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In het kader van een samenwerkingsproject ordende en be-
schreef KADOC het archief en de bibliotheek van de zusters 
ursulinen van Namen. De wortels van die gemeenschap gaan 
terug tot in het ancien régime; de congregatie kende hoogten 
en laagten. Vanaf 1947 waren de Naamse ursulinen structureel 
verbonden met hun naamgenoten uit Onze-Lieve-Vrouw-Wa-
ver. Hun activiteiten resulteerden in een waardevol historisch 
(papieren) patrimonium, dat tal van onderzoeksmogelijkhe-
den biedt.

De congregatie van de religieuzen ursulinen gaat terug op het le-
ven en werk van de heilige Angèle Mérici, die in 1535 in Brescia de 
Compagnie van Sint-Ursula stichtte. Onderwijs aan jonge meisjes 
was van bij de start de centrale apostolaatsvorm. De congregatie 
vestigde zich in 1636 in Namen. De eerste overste van de commu-
nauteit, Aldegonde du Saint-Esprit (geboren Jeanne-Françoise de 
Bande), bekwam in 1652 een officiële erkenning. Al in 1681 zou 
vanuit Namen een ursulinenklooster in Mechelen worden gesticht. 
Zoals vele andere religieuze instituten werden ook de Naamse ur-
sulinen door de Franse bezetter ontbonden. De diaspora duurde 
maar enkele jaren. Na 1820 hervatten zij hun apostolaat: enerzijds 
(nagenoeg) gratis ‘volksonderwijs’, anderzijds betalend onderwijs 
in een pensionaat. Hun bloeiperiode kenden de Naamse ursulinen 
pas vanaf 1850: leerlingenaantallen namen toe, het onderwijsaan-
bod (onder andere kleuter- en beroepsonderwijs) werd verruimd 
en nieuwe scholen werden gebouwd.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het op vraag van een financieel 
noodlijdende Naamse congregatie tot een ‘unie’ met de ursulinen 
van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Namen nam het bestuur, de con-
stituties en de regels van O.-L.-V.-Waver aan. In de geest van het 
Tweede Vaticaans Concilie zouden de Naamse ursulinen een meer 
decentrale structuur aannemen (twee regio’s) en hun onderwijs-

DRIE EEUWEN 
MEISJESONDERWIJS 
ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK 
URSULINEN NAMEN

Tine Wouters en Godfried Kwanten
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Poetsdag, ca. 1925.
[Beeldarchief ursuli-
nen Namen, 80/2]

Klasfoto, ca. 1925.
[Beeldarchief ursuli-
nen Namen, 42]
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apostolaat verruimen met inzet in onder andere Oxfam, Pax Christi 
en alfabetiseringscampagnes.

Het aan KADOC overgedragen archief is rijk en divers. Het bevat 
eveneens een waardevol fotobestand en bestrijkt alle thema’s die 
een onderzoeker in zo’n congregatiearchief verwacht. Zo belichten 
de documenten de stichting en de ontwikkeling van het instituut, 
met al zijn hoogte- en dieptepunten, de financiële wisselvallig-
heden, de regel en de evolutie van spiritualiteit, devoties, cultus 
en liturgie. Ook geven ze een beeld van het wisselende aantal le-
den, van hun profiel en vorming. Een onderzoeker kan eveneens 
perfect de vele verhuizingen van de gemeenschap reconstrueren 
aan de hand van stukken over het onroerend patrimonium. In het 
algemeen en zeker via de dossiers over contacten met burgerlijke 
en kerkelijke overheden leert het archief hoe de congregatie zich 
gedurende drie eeuwen trachtte aan te passen aan een wisselend 
politiek-maatschappelijk klimaat en aan kerkelijke evoluties.

Vanzelfsprekend belicht het archief ook het onderwijsapostolaat 
van de congregatie, zowel in zijn organisatorische als inhoudelijke 
aspecten. Zo weerspiegelen de documenten het vaak moeizame 
streven naar een evenwicht tussen gratis onderwijs enerzijds en 
de financiële leefbaarheid van dat onderwijs anderzijds. Voor een 
aantal lessen, bijvoorbeeld ‘snit en naad’, kunnen ook mooi de 
evoluerende inhoud en aanpak worden bestudeerd.

Palmares en oud-
leerlingentijdschrift 
van de Naamse 
ursulinen.
[Archief ursulinen 
Namen, 99 en 128]
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KADOC-medewerkers besteedden bijzondere aandacht aan de 
overgedragen congregatiebibliotheek, vooral afkomstig van het 
klooster in Namen, maar deels ook van de ursulinen uit Evreux, 
die kort na 1900 na hun uitdrijving uit Frankrijk (wet-Combes) tij-
delijk onderdak vonden bij hun Naamse medezusters. De collectie 
werd integraal bewaard en gecatalogiseerd met registratie van de 
herkomst (Namen of Evreux). Het boekenbestand bestrijkt bijna 
drie eeuwen en bevat voornamelijk in Frankrijk (Parijs) uitgegeven 
publicaties (vaak verschillende edities) over spiritualiteit, geestes-
leven, devoties en opvoedkunde. De bibliotheek laat toe de evolu-
erende leescultuur van de ursulinen en hun relaties met drukkers 
en verkopers van boeken te bestuderen.

Archief en boeken vormen uitstekend bronnenmateriaal voor een 
wezenlijke bijdrage tot de geschiedenis van de Naamse ursulinen 
en de ursulinen in het algemeen in ons land. Ze reiken bouwste-
nen aan voor een ruimere geschiedenis van vrouwelijke religieuze 
instituten en hun positie in de samenleving, meer in het bijzonder 
van hun rol in de uitbouw van het meisjesonderwijs.

Publicatie uit de 
bibliotheek van 
de ursulinen van 
Evreux.
[KA9776]
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Op 3 februari 1993, een kwarteeuw geleden, overleed com-
ponist Karel Goeyvaerts, bekend om zijn seriële muziek. Hij 
werd net geen zeventig. Deze verjaardag is voor MATRIX, 
Centrum voor Nieuwe Muziek, dé aanleiding om in de ten-
toonstelling “Goeyvaerts gespiegeld” stil te staan bij zijn 
bewogen loopbaan. 

Die begon in 1947 aan het conservatorium van Parijs, waar Goey-
vaerts studeerde bij de gereputeerde componist-organist Olivier 
Messiaen, een van de belangrijkste en invloedrijkste componisten 
van de twintigste eeuw, die sterk beïnvloed werd door zijn geloof. 
Ze eindigde abrupt in 1993. Goeyvaerts was toen pas benoemd aan 
de KU Leuven als de eerste titularis van de leerstoel Nieuwe Muziek 
en legde na tien jaar de laatste hand aan zijn magnum opus Aqua-
rius, een grootschalige opera, die zich misschien nog het best laat 
omschrijven als “een initiatieritueel in een nieuwe maatschappij”. 

Deze tentoonstelling wordt mee gerealiseerd door KADOC i.s.m. 
de Onderzoeksgroep Musicologie van de KU Leuven. Ze loopt tot 
30 maart in de pandgangen van KADOC en combineert originele 
partituren en notities van Goeyvaerts (uit zijn archief, dat integraal 
in het universiteitsarchief wordt bewaard) met geluids- en beeld-
fragmenten. De rode draad van de tentoonstelling wordt gevormd 
door citaten uit Een zelfportret, de autobiografie die de componist 
in 1988 publiceerde. Zo kijken de bezoekers rechtstreeks, via de 
eigen blik van Goeyvaerts, naar diens fascinerende leven en ver-
nieuwende muziek. 

GOEYVAERTS GESPIEGELD 
TENTOONSTELLING OVER 
COMPONIST KAREL GOEYVAERTS

Luc Vints

Karel Goeyvaerts, 
ca. 1990.
[© Gerrit op de 
Beeck]
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Op 3 en 4 juli 2017 organiseerden KADOC en de onder-
zoeksgroep ‘Architectural Cultures of the Recent Past’ van 
de KU Leuven een internationale workshop over religie,  
stedenbouwkundige planning en demografische groei in het 
naoorlogse Europa. Deze workshop maakte deel uit van het 
onderzoeksproject ‘Catholic Territories in a Suburban Land-
scape: Religion and Urbanization in Belgium, 1945-1975’. In 
dat project wordt er onderzocht hoe de rooms-katholieke kerk 
in België haar positie in de publieke ruimte trachtte te bewa-
ren tijdens de snelle verstedelijking in de periode 1945-1975. 
In overeenstemming met die onderzoeksvraag benaderende 
de workshop de problematiek van naoorlogse kerkenbouw 
en stedenbouw in een Europees en vergelijkend perspectief. 
Op de workshop werden negen papers voorgesteld die deze 
thematiek onderzochten aan de hand van een of meer gevals-
studies. De workshop concentreerde zich in de eerste plaats 
op de initiatieven van de rooms-katholieke kerk, maar ook 
andere christelijke denominaties kwamen aan bod. Met die 
workshop wilden de onderzoekers een beter inzicht krijgen in 
de manier waarop georganiseerde religies hun aanwezigheid 
in de publieke ruimte uitstippelden en benutten.

Vaak staat een parochiekerk op een centrale plaats in een dorp of 
wijk. Het kerkgebouw is dan niet alleen een ruimtelijk ankerpunt 
waarrond de huizen werden ingepland, maar ook een centrum 
voor sociale interactie. Vanaf de negentiende eeuw echter zetten de 
processen van industrialisatie, verstedelijking en secularisatie die 
centrale positie van de kerk steeds meer onder druk. Zeker na de 
Tweede Wereldoorlog betekende de snelle groei van voorstedelijke 
en stedelijke gebieden over heel Europa een belangrijke uitdaging 
voor de organisatie van de pastorale zorg. Verschillende religies 
ontwikkelden daarom strategieën om een religieuze aanwezigheid 
in die nieuwe wijken te kunnen verzekeren. Veel katholieke bis-
dommen richtten daarom bijvoorbeeld raadgevende instanties op 

RELIGIE EN STEDENBOUW IN 
NAOORLOGS EUROPA, 1945-1975
WORKSHOP 
TERRITORIES OF FAITH 

Eva Weyns
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om de planning en financiering van kerken en andere religieuze 
infrastructuur te sturen. Dat resulteerde in een belangrijke produc-
tie aan nieuwe kerken, parochiezalen, scholen en zo verder in de 
eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. In deze workshop lag 
de focus niet zo zeer op die gebouwen zelf, maar werd in eerste 
instantie hun relatie met demografische groei en ruimtelijke orga-
nisatie onderzocht. 

Een vraag die de sprekers bezighield was hoe dat er binnen de ker-
kelijke netwerken expertise werd ontwikkeld om de uitbreidings-
gebieden van steden te voorzien van pastorale zorg. Oplossingen 
voor die pastorale uitdaging werden in verschillende disciplines 
gezocht: sociologie, stedenbouwkundige planning, theologie, 
antropologie en zo verder. Sommige deelnemers hadden het over 
hoe die verworven kennis in de praktijk werd gebruikt. Ze legden 
het verband tussen enerzijds de theoretische inzichten uit sociolo-
gisch onderzoek, pastorale strategieën en theologische concepten 
en anderzijds de effectieve realisatie van kerken, parochiezalen en 
scholen. Anderen benadrukten dan weer hoe die vernieuwende 
ideeën werden onthaald. Het was immers voor religieuze leiders 

Luchtfoto van de 
Santa Barbara-
kerk in Metanopoli, 
Sesto San Giovanni, 
Milaan, Italië, circa 
1950.
[© Fototeca dell’ 
Istituto per la Storia 
dell’Arte Lombarda, 
in Cesano Maderno, 
Pezzani fonds]
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niet altijd eenvoudig om ‘wereldlijke’ ideeën te gaan toepassen bij 
de organisatie van hun godsdienstige werk. Ook werd de vraag ge-
steld naar hoe parochiepastoors en geloofsgemeenschappen rea-
geerden op de verandering van hun religieuze en sociale routines. 
Tijdens de eerste workshopsessie ging de aandacht naar experi-
menten uit de praktijk. Er werd nagegaan hoe in concrete gevallen 
de realisatie van een nieuwe kerk tot stand kwam, welke actoren 
daarbij betrokken waren en hoe de religieuze instanties daarover 
in overleg traden met stedenbouwkundige planners. In haar lezing 
zette Angela Connelly de complexiteit van de multireligieuze con-
text in Manchester uiteen. Daar bleek dat de gemeentelijke admi-
nistratie bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor 
de uitbreiding van de stad een systematische aanpak had voor 
het inplannen van kerken. Het is opvallend dat er een hoge mate 
van samenwerking was tussen de gemeentelijke en de kerkelijke 
instanties om de locatie voor verschillende kerken in die uitbrei-
dingsplannen vast te leggen. Niettegenstaande de samenwerking 
tussen de verschillende denominaties, genoot de Kerk van Enge-
land wel een bevoorrechte positie in de onderhandelingen. Dat 
was niet enkel het geval in lokale plannen, maar eveneens op nati-
onale schaal nam de Kerk van Engeland het voortouw in de onder-
handelingen. Ook in het geval van Frankrijk was er een positieve 
verstandhouding tussen de kerkelijke en gemeentelijke overhe-
den. Uit de lezing van Judi Loach en Mélanie Meynier-Philip over 

Lay-out van de 
noordwestelijke wijk 
in Wythenshawe, 
Manchester, Ver-
enigd Koninkrijk, 
waarbij de kerkge-
bouwen zijn aange-
duid in het oranje. 
(Rowland Nicholas, 
City of Manchester 
Plan: Prepared for 
the City Council, 
Norwich en Londen: 
Jarrold and Sons, 
1945, afbeelding 52) 
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De kerk en het pa-
rochiecentrum in 
Seinäjoki, Finland, 
met zicht op de 
oostelijke gevel van 
de kerk en de klok-
kentoren, ontworpen 
door Atelier Alvar 
Aalto, 1958–1966. 
[© Jyväskylä, Alvar 
Aalto Museum, 
fotografisch archief, 
fotograaf onbekend]

Lyon bleek dat de gemeente de bouw van kerken, met bijhorende 
gemeenschapsfaciliteiten, zoals een cinema, ten zeerste op prijs 
stelde. Dat stelde de gemeente immers zelf vrij van die taak. Nog 
anders lagen de verhoudingen in Finland, waar de Evangelisch-
Lutherse Kerk van Finland tot op heden een nationale kerk is. Sofia 
Singler deed de realisatie van de kerk en het parochiecentrum in 
Seinäjoki uit de doeken. De analyse van dat project van Alvar Aal-
to, één van de meest bekende moderne Finse architecten, toonde 
hoe in die context de nationale kerk nauw betrokken was bij de 
ruimtelijke organisatie en op die manier een belangrijke sociale 
rol op zich nam. 

De tweede sessie behandelde de ontwikkeling en toepassing van 
parochieplanning op de schaal van volledige stedelijke agglome-
raties. Opmerkelijk was de gelijkenis tussen de drie besproken 
cases: Brussel, Madrid en Lissabon. In die drie grootsteden werd 
door de ecclesiastische overheden vanaf de jaren 1950 op grote 
schaal nagedacht over waar het noodzakelijk was om nieuwe paro-
chies op te richten, hoe die parochies het best werden afgebakend 
en wat de meest geschikte locaties waren voor nieuwe kerken. In 
de drie gevallen werd dat in kaart gebracht op basis van gelijkaar-
dige inzichten uit de sociologie, zoals bijvoorbeeld ideeën over de 
vorming van gemeenschappen in een stedelijke context. Kenmer-
kend voor dat onderzoek was het houden van enquêtes om statis-
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tische informatie over de gelovigen te verzamelen, maar de paro-
chieplanning berustte ook op een goede ruimtelijke kennis van de 
(toekomstige) stad. In het geval van de Brusselse regio, dat aan 
bod kwam in de lezing van Eva Weyns, werd dat plan opgesteld 
door het ‘Centre de Recherches Socio-Religieuses’ onder leiding 
van François Houtart. Dat soort van planning werd meestal gecom-
bineerd met een instantie die zich specialiseerde in de praktische 
uitwerking van de plannen en de inzameling van fondsen. In het 
aartsbisdom in België werd daartoe het diocesaan werk Domus 
Dei opgericht. Er werden uiteindelijk echter heel wat minder acties 
ondernomen dan gepland. Vanuit een ruimer wetenschappelijk-
theoretisch standpunt is de invloed van Houtart niettemin belang-
rijk gebleken. Gelijkaardige diocesane instanties voor sociologisch 
onderzoek werden ontwikkeld in de Spaanse hoofdstad, gepresen-
teerd door Jesús García Herrero, en in het Portugese patriarchaat 
onder Manuel Gonçalves Cerejeira, gepresenteerd door João Alves 
da Cunha en João Luís Marques. Het is opvallend dat bepaalde 
ideeën, zoals de ideale grootte van een parochie, steeds terugkwa-
men. Tijdens de discussies werd echter het belang beklemtoond 
om vandaag op een kritische wijze de oorsprong van dat soort van 
kennis te evalueren.

In een laatste sessie lag de nadruk op hoe religieuze en politieke 
leiders invloed konden uitoefenen op lokale ontwikkelingen. Het 

Voorgevel van de 
Sint-Lukaskerk aan 
de Bergensesteen-
weg in Anderlecht, 
ontworpen door ar-
chitect De Keyser in 
1962, foto uit 1972.
(© KIK-IRPA, Brus-
sel, cliché M084097]
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verband tussen de politieke agenda van het Franco-regime en het 
bouwprogramma van de katholieke kerk onder bisschop Gregorio 
Modrego in Barcelona kwam aan bod in de lezing van Alba Arboix 
Alió. Een Italiaanse delegatie van de Polytechnische Universiteit 
van Milaan onder leiding van Ferdinando Zanzottera belichtte de 
aanpak in het Milanese bisdom, dat in veel Europese landen later 
als rolmodel fungeerde. In die industriële regio werd de aanpak in 
de eerste plaats bepaald door de unieke combinatie van de inspi-
rerende kardinaal Giovanni Battista Montini en de pragmatische 
zakenman Enrico Mattei. De lezing van Ellen Rowley over de cases 
Galway en Dublin in Ierland legde dan weer de positie van de Ierse 
bisschoppen in de jaren 1960 bloot. Net als in andere lezingen, 
werd hier gewezen op het pragmatisme dat religieuze leiders vaak 
aan de dag legden als het ging over de inplanting van een nieuwe 
kerk. 

Ondanks dat er vanuit Rome schijnbaar weinig belangstelling 
was voor de kwesties van de planning van nieuwe parochies en 
de bouw van nieuwe kerken in deze periode, werd er in verschil-
lende Europese bisdommen daarover heel wat expertise ontwik-
keld en werden er heel wat initiatieven genomen. Deze workshop 
maakte bovendien duidelijk dat die bisdommen in het midden van 
de twintigste eeuw geen geïsoleerde instanties waren. Expertise 
werd uitgewisseld door een circulatie van architecten, van boeken 
en publicaties, en van priesters, die vaak opgeleid waren in de so-
ciologie. De bisschoppen speelden als aandrijvers een cruciale rol 
in die uitwisseling. Verschillende sprekers wezen erop dat er nog 
meer aandacht mag zijn voor het kritisch analyseren van de manier 
waarop dat soort van kennis internationaal verspreid raakte. Sig-
nificant is dat het duidelijk werd in de verschillende lezingen dat 
theoretische en geïdealiseerde ideeën over het kerkgebouw en de 
parochie heel wat transformaties ondergingen als ze in de praktijk 
werden toegepast. Op gelijkaardige wijze ondergingen plannen die 
op nationale of regionale schaal werden uitgestippeld meestal ver-
anderingen wanneer ze lokaal werden uitgevoerd. De uitzonder-
lijkheid van iedere specifieke context - de soort en de densiteit van 
de bebouwing, de mate waarin er aan formele stedenbouwkundige 
planning werd gedaan, de sociale en politieke achtergrond en zo 
verder - droeg bij tot de complexiteit van de zaak. Tijdens de dis-
cussies werd ook beklemtoond dat bij dit onderzoek het aspect van 
de gemeenschapsvorming niet uit het oog mag worden verloren. 
De workshop toonde dus dat er een spectrum was aan verschil-
lende vormen van expertise binnen kerkelijke netwerken over de 
uitbouw van nieuwe parochies in stedelijke gebieden: op schaal 
van de parochie ontwikkelden lokale actoren als de parochiepas-
toor en de architect expertise over de optimale locatie voor een 
kerkgebouw, op schaal van het bisdom ontstond er een bewust-
wording over de noodzaak om de oprichting van parochies op gro-
tere schaal te plannen, en dat stimuleerde op zijn beurt over de 
verschillende bisdommen heen een uitwisseling van theoretische 
en methodologische kennis over parochieplanning.
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Guernica, Lidice, Stalingrad, Dresden, Oradour, Sarajevo, 
Mosul  … al die namen staan op de weinig benijdenswaardige 
lijst van zwaar door de oorlogsgruwel getroffen plaatsen. Het 
Syrische Aleppo - een van de oudste permanent bewoonde ste-
den ter wereld - is zo’n plaatsnaam met een recent verworven, 
uiterst negatieve bijklank. Wanneer die naam opduikt in een 
archief, is de archivaris onmiddellijk alert. 

Aleppo prijkt op enkele foto’s uit het archief van de Vlaamse min-
derbroeders. Die beheerden daar in het ruimere kader van hun 
‘Custodie voor het H.  Land’, een aantal instellingen (scholen, 
liefdadigheidswerken, weeshuizen, catechisten) voor Armeense 
christenen, gevlucht uit het toenmalige Ottomaanse Rijk, het 
huidige Turkije. Bijgevoegde foto (1924) toont de leerlingen en 
leerkrachten van enkele parochiescholen. In het midden pose-
ren drie minderbroeders. Een van de oudste leerlingen draagt 
met trots een vlag met het kruis van Jeruzalem, het kruis dat 
‘onze’ kruisvaarder Godfried Van Bouillon indertijd koos als 
wapen van zijn koninkrijk Jeruzalem.

De foto illustreert het grillige verloop van de geschiedenis. Een 
eeuw geleden waren Armeense christenen het slachtoffer van 
deportatie en massamoord. Ze zochten hun toevlucht in Syrië. 
Onder meer in Aleppo konden ze een nieuw leven opbouwen. 
Honderd jaar later is Aleppo zelf het toneel van een wrede oor-
log. Vluchtende inwoners komen terecht in kampen in de grens-
landen of beproeven hun geluk in Europa.

De foto illustreert ook de aanwezigheid van christenen - vroeger 
en nu - in landen van het Midden-Oosten. Grote (westerse) reli-
gieuze instituten stichtten er ten behoeve van die minderheids-
groepen apostolaatswerken. Informatie daarover is niet enkel 
terug te vinden in de archieven van de minderbroeders, maar 
ook in die van de redemptoristen (de ‘Chaldeeuwse missies’), de 
conventuelen en de Nederlandse jezuïeten. De rol die westerse 
religieuze instituten in het Midden-Oosten de afgelopen eeuw 
speelden, is nog een nagenoeg maagdelijk onderzoeksterrein.

OP DE VLUCHT NAAR… 
ALEPPO
Godfried Kwanten
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In 1888 nodigde Augustin Planque (1826-1907), de generale 
overste van de Société des Missions Africaines de Lyon (SMA), 
leden van de Société de Géographie de Lyon uit om in het 
moederhuis een cursus aardrijkskunde te verzorgen. Jonge 
missionarissen in spe kregen er te horen hoe ze met grotere 
precisie kaarten konden tekenen én voor Frankrijk econo-
misch nuttige informatie konden registreren over hun Afri-
kaanse werkterrein. Dat was geen alleenstaand geval. Via we-
tenschappelijk onderzoek en dialoog met de toen nog jonge 
geografische verenigingen tro kken missionarissen en zende-
lingen in de negentiende en vroege twintigste eeuw mee de 
kar van de imperialistische wedren van de Europese natiesta-
ten in Afrika.

In de doctoraatsverhandeling A Dilemma in Modernity: A Geo-
graphy Study of the Mission or the Colony? Missionary Parentheses 
in Geography’s Guide to a Modern Apostleship (1822-1919) worden 
vanuit een breed internationaal vergelijkend perspectief de drijf-
veren en mechanismen van de missionaire omgang met de secu-
liere wetenschap van de geografie onderzocht. Hoe verstrengelden 
religieuze en profane ideologieën én wetenschapsparadigma’s 
zich met de theoretische en technische aspecten van geografische 
studies, die bij katholieke, protestantse en anglicaanse missie-
orden en -genootschappen toch vooral in het teken stonden van 
de evangelisatie. Het doctoraatsonderzoek werd tussen 2006 en 
2017 gevoerd onder de wetenschappelijke leiding van prof. dr. 
Jan De Maeyer (KADOC-KU Leuven) en prof. dr. Reinhard Henkel 
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) als ‘buitenpromovendus’ 
(parttime researcher) aan de onderzoeksgroep Moderniteit en 
Samenleving 1800-2000 (MoSa) van de Faculteit Letteren van de 
KU Leuven en werd op 3 juli 2017 verdedigd. 

MISSIONARISSEN ALS 
GEOGRAFEN
MISSIE, ZENDING EN 
WETENSCHAP

Dirk Van Overmeire
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Reveil en geografie

Missionarissen en zendelingen, met vaak alleen theologische ba-
siscompetenties als intellectuele bagage, voelden zich door een 
gebrek aan expertise gehinderd in de reality check van het terrein 
waar hun mission civilisatrice hen bracht en klopten aan bij de se-
culiere geografen. Dat leidde voor beide partijen tot een win-win-
situatie, want omgekeerd vonden de missionaire onderzoeksrap-
porten snel hun weg naar de tijdschriften van geografische genoot-
schappen en uitgevers. Missionaire knowhow droeg zo bij aan de 
imperialistische ambities van een moderne geografiewetenschap 
en het Europese expansionisme (en kolonialisme). 

David Livingstone (1813-1873), de protestantse zendeling van de 
London Missionary Society, nam daarin onbetwist het voortouw 
en werd een veelbesproken figuur in de Europese missie- en we-
tenschapshistoriografie. Zijn inzet voor de Afrika-exploratie groei-
de weliswaar uit tot een doel op zich. Zijn passages via de rode 
loper bij geografische genootschappen zadelden hem op met een 
perceptieprobleem als voorman voor mede-evangelisten. Andere 
missionarissen die minstens evenveel door de geografie waren ge-
fascineerd, zoals Johann Ludwig Krapf (1810-1881) van de Church 
Missionary Society in Afrika, of later de Vlaming Raphaël Verbrug-
ge (1872-1957) van de congregatie van Scheut in China, streefden 
met minder grandeur naar hun inlijving als volwaardige onderzoe-
ker bij de geografische genootschappen. Hun aanpak van de geo-
grafische terreinstudie, gericht op een praktisch of strategisch nut 
voor de evangelisatie, veroorzaakte onmiskenbaar spanningen. De 
profane functies en wetenschappelijke methoden van de geografie 
botsten op de religieus-doctrinaire grenzen van hun missionaire 
opdracht en inspiratie.

Links: Petermanns 
Geographische 
Mitteilungen (PGM): 
een prominent Duits 
tijdschrift als histo-
rische bron voor de 
missionaire studie 
van de geografie. 
[KU Leuven biblio-
theken, 2 Bergen 
Campus Arenberg, 
P0963] 

Rechts: Johann Lud-
wig Krapf (Church 
Missionary Society).
[J. L. Krapf, Travels, 
researches, and 
missionary labours, 
during an eighteen 
years’ residence 
in Eastern Africa, 
Londen, 1860;  
KU Leuven biblio-
theken,  Maurits 
Sabbebibliotheek: 
B266.68]
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Een gelijkgestemd ‘geloof’ in de rationele weg van de wetenschap 
bracht de protestant Gustav Warneck (1834-1910) en de katholiek 
Joseph Schmidlin (1876-1944) ertoe vanaf het laatste kwart van 
de negentiende eeuw een moderne identiteit voor het missionaire 
apostolaat te ontwikkelen en zo een kentering in de bekeringsre-
sultaten teweeg te brengen. De vraag daarbij is hoe of in hoeverre 
hun ‘missiekunde’ (of missiologie) heeft bijgedragen tot minder 
speculatieve, maar kritische en pragmatische onderzoeksmetho-
des en -houdingen in de openstelling van missionarissen voor het 
nut van een geografische terreinstudie.

Bronnen

Een van de oudste bronnen voor geografische bijdragen van (over-
wegend katholieke) missionaire oorsprong is het Franse Bulletin 
de la Société de Géographie (1822-1919). Twee andere gerenom-
meerde internationale tijdschriften, de Journal of the Royal Geo-
graphical Society (1831-1919) en de Petermanns Geographische Mit-
teilungen (1855-1919), kozen voor een meer gediversifieerde dialoog 
met christelijke missionarissen als beoefenaars van de geografie. 
Nog een tweede Duits tijdschrift, de Mitteilungen der Geographi-
schen Gesellschaft (für Thüringen) zu Jena (1882-1917/18), met een 
protestants lezersbereik, verdient speciale aandacht wegens de 
peer review en redactionele verwerking van geografische studies 
onder missionaire supervisie. 

Het excerperen van de geselecteerde geografische tijdschriften 
naar bijdragen van missionaire oorsprong resulteerde in een da-
taset van meer dan 5000 research papers, korte mededelingen en 
boekreferenties of -recensies. Die werden onderzocht en bevraagd 

Links: de missio-
naris van Scheut 
(CICM) en geograaf 
van China (Mongo-
lië), Raphaël Ver-
brugge (1872-1957), 
voor zijn vertrek 
naar China in 1904.
[Beeldarchief mis-
sionarissen van  
Scheut, BE/942855/ 
1489/330]

Rechts: Les con-
fins Sino-Mongols. 
Géographie et Eth-
nographie (1913), 
een geografische 
studie van Raphaël 
Verbrugge over de 
missie van China 
(Mongolië) voor 
zijn confraters van 
Scheut (CICM) in 
Leuven.
[KU Leuven biblio-
theken, Maurits 
Sabbebibliotheek, 
3-003078/B]
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naar onderzoekstrends en -thema’s, én acties van katholieke re-
ligieuze instituten en protestantse/anglicaanse zendingsgenoot-
schappen. 

Conclusies

Een eerste conclusie is dat de jezuïeten, de Missions étrangères de 
Paris, het Evangelische Missionsgesellschaft Basel en de Church 
Missionary Society de grootste aanbieders waren van geografische 
kennis. Van daaruit slaagden ze er enerzijds in om een intellec-
tuele verdediging op te bouwen tegen polariserende ideologische 
betogen van geografische genootschappen over de legitimiteit van 
missionarissen als bondgenoten in de beschavingsmissie. Ander-
zijds stonden individuele missionarissen soms geïsoleerd, omdat 
ze er vaak van werden verdacht in eigen naam te publiceren en on-

De missionaris 
van Scheut (CICM), 
Florent De Preter 
(1875-1957), met 
een theodoliet voor 
topografische me-
tingen (China, ca. 
1916). 
[Beeldarchief mis-
sionarissen van  
Scheut, BE/942855/ 
1489/223]
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voldoende de belangen van hun religieus instituut of zendingsge-
nootschap te vertolken. Zij kregen ondanks hun passie voor de we-
tenschap niet de noodzakelijke materiële steun van hun oversten 
om hun geografische studieambities beter te kaderen en duurzaam 
te integreren in de missionaire zorgtaken.

Ten tweede zagen de christelijke missionarissen geen rechtstreeks 
conflict in een dialoog tussen de Bijbelse geloofsverkondiging en 
de geografie. Nochtans was dat een grotendeels profane discipline 
die vanuit een groeiende academische oriëntatie en vooral ook 
vanuit een sterk deterministische visie naar de missionaire rol in 
de beschavingsmissie keek. Missionaire hulpprogramma’s voor de 
plaatselijke bevolking botsten op ongeloof en vooroordelen van 
koloniale geografen. Nochtans effende de softere, meer hoopge-
vende blik vanuit een Bijbels perspectief van missionarissen en 
missiologen het theoretische pad naar een meer humane geogra-
fie, die pas na 1919 volop zou doorbreken.

Een derde opvallende vaststelling is dat het zich religieus en doc-
trinair afzetten van missionarissen tegen de opbouw van een vali-
de empirische basis, de wetenschappelijke bewijskracht voor hun 
geografisch idealisme tussen 1822 en 1919 fel bleef hypothekeren. 
Daardoor keerde de deterministische visie van koloniale geogra-
fen als een boemerang in hun gezicht terug. Dat bleek vooral waar 
copernicaanse en darwinistische denkbeelden via ‘interdiscipli-
naire’ mechanismen wisten door te dringen in de theoretische en 
methodologische fundering van missionaire studies in de topogra-
fie en etnografie van het overzeese werkveld. 

Zo was tussen 1822 en 1919 de afwijzing van de copernicaanse kos-
mologie in christelijke kringen nog springlevend en wijdverspreid. 
Topografische metingen op astronomische en heliocentrische leest 
werden met de vinger gewezen (ook na de vroegste rehabilitatie 
van Galileo Galilei door Rome in 1822!). Missionarissen kwamen 
weliswaar met een tussenoplossing voor het mathematisch exacter 
in kaart brengen van het evangelisatieterrein. Officiële positiebe-
palingen uit de astronomische berekeningen van koloniale topo-
grafen werden gebruikt om indirect de missionaire coördinaten op 
basis van meer rudimentaire meetmethoden te helpen corrigeren. 
Missionarissen trokken daarbij wel bewust - of onbewust? - letter-
lijk ‘de kaart’ van imperialistische en koloniale vestigingsstrate-
gieën. De prijs die ze betaalden, was hoog. De koloniale referenties 
op het missionaire terrein waren niet alleen een cruciale factor in 
een verlies aan ‘ruimte’ voor de missionaire actie in de mission civi-
lisatrice, maar ook de stimulans deemsterde weg voor de opname 
van missionaire studies in geografische tijdschriften.

Op middellange termijn worden de digitale ontsluiting van de werk-
database van de missiegeografische onderzoeksrecords en de publi-
catie van een verkorte versie van het proefschrift in boek- of artikel-
vorm in het vooruitzicht gesteld.
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DE MENS CENTRAAL
Essays over het personalisme
vandaag en morgen
In het personalisme staat de mense-
lijke persoon centraal. Niet het indi-
vidu en zijn enge eigenbelang, maar de 
mensen in verbondenheid met elkaar, 
hun leefwereld en idealen. De perso-
nalistische filosofie heeft haar stempel 
gedrukt op onze samenleving. Tot op 
vandaag functioneert ze als inspiratie-
bron voor maatschappelijke en politieke 
projecten. Misschien juist wegens die 
sterke impact in het verleden heeft het 
personalisme vandaag een wat stof-
fig imago. Dit boek, onder redactie van 
KADOC-voorzitter Steven Van Hecke, 
politicoloog aan de KU Leuven, en Dries 
Deweer, filosoof verbonden aan de uni-
versiteit van Tilburg, wil daar komaf mee 
maken. Denkers en doeners van diverse 
pluimage stellen zich de vraag wat een 
hedendaags personalisme kan inhouden 
en zetten de toon voor een breed maat-
schappelijk debat. Het boek wil immers 
een denk- en werkinstrument zijn, een 
bron voor verdere reflectie.

In een inleidend deel reiken Emma-
nuel Gerard, Geert Bouckaert en Luc  
Bouckaert en Mia Leijssen enkele denk-
kaders aan voor reflectie over leven 
en samenleven. In het kerngedeelte 
gaat het personalisme een dialoog aan 
met praktijken van vandaag: onderwijs  
(Mieke Van Hecke en Hilde In-
gels), spiritualiteit (Jonas Slaats en  
Btisam Akarkach), economie (Hendrik  
Opdebeeck en Geert Noels), gezond-
heidszorg (Yvonne Denier en Bart  
Deltour), burgerschap (Petruschka 
Schaafsma en Steven Vanackere) en eco-
logie (Stef Aerts en Jos Geysels). In een 
afsluitend essay kijken de redacteurs 
naar de actualiteit van het personalisme. 

Dit boek is mee het resultaat van een 
samenwerking tussen het KU  Leuven 
Wilfried Martens Fonds, Spes-forum en 

KADOC, die in november 2016 een stu-
diedag organiseerden over “de utopie 
van het personalisme. Ideeën voor de 
samenleving van morgen”. Deze uitgave 
van Pelckmans Pro telt 216  bladzijden 
en kost 24,99 euro. Bestellen via https:// 
www.pelckmanspro.be/de-mens- 
centraal.html
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- CLAUS EN DE BELGMAN
Wanneer ik bezoekers aan KADOC even meeneem naar ons de-
pot, zijn ze altijd verwonderd door de omvang én de diversiteit aan 
erfgoed, zeker in onze erfgoedbibliotheek. Nog te vaak denken ze 
dat de rekken gevuld zijn met uitsluitend devote boeken. Maar 
als ik wijs op de volledige reeks van hun schoolschriften Zonne-
kind en Zonneland, de verschillende uitgaven van het kookboek 
van de boerinnenbond of striptijdschriften als Ohee en beeldver-
halen van hun kinderheld Jommeke, en Nero zijn ze aangenaam 
verrast. En nog meer als ik hen vertel dat er ook heel wat ro-
mans en verhalen in de collectie zitten van zowel Vlaamse – Con-
science, Streuvels, Claes, maar ook Walschap en Geeraerts tot 
Moeyaert – als internationale schrijvers, uitgegeven door onder 
meer DAP-Reinaert, Heideland en Davidsfonds.

Zelf doe ik ook nog fijne ontdekkingen. Toen ik enkele weken ge-
leden op Interne Keuken, dat altijd verrassende radioprogram-
ma op zaterdagmiddag op Radio 1, waarvoor je nog extra rond-
jes met de wagen rijdt om toch maar niet te moeten uitstappen 
en iets te missen … Toen ik dus op Interne Keuken hoorde dat 
200  jaar geleden Mary Shelley haar Frankenstein publiceerde, 
een gothic novel die eerder aanleunt bij de ‘fantastische litera-
tuur’, moest ik denken aan de vele Vlaamse ‘fantasieboeken’ die 
al sinds Conscience zijn verschenen. En dan kom je uiteraard 
terecht bij John Flanders, alias Jean Ray, pseudoniem van de 
Gentenaar Raymond de Kremer. Deze ‘fantast’ schreef heel wat 
verhalen voor de uitgeverij van Averbode, onder meer voor de 
Vlaamse Filmpjes. 

En nu opnieuw bij de tiende verjaardag van het overlijden van 
Hugo Claus en de terecht vele aandacht die deze literatuurgod 
te beurt valt, was ik nieuwsgierig of van hem iets in KADOC te 
vinden was. Ik ging ervan uit dat het antwoord negatief zou zijn, 
maar in onze rekken zitten enkele verhalenbundels met onder 
meer kortverhalen van Claus, en zelfs een ‘stripverhaal’, een 
beeldverhaal van hugOKÉ – Hugo de Kempeneer – waar Claus 
een tekst voor schreef. De avonturen van Belgman verscheen in 
1967 bij de Standaard Uitgeverij en was een “allegorische vertel-
ling over de strijd tussen Vlamingen en Walen” waaruit de Belg-
man geboren wordt. Deze strip, met als ondertitel De geboorte 
en op de cover het cijfer 1, zou een vervolg krijgen, maar dat is er 
nooit gekomen. De baas van de Standaard Uitgeverij, Antoon Sap, 
was niet zo gelukkig met de uitgave in de sfeer van de kleurrijke 
flowerpower en legde de verspreiding van het boekje stil. Hij liet 
de auteurs toen weten dat het niet verkocht en dat de uitgeverij 
afzag van de andere delen …. Slechts een beperkt aantal van De 
avonturen van de Belgman haalde de boekhandel … en een ervan 
zit dus in de KADOC-erfgoedbibliotheek.

Luc VintsD
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