen. Jij zou 
er ook iets aan gedaan hebben. Nu staat er op 
je monument: “Slaaf noch bedelaar mag de 
arbeider zijn. Hij moet een vrij en welvarend 
man wezen.” Er had evengoed kunnen staan: 
“Slaaf noch bedelaar mag de gastarbeider 
zijn.”’

Vanuit de betrokkenheid bij het leven 
van de gastarbeider vroeg de onderpastoor 

Kinderen uit families van gastarbeiders, samen met SODIGA-
initiatiefnemer Valère Foucquaert (jaren 1970).
[Stadsarchief Aalst, schenking R. D’Hondt]
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en leken met migranten in kaart brengen, 
vereist bovenal mondelinge interviews. 

Overigens is het vaak moeilijk de per-
ceptie van de gastarbeiders zelf op deze 
organisaties te achterhalen, omdat velen 
op termijn teruggekeerd zijn naar hun 
herkomstland. Het is in elk geval duidelijk 
dat, althans in het geval van Aalst, heel wat 
maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelin-
gen meespeelden in de pogingen tot sociaal 
dienstbetoon voor migranten vanuit katho-
lieke hoek. SODIGA was bovendien sterk 
verbonden met de figuur van Foucquaert en 
met zijn religieuze en social(istisch)e drijf-
veer. Een boeiend samenspel tussen gelovig 
katholiek engagement en disruptief verzet 
kleurde het waardepatroon van deze sociale 
dienst.

Maar al gauw voelde Valère Foucquaert zich 
gedupeerd en ontgoocheld, zo schreef hij 
later. In 1978 gaf hij het priesterschap op. 
Niet veel later, op 28 juni 1979, ging SODIGA 
failliet.

SODIGA in het grotere verhaal

SODIGA was als organisatie te onderbemand 
om het grote takenpakket dat ze zichzelf 
toegemeten had, uit te voeren. Toch kon 
ze genoeg druk uitoefenen op het lokale 
stadsbestuur om een stedelijke adviesraad 
voor vreemdelingen op te richten en om 
een meer gecoördineerd migratiebeleid te 
voeren. De adviesraad kwam er na heel wat 
obstakels en organisatorische problemen 
pas in het voorjaar van 1980 en bestond uit 
vertegenwoordigers van de politieke par-
tijen, het OCMW, de plaatselijke politie, de 
stadsdiensten en ook afgevaardigden van de 
Spaanse, Noord-Afrikaanse en Turkse gast-
arbeidersgemeenschappen. In de plaatse-
lijke katholieke gemeenschap zette SODIGA 
diverse bewustmakingscampagnes op en via 
de lokale pers leverde ze scherpe kritieken 
op racisme en uitsluiting. Zo moedigde ze de 
ontwikkeling en professionalisering van het 
lokale migratiebeleid aan.

De tijd moet uitwijzen wat de precieze 
omvang en impact waren van de katholieke 
solidariteitsinitiatieven met gastarbeiders 
in de jaren 1960 en 1970. Hun efemere, vaak 
heel plaatselijke karakter en versnipperd 
archief maken het onderzoek moeilijk. 
Het bescheiden archief van SODIGA wordt 
bewaard in het Stadsarchief van Aalst. 
Daarnaast vormden de gedigitaliseerde 
historische kranten uit de Denderstreek 
(aalst.courant.nu) de belangrijkste ruggen-
graatbronnen in dit onderzoek. Het archief 
van Jebron, verschillende dossiers over de 
Aalsterse decanale concilies, een enkele 
brochure van SODIGA en een thesis van een 
stagiaire werden ook benut. De solidariteits-
acties van katholieke organisaties, priesters 
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