


De titel van dit woord vooraf krijgt eenmalig dezelfde titel als het  
erfgoedmagazine waarin het verschijnt. Omdat het magazine nieuw is. 
Omdat de titel vragen oproept. U heeft inderdaad het eerste nummer 
van Koorts in handen, een nieuw initiatief van KADOC. Nu de lente in de 
zomer is gekanteld, onopvallend zoals de laatste jaren wel vaker, leek het 
ons het gepaste moment om met een nieuw geluid naar buiten te treden. 
Al was het maar omdat de lente dit jaar anders, vooral stiller klonk.

Met Koorts willen wij u tweemaal per jaar informeren en inspireren. 
Erfgoed van religie, cultuur en samenleving staat daarbij centraal.  
Het vormt het hart van onze werking. En het is daar dat wij u ontmoeten –  
als onderzoeker in onze leeszaal, deelnemer aan een gespreksavond, 
bewaargever van erfgoed, bezoeker van een tentoonstelling of collega in 
een erfgoedproject. Of misschien is dit een eerste kennismaking.

We willen informeren door het erfgoed en de bijhorende verhalen te 
delen, in woord en beeld. En we willen inspireren door onverwachte 
invalshoeken te kiezen, over onze eigen muren heen te kijken en nieuwe 
stemmen, pennen en penselen een plaats te geven.

De titel Koorts verwijst naar de energie, de gedrevenheid en de passie van 
KADOC en zijn medewerkers. We hopen dat dit erfgoedmagazine daar-
van een weerslag mag zijn. Natuurlijk hebben we ook een andere band 
met koorts. Sinds 1990 zijn we gehuisvest in het voormalige klooster van 
de Leuvense minderbroeders en de aanpalende kapel van Onze-Lieve-
Vrouw ter Koorts, een oud bedevaartsoord. 

Net als vele anderen ontvangt u dit eerste nummer omdat u de voorbije 
jaren KADOC volgde via onze nieuwsbrief. Ook het volgende nummer 
mag u in uw bus verwachten. Vanaf volgend jaar zullen we werken met 
een abonnement en een kleine vergoeding voor de papieren versie.  
We komen daar later op terug. Laat ons intussen weten wat u van Koorts 
vindt of doe een suggestie voor een van de volgende nummers. We horen 
graag van u.

Veel leesplezier!

KOORTS
KIM CHRISTIAENS
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Ondanks de enorme populariteit van lantaarnplaatjes in de negentien-
de en de eerste helft van de twintigste eeuw en de zeer diverse domei-
nen waarin ze werden ingezet, verdwenen ze na de jaren 1950 geruis-
loos uit beeld. Nieuwe media namen hun plaats in. Tot nu toe bleven ze 
als historische bron onderbelicht. Het onderzoeksproject B-magic, een 
samenwerking tussen onderzoekers uit diverse disciplines en verbon-
den aan verschillende Belgische universiteiten, brengt daar verande-
ring in. De lantaarnplaatjes in de archieven van KADOC onthullen hoe 
en welke ideeën en idealen werden verspreid in België.

SPREKEN MET LICHT
MAGISCHE PROJECTIEPLAATJES

Sabine Lenk (ULB) en Nelleke 
Teughels (KU Leuven) zijn beiden als 
postdoctoraal onderzoeker verbon-
den aan het EOS-project B-magic. 
The Magic Lantern and its Cultural 
Impact as a Visual Mass Medium in 
Belgium. 

SABINE LENK EN NELLEKE TEUGHELS 
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politieke veranderingen, waarover een steeds 
breder publiek geïnformeerd wilde worden. 
Leerkrachten, priesters, wetenschappers en 
missionarissen, maar ook politieke propagan-
disten gingen hun voordrachten aanvullen 
met geprojecteerde beelden, als illustratie 
maar ook als bewijs van hun betoog. Om de 
wetenschappelijkheid van de beelden kracht 
bij te zetten, verkozen zij te spreken over de 
‘projectielantaarn’ of ‘optische lantaarn’. Nog 
tot het midden van de twintigste eeuw bleef de 
techniek veel gebruikt ter verspreiding en po-
pularisering van kennis, aan universiteiten en 
scholen maar ook daarbuiten. Projectie is van-
daag nog steeds een belangrijk onderdeel van 
onze beeldcultuur, maar gaandeweg ruimde 
de projectielantaarn baan voor diaprojectoren 
(jaren 1950) en meer recent beamers.

B-magic. De projectielantaarn als 
visueel massamedium in België
De projectielantaarn is dus erg bijzonder 
omdat ze het eerste voorbeeld is van lichtpro-
jectie, waarbij het visuele en het verhalende 
hand in hand gaan. Ze was bovendien het 
eerste visuele massamedium dat met het 
gedrukte woord wist te rivaliseren als belang-
rijke bron van informatie. Mensen uit alle 
lagen van de samenleving, zowel geletterd 
als analfabeet, apprecieerden de projecties 

De toverlantaarn

De geschiedenis van de projectielantaarn 
gaat terug tot de zeventiende eeuw. De Neder-
landse sterrenkundige Christiaan Huygens 
vond toen een apparaat uit dat met behulp 
van bolgeslepen lenzen en een lichtbron toe-
liet om doorzichtige afbeeldingen vergroot op 
een muur of scherm te projecteren. De af-
beeldingen werden met de hand geschilderd 
op glazen plaatjes. In latere eeuwen werden 
steeds vaker gedrukte of fotografische af-
beeldingen op de glasplaatjes aangebracht. 
Aanvankelijk stond de projectielantaarn bij 
het grote publiek bekend als ‘toverlantaarn’ of 
‘magische lantaarn’. De grappige maar soms 
ook angstaanjagende voorstellingen die rond-
reizende lantaarnisten gaven op kermissen 
of jaarmarkten maakten immers een grote 
indruk op de samengetroepte mensen, die er 
meestal voor het eerst kennismaakten met de 
technologie. Met de doorbraak van film aan 
het begin van de twintigste eeuw werd het 
medium uiteindelijk van de troon gestoten als 
populaire bron van entertainment.

Toch werd de projectielantaarn al die tijd 
ook gebruikt voor het verspreiden van kennis 
en ideeën. Die functie kwam steeds meer op 
de voorgrond in de loop van de negentiende 
eeuw. Dat was mede een gevolg van techno-
logische innovaties, zoals de uitvinding van 
sterkere lichtbronnen, de mogelijkheid om 
ook fotografische beelden te projecteren en  
de massaproductie van lantaarnplaatjes.  
Bovendien was het een periode van snel opeen-
volgende maatschappelijke, economische en 

Panoramaslide uit een reeks over Christoffel Columbus,  
vervaardigd door Georges Carette uit Nürnberg. 
[Beeldarchief van de Missionarissen van het Heilig Hart van 
Jezus, Borgerhout: 189] 
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(1852-1925) kocht, maar vooral zelf maakte 
tijdens zijn reizen doorheen Europa. 

Thematisch ligt de focus in de eerste 
plaats op missionering (met name in Congo 
en China), maar ook gebouwen en leden van 
congregaties in België, Frankrijk, Nederland 
en Italië en reproducties van kunstwerken  
ten dienste van esthetische en religieuze  
opvoeding zijn sterk vertegenwoordigd.  
Ook vermeldenswaardig zijn de zogenaamde 
‘verhalen met toepassing’ uit de collectie van 
het Gentse Eucharistisch Catechistenwerk, 
die jonge Vlaamse gelovigen in de jaren 1920 
en 1930 moesten inspireren godvruchtig te 
leven. In haar diversiteit bestrijkt de collec-
tie bijgevolg zo goed als alle activiteiten die 
uitgingen van de katholieke kerk en haar aan-
hangers in de negentiende en de eerste helft 
van de twintigste eeuw.

Zelfgemaakte en fotografische 
glasplaatjes
De collectie in KADOC vertoont de typische 
kenmerken die we ook in andere bewaarplaat-
sen aantreffen, zoals de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, het Sint-Ursula-
Instituut, het Felixarchief of Liberas: de lan-
taarnplaatjes zijn, op enkele uitzonderingen 
na, zelfgemaakte glaspositieven. Dat wil zeg-
gen dat ze gewoonlijk door de gebruikers of 
de instellingen zelf vervaardigd werden met 
behulp van fotonegatieven. Slechts zelden zijn 
ze in opdracht geproduceerd door fotostu-
dio’s, iets wat in dat geval af te lezen valt van 
het etiket dat op het plaatje is aangebracht. 
Dat impliceert ook dat er maar weinig echt 
commercieel vervaardigde lantaarnplaatjes 
in de collectie zitten. Die uitzonderingen zijn 
aangekocht bij leveranciers die ofwel recht-
streeks verbonden waren met de kerk, zoals 
het Maison de la Bonne Presse in Parijs, ofwel 
een beperkt aantal series in hun aanbod opna-
men ten behoeve van congregaties en gemeen-
schappen, zoals Molteni, Radiguet & Massiot 
en MAZO, eveneens gevestigd in Parijs. 

om hun entertainmentwaarde en ontvingen 
via deze visuele weg informatie over religie, 
wetenschap, geschiedenis, nieuwe technolo-
gieën en het buitenland. Reden genoeg voor 
de leden van B-magic om de rol te onderzoe-
ken die de projectielantaarn speelde in de 
Belgische maatschappij, en dat vanaf de on-
afhankelijkheid van het land in 1830 tot 1940, 
waarna het gebruik van de technologie enkel 
nog voortleefde in het onderwijs. Het inter-
disciplinaire team van onderzoekers uit de 
theaterwetenschap, cinema- en mediastudies, 
stads- en cultuurgeschiedenis, communica-
tiewetenschap en semiotiek en narratologie 
tracht deze tot nu toe vergeten geschiedenis 
te schrijven en zo een nieuw licht te werpen 
op het Belgische culturele verleden en de 
internationale mediageschiedenis.

De lantaarnplaatjes in KADOC

Tot nu toe onderzochten de leden van B-ma-
gic, en dan met name Sabine Lenk en Marte 
Van Hassel (beiden verbonden aan de ULB), 
19.360 van de meer dan 20.000 glasplaatjes 
die in KADOC worden bewaard. Die omvang 
maakt deze collectie een van de grootste en 
historisch belangrijkste van het land. Ze ver-
toont bovendien een grote homogeniteit: niet 
alleen is de achtergrond van de voormalige 
eigenaren van de deelcollecties vaak gelijk-
aardig (religieuze congregaties, het katholieke 
burgerlijke milieu), ook de intentie waarmee 
de lichtbeelden vroeger werden ingezet is 
door de band genomen sterk gelijklopend. 
De meeste lantaarnplaatjes werden gebruikt 
om de Belgische bevolking sterker met het 
katholieke geloof te verbinden of om het er-
voor te winnen. Daarnaast tonen veel reeksen 
het werk van Belgische missionarissen in 
het (verre) buitenland. Andere deelcollecties 
zijn op het eerste gezicht minder expliciet 
ideologisch geladen, zoals de tekeningen 
op glasplaatjes die gebruikt werden in de 
Sint-Lucasschool in Gent of de fotografische 
lantaarnplaatjes die fotograaf Joseph Casier 
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Fascinerende deelcollecties

De reeks lantaarnplaatjes samengesteld en 
gebruikt door priester Jan Van Schoor (1893-
1966) is de oudste in de collectie van KADOC 
die expliciet bedoeld was voor een ruim pu-
bliek. Van Schoor gebruikte ze om in klassen 
en parochiezalen zowel kinderen als volwas-
senen de gruwel van de Grote Oorlog te tonen. 
Ook tijdgenoot pater Joseph Raskin (1892-
1943) maakte in de jaren 1920 gebruik van 
lantaarnprojectie bij zijn lezingen over zijn er-
varingen aan het front. Hij wilde hiermee een 
groot publiek bereiken en het overhalen zijn 
missiewerk in Mongolië financieel te steunen.

De lantaarnplaatjes meten doorgaans 8,5 
bij 10 centimeter, het meest courante formaat 
vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Het in Groot-Brittannië meer gebrui-
kelijke formaat van 8 bij 8 centimeter komt 
slechts een enkele keer voor. Daarnaast zijn er 
ook een beperkt aantal panoramische slides, 
waarop vier afbeeldingen naast elkaar ge-
plaatst zijn. Die meten 27,5 bij 8,5 centimeter 
en hoorden bij de toverlantaarns voor kin-
deren, die aan het einde van de negentiende 
eeuw goedkoop en in groten getale werden ge-
produceerd. In veel gevallen zijn de fotografi-
sche afbeeldingen bewerkt met het oog op hun 
projectie op een groot scherm: met behulp 
van ondoorzichtige plakband is de breedte of 
hoogte van de zichten verkleind om zo de aan-
dacht van de toeschouwers te vestigen op wat 
de presentator als essentieel beschouwde.

Lantaarnplaatjes dienden vaak een religieus, opvoedkundig 
doel, zoals deze uit een reeks getiteld ‘Kruistochters’.
[Archief Eucharistisch Catechistenwerk: 39]
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte Jan Van Schoor als 
brancardier een reeks glasplaatjes over het leven aan het 
IJzerfront, waarmee hij na de oorlog het land rondreisde. 
[Verzameling Jan Van Schoor: 12]

was de kijker zodanig warm te maken voor 
het missiewerk dat die een financiële bijdrage 
wilde leveren of besloot zelf zijn of haar leven 
te wijden aan missionering. De structuur van 
dat soort missielezingen is grotendeels gelijk-
lopend: ze nemen de kijkers mee op een virtu-
ele reis die start in België, de lange boottocht 
naar de bestemming kort in beeld brengt en 
bij aankomst aan de hand van geselecteerde 
hoogtepunten een overzicht biedt van de 
voornaamste kenmerken en bezienswaar-
digheden. Als dusdanig kunnen ze ons veel 
bijbrengen over de koloniale blik op andere 
culturen en de constructie van het bijhorende 
beschavingsdiscours.

Een andere vorm van religieuze propa-
ganda, voor een strijd die dichter bij huis 
gevoerd moest worden, is de verzameling van 
53 anticommunistische lantaarnplaatjes uit 
het archief van Christine de Hemptinne (1895-
1984), actief binnen de Katholieke Actie en  
voorzitter van de Fédération Internationale 
des Jeunesses Féminines Catholiques.  
De reeks bestaat hoofdzakelijk uit zwart- 
witafbeeldingen die gereproduceerd werden 
uit boeken en het lijden van het volk in de 
Sovjet-Unie na de revolutie moesten illustre-
ren. De illustraties van onder meer hongers-
noden en het meedogenloze optreden van de 
Tsjeka, de bolsjewistische geheime dienst, 
moesten de communistische aspiraties van de 
Belgische arbeiders in de kiem smoren.

De meest interessante deelcollecties met 
het oog op het onderzoeksproject B-magic zijn 
die waarvan ook de begeleidende teksten bij de 
beelden bewaard bleven. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de lichtbeelden bij enkele van de 
uitgaven uit de ‘Collection Bijou’ van de beken- 
de katholieke uitgevers J. Tolra en E. Simonet 
bij de Librairie Saint-Joseph in Parijs. De 
boekjes uit de collectie bevatten verhalen die 
de geestelijke en morele opvoeding van de 
gemeenschap moeten stimuleren. Behalve de 
originele teksten van de producenten (circa 
1895-1903) zijn ook de lesnotities van de do-
centen van het Eucharistisch Catechistenwerk 
bewaard. Ze tonen aan hoe de verhalen als 
parabels werden gebruikt tijdens hun lessen.

Evenzeer tot de verbeelding spreken de 
lantaarnplaatjes met het opschrift ‘Lied der 
Bonden van het Heilig Hart’ uit het archief van 
de jezuïeten. De 103 beelden zijn propaganda-
foto’s over de burgeroorlog in Mexico tussen 
de antiklerikale regering onder leiding van 
president Plutarco Elías Calles (1924-1928) en 
de zogenoemde ‘cristeros’, katholieke rebel-
len. Dit conflict tussen kerk en staat vond ook 
in België veel weerklank. De reeks bevat een 
aantal expliciete beelden van executies van 
priesters en omgekomen martelaren. Helaas 
is de begeleidende tekst niet bewaard. Bijzon-
der is dat sommige foto’s zorgvuldig werden 
ingekleurd om de emoties van het publiek nog 
meer aan te wakkeren. In België werden ze im-
mers ingezet in de strijd tegen de toenemende 
secularisering van de samenleving.

Het zwaartepunt van de collectie in KADOC  
ligt bij lantaarnplaatjes die als propaganda 
voor missiewerk werden ingezet. Een boei-
end voorbeeld daarvan is de verzameling 
van 152 illustraties over India uit datzelfde 
archief van de jezuïeten. Uit de etiketten op 
de glasplaatjes valt af te leiden dat de reeks 
aan Franstalige en aan Engelstalige toeschou-
wers werd vertoond. Zowel de (hoofdzakelijk 
fotografische) afbeeldingen als de bijschriften 
verwijzen naar opvattingen over India die de 
spreker aan het publiek wou overbrengen. 
Het doel van de lezingen met lichtbeelden 
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van paratekst die aanwijzingen bieden met 
betrekking tot de culturele biografie van deze 
gebruiksvoorwerpen.

In brede zin kan het onderzoek naar het 
gebruik van de projectielantaarn en naar de 
bijhorende lantaarnplaatjes ons meer leren 
over de spektakelcultuur in het verleden en 
over de manier waarop wetenschappelijke 
kennis, maar ook propaganda vanaf de twee-
de helft van de negentiende eeuw op een meer 
visuele manier werden verspreid. De aard en 
de omvang van de collectie lantaarnplaatjes 
in KADOC laten ons toe een beter zicht te 
krijgen op hoe de bijhorende narratieven 
op tekstueel maar vooral op visueel niveau 
werden opgebouwd, wat de geldende visuele 
conventies waren en welke thema’s populair 
waren in het katholieke België van de late 
negentiende en vroege twintigste eeuw.  
Het zijn getuigen van de Europese visie op de 
koloniën en op andere culturen, maar ook 
van de zelfconstructie van de organisaties of 
personen die de beelden vervaardigden en 
gebruikten. Op die manier werpen ze ook een 
licht op hoe stereotypes gevormd en verspreid 
werden. Onderzoek naar de rol van lantaarn-
plaatjes in het historische medialandschap 
kan bovendien meer inzicht opleveren over 
internationale distributienetwerken van beel-
den, ideeën en kennis.

www.uantwerpen.be/en/projects/b-magic

Een moeilijke puzzel, een schat aan 
informatie
Deze korte voorstelling van enkele interes-
sante reeksen uit de collectie legt ook meteen 
de beperkingen van het materiaal bloot. Het 
grote probleem is meestal niet de staat van 
de lantaarnplaatjes. Als ze droog en donker 
opgeborgen zitten, blijven ze in de regel goed 
bewaard. Na de overdracht aan het archief 
werden de glasplaatjes bovendien verpakt in 
zuurvrije kartonnen dozen die een optimale 
bewaring moeten garanderen. Het grote 
struikelblok bij de analyse van dit bron-
nenmateriaal is het gebrek aan contextuele 
informatie. Bijna zonder uitzondering zijn de 
lantaarnplaatjes uit de collectie geproduceerd 
voor gebruik tijdens lezingen of lessen. Daar-
toe werden de beelden door de spreker in een 
specifieke volgorde geordend, die de logica 
en opbouw van zijn of haar betoog volgde. 
Met andere woorden, tijdens de voordracht 
of les praatte de presentator of lesgever de 
beelden aan elkaar, waarbij hij of zij deze 
een specifieke betekenis toeschreef. Helaas 
zijn er amper lesnotities of uitgeschreven 
lezingen bewaard die ons een inzicht kunnen 
bieden in de manier waarop bepaalde beelden 
en sequenties van beelden werden gebruikt. 
Zelfs de volgorde waarin toeschouwers de 
lantaarnplaatjes te zien kregen, is vaak on-
duidelijk. Toen ze na jaren dienst definitief in 
kasten of op zolders werden opgeborgen, was 
het vaak belangrijker om de beelden zo com-
pact mogelijk te verpakken dan om de volg-
orde te respecteren waarin ze door de laatste 
spreker gebruikt waren. Vroege pogingen tot 
archivering gebeurden bovendien regelmatig 
eerder op basis van de thematische inhoud 
van individuele slides dan op basis van door 
sprekers samengestelde reeksen. Gelukkig is 
zo’n 80 procent van de lantaarnplaatjes in de 
collectie voorzien van handgeschreven be-
schrijvingen van het onderwerp van het beeld 
of de reeks waartoe het behoorde, van num-
mering, zelfklevende etiketten van produ-
centen of distributeurs of van andere vormen 

Lantaarnplaatje uit een reeks over de burgeroorlog in Mexico.
[Beeldarchief Jezuïeten – Belgische en Vlaamse provincie: 4020]

http://www.uantwerpen.be/en/projects/b-magic
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De minderbroeders konden hun teleurstelling niet verbergen toen 
ze ergens in de jaren 1970 een noveen, een negendaagse gebedsreeks, 
aankondigden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts in de kapel van 
hun Leuvense klooster. Ze stelden vast dat het heiligdom vroeger het 
meest bekende van Leuven en omstreken was geweest, maar dat de 
godvrucht tot Maria er sterk op was achteruitgegaan. Het hoefde dan 
ook niet te verbazen dat zij ‘haar weldoende moederlijke bezorgdheid’ 
niet meer zo overvloedig deed gelden. De mariale ‘barmhartigheid in 
al onze noden van ziekte en koortsige onrust’ zou zich alleen opnieuw 
laten voelen als gelovigen de weg naar de kapel terugvonden. Het verle-
den gold daarbij als voorbeeld, het heden was hopelijk alleen maar een 
ongemakkelijk intermezzo.

KOORTSIGE ONRUST
ZIEKTE EN GENEZING IN DE KAPEL 
VAN ONZE-LIEVE-VROUW TER KOORTS 
IN LEUVEN

ROELAND HERMANS

Roeland Hermans is historicus en 
medewerker van KADOC-KU Leuven. 
Over de geschiedenis van de kapel 
en het klooster waar KADOC is 
gehuisvest, schreef hij Koorts op 
het Vleminckxveld (2015) dat u kunt 
raadplegen op de KADOC-website.
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Ex voto van een gelovige voor 
een verkregen gunst, afkomstig 
uit de kapel van Onze-Lieve- 
Vrouw ter Koorts (1908). Vanaf 
de eerste helft van de zestien-
de eeuw vereerden gelovigen 
het Onze-Lieve-Vrouwbeeld bij  
ziekte, in het bijzonder bij koorts.
[Beeldarchief Minderbroeders –  
Vlaamse provincie Sint-Jozef: 
2827]

De geschiedenis waarop de paters alludeer-
den, was inderdaad groots geweest en reikte 
bovendien verder dan hun eigen aanwezig-
heid in de kapel. In zijn Brabantia Mariana 
tripartitia (1632), over de Mariadevotie in 
Brabant, beschrijft de norbertijn Augustinus 
Wichmans (1596-1661) hoe rond 1535 de lokale  
verering van een houten piëtabeeld uitgroeide 
tot een waar bedevaartsoord. Een vrome 
vrouw uit de buurt had het beeld naar aanlei-
ding van een mariale hoogdag op een altaar 
voor haar deur geplaatst. ’s Nachts probeer-
den studenten de piëta van het altaar af te ha-
len, maar ze bleef �als een blok graniet� staan. 
Uitzonderlijk waren zulke mirakels niet. 
Talrijk zijn de verhalen van ‘ketters’ die tever-
geefs een Mariabeeld trachtten stuk te slaan 
of te stelen. In de zestiende eeuw, wanneer de 
hegemonie van de katholieke kerk onder druk 
stond en ze met de Contrareformatie in het 
verweer ging, kregen dergelijke uitingen van 
goddelijke ‘onverzettelijkheid’ natuurlijk een 
extra betekenis.

In andere legenden koos Onze-Lieve-
Vrouw de kant van de noodlijdenden, door 
bijvoorbeeld een bron te laten ontspringen of 
zieken te genezen. Dat ‘troostende’ karakter 
komt in het Leuvense oorsprongsverhaal niet 
aan bod, maar is wel aanwezig in de verdere 
geschiedenis. Wichmans beschrijft hoe in 
zijn eigen tijd gelovigen in groten getale, zo-
wel van binnen als van buiten de stad, de ka-
pel bezoeken waarin het beeld intussen staat 
opgesteld. Die bedevaartgangers kwamen 
almaar vaker uit dankbaarheid voor of hoop 
op genezing. Het aanroepen van heiligen bij 
ziekte was een wijdverspreid gebruik.  

Veel zieken richtten zich in eerste instantie of 
zelfs exclusief tot een heilige en raadpleegden 
geen arts. Dat had met geloof te maken, maar 
ook met de beperkingen van de geneeskunde 
en met sociale en financiële drempels. Zieken 
die hun toevlucht zochten bij een zogenaam-
de geneesheilige, gingen bij voorkeur op bede-
vaart naar een plaats waar een mirakel had 
plaatsgevonden of relikwieën van de heilige 
werden bewaard. Een lokale heiligenverering 
kon op die manier uitgroeien tot een bede-
vaartsplaats met een verreikende renommee. 
Afhankelijk van de kwaal aanbad de gelovige 
een specifieke heilige, al waren doorgaans 
meerdere heiligen ‘aanspreekbaar’. Dat was 
ook het geval bij koorts, die niet als een symp-
toom maar als een zelfstandige ziekte werd 
gezien en in allerlei varianten dodelijk kon 
huishouden. Onze-Lieve-Vrouw was echter 
zonder meer de belangrijkste geneesheilige 
bij koortsziekten, getuige de vele koortskapel-
letjes die aan haar gewijd zijn. In Leuven was 
dat niet anders en zeker vanaf de zeventiende 
eeuw kreeg het beeld de benaming Onze-
Lieve-Vrouw ter Koorts.

De grenzen van het (gezonde) leven

Het oudst bewaarde verzoek is een smeek-
bede op papier die een gelovige op 26 mei 1741 
in een holte van het devotiebeeld stopte. De 
schrijver wenste verlost te worden van een 
‘benauwd gevoel in de borststreek’. Meer dan 
honderd jaar zou het papiertje er zitten, tot 
een minderbroeder het in de zomer van 1877 
ontdekte. De paters hadden zes jaar eerder de 
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ziekte de jongen zwaar had getroffen:  
‘De handen en armen waren geheel omge-
draaid en lam. Geheel het schepsel was in 
eenen buitengewoonen ellendigen staat.’ Met 
een bidprentje van Onze-Lieve-Vrouw en de 
hoop op herstel keerden ze naar huis. Na de 
noveen bezochten moeder en kind opnieuw 
de kapel. De jongen ‘zoo frisch en gezond als 
of het nooit was ziek geweest’.

De grenzen van de geneeskunde

Af en toe duikt in de bewaarde verhalen een 
dokter op. Als ‘buitenstaander’ in de miracu-
leuze genezing kon hij een versterkende rol 
vervullen in de aantrekkingskracht voor zij 
die erin geloofden. De meest passieve positie 
nam hij in als de zieke, nadat de ‘klassieke’ 
behandeling niet aansloeg, zich alsnog met 
goed gevolg tot Onze-Lieve-Vrouw wendde.  
De bijdrage van de geneeskunde aan de repu-
tatie van het mirakel lag dan in haar falen.  
In een brief maakte een priester uit Waver 
de minderbroeders deelgenoot van de spec-
taculaire genezing van een eenenzestigjarige 
vrouw door tussenkomst van Onze-Lieve-
Vrouw ter Koorts. De vrouw was na een 
uitputtend ziekbed van zestien maanden 
door de dokters nochtans als ongeneeslijk 
bestempeld. Iets soortgelijks overkwam de 
zoon van Catharina Daman, die in 1850 bij 
een onfortuinlijke val van een dak meerdere 
ribben brak. ‘De doktoor wanhoopte hem te 
redden.’ Catharina bezocht herhaaldelijk de 
kapel, schonk een gouden ketting en smeekte 
‘de Troosteresse der bedrukten’ om het her-
stel van haar zoon. En zo geschiedde.

Ook Franciscus Selfslag uit Herent was 
door de dokter opgegeven nadat hij in 1878 
een besmettelijke ziekte had opgelopen 
‘waarvan er vele op het dorp gestorven zijn en 
nog niet eenen genezen is’. De dokter raadde 
Franciscus’ echtgenote aan haar man te laten 
bedienen en schikkingen te treffen voor het 
testament, maar zij bracht een bezoek aan de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts.  

kapel gekocht en waren begonnen met  
de bouw van een aangrenzend klooster.  
De aankoop betrof trouwens niet de kapel 
die Wichmans had gezien. Als antwoord op 
de groeiende devotie was tussen 1641 en 1705 
een nieuwe, ruime kapel opgetrokken. Met 
de komst van de minderbroeders kregen ook 
hun ‘eigen’ heiligen, Sint-Franciscus en Sint-
Antonius van Padua, een plaats in het bede-
vaartsoord, maar dat veranderde weinig aan 
de eeuwenoude mariale verering. Integendeel 
zelfs, de hernieuwde Mariadevotie in de ne-
gentiende eeuw, waarbij volksvroomheid en 
kerkelijke initiatieven op elkaar inhaakten, 
werd door de franciscaanse beweging mee 
aangevuurd. Uit geloof én wanhoop bezoch-
ten gelovigen nog steeds de kapel, waar ze 
ex voto’s achterlieten. Ze richtten zich ook 
regelmatig schriftelijk tot de minderbroeders 
met het verzoek, ondersteund met een gel-
delijke gift, om een mis of een noveen op te 
dragen aan Onze-Lieve-Vrouw. Op die manier 
bevonden de paters zich als behoeder van het 
beeld en de bedevaartskapel meer en meer 
in een bemiddelende positie. Zieken die niet 
in staat waren naar de kapel te komen of te 
ver woonden, vroegen hen bovendien een 
‘prentje’ of medaillon van Onze-Lieve-Vrouw 
op te sturen, waaraan genezingskracht werd 
toegeschreven, net zoals bij een relikwie.

Het oude mirakelboek dat Wichmans nog 
had geraadpleegd, bleek niet bewaard toen de 
paters de kapel kochten. Ze tekenden intus-
sen wel de eigentijdse genezingsverhalen op, 
zoals onder meer in 1882 van Maria Marteau 
uit het nabijgelegen Bierbeek. Door hevige 
koorts dreigde zij het leven te laten. Ze her-
stelde echter na een noveen en deelde stellig 
mee overtuigd te zijn van de voorspraak van 
Onze-Lieve-Vrouw. Gelovigen vonden trou-
wens niet alleen voor koortsziekten de weg 
naar de kapel, zoals al bleek uit de smeekbede 
van 1741. Opzienbarend was de genezing van 
de aan een zenuwziekte lijdende tienjarige 
zoon van mevrouw Devos uit Heverlee. In juli 
1882 kwamen ze beiden naar de kapel om een 
noveen te vragen. Een pater stelde vast dat de 
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daarbuiten en dus in het domein van het 
bovennatuurlijke te plaatsen. Daarmee was 
ze natuurlijk nog geen door de kerk erkend 
mirakel en daartoe werden bovendien nooit 
stappen ondernomen, maar het maatschap-
pelijke aanzien van de dokter droeg wel bij tot 
de zeggingskracht van de gebeurtenis.

Enkele dagen later kon de dokter, nadat hij 
zijn verwondering had weggeslikt, niet anders 
dan spreken van een mirakel. Niet de tekort-
komingen of het falen van de geneeskunde 
staan hier centraal, maar net het vermogen 
om bij monde van haar beoefenaars een won-
derlijke genezing te beoordelen. Als man van 
de wetenschap had de dokter in de ogen van 
de gelovigen de autoriteit om de grenzen van 
de geneeskunde aan te wijzen en de genezing 

Communieprentje van Paul De 
Marré, die door de tussen-
komst van Onze-Lieve-Vrouw 
ter Koorts genas. Begin januari 
1908 had de jongen te maken 
gekregen met ‘eenen nieuwen 
aanval van klimmende koorts’. 
Na twee novenen verdween 
de koorts en was het gevaar 
geweken. 
[Archief Minderbroeders – 
Vlaamse provincie Sint-Jozef: 
3508]
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kunde. Die kritiek kristalliseerde zich uit in 
een geanimeerde discussie in de lokale pers 
die verliep langs strakke ideologische lijnen. 
De aanleiding was de plechtige kroning van 
het beeld op 16 juni 1907. Sinds het midden 
van de negentiende eeuw waren in België niet 
minder dan zeventien Onze-Lieve-Vrouw-
beelden gekroond, waaronder die van Halle, 
Scherpenheuvel en Tongeren. De kroningen, 
die vaak de pauselijke goedkeuring genoten, 
waren een typevoorbeeld van de door de ker-
kelijke hiërarchie opgezette initiatieven ter 
bevordering van de mariale devotie.

In aanloop naar de kroning in Leuven 
bracht het organiserende comité, onder wie 
de minderbroeders, verschillende brochures 
uit. Daarin werd niet alleen de oorsprong 

Zicht op de processie in de Naamsestraat ter hoogte van de 
Sint-Michielskerk naar aanleiding van de kroning van het beeld 
in 1907. Het kroningsfeest vormde de aanleiding voor een 
geanimeerd debat in de lokale pers.
[Beeldarchief Minderbroeders – Vlaamse provincie Sint-Jozef: 
124]

De grenzen van de devotie

Geen van de genezingen die werden toe-
geschreven aan de tussenkomt van Onze-
Lieve-Vrouw ter Koorts in Leuven, is ooit 
voorwerp geweest van een uitgebreid medisch 
onderzoek of een debat in wetenschappelijke 
middens, zoals dat het wel het geval was voor 
andere bedevaartsoorden. Toch werden de 
gebeurtenissen in de kapel net bekritiseerd 
vanuit hun gespannen relatie tot de genees-
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van het bedevaartsoord verhaald, ook enkele 
van de reeds aangehaalde genezingsverhalen 
gaven glans aan de eeuwenoude geschiedenis 
en legitimeerden in de ogen van de opstel-
lers de op stapel staande feestelijkheden. 
Met gespeelde verwondering reageerde De 
Volkswil, het blad van de Leuvense socialisten, 
op de publicaties: ‘Wij wisten niet dat er in 
onze [stad] eene L.-V. woonde om de koorts 
te genezen, werk dat de geneesheeren de pre-
tentie hebben te kunnen doen.’ De auteur had 
naar eigen zeggen nooit een van die weldaden 
mogen ervaren, sprak van bijgeloof en vond 
dat het aan dokters was om ‘te bevestigen of 
een steenen beeld de geneeskunde machtig 
is’. Voor het Franstalige Le Libéral fungeerden 
het artsendiploma en de daarbij horende 
wetenschappelijke kennis en vaardigheden 
als afscherming tegen alternatieve aanspra-
ken. Om zijn punt te maken verleende het 
blad ‘Marie’ zelf het woord: ‘Ik heb nooit wie 
dan ook genezen van welke koorts dan ook om 
de eenvoudige reden dat ik geen geneeskunde 
heb gestudeerd. Ik bezit geen enkel diploma 
en heb geen cursus geneeskunde gevolgd, niet 
in Bethlehem, niet in Leuven, niet elders.’

In de weken na de kroning vergleed de dis- 
cussie naar onder meer het aantal aanwezigen  
tijdens de plechtigheid en de esthetiek van 
de religieuze en historische optocht, die aan-
sluitend door de versierde straten van de stad 
was getrokken. Opnieuw was het Le Libéral 
die fel uithaalde, en de katholieke pers had 
vele kolommen nodig om te reageren. Volgens 
het weekblad De Demokraat was het liberale 
blad bevangen door een ‘blauwe koorts’ en be-
smette het al het schone en edele. Misschien 
kon het van de kwaal verlost raken door Onze-
Lieve-Vrouw ter Koorts te bezoeken, voegde 
de auteur er met een knipoog aan toe.

Maar zou dat de koorts echt hebben doen 
dalen? Ook De Vrijheid, eveneens van liberale 
signatuur, formuleerde scherpe bedenkingen 
bij de uitwerking van de kroningsfeesten en 
stelde met één vraag zelfs de hele manifesta-
tie in vraag: als het beeld dan toch miraculeus 
is, ‘waarom heeft men dan het Liefvrouwken 
zoolang belet hare mirakuleuzigheid op een 
groot aantal menschen uit te werken’? In de 
aankondiging van een nieuwe noveen gaven 
de minderbroeders zo’n zeventig jaar later 
daarop hun antwoord.

RESTAURATIE VAN DE KAPEL

In de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts, die beschermd 
is als monument, en enkele aanpalende ruimtes worden 
momenteel renovatie- en restauratiewerken uitgevoerd. Dat 
is mogelijk dankzij de financiële steun van het Ast Fonteyne 
Genootschap, vertegenwoordigd door zijn voorzitter dr. Lucien 
De Cock, de KU Leuven en de Vlaamse overheid. Het meest in het 
oog springend tot nu toe zijn de vier nieuw geplaatste glas-in-
loodramen. Die zijn gemaakt volgens een historisch patroon 
en vervangen de erg donkere ramen met figuratieve voorstel-
lingen van omstreeks 1950. Voor het eerst sinds lange tijd krijgt 
het interieur van de kapel opnieuw een mooi en helder licht en 
komt de bijzondere architecturale opstand weer tot zijn recht. 
Naar aanleiding van de werken gaan we ook in de volgende 
nummers van Koorts in op de geschiedenis van de kapel en het 
klooster van de minderbroeders. De renovatie en restauratie 
zelf komen later eveneens aan bod. Intussen kunt u de werken 
volgen via onze e-nieuwsbrief, website en Facebookpagina.
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de kerk, wat men er ook van gemaakt 
heeft.

Bepaalde opvattingen van de 
katholieke kerk lijken mij volledig voorbij-
gestreefd, zoals het verplichte celibaat 
voor priesters, behalve voor abdijen. 
Ikzelf ben voorstander van het vrijwillige 
celibaat. Daarnaast is het hoog tijd dat er 
meer aandacht komt voor gendergelijk-
heid binnen de kerk, met onder meer het 
volwaardig vrouwelijk priesterschap. En 
ten slotte moet de kerk haar opvatting 
herzien over het respect voor het men-
selijke leven. In regio’s waar de fertiliteit 
zeer hoog is, moet er meer aandacht zijn 
voor waardig leven en dus voor familiale 
planning. Want naast respect voor het 
leven heeft respect voor de levenswaar-
digheid evenveel belang.

Hoe ziet u de positie van het chris-
telijk geloof en de katholieke kerk in 
Vlaanderen vandaag?
Vlaanderen is de meest geseculari-
seerde regio in Europa geworden, denk 
ik. Om die reden leef ik hier ook niet zo 
graag meer. Daarnaast zijn we ook veel 
verzuurder geworden. De christenen 
in Vlaanderen leven in de catacomben. 
Ik denk dat dat gezond is, want de kerk 
heeft te lang een meerderheids- en 

Réginald Moreels (°1949) is chirurg en 
een van de oprichters van de Belgische 
afdeling van Artsen Zonder Grenzen, 
waarvan hij ook acht jaar voorzitter 
was. Tussen 1995 tot 1999 was hij 
staatssecretaris en minister van 
Ontwikkelingssamenwerking voor de 
CVP. In het voorjaar van 2020 was hij 
te zien in de reeks Topdokters (VIER). 
Hij droeg zijn politieke archief over aan 
KADOC.

Wat betekent religie voor u vandaag 
in uw leven?
Van thuis uit heb ik een sterk dogmatisch 
geloof meegekregen. Nadien volgde een 
sfeer van revolte, van mei ’68. Alles werd 
in vraag gesteld, op het socratische af. 
Ik ben nooit atheïst geweest, maar ik 
heb wel een agnostische periode gekend. 
Later heb ik het geloof teruggevonden, 
maar veel meer in de vorm van een 
rijpend geloof. Dat sluit naïeve verwonde-
ring over bijvoorbeeld de schoonheid van 
een tekst of van een gregoriaans gezang 
niet uit.

Voor mij bestaat geloof niet zonder 
twijfel en wanneer je twijfelt moet je een 
ankerpunt hebben, zo niet verval je in 
chaotische twijfel. Dat ankerpunt kan je 
vinden in een religie, in het instituut van 

machtspositie gehad. Maar het is ook 
frustrerend, want ik vind in die catacom-
ben niet altijd geestesgenoten. Er zitten 
ook fundamentalisten en pilaarbijters bij, 
mensen zonder spirituele intelligentie, 
zonder zoektocht naar zingeving.

Ik blijf onrustig, zolang ik leef. Omdat 
ik getuige ben van de ongelofelijke kloof 
tussen de mensen die het goed hebben 
en zij die het niet goed hebben. Dan kan 
ik niet anders dan revolteren. Tegen het 
groepsdenken. En tegen allerlei regeltjes 
die de overheid ons oplegt.

Welk bijzonder erfgoedobject koes-
tert u?
Ik ben gehecht aan een fotokader van 
een zwart kind dat water drinkt uit een 
te grote beker, bijna een consecratieta-
fereel. Achteraan staan een honderdtal 
handtekeningen van collega’s en me-
dewerkers van Artsen Zonder Grenzen 
België. De fotokader heb ik als geschenk 
gekregen toen ik daar in 1994 als voor- 
zitter vertrokken ben. Daarnaast ben ik 
heel gehecht aan de Franse impressio-
nisten. Omdat ik van hen geen schilderij 
thuis heb, mis ik geen enkele tentoon-
stelling in Parijs. Ik hou van hen omdat 
ze revolutionairen waren in de schilder-
kunst. Ze hebben het leven geschilderd, 

RÉGINALD MOREELS 
‘IK BLIJF ONRUSTIG, 
ZOLANG IK LEEF’

STEVEN VAN HECKE
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Te veel mensen leggen alleen de nadruk 
op rationaliteit of emotionaliteit, maar 
ons brein werkt eigenlijk als een driepik-
kel.

Daarnaast lees ik ook veel Franse 
filosofen, zoals Luc Ferry. Zijn L’homme-
Dieu ou le sens de la vie (1996) over 
‘l’humanisation du divin’ en ‘la divinisation 
de l’humain’ heeft veel invloed op mij 
gehad. Ik lees ook graag personalisten, 
zoals Roger Burggraeve over Emmanuel 
Levinas. Ik ben ook jarenlang geabon-
neerd geweest op het personalistische 
tijdschrift Esprit. Voor mij is het ook 
meer dan alleen maar lezen. Ik probeer 
door en door personalistisch te leven. Ik 
vat dat als volgt samen: de mens wordt 
meer mens in relatie met de ander en 
het Ander. Voor mij is dit een revolutio-
naire filosofie. Sinds Plato en Aristoteles 
en zelfs de pre-Griekse wijsgeren is alles 
vertrokken vanuit het ik: ik die naar een 
ideaal moet streven, ik die kritisch moet 
zijn, enzovoort. Levinas breekt daarmee. 
Door het gelaat van de ander, de ontmoe-
ting, de blik, wordt iemand zichzelf. Het ik 
is niets, maar wordt iets. Mens worden 
in relatie met de ander is volgens mij de 
mooiste filosofie en politieke theorie die 
men zich kan inbeelden. Ik vind het heel 

en het leven is niet statisch. Het leven is 
een indruk. Een zekere wazigheid in de 
voorstelling van het leven is voor mij een 
feitelijke beschrijving van het leven zelf. 
Tot slot heb ik altijd mijn stethoscoop 
bij, die nog dateert van mijn studies. Ik 
gebruik die nog in mijn werk als arts.

Bent u een goed archivaris?
Ik ben niet van het chaotische type, ik 
probeer alles goed te organiseren. Ik 
klasseer al mijn boeken per thema. Toch 
deze die gelezen zijn. Van de ongelezen 
boeken leg ik een stapel aan. Zo weet ik 
dat ik altijd iets te lezen heb.

Is er een boek in uw leven dat een 
bijzondere indruk op u heeft ge-
maakt?
Ja, het boek Spiritual Intelligence: The 
Ultimate Intelligence (1999) van Danah 
Zohar en Ian Marshall. Ik heb het toevallig 
in een boekstalletje in Amsterdam ge-
vonden. Het heeft mij erg getroffen, ook 
omdat ik nadien op basis van die lectuur 
een eigen invulling aan spiritualiteit 
heb kunnen geven. Volgens de auteurs 
bestaan er niet één of twee vormen van 
intelligentie maar drie: rationale, emotio-
nele én spirituele intelligentie.  

spijtig dat zo weinig politici binnen CD&V 
het personalisme kennen. Waarvoor 
moet er nog een christendemocratie 
bestaan? Toch om het personalisme in 
politieke standpunten om te zetten? 
Zowel in het onderwijs en de zorg, als in 
de economie.

Welke titel zou uw biografie moeten 
dragen?
Een biografie? Dat lijkt me niet wenselijk. 
Maar als ik dan toch een titel moet 
kiezen: Chirurg zonder grenzen. En 
‘zonder grenzen’ bedoel ik niet alleen 
geografisch. Ook in het denken. Ze mogen 
het op mijn urne zetten.

Ik denk wel aan de dood. Daarover 
nadenken maakt mij niet gelukkig.  
Ik ben niet iemand die daarin berust.  
Ik voel mij ook nog niet rijp om te zeggen: 
het is genoeg geweest. Ik heb ook nog 
geen testament opgetekend. We zullen 
wel zien.

Hoe wilt u herinnerd worden?
Die vraag wordt mij nu voor de eerste 
keer in mijn leven gesteld. Ik zou herin-
nerd willen worden als een eerlijke rebel 
of een chirurg zonder grenzen. Ik hecht 
enorm belang aan eerlijkheid, verant-
woordelijkheid, respect en rechtvaardig-
heid. Dat zijn voor mij de vier belangrijk-
ste waarden, belangrijker dan vrijheid.

Ik heb getracht de sector van de 
ontwikkelingssamenwerking te her-
vormen. Sinds 1999 zijn er geen grote 
schandalen meer geweest. Dat is toch 
het grootste bewijs dat de zogenaamde 
wet-Moreels heeft gewerkt. Dat ik de 
fundamenten heb gelegd voor het beleid 
dat vandaag wordt gevoerd, geef mij een 
zekere voldoening.

Steven Van Hecke is hoofddocent  
Europese en vergelijkende politiek aan  
de KU Leuven en voorzitter van  
KADOC-KU Leuven. 

Réginald Moreels als staatssecretaris in de Kamer.
[Verzameling foto’s Het Volk: 999 / © Patrick De Kuysscher]
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In Vlaanderen en Brussel vind je 22 erfgoedcellen verspreid over 
kunststeden, stedelijke en landelijke regio’s. Dat het driekoningen- en 
nieuwjaarkezoetezingen weer meer aandacht krijgt in de Antwerpse 
Kempen en steeds meer lokale erfgoedcollecties online te vinden zijn, 
is mee te danken aan de erfgoedcellen. Een erfgoedcel spant zich op 
diverse manieren in voor het cultureel erfgoed in een stad of regio. Erf-
goedcellen hebben een vergelijkbare werking, maar zijn altijd lokaal 
verankerd en hebben dus ook elk een eigen karakter. Ze zijn ingebed 
in lokale besturen, werken nauw samen met lokale erfgoedorganisa-
ties en spelen in op de noden van het cultureel erfgoed en de culturele 
erfgoedgemeenschappen in de eigen streek. De erfgoedcel k.ERF is 
een intergemeentelijke samenwerking tussen zeven gemeentes in het 
oostelijke deel van de Antwerpse Kempen: Balen, Dessel, Geel, Laakdal, 
Meerhout, Mol en Retie. Naast de lokale besturen is de Vlaamse over-
heid een belangrijke partner. Dit partnerschap ligt vast in een cultu-
reel-erfgoedconvenant waarmee alle partners zich ertoe verbinden om 
samen werk te maken van het behoud, het beheer, de inventarisatie, de 
borging en de bekendmaking van het lokale erfgoed en dit in samen-
werking met andere erfgoedorganisaties. k.ERF is de erfgoedwerking 
van zeven gemeentes, het is een partnerschap met de Vlaamse over-
heid én het is een erfgoedveld in de Kempen dat nauw samenwerkt. De 
erfgoedcel spint, knoopt en weeft dit alles tot een (h)echt netwerk dat 
erfgoeduitdagingen in een regio samen opvangt. 

VERANKERD EN 
ALTIJD IN BEWEGING
DE WERKING VAN ERFGOEDCEL K.ERF

JANNA LEFEVERE

Janna Lefevere, germaniste en  
antropologe, werkte voor Chiro-
jeugd Vlaanderen vzw en is nu  
coördinator van k.ERF.
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de k.ERF-werking een intergemeentelijke 
opdracht. Ze zetten hun kennis en expertise 
niet enkel binnen hun eigen gemeente en 
organisatie in, maar ondersteunen samen 
met de erfgoedcel het erfgoedveld door bij-
voorbeeld vormingen over behoud en beheer 
te organiseren, advies op maat te geven en 
groepsaankopen van zuurvrij materiaal op 
touw te zetten. 

Een ander kenmerk van onze regio is de 
grote aanwezigheid van immaterieel cultureel 
erfgoed en actieve gemeenschappen die dit 
erfgoed met fierheid uitdragen, bijvoorbeeld 
de Molse lichtstoeten en het bedel- en straat-
zingen op bepaalde feestdagen. Om onze 
vrijwilligers, erfgoedprofessionals, traditie-
dragers, vakmensen en collectiebeheerders 

Het k.ERF-ecosysteem

Om de uitdagingen en noden op het vlak van 
erfgoed te kennen, sta je als erfgoedcelmede-
werker met beide voeten in je erfgoedveld 
en verken je voortdurend het bredere maat-
schappelijk landschap. Het erfgoedveld is 
in elke regio anders. Kenmerkend voor onze 
Kempense regio zijn de vele organisaties die 
volledig draaien op enthousiaste en deskun-
dige vrijwilligers, vaak actief in heemkringen 
die de lokale archief- en documentatiecentra 
beheren. Ook verschillende museale col-
lecties, al dan niet in privébezit, worden 
gemanaged en ontsloten door vrijwillige me-
dewerkers. Het aantal erfgoedprofessionals 
is eerder beperkt: er zijn twee lokaal erkende 
musea, het Jakob Smitsmuseum in Mol en het 
Gasthuismuseum in Geel, twee professioneel 
ondersteunde archief- en erfgoeddiensten en 
één intergemeentelijke archivaris. Deze pro-
fessionele musea en archieven hebben binnen 

De driekoningen van Chiro Mol-Rauw poseren bij een verkeers-
bord dat helemaal in de stijl van het project ‘Zing Ze’ werd ont-
worpen.
[Woestijnpaleis Rauw]
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en waardering van hun collectie. Vooral lokale 
kerkbesturen maken gebruik van dit aanbod. 
Onze medewerker religieus erfgoed begeleidt 
deze trajecten van a tot z en schakelt waar 
nodig de hulp in van andere experts. Deze 
trajecten zijn heel intensief, maar erg waar-
devol. Verschillende vrijwilligers uit de regio 
engageren zich om in één of zelfs meerdere 
kerken te helpen bij het fotograferen, aan-
vullen van de databank, op zoek gaan naar 
extra informatie en (her)verpakken van col-
lectiestukken. De zorgvuldige omgang met 
deze collecties werkt verbindend en soms 
zelfs therapeutisch, zeker wanneer collecties 
op termijn het kerkgebouw moeten verlaten 
door parochiefusies en de herbestemming 
van de kerk. Deze coachende aanpak wil 
k.ERF de volgende jaren verder uitwerken en 
ruimer inzetten, ook bij andere collecties.

Opvallend is dat in onze regio verschil-
lende middelbare scholen uit het katho-
lieke net een erfgoedwerking hebben. In het 
TISP uit Mol en Sint Jozef in Geel is er een 
archiefwerkgroep met gemotiveerde (oud)-
leerkrachten die het schoolarchief beheert en 

te versterken en te helpen in hun erfgoedwer-
king zet k.ERF sterk in op lerende en onder-
nemende netwerken. Er is maandelijks over-
leg met de erfgoed- en cultuurprofessionals 
uit onze regio, we organiseren driemaande-
lijks een bijeenkomst met heemkringen en er 
is een regionaal museumoverleg. We beheren 
samen met ons erfgoedveld ook een uitleen-
netwerk voor scanapparatuur en tentoonstel-
lingsmaterialen. Voor specifieke noden of 
bepaalde projecten roepen we de hulp in van 
Vlaamse erfgoedorganisaties of -instellingen. 
Dat is zeker het geval bij de uitdagingen rond 
religieus erfgoed, waarvoor we regelmatig een 
beroep doen op de expertise van PARCUM, 
Monumentenwacht en KADOC.

Het religieuze erfgoedveld 
in de Kempen
Iedereen die in onze regio werk wil maken 
van duurzame, kwalitatieve en experimentele 
erfgoedpraktijken kan rekenen op de steun 
en diensten van k.ERF, zo ook beheerders van 
religieus erfgoed. Dat erfgoed draagt in onze 
regio een overwegend katholieke signatuur. 
Heel wat immaterieel erfgoed in onze zeven 
gemeentes vindt zijn oorsprong in religieuze 
tradities, zoals de wereldvermaarde Geelse 
gezinsverpleging, die voortvloeide uit de ver-
ering van Sint-Dimpna, of de talrijke dorps-
kermissen. Verschillende collecties ontston-
den door katholieke collectievormers, onder 
andere de 38 parochiecollecties in kerken en 
pastorijen, het archief en de indrukwekkende 
erfgoedbibliotheek van de abdij van Postel 
en deelcollecties van het Geelse Gasthuismu-
seum. Beheerders van minder zichtbaar en 
niet-katholiek religieus erfgoed vonden tot 
nu toe minder de weg naar onze dienst, een 
aandachtspunt waar we ons binnen k.ERF 
bewust van zijn. 

In 2019 startte k.ERF, net zoals sommige 
andere erfgoedcellen, met een traject waarbij 
we beheerders van religieus erfgoed op maat 
begeleiden bij de inventarisatie, beschrijving 

Sinds 2019 ondersteunt k.ERF lokale kerkbesturen bij de opmaak 
van de kerkinventaris. Daarvoor werden ook nieuwe vrijwilligers 
gezocht die helpen bij onder andere het innaaien van inventaris-
nummers, zoals hier in de Sint-Niklaaskerk van Dessel.
[k.ERF]
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erfgoedcollectie na. Einde 2017 contacteerde 
het MPI k.ERF met de vraag om het te onder-
steunen bij het beschrijven, waarderen, 
verpakken en tonen van die collectie, die 
bestaat uit archief, oude boeken, partituren, 
schilderijen, religieuze objecten, schoolkaar-
ten enzovoort. Op initiatief van de erfgoedcel 
werd een E-team opgericht, samengesteld uit 
enkele medewerkers van het MPI, de stadsar-
chivaris van Geel, de expert publiekswerking 
van k.ERF, de conservator van het Gasthuis-
museum en ook twee experts van KADOC. Dat 
team nam de collectie onder de loep en stelde 
samen met het MPI een actieplan op, waarbij 
duidelijke taken en rollen werden verdeeld. 
Het Geelse stadsarchief engageerde zich om 
te helpen bij de inventarisatie van het archief 
en geeft advies over de verpakking van de 
collectie. KADOC onderzocht de geschiedenis 
en de waarde van de religieuze stukken en 
bood aan om ook enkele grote archiefstukken 
te digitaliseren en digitaal te bewaren. Verder 
contacteerde KADOC andere instellingen en 
organisaties om te helpen bij de waardering 
van de collectiestukken. De volgende jaren 
zetten we het actieplan samen om in concrete 
realisaties.

Bij sommige projecten is het religieus erf-
goed expliciet aanwezig, maar bij vele andere 
is het een aspect van een veel ruimer project. 
Dat was het geval bij het sociaal-erfgoedpro-
ject ‘Schatten van Meerlaer’. Hiervoor werk-
ten we niet enkel samen met erfgoedorganisa-
ties, maar sloegen we ook de brug naar andere 
sectoren. In de Laakdalse deelgemeente 
Klein-Vorst, ook gekend als Meerlaar, bouwde 
de Leuvense familie Schollaert aan het einde 
van de negentiende eeuw een kasteel als bui-
tenverblijf. In de jaren 1950 kwamen het kas-
teel en bijhorend domein in handen van de 
familie Cruysberghs. Die richtte in het kasteel 
een horecazaak met feestzaalcomplex in en 
begon op het domein een camping. Met de 
inkomsten van beide activiteiten kon de fami-
lie het vervallen kasteel restaureren. Omdat 
heel wat campingbezoekers zich permanent 
op het domein vestigden, verloor het zijn 

bewaart. Het Sint-Jan-Berchmanscollege in 
Mol herbergt een groep die zich vastbijt in het 
onderzoek en de ontsluiting van het erfgoed 
van de Tweede Wereldoorlog in de streek. 
Het Medisch-Pedagogisch Instituut (MPI) 
van Oosterlo, een gehucht van Geel, koestert 
een indrukwekkende schoolcollectie en wil 
die graag beter gebruiken, presenteren en 
delen. Het Geelse Sint-Dimpnacollege, Sint 
Maria Geel en Rozenberg S.O. in Mol zetten 
dan weer sterk in op erfgoededucatie en pro-
jectwerking, waarbij leerlingen vooral buiten 
de schoolmuren erfgoed onderzoeken en 
beleven. Het enthousiasme voor erfgoed bij 
deze scholen is voor k.ERF de reden om deel 
te nemen aan het project en netwerk Slimerf-
goed, getrokken door Cultureel Erfgoed  
Annuntiaten Heverlee en KADOC. 

Het E-team lost het op

Ik haalde al aan dat we voor ons erfgoedzorg-
traject rond religieus erfgoed geregeld een 
beroep doen op andere experts. Vaak vinden 
we deskundigen binnen ons regionaal net-
werk, maar niet altijd. Bij complexe uitdagin-
gen stellen we een tijdelijk Erfgoedteam van 
zowel lokale als bovenlokale experts samen, 
een ‘E-team’, met een diversiteit aan talenten 
en kennis. Deze aanpak pasten we ook al toe 
op dossiers die te maken hebben met ‘religie, 
cultuur en samenleving’, het themaveld van 
KADOC. Ik geef twee voorbeelden.

Een eerste voorbeeld is de samenwerking 
die ontstond rond een vraag die k.ERF kreeg 
vanuit het hogergenoemde MPI van Oosterlo, 
een dienstverleningscentrum voor personen 
met een verstandelijke handicap. Het insti-
tuut heeft zijn wortels in een lagere school 
voor meisjes die in 1833 werd ingericht door 
de zusters franciscanessen. De school had een 
pensionaat voor burgermeisjes en een land-
bouwschool voor boerendochters. In 1984 
verlieten de zusters de instelling en lieten 
daarbij een rijke geschiedenis, een indruk-
wekkend historisch pand én een uitgebreide 

http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/
http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/
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bewoners van het kasteeldomein. De jongeren 
van Plateau en Jeugdhuis VONK organiseerden  
een workshop fotografie en maakten artistie-
ke foto’s van het verblijfspark en het kasteel 
vandaag. De verzamelde documentatie werd 
verwerkt in een reizende tentoonstelling en 
een magazine. 

Het project is voor k.ERF nog niet afge- 
rond. We willen de collectie verder beschrij- 
ven en ze een plek geven in het online  
erfgoedregistratie- en ontsluitingssysteem 
Erfgoedregister en Erfgoedplus, een tool  
die door de Vlaamse overheid wordt beheerd 
en die k.ERF vorig jaar in gebruik nam.  
Wanneer we zoveel tijd en energie in een  
digitaliseringsproject investeren, zoeken we 
één of meerdere locaties om de gedigitaliseer-

statuut van camping en werd het een residen-
tieel park. Veel van deze bewoners zijn sociaal 
kwetsbaar en hebben weinig contact met de 
dorpsgemeenschap van Klein-Vorst. 

De socioculturele vzw Wakkerdal wenste 
daar verandering in te brengen door de oude 
en nieuwe verhalen van de kasteel- en park-
bewoners te delen met de gemeenschap. Ook 
daarvoor werd een beroep gedaan op k.ERF. 
Het E-team voor dit project bestond uit de 
kasteelheer, Karel Cruysberghs, Vorming-
plus Kempen, vzw Wakkerdal, de artistieke 
jongerenwerking Plateau, k.ERF en enkele 
erfgoedvrijwilligers. Hun opdracht luidde: 
‘Ga op zoek naar de schatten van mensen, de 
schatten van Meerlaer, zowel vroeger als nu.’ 
Een Molse erfgoedvrijwilliger digitaliseerde 
de fotocollectie van het archief van Karel 
Cruysberghs. K.ERF riep de inwoners van 
de regio op om foto’s van hun familie- of ver-
enigingsfeest in het kasteel door ons te laten 
digitaliseren en beschrijven. Vormingplus 
Kempen interviewde en fotografeerde enkele  

Kasteel Meerlaer heeft niet enkel een rijke geschiedenis, maar 
herbergt ook een mooi archief dat zorgvuldig wordt beheerd 
door kasteeleigenaar Karel Cruysberghs. k.ERF digitaliseerde 
met behulp van een vrijwilliger een groot deel van de fotocol-
lectie.
[Collectie Karel Cruysberghs]
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Bij k.ERF streven we hierbij naar genereuze 
samenwerkingen waarin iedere partner, groot 
of klein, als vrijwilliger of als professional, elk 
vanuit de eigen sterktes en deskundigheid, 
de handen uit de mouwen steekt voor het 
cultureel erfgoed. Deze aanpak leidt tot zowel 
duurzame erfgoedwerkingen en netwerken als 
meer hybride maar leerrijke erfgoedexperi-
menten zoals het project ‘Schatten van Meer-
laer’. De combinatie van lokale verbondenheid 
met een experimentele, open blik is iets dat de 
erfgoedcellen kenmerkt, een eigenschap die 
we graag delen in onze samenwerkingen.

 
www.erfgoedcellen.be 
www.erfgoedcelkerf.be 
www.kempensekranten.be 
www.kempenseklaprozen.be 
www.archiefbankkempen.be 

de collectie onder te brengen en te delen met 
erfgoedpartners en onderzoekers. Eens deze 
collectie goed is beschreven, kunnen wij zo 
misschien een bijdrage leveren aan KADOC. 
Twee van de oprichters van de Belgische Boe-
renbond, de politici en oud-ministers Frans 
Schollaert en Joris Helleputte, waren immers 
ooit eigenaar van kasteel Meerlaer. In het 
erfgoedzorgproject van het MPI van Oosterlo 
vloeide al heel wat kennis van KADOC naar 
de Kempen, met het ‘Schatten van Meerlaer’-
project kunnen wij dan weer een bijdrage 
leveren aan de collectie van KADOC. 

Lokale verbondenheid, open blik

Als erfgoedcel hebben we een unieke positie 
binnen het Vlaamse erfgoedlandschap. We 
staan heel dicht bij het lokale culturele erf-
goed, maar bewegen ons ook in regionale en 
Vlaamse netwerken. We gaan aan de slag met 
de uitdagingen en ideeën die van onderuit 
groeien en kunnen die voeden met inspiratie 
en expertise uit onze bovenlokale netwerken. 
Samenwerking tussen organisaties, over 
gemeentegrenzen heen, met verschillende 
beleidsniveaus en ook met andere sectoren is 
voor de erfgoedcelwerking essentieel.  

Enkele oud-leerkrachten van het TISP in Mol startten een paar 
jaar geleden met een archiefwerkgroep. Ze kregen van de 
school een ruimte om in te werken en om het archief te bewa-
ren. Op de foto geeft Bram Dierckx, intergemeentelijke archiva-
ris van de k.ERF-regio, de werkgroep advies over collectiezorg.
[k.ERF]

http://www.erfgoedcellen.be
http://www.erfgoedcelkerf.be
http://www.kempensekranten.be
http://www.kempenseklaprozen.be
http://www.archiefbankkempen.be
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SEMBRANDO 
LA ESPERANZA 
GELOOF EN VERZET IN EL SALVADOR

Twee kelken. Een knieling. De stola wat ongelijk om de schouders van 
de celebrant. Het gepraat van kinderen op de achtergrond. Op de klei-
ne monitor van de Steenbeck-montagetafel in KADOC, in het halfduis-
ter van wat ooit de kloosterbibliotheek was, verschijnen de vertrouwde 
elementen van een eucharistieviering. De liturgische handelingen zijn 
herkenbaar, haast alledaags, de setting is dat allerminst. De film voert 
ons naar de kerk van Joateca, een dorp in El Salvador op een steenworp 
van de grens met Honduras. Het is februari 1983. We zien verstilde, 
getekende gezichten van mannen, vrouwen en kinderen. Gitaren op 
de borst, wapens op de rug. Vier jaar eerder brak in dit kleinste van de 
Centraal-Amerikaanse landen een bloedige burgeroorlog uit tussen de 
oligarchische junta en marxistische rebellen. Joateca ligt in het depar-
tement Morazán, een ‘bevrijd’ gebied in het noordoosten van het land 
dat wordt gecontroleerd door het verzet. De mis van vandaag wordt op-
gedragen aan Óscar Romero, de Salvadoraanse aartsbisschop die drie 
jaar eerder werd vermoord vanwege zijn kritiek op het regime en daar-
mee de geschiedenis in zou gaan als het bekendste slachtoffer van de 
repressie. In dit kerkgebouw wordt hij bezongen, heet hij ‘monseñor’ 
en ‘profeta’ maar ook ‘commandante de los pobres’ en ‘mi hermano’. 
Hier wordt Romero niet herinnerd als verheven prelaat, maar als me-
destander in de strijd voor de bevrijding van het Salvadoraanse volk. 

JONAS VAN MULDER

Jonas Van Mulder is historicus en 
verbonden aan KADOC-KU Leuven, 
waar hij werkt rond gedeeld erfgoed 
en participatie.
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ter beschikking. Zo schonk priester Roger 
Ponseele een 16mm-film over El Salvador.  
Die zou ons zeker interesseren, al kon hij niet 
meer zeggen waarover die ook alweer precies 
ging. Nu, in het halfduister van de nieuwe 
scanruimte van KADOC, verbazen we ons 
vooral over dat laatste. Want de celebrant van 
die Romeroviering in Joateca was namelijk 
Ponseele zelf.

Geloof en verzet

Sembrando la esperanza (1983, 25 minu-
ten) is een documentaire in reportagestijl 
van Sistema Radio Venceremos, de clan-
destiene omroep- en mediadienst van de 
Salvadoraanse guerrillabeweging Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN). De film behandelt de positie van 
de katholieke kerk in de burgeroorlog in 
El Salvador en haar rol in de bevrijdings-
strijd. Priesters, lekenhelpers en andere 
christenen werden in toenemende mate 
het doelwit van onderdrukking en geweld 
vanwege de overheid. De belangrijkste 
oorzaak daarvan was een nieuwe, politieke 

In het kader van het erfgoedproject 
‘Romero:Memory. Activating Heritage of 
International Solidarity’, gecoördineerd 
door KADOC, werden in de zomer van 2019 
verschillende personen geïnterviewd die op 
uiteenlopende wijzen betrokken waren bij 
solidariteitsbewegingen met El Salvador. 
Het project had tot doel om het erfgoed 
van Vlaamse solidariteitsbewegingen met 
Centraal-Amerika, en met El Salvador in het 
bijzonder, in kaart te brengen. De interna-
tionale schokgolf van verontwaardiging na 
de moord op Romero in 1980 spoelde ook 
over Vlaanderen en leidde op verschillende 
plaatsen tot de oprichting van nieuwe solida-
riteitscomités en de intensivering van reeds 
bestaande initiatieven. Het erfgoed daarvan 
vond zijn weg onder meer naar KADOC. 
Gelukkig maar: heel wat van de bewaarde 
stukken – invulaffiches, gestencilde folders, 
nieuwsbrieven – hebben een sterk efemeer 
karakter en zijn door hun geringe materiële 
waarde nauwelijks bewaard gebleven.

Behalve deze papieren collecties is ook het 
archief van de herinnering een even cruciale 
als delicate bron voor de geschiedenis van de 
Vlaamse solidariteit met Latijns-Amerika. 
Een grote rijkdom aan kennis wordt immers 
niet bewaard in archiefmagazijnen, maar 
in de kelders, zolders en bibliotheken – en 
het geheugen – van de betrokkenen zelf. Via 
interviews trachtten we ook die erfgoedlaag 
aan te boren. Verschillende gesprekspartners 
stelden daarbij persoonlijk archiefmateriaal 

Stills uit Sembrando la esperanza: Romero veroordeelt de 
repressie tijdens een interview; Ponseele en andere priesters 
tijdens een openluchtmis, tevens protestmanifestatie, in San 
Salvador in 1980; verzetsstrijders van het ERP in Morazán; zak-
kenlopen tijdens een Vlaamse kermis; Ponseele preekt en reikt 
de communie uit.
[Verzameling Romero:Memory: 1]



26

Gullegem, vijf jaar als leraar in de normaal-
school in Torhout. Toen de Brugse bisschop 
Emiel Jozef De Smedt, in navolging van de 
herderlijke brief Fidei Donum (1957) van paus 
Pius XII, een oproep deed voor aspirant-
zendelingen naar Latijns-Amerika, vertrok 
Roger Ponseele in 1969 samen met medepries-
ters Ludo Van de Velde en Piet Declercq naar 
Centraal-Amerika. Na een kort verblijf in 
Panama, waar Ponseele kennismaakte met de 
taal en het model van de basisgemeenschap-
pen, trok hij door naar El Salvador. Daar werd 
hij op 6 april 1970 door de San Salvadoraanse 
bisschop Luis Chávez y González benoemd in 
een parochie in Zacamil, een arbeidersbuurt 
in een van de buitenwijken van de hoofdstad. 
Hier zou Ponseele tien jaar lang werken en 
verschillende basisgemeenschappen op-
richten. Net als vele andere missionarissen 
identificeerde Ponseele zich in de lijn van de 
conferentie van Medellín met de armen en de 
onderdrukten. Tijdens die vergadering van 
Latijns-Amerikaanse bisschoppen in 1968 
stonden de armoede en het institutionele 
geweld op het continent hoog op de agenda. 
De kerk zou via vakbonden, coöperatieven en 
basisgemeenschappen het politiek bewust-
zijn van gelovigen proberen te vergroten. 
Tot op zekere hoogte handelde Ponseele dus 
volgens de kerkelijke richtlijnen, maar hij 
ging daarbij verder dan de meeste andere 
uitgezonden priesters. Gaandeweg raakte hij 
steeds meer betrokken bij linkse politieke 
acties en bouwde hij banden op met guerrilla-

benadering van het christelijke geloof die 
overal in Latijns-Amerika opgang maakte. 
Bevrijdingstheologie, een term gemunt door 
de Peruviaanse priester Gustavo Gutiérrez 
(een KU Leuven-alumnus), verenigde marxis-
tische maatschappijkritiek met een politieke 
lezing van het evangelie. Deze progressieve 
religieuze ideeën en praktijken werden door 
duizenden catechisten, getraind in oplei-
dingscentra in San Salvador en andere ste-
den, verspreid tot diep in het Salvadoraanse 
achterland. Via de oprichting van coöpera-
tieven en basisgemeenschappen legden ze 
daar, vaak in de afwezigheid van de officiële 
kerk, een brede basis voor het georganiseerd 
verzet tegen het regime. Das Kapital en de 
Bijbel vormden het tweeledig handvest voor 
de bevrijding van het Latijns-Amerikaanse 
volk. In El Salvador, waar de grote meerder-
heid van de bevolking ten minste nominaal 
katholiek was, had deze bevrijdingstheologie 
een niet te onderschatten invloed en vormde 
ze een bedreiging in de ogen van het regime. 
Ponseele zou in deze beweging een centrale 
rol spelen. Sembrando la esperanza biedt een 
unieke inkijk in zijn werk voor de guerrilla in 
Morazán.

Padre Poncel

Na het seminarie, de militaire dienstplicht 
en de priesterwijding werkte Roger Ponseele 
(°1939), afkomstig uit het West-Vlaamse 
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een ‘pijnlijke noodzaak, als de pure zelfverde-
diging van een volk’ en zijn rol in deze oorlog 
als het bieden van ‘spirituele bijstand’ aan het 
volk en zijn legitieme vertegenwoordigers, de 
guerrilla. Toen de nu geroemde, maar op dat 
moment nog jonge journalist Chris Hedges in 
januari 1984 voor het Amerikaanse dagblad 
The Christian Science Monitor een interview 
afnam van Ponseele, beschreef hij hem als 
‘een van de belangrijkste guerrillaleiders in El 
Salvador’.

Revolutie in beeld

Radio Venceremos werd in 1981 opgericht 
door de Venezolaan Carlos Henríquez 
Consalvi als de clandestiene radiozender van 
het FMLN. Vanuit zijn geheime basis in het 
heuvelachtige noorden van Morazán infor-
meerde Radio Venceremos de Salvadoraanse 
bevolking over de bevrijdingsstrijd. Met de 
oprichting van de overkoepelende Sistema 
Radio Venceremos door de Duitse journalist 
Paolo Luers in 1982 werd het aanbod uitge-
breid met film- en televisieproducties, kran-
ten, bulletins en magazines. Heel wat van hun 
films werden gemaakt voor een westers, met 
name Noord-Amerikaans publiek. Met hun  
cinema verité-aanpak trachtten deze produc-
ties buitenlandse kijkers het menselijke  
gelaat van het politieke conflict te laten zien.  
De militaire aspecten van de revolutionaire 
strijd komen weliswaar uitvoerig aan bod, 

groepen. Hij ontpopte zich bovendien tot een 
streng criticus van de Salvadoraanse katho-
lieke kerk en haar apologetische houding ten 
aanzien van het geweld van de militaire junta. 
Ponseele zocht ook de confrontatie op met de 
aanvankelijk conservatieve Óscar Romero en 
beschuldigde hem er tijdens een misviering 
van ‘champagne te drinken met de rijken’. 
Later, in februari 1980, zou Ponseele Romero 
begeleiden tijdens zijn reis naar België, waar 
hij van de Katholieke Universiteit Leuven een 
eredoctoraat zou ontvangen.

Bij het uitbreken van de burgeroorlog 
werden progressieve geestelijken een doelwit 
van het leger en doodseskaders die hen ver-
dachten van steun aan de gewapende strijd. 
‘Wees een patriot, vermoord een priester’ 
was de leuze. Toch vluchtte Ponseele niet 
naar België, ook niet nadat doodseskaders in 
november 1980 zijn parochiehuis in Zacamil 
opbliezen. Ponseele vertrok naar Morazán, 
een door de verzetsbeweging gecontroleerd 
departement in het noordoosten van El 
Salvador. Na een lange, moeizame voettocht 
(‘voor mij was deze reis een echte calvarie’) 
bereikte hij het plaatsje La Guacamaya, op de 
grens met Honduras, waar hij zich bij de guer-
rilla voegde. Ponseele ging aan de slag als pas-
toraal werker en ideologisch adviseur van het 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), een 
van de vijf groepen die samen ressorteerden 
onder het FMLN. Zijn zondagsmissen werden 
integraal uitgezonden op Radio Venceremos. 
Ponseele beschouwde de gewapende strijd als 
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brengen ze ook in de praktijk.’ In de hierop 
volgende sequenties wordt de terreur van de 
junta uit het eerste deel nauwgezet gecontras-
teerd met de atmosfeer in het door het FMLN 
bevrijde Morazán. Tijdens openluchtmissen 
worden verbondenheid en respect gepredikt. 
Guerrillero’s praten broederlijk met krijgs-
gevangenen en begeleiden hen naar een post 
van het Rode Kruis. Bij een potje zaklopen 
en touwtrekken nemen burgers het op tegen 
militieleden. Patroonriemen en automatische 
FAL’s worden achteloos in het gras gelegd. 
Daarna een kersttoneel. Fanfare. 

De precieze rol van Ponseele en die van de 
kerk en het christelijke geloof in het verzet 
worden in dit tweede deel gaandeweg duide-
lijker. Het Oude Testament wordt aangehaald 
als een voorafspiegeling en legitimatie van de 
Salvadoraanse bevrijdingsstrijd: ‘Net als het 
joodse volk, dat zich na een harde strijd uit de 
slavernij bevrijdde en het beloofde land be-
reikte, gaat ook in El Salvador een verdrukt en 
uitgebuit volk op zoek naar zijn bevrijding.’ 
Wanneer Ponseele de mis viert in een dorp 
dat kort daarvoor door het verzet is ontzet, 
vloeien religieuze en politieke exegese in el-
kaar over. In zijn homilie zijn de ‘martelaren’ 
de gevallen verzetsstrijders, die inspireren 
tot een ‘concrete en radicale’ toewijding aan 
het arme en uitgebuite volk. De ‘bevrijdende 
boodschap van Christus’ is die van een door 
het volksleger bevrijd El Salvador, en zijn 
slachtofferschap wordt gecelebreerd als voor-
beeld voor de opoffering van het individu voor 

toch is er ook aandacht voor de bredere 
maatschappelijke context waarin het verzet 
is ingebed. Landbouwers, leerkrachten, radio-
makers, priesters: allen dragen ze bij aan het 
bevrijdingsproces.

Om de mens en de menselijkheid achter 
het verzet te tonen, zet Sembrando la esperan-
za in op contrasterende emoties. In het eerste 
deel wordt de repressie in beeld gebracht. 
Dorpelingen leggen getuigenis af over de 
persoonlijke verliezen die ze leden door het 
geweld van doodseskaders en bombardemen-
ten door het overheidsleger. De vermoorde 
Romero, opgebaard, de kogelwonde in de 
borst duidelijk zichtbaar. De beroemde beel-
den van Lajos Kalános van Romero’s begrafe-
nis, waarbij scherpschutters de rouwende 
massa onder vuur nemen. Vier Amerikaanse 
zusters vermoord, zes leiders van de opposi-
tiepartij Frente Democrático Revolucionario 
gelyncht. Deze aangrijpende beelden van 
rampjaar 1980 moeten duidelijk maken dat 
een vredevolle uitweg uit het conflict ondenk-
baar was geworden. 

Een verklaring van ‘priester Ponseele’ 
(‘sacerdote Rogelio Poncell’), precies halver-
wege de documentaire, fungeert als scharnier 
tussen het eerste en het tweede luik. De kijker 
frontaal aankijkend duidt hij: ‘Hier, in deze 
bevrijde zone, kunnen we in alle vrijheid 
werken en ons geloof belijden, zonder daarbij 
te worden gehinderd door overheid, of nog 
erger: te worden vermoord. Hier prediken 
we niet enkel de evangelische waarden, we 
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de bevrijding van het Salvadoraanse volk.  
In deze christologische benadering van het 
verzet krijgt de communie, waartoe Ponseele 
de aarzelende, schijnbaar niet helemaal over-
tuigde omstaanders met wenken uitnodigt, 
ook een uitdrukkelijk ideologische betekenis. 
Met het nuttigen van de hostie bevestigen de 
dorpelingen immers gelijktijdig hun deel-
name aan dit christelijke slachtofferschap 
en aan de bevrijding van El Salvador door het 
verzet.

Doorgeefluik

De medewerking van Ponseele aan Sembrando 
la esperanza was geen eenmalig optreden.  
Als hoofd van de propaganda-afdeling van het 
ERP raakte hij al snel nauw betrokken bij de 
werking van Sistema Radio Venceremos.  
Dat blijkt onder meer uit foto’s in de collectie 
van het Museo de la Palabra y la Imagen in 
San Salvador. Die tonen Ponseele terwijl hij  
radioboodschappen inspreekt en missen  
registreert. Daarnaast kreeg Ponseele ook in 
andere verzetsgezinde producties een centra-
le rol toebedeeld. Zo is hij te zien en te horen 
in La Decisión de Vencer (1981, 75 min), een 
documentaire van het Salvadoraanse filmcol-
lectief Cero a la Izquierda over het dagelijkse 
leven in de bevrijde gebieden in Morazán.  
Als internationaal uithangbord en tussen-
persoon was Ponseele van grote waarde voor 
het FMLN. In 1985 rolde bij Ediciones Sistema 
Radio Venceremos het boek Marxismo y 
Cristianismo en Morazán van de pers, de 
weerslag van een gesprek tussen Ponseele en 
de Cubaanse journaliste Maria López Vigil. 
Vertalingen verschenen in het Duits, Engels, 
Frans, Portugees en ook in het Nederlands: 
El Salvador, de mooiste bloem een wonde: 
gesprekken met Roger Ponseele verscheen in 
1988 en werd verzorgd door Bart Vonck, die 
verbonden was aan de Romerostichting en 
het Leuvense El Salvadorcomité. In een in-
terview met Radio Venceremos in december 
1982 in het plaatsje Corinto in Morazán sprak 

Ponseele met het FMLN over zijn inzet voor  
El Salvador, over het begin van de repressie en 
de vervolging van priesters en over de onver- 
mijdelijkheid van gewapend verzet. Dit gesprek  
werd een jaar later in België gepubliceerd 
door de Romerostichting als Priester in be-
vrijd gebied. Aldus fungeerde het Belgische 
netwerk van Ponseele en zijn collega’s in 
Centraal-Amerika als een doorgeefluik van 
revolutionaire propaganda. Ondanks de signi-
ficante bijdrage van Roger Ponseele en andere 
Belgische priesters aan het Salvadoraanse 
verzet, is dit verhaal in België nauwelijks 
meer bekend en blijven hun activiteiten veel-
al gehuld in vaagheid. Via het erfgoedproject 
‘Romero:Memory’ en nieuw aan het licht ge-
komen bronnen zoals Sembrando la esperanza 
krijgen we, letterlijk, een scherper beeld van 
deze opmerkelijke episode in de gedeelde 
geschiedenis van België en El Salvador.

Linde De Vroey, ‘Romero herdacht. Solidariteit met El Salvador’, 
online tentoonstelling, www.kadocerfgoed.be.

Museo de la Palabra y la Imagen, San Salvador, www.museo.com.
sv/fototeca (‘Colección Radio Venceremos’).
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De rijkdom van de collecties van KADOC 
leren we vaak pas kennen door de vragen 
van onderzoekers, van onze ‘gebruikers’. 
Voor ons, ‘collectiebeheerders’, krijgen 
sommige archiefstukken of objecten pas 
echt betekenis of een nieuwe betekenis 
dankzij de interesse van anderen. Dat 
realiseerden we ons opnieuw toen we 
vanuit Chicago vragen kregen over de 
Nederlandse jezuïet Arnold Damen (1815-
1890) en we verschillende documenten 
en foto’s ter beschikking konden stellen. 

Hier (en in Nederland) is Damen 
zo goed als onbekend, maar in Chicago 
loopt een Damen Avenue over een Damen 
Bridge en staan er twee standbeelden 
van de man. Damen, uit het Noord-Bra-
bantse Leur, nabij Breda, trok in 1837 met 
een nieuwe lichting rekruten en onder de 
leiding van de Belgische jezuïet Pieter Jan 
De Smet (1801-1873) naar de Verenigde 
Staten. Hij hoopte er ingeschakeld te 
worden in de missionering van de Noord-
Amerikaanse Indianen. Eerst was hij 
actief in St. Louis en vanaf 1857 vinden 
we hem terug in Chicago. Daar speelde 
hij een belangrijke rol in de uitbouw van 
de stad. Hij staat er zelfs bekend als ‘city 
builder’. Dat heeft te maken met de bouw, 
onmiddellijk na zijn komst en onder zijn 
leiding, van de Holy Family Church en het 

nabijgelegen Saint Ignatius College in wat 
toen een buitenwijk van Chicago was.  
De kerk overleefde ternauwernood de 
grote brand die Chicago in 1871 groten-
deels in de as legde. Ze staat ook bekend 
als het ‘Ellis Island of the Midwest’.  
De duizenden, in eerste instantie vooral 
Ierse, migranten, die in deze periode in 
Chicago aankwamen, passeerden als het 
ware eerst langs deze parochie. 

De foto’s, die we nota bene in de 
De Smet-verzameling van het jezuïe-
tenarchief terugvonden, zijn unieke 
stereofoto’s, gemaakt door Alex Copelin, 
die volgens een persbericht uit 1872 
heel wat van dergelijke foto’s in stock 
had. Ze tonen het college en de kerk, in 
Gothic Revival-stijl en met grote toren, 
omstreeks 1870. Vorig jaar kregen ze een 
plaats in het 150-jarig jubileum van het 
jezuïetencollege in Chicago en ze zullen 
binnenkort ook opduiken in een docu-
mentaire over de stad. De foto’s waren 
totaal onbekend in Chicago. Voor ons 
waren ze vooral interessant omdat het 
stereofoto’s zijn: twee opnames naast 
elkaar die met enkele seconden verschil 
zijn opgenomen en met een speciaal 
toestel een driedimensionaal effect 
creëren. Dankzij de vraag uit Chicago 
hebben we een beter begrip van de 

historische context waarin de foto’s tot 
stand kwamen en van hun belang voor de 
betrokkenen vandaag. 

Luc Vints is historicus en afdelingshoofd 
Creatie, Communicatie en Participatie in 
KADOC-KU Leuven.

CHICAGO IN STEREO

LUC VINTS
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[Archief Jezuïeten – Belgische en Vlaamse provincie: 17030]
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In de reeks KADOC Studies on Religion, Culture and Society (Universi-
taire Pers Leuven) verschijnt in het najaar Saving the Overlooked Conti-
nent: American Protestant Missions in Western Europe 1945-1975. In dat 
boek beschrijft Hans Krabbendam de motieven en de belangen van de 
Noord-Amerikaanse religieuze interventie in het naoorlogse Europa. 
Dit artikel biedt een voorproefje van de inhoud.

(BE)KEERPUNT
AMERIKAANSE PROTESTANTEN 
EN HUN EUROPESE ZENDING 

HANS KRABBENDAM

Hans Krabbendam is directeur 
van het Katholiek Documentatie 
Centrum aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen. Hij promoveerde in  
Leiden in de Amerikaanse geschie-
denis en werkte 25 jaar als histo-
ricus bij Roosevelt Study Center, 
een onderzoekscentrum voor 
Amerikaanse geschiedenis in 
Middelburg, Nederland.
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nale rol die de ‘evangelicals’ in de Belgische 
samenleving speelden, was het een krachtig 
teken van de aanwezigheid van die gemeen-
schap en een bevestiging van haar plaats in  
een wereldwijd evangelisch netwerk. De 
bijeenkomst in het Heizelstadion in 1975 kan 
gezien worden als de symbolische afronding 
van een eerste fase van ontdekking en groei 
van de evangelische geloofsbeleving zoals die 
in het naoorlogse Europa door Amerikaanse 
gelovigen was aangezwengeld.

Het verlamde Europa

Het is weinig bekend dat een breed spectrum 
van Amerikaanse protestanten zich ernstig 
zorgen maakte over de geestelijke staat van 

In de zomer van 1975 hield de Amerikaanse 
evangelist Billy Graham (1918-2018) een massa- 
bijeenkomst in het Heizelstadion in Brussel 
als onderdeel van Eurofest, een evangelisa-
tie- en trainingscampagne voor evangelische 
christenen in Europa. Dat soort conferenties 
vond al sinds de jaren 1940 in Europa plaats, 
maar dit was de eerste keer in België. De 
kleine evangelische gemeenschap in België 
kon het festijn, dat door achtduizend jonge-
ren werd bezocht, alleen organiseren dankzij 
internationale steun. De hoop was dat het 
evenement een bekeringsgolf op gang zou 
brengen, maar die bleef uit. Oorzaken wa ren 
de afwerende houding van die gemeenschap 
ten opzichte van katholieken, haar beperkte 
eigen middelen, haar veronachtzaming van 
de taalstrijd en het gebrek aan plaatselijke 
steunpunten. Bovendien sprak Graham over 
de hoofden van de Belgen tot een Europees 
publiek. In vergelijking met de tienduizenden 
aanwezigen en een spervuur van nieuwsre-
portages in andere Europese hoofdsteden was 
Brussel een domper, maar gezien de margi-

De Amerikaanse evangelist Billy Graham kwam in 1975 naar 
België in het kader van Eurofest, een evangelisatie- en trai-
ningscampagne voor evangelische christenen in Europa. Het  
liedboek werd gebruikt tijdens een manifestatie in het Heizel-
stadion. Een jaar later verscheen een uitgebreid fotoverslag.
[Erfgoedbibliotheek: KB48210 en KC12083]
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tantse zendelingen hun activiteiten in België 
na de Tweede Wereldoorlog gestaag uit, van 
24 zendelingen in 1958, tot 175 in 1985. In dat 
laatste jaar waren in Europa maar liefst 3818 
Amerikaanse protestantse zendelingen actief. 

Een belangrijke spreekbuis van degenen 
die zich grote zorgen maakten over Europa, 
was Oswald J. Smith (1889-1986), predikant 
van de Peoples Church in Toronto. In het 
najaar van 1948 rapporteerde hij: ‘Laten we 
bidden en ons ervoor inspannen dat Europa, 
een van de grootste zendingsgebieden, ge-
evangeliseerd mag worden voordat het voor 
altijd te laat is.’ Die waarschuwing klonk nogal 
dreigend: waarom ‘te laat’, en te laat voor wat? 
Smith verwees niet naar de verwoesting van 
kerkgebouwen door oorlogsgeweld, maar 
naar wat hij zag als een gebrek aan ware ge-
lovigen, evangelicals, in Europa, waar de ka-

Europa na de gruwelen van de Tweede We-
reldoorlog. Ze mobiliseerden allerlei mid-
delen om de christelijke wortels van het oude 
continent te herstellen en te versterken. Zo 
positioneerden ze zich als de noodzakelijke 
partners van Europa op religieus gebied, 
vergelijkbaar met de Amerikaanse militaire, 
economische en politieke hulpprogramma’s 
van die tijd. Hun acties markeerden een 
keerpunt in de religieuze verhoudingen tus-
sen beide continenten. In hun bekeringsijver 
boekten de Amerikaanse missionarissen 
echter heel andere resultaten dan ze hadden 
gehoopt: geen duurzame opwekking, wel een 
verbeten onderlinge strijd en een nieuw we-
reldwijd religieus netwerk. Daar maakte het 
katholieke België, op bescheiden schaal, ook 
deel van uit. Net als in andere West-Europese 
landen breidden Noord-Amerikaanse protes-

Deze cartoon met als titel 
‘Bread, bundels and Bibles’ van 
James Emerson Russell uit 
United Evangelical Action (15 
januari 1946) suggereert dat 
de lijdende bevolking in Europa 
meer behoefte had aan religie 
dan aan voedsel om te kunnen 
overleven.



35

laten weerklinken, zaten op het puntje van 
hun stoel. Ze waren er heilig van overtuigd 
dat na de economische en politieke depressie 
een religieuze opwekking zou volgen. Het was 
geen zaak van if, maar van when, en hun radar 
maakte overuren om de eerste tekenen van 
een wereldwijde revival op te pikken. Ze za-
gen voortekenen in de positieve reacties op de 
oproep tot bekering onder soldaten op verlof 
en bij de jongere generatie in de Verenigde 
Staten tijdens de laatste jaren van de oorlog. 

Ook in Europa werd die geestelijke ople-
ving opgemerkt. Door de enthousiaste versla-
gen van de populaire jongerenbijeenkomsten 
georganiseerd door Youth for Christ ontstond 
er een sterk contrast met het beeld van het 
lamlendige Europa. Verwoesting, verlamming 
en vervreemding stonden tegenover resultaat- 
gerichte acties waarvoor aansluiting werd 
gezocht bij de belevingswereld van jongeren. 
De Amerikanen presenteerden hun werk-
wijze in makkelijk overdraagbare modellen 
en leverden geld, menskracht en materialen 
aan. De evangelicals lieten zich overal in 
West-Europa uitnodigen om de jongeren tot 
een expliciete keuze voor het geloof aan te 
zetten. In hun retoriek sloten ze nauw aan bij 
de recente oorlogservaringen. De drive was 
enorm. De voice-over van de film White Fields 
in Europe (1951), een verslag van de respons 
op evangelisatiecampagnes in Europa door 
Youth for Christ, onderstreepte nog eens de 
urgentie: ‘Christus of communisme. Christus 
kan de rode vloedgolf stoppen. Deze mensen 
hebben de hele wapenrusting Gods nodig om 
de onheilsdag te weerstaan. Het is een bekend 
feit dat er minder is gedaan om de geestelijke 
nood van Europa te lenigen dan in enig ander 
continent. Europa is het vergeten zendings-
veld. Ze hebben onze hulp nodig. Opdat ze de 
Heer Jezus Christus leren kennen en geeste-
lijke veiligheid vinden in deze onveilige da-
gen. De nood dringt. Wilt u nu helpen? Voor 
Europa is het uur Gods aangebroken.’

tholieke en orthodoxe kerken hun kuddes in 
onwetendheid hielden over de ware Bijbelse 
boodschap en de meeste protestantse kerken 
zich hadden overgeleverd aan vrijzinnigheid. 
Die combinatie had in zijn ogen in de tus-
senoorlogse periode geleid tot een algehele 
verzwakking van het christelijk geloof, waar-
door de totalitaire regimes vrij spel hadden 
gekregen en zelfs de kerk konden inzetten als 
instrument voor hun verderfelijke plannen. 
Het resultaat was twaalf jaar rampspoed, 
gevolgd door Gods oordeel over de wandaden 
van de nazi’s. Smith zag apathie en ontmoedi-
ging gepaard gaan met een misplaatst gevoel 
van theologische superioriteit.

De urgentie van Smiths oproep was niet te 
missen. Die viel immers precies op het mo-
ment van de communistische blokkade van 
Berlijn vanaf eind juni 1948. West-Duitsland 
en Europa konden gemakkelijk onder de 
voet worden gelopen door Sovjettroepen en 
daardoor helemaal afgesneden raken van het 
evangelie. Smith wilde het tij keren door het 
geloof van de christenen in Europa te ver-
sterken met een foldercampagne die opriep 
tot bekering. Als de Europeanen de Bijbelse 
boodschap maar helder uitgelegd kregen, 
zouden ze de waarheid inzien en omarmen en 
het kwaad weerstaan.

Het was niet Smiths eerste verblijf in Eu-
ropa, hij kon zich dus een voorstelling maken 
van de situatie. Dit keer was zijn aanpak dan 
ook anders dan bij zijn eerdere bezoeken. 
Voor de oorlog had hij zich met zijn protes-
tante collega’s gericht op katholieke landen 
in Zuid-Europa, op joden uit Oost-Europa en 
op emigranten naar Amerika. Nu ging het 
hem echter om de geestelijke conditie van de 
West-Europeanen. Amerikaanse predikers die 
in 1946 en 1948 de Atlantische oceaan oversta-
ken, bestempelden hen als lusteloos, verdeeld, 
pessimistisch en theoretisch; allemaal facto-
ren die religie in hun ogen oppervlakkig maak-
ten. Ze vatten hun observatie in één woord 
samen: de kerken in Europa waren ‘verlamd’. 

Evangelicals, de behoudende protestanten 
die het onversneden evangelie weer wilden 
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ropa: de meest positieve respons ontvingen de 
evangelicals in Engeland en Duitsland, waar 
ze duizenden reacties mochten ontvangen. 
Ook in Frankrijk, Zwitserland, Nederland en 
Scandinavië was de belangstelling gewekt en 
voegde de clerus zich bij het initiatief, al bleef 
het bij eenmalige optredens. In het zuiden 
van Europa werd Graham niet uitgenodigd 
en hadden de aanhangers te weinig geld en 
menskracht om een campagne te organise-
ren. In de kern was het effect afhankelijk 
van de mate waarin het gastland leek op de 
Verenigde Staten, in de zin dat er een laagker-
kelijke groep aanwezig moest zijn die werd 
gevoed door tradities van pietisme en acti-
visme. In Zuid-Europese landen die gebukt 
gingen onder autocratische regimes en waar 
een veel groter cultuurverschil was met de 
Amerikanen, voelde de bevolking zich minder 
aangetrokken tot de evangelische boodschap.

De evangelische missie in Europa

De evangelicals die in Europa met Youth for 
Christ-missies of verwante projecten aan het 
werk waren, waren niet de enige Amerikanen 
op het continent na de Tweede Wereldoorlog. 
Opbouwwerkers uit Amerika die zich inzet-
ten voor de christelijk-oecumenische Wereld-
raad van Kerken, opgericht in Amsterdam in 
1948, en hun zusterkerken in Europa boden al 
sinds 1850 ondersteuning. Vooral Amerikaanse 
presbyterianen, baptisten en methodisten 
hadden een lange traditie in het assisteren 
van Europese gelovigen. Zij verschilden van 
de evangelicals door meer de klemtoon te 
leggen op de versterking van de democratie 
via onderwijs en door het universele karakter 
van mensenrechten te bepleiten. Daartoe 
verleenden ze institutionele en humanitaire 
steun, ongeacht de kerkelijke achtergrond. 
Amerikaanse evangelicals daarentegen dron-
gen aan op een persoonlijke transformatie als 
voorwaarde voor wereldwijde vrede en hiel-
den vast aan kerkgrenzen. 

De evangelische missie in Europa begon 
met de samenwerking tussen voormalige 
Amerikaanse legeraalmoezeniers en de snel 
groeiende groep van Youth for Christ-teams 
die neerstreken in de Europese hoofdsteden 
om jongeren op te roepen zich aan Christus 
over te geven. Amerikaanse zendelingen 
waren aangenaam verrast door de positieve 
reacties daarop. Gemotiveerd hierdoor be-
gonnen ze zich op te werpen als alternatief 
voor de oecumenische beweging. Juist door 
het pessimisme ten aanzien van Europa’s 
toekomst werd het succes van de acties 
geïnterpreteerd als voortekenen van een we-
reldwijde herleving. Die impuls wakkerde de 
inzet nog meer aan. 

Het optimisme bleef echter niet duren. 
Dat bleek tijdens de tweede ronde van pu-
blieke optredens die Billy Graham in Europa 
maakte in 1954 en 1955. De tour maakte van 
hem een celebrity, maar het enthousiasme 
was lang niet overal even sterk. De normale 
omstandigheden waren weergekeerd in Eu-

Youth for Christ organiseerde tal van jongerenbijeenkomsten in 
de Europese hoofdsteden, zoals in Brussel in 1950. Het enthou-
siasme tijdens die manifestaties bevestigde de evangelicals in 
hun overtuiging dat Europa nog niet ‘verloren’ was.
[Archief VIANOVA: 573]
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ook nog fundamentalistische stoorzenders 
optraden. Binnen de Amerikaanse evangeli-
sche top bestond immers een fractie die elke 
oecumenische poging wegzette als een duivels 
plan om de ware kerk te verleiden. De vrees 
van andere evangelicals had een meer prag-
matische grond: zij vreesden dat wanneer zij 
zich zouden aansluiten bij een oecumenische 
organisatie, ze daarin volledig zouden opgaan.

Fundamentalisten zetten alle middelen in 
om de Wereldraad te associëren met vrijzin-
nigheid en communisme en weigerden ieder-
een de hand die in verbinding stond met de 
Wereldraad of haar bondgenoten. Voor funda-
mentalistische evangelicals was die dubbele 
scheiding de lakmoesproef voor een echte 
christen. Ze legden deze ook op aan hun part-
ners. Een miniem aantal protestantse kerken 
in Europa echter voldeed daaraan.

De meeste leiders van de evangelicals 
vonden die separatistische aanpak immers 
contraproductief voor hun streven naar geza-
menlijke actie. Zij hoopten dat ze het vrijzin-

Angst voor vrijzinnigheid

Angst voor het communisme was zeker aan-
wezig, maar was niet het hoofdmotief van de 
Noord-Amerikaanse evangelicals om zoveel 
tijd, geld en menskracht te investeren in 
Europa. Hieronder sluimerde een tweede, 
sterker motief: de angst voor de vrijzinnig-
heid. Die zagen evangelicals als de wortel van 
alle kwaad en als wegbereider van het com-
munisme. Het bewijs voor de kracht van dat 
tweede motief is de oprichting van een coör-
dinatiecommissie voor evangelische initiatie-
ven, de National Association of Evangelicals, 
in 1942. Die keek met grote bezorgdheid naar 
de onstuitbare opkomst van de Wereldraad 
van Kerken, die in haar ogen een vrijzinnig 
wereldwijd oecumenisch monopolie wilde 
vestigen. 

Dít was de vrees die de evangelicals de 
wijde wereld in dreef. Dankzij de Youth for 
Christ-campagnes in Europa konden zij hun 
bondgenoten in kaart brengen. Deze contac-
ten waren persoonlijk van aard en vertegen-
woordigden vaak geen officiële banden met 
kerkgenootschappen. Hun middelen waren 
beperkt. Bovendien hadden maar weinig 
Europeanen een goed begrip van de inhoud 
van de term ‘evangelical’, temeer omdat er 

Ceremonie naar aanleiding van de bouw van een Notkirche 
in Mannheim-Waldhof, gelegen in de Amerikaanse zone van 
Duitsland, in 1948 door de Wereldraad van Kerken. Die chris-
telijk-oecumenische organisatie werd door de meest radicale 
evangelicals geassocieerd met vrijzinnigheid en communisme. 
[Presbyterian Historical Society, Philadelphia, PA: RNS-RG1_P-7795]
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fessionele zanger die Grahams toespraken 
met liederen begeleidde. Ze sloten aan bij de 
bestaande verwachting dat de herbronning 
uit het Westen zou komen. Hun praktische 
aanpak werd niet gehinderd door kerkelijke 
scheidslijnen. Strikte calvinisten vonden 
weliswaar dat Grahams nadruk op vrije keuze 
niet strookte met hun ideeën over Gods soe-
vereiniteit, sommige gevestigde kerken zagen 
in hem een concurrent en overheidsambtena-
ren waren bang voor een verlies aan controle. 
Maar zij waren niet bij machte de stroom van 
enthousiasme tegen te houden.

Het resultaat van de Amerikaanse inspan-
ningen werd in 1952 voor het eerst zichtbaar. 
In dat jaar toonden gebedsbrieven en nieuws-
brieven aan dat Europa ook een zendingster-
rein was geworden. Nieuwe initiatieven waren 
er vooral in Italië, België, Frankrijk, Portugal, 
Spanje en Oostenrijk, met wat kleinere acti-
viteit in Engeland, Nederland en Noorwegen. 
In het noorden spraken evangelicals jongeren 
aan en probeerden ze de gelovigen te mobi-
liseren. In het zuiden stichtten ze nieuwe 
gemeentes en verstrekten ze veel literatuur. 
Op centrale plekken werden Bijbelscholen 
gesticht, een relatief nieuw type opleiding.

In België konden ze aansluiten bij de 
Belgische Evangelische Zending (BEZ), die al 
sedert de Eerste Wereldoorlog evangeliseerde 
onder de Belgen en een kanaal vormde voor 
de verdeling van hulpgoederen en kledij. Om-
gekeerd verkreeg de BEZ nieuwe wegen voor 
fondsenwerving onder Amerikaanse gelovi-
gen. Zo wierf ze geld voor een verplaatsbare 
kerk om de zestig Belgische steden te berei-
ken waar nog geen evangelische aanwezigheid 
was. Steeds werden katholieke instellingen 
als bedreigend afgeschilderd. 

Zoals gezegd werd de geestelijke situatie in 
Europa voor Amerikaanse gelovigen aanvan-
kelijk som ber voorgesteld. Sommigen meen-
den zelfs dat het aantal christenen in Europa 
slechts 1 procent was van de totale bevolking. 
Europa was gemakzuchtig, gefascineerd door 
het occulte, liet zich het juk opleggen door 
katholieken of communisten, als het zich al 

nige tij konden keren en weer de norm voor 
het ware geloof konden bepalen, als ze maar 
groot genoeg waren en hun sympathisanten in 
de gevestigde kerken konden samenbrengen. 
Hun angst was dat de Wereldraad evangelicals 
de toegang tot zendingsgebieden zou ontzeg-
gen omdat tot dan toe alleen kerken die bij de 
Wereldraad waren aangesloten, gesprekspart-
ners waren van koloniale regimes. Juist de 
organisaties voor geloofszending vonden het 
cruciaal om de toegang tot de zendingsvelden 
open te houden. Zo dreven een offensieve 
revivalverwachting en een defensieve zen-
dingsactie de Noord-Amerikaanse evange-
licals naar een nauwere samenwerking met 
gelovigen in Europa.

Ontvangst in Europa

Europeanen hadden drie redenen om Ameri-
kaanse religieuze initiatieven met meer dan 
gewone belangstelling te volgen. Ten eerste 
waren de Amerikanen de politieke en militai-
re overwinnaars van de wereldoorlog. Europa 
bewonderde hun open cultuur, hun techno-
logie en hun leiders, die druk op autoritaire 
regimes uitoefenden om godsdienstvrijheid 
veilig te stellen. Ten tweede beschikten de 
Amerikanen over de financiële middelen die 
nodig waren voor de herbouw van bescha-
digde kerkgebouwen en -instellingen. Ten 
derde had de oorlog de Europese morele basis 
ondermijnd. Vooral de jonge generatie was 
teleurgesteld in het falen van haar ouders en 
verlangde naar nieuwe idealen, een frisse aan-
pak en werkbare scenario’s voor een betere 
toekomst. In het protestantse deel van Eu-
ropa was een grote groep jongeren religieus 
opgevoed, maar hun verzet tegen een strikte 
hiërarchie nam toe. Door de egalitaire en 
creatieve aanpak van Amerikaanse jongeren-
werkers en de helderheid van hun boodschap 
raakten Europese jongeren geporteerd voor 
dit nieuwe fenomeen.

Billy Graham verpersoonlijkte dat samen 
met George Beverly Shea (1909-2013), de pro-
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totdat ze in 1980 een aantal van 3700 bereik-
ten, 10 procent van alle zendelingen wereld-
wijd. Ook al vormden ze maar 1 procent van 
alle Europese geestelijken, hun symbolische 
waarde, de nieuwe kerken die ze stichtten, 
de verscheidenheid die ze brachten en de 
pogingen om de initiatieven en hulpmiddelen 
allemaal te richten op een wereldwijd doel 
zorgden voor een verschuiving in het religi-
euze landschap in Europa.

De evangelicals moesten uiteindelijk con-
stateren dat hun aanvankelijke opzet niet was 
geslaagd. Zelfs de meest optimistische zende-
ling moest na jaren arbeid toegeven dat het 
ploegen op de rotsen was. Op zijn best leidden 
hun inspanningen tot de stichting van een 
handvol kleine gemeentes en tot de publieke 
zichtbaarheid van een modern vormgegeven 
christendom, waarmee ze bijdroegen aan een 
groeiende verscheidenheid aan geloofsuitin-
gen in Europa. Zo ontstond er in de jaren 1970 
een Europese evangelische subcultuur. In het  
zuiden van Europa was hun impact zowel 
politiek als religieus van aard: er kwamen 
maatregelen die de godsdienstvrijheid bevor-
derden en er ontstond een solide protestantse 
aanwezigheid, al bleef die nog lang klein.  
In het protestantse noorden was het resultaat 
te zien in een verhoging van de religieuze 
activiteit in het publieke domein, die natio-
nale grenzen overschreed en interkerkelijke 
samenwerking bevorderde. Zo vormden de 
zendelingen in Europa een schakel die hun 
geloofsgenoten in Europa verbond met we-
reldwijde netwerken en voegden ze een nieu-
we variant toe aan het veelkleurige Europese 
christelijke palet.

niet liet verstikken door de zware mantel van 
de traditie. Het is in dat geheel van angsten, 
beschuldigingen en ambities dat de evan-
gelische leiders opereerden. Zelfs de groei 
van organisaties, de nieuwe kerkstichtingen, 
het groeiende aantal bijbelschoolstudenten 
en de toegenomen zichtbaarheid namen de 
bezorgdheid om de religieuze toekomst van 
Europa onder Amerikaanse evangelicals niet 
weg. Ze begonnen Europa nog meer te be-
stempelen als het verloren continent waar het 
ware christendom bijna was verdwenen. 

Toen dat gevoel werd bevestigd door de 
grote leegloop van de traditionele kerken in 
de jaren 1960, gingen ze hun visie op de Eu-
ropese kerken herzien. Aanvankelijk hadden 
ze campagnes met en voor de kerken opgezet, 
maar ze kwamen nu tot de conclusie dat die 
kerken het probleem waren en niet de oplos-
sing. Meer en meer gingen ze zich richten op 
de vorming van individuele gelovigen om te 
evangeliseren. In de jaren 1970 ontdekten ze 
echter dat ze niet zonder de Europese kerken 
konden omdat bekeerlingen die afgesneden 
waren van hun cultuur, heel kwetsbaar ble-
ken. Dat inzicht kwam ook naar boven in de 
evaluatie van het matige succes van Eurofest, 
de eerder vermelde massabijeenkomst in 
Brussel. Het aantal Amerikaanse zendelingen 
in Europa verdubbelde intussen elke tien jaar, 

Still uit de film Battleground Europe over de evangelisatiecam-
pagne van Billy Graham in Europa in 1955. De titel illustreert de 
strijdbare geest waarmee de Amerikaanse evangelicals naar 
Europa kwamen. 
[Billy Graham Evangelistic Association, Charlotte, NC]
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In de lente van 1818 startte een Brabantse pastoor samen met drie lera-
ressen een dorpsschooltje in de stal van zijn pastorie. Zijn bescheiden 
initiatief lag aan de basis van een internationale en gerenommeerde 
onderwijscongregatie met meer dan duizend zusters. Het verhaal 
van Joannes Cornelius Lambertz (1785-1869), de ‘heilige pastoor van 
Tildonk’ en stichter van de ursulinen, is al meermaals geschreven. Hij 
werd een van de belangrijkste figuren in het herstel van het Belgische 
vrouwelijke kloosterwezen in de negentiende eeuw. ‘Zijn’ zusters 
bleven echter vaak in de schaduw, trouw aan het nederigheidsideaal 
van hun religieuze bestaan, maar ook vergeten door biografen en his-
torici met een traditionele focus op sterke mannen. Het archief van de 
ursulinen van Tildonk, dat in 2019 door het generaal bestuur van de 
congregatie aan KADOC werd toevertrouwd, biedt eindelijk de kans om 
een tipje van de sluier te lichten en geeft ons een inkijk in de dromen, 
gesprekken en avonturen van vele generaties religieuze vrouwen.

ÉÉN MAN, 
DUIZEND VROUWEN
DE URSULINEN VAN TILDONK

KRISTIEN SUENENS

Kristien Suenens is historica en is 
als onderzoeker en consulent voor 
het erfgoed van ordes en congre-
gaties verbonden aan KADOC-KU 
Leuven. Haar onderzoek en publi-
caties focussen op de geschiedenis 
van het kloosterleven in België in de 
negentiende en twintigste eeuw.
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Een droom en een boom

Over de drie jonge vrouwen die in 1818 aan 
de slag gingen in het dorpsschooltje van 
Lambertz, weten we niet veel. Toch is hun 
verhaal even illustratief voor de heropleving 
van het negentiende-eeuwse kloosterleven 
als dat van hun vermaarde stichter. Net als 
zovele vrome vrouwen uit hun tijd worstelden 
Anna Van Grinderbeek (1792-1869), Maria Van 
Ackerbroeck (1791-1870) en Catherina Van 
den Schrieck (1793-1888), drie twintigers van 
eenvoudige komaf, met het verlangen naar 
een religieus bestaan. Ze leefden in turbu-
lente tijden. Vanaf de laatste decennia van de 
achttiende eeuw werd de invloed van de kerk 
binnen de maatschappij aan banden gelegd. 
Het bestaande kloosterleven in de Zuidelijke 
Nederlanden was nagenoeg van de kaart ge-
veegd. Kloosters werden geconfisqueerd en 
vernield, kloosterlingen raakten op de dool. 
Voor vrouwen met een religieuze roeping was 
de toekomst hoogst onzeker. Ook tijdens het 
regime van Napoleon en het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden bleef de situatie precair. 

Toch werden de kiemen van een heropleving 
van het religieuze leven precies toen, in die 
vroege negentiende eeuw, gelegd. Van onder-
uit, gedragen door een netwerk van pastoors 
en vrouwen uit de lagere en middenklassen, 
groeiden nieuwe initiatieven.

In Tildonk had vooral Anna een uitge-
sproken droom voor een leven als onderwijs-
religieuze in een kloosterkostschool. In de 
kloosterwereld van het ancien régime had 
ze weinig kans gemaakt. Het ontbrak haar 
zowel aan financiële middelen als aan ken-
nis van het Frans om te kunnen intreden in 
de elitegemeenschappen van kanunnikes-
sen of benedictinessen die zich toelegden 
op kostschoolonderwijs. Maar de noden van 
de vroegnegentiende-eeuwse kerk en maat-
schappij schiepen een nieuwe context. Volks-
onderwijs werd het terrein bij uitstek waarop 
de katholieke kerk haar invloed binnen de 

Drie vrouwen begonnen in 1818 in de stal van pastoor Lambertz 
van Tildonk met een bescheiden dorpsschool. Hun initiatief 
groeide uit tot een monumentaal klooster- en kostschoolcom-
plex en een congregatie van ruim duizend zusters.  
[Beeldarchief Ursulinen van Tildonk: 4]
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pastoorsmeid en zat haar twee toekomstige 
medezusters met een kleine versnapering op 
te wachten. Lambertz regelde intussen een 
dak boven hun hoofd, eerst in de pastorie, en-
kele jaren later in een nabijgelegen huis, waar 
later de imposante kostschoolgebouwen van 
het Sint-Angela Instituut zouden verrijzen. 
Hij onderhandelde met burgerlijke en kerke-
lijke overheden, redde de zustergemeenschap 
van een opheffing door de Nederlandse auto-
riteiten in de vroege jaren 1820 en bekwam in 
1825 een burgerlijke en in 1832 een kerkelijke 
erkenning voor zijn gemeenschap.

De drie vrouwelijke pioniers – intussen 
Mère Anne, Mère Marie en Mère Cathérine 
– hadden hun droom verwezenlijkt, maar 
lieten verder weinig sporen na in het archief. 
Bij de eerste oversteverkiezingen in 1825, 
bijvoorbeeld, viel de keuze niet op een van de 
drie pioniers, maar op ‘nieuwelinge’ Félicité 
Toubeau (1793/1794-1834), ingetreden in 1821. 
Afkomstig uit een welstellende familie uit 
Saintes, een Franstalig dorpje in de buurt van 
Halle, zou deze vrouw een belangrijke rol spe-
len in de consolidatie en de eerste expansie 
van de congregatie. Haar verkiezing was te-

maatschappij trachtte te herwinnen. Vrome 
vrouwen zoals Anna, Maria en Catherina in 
Tildonk engageerden zich massaal als lerares-
sen in dorps- en parochiescholen. Het was 
een uitgelezen manier om hun sociaal enga-
gement te verwezenlijken en uiteindelijk ook 
vorm te geven aan hun religieuze roeping. De 
inzet in het onderwijs opende de deur naar 
een gerespecteerd bestaan als kloosterzuster.

In het prille begin lag hun toekomst echter 
volledig in handen van Lambertz. Die sterk 
hiërarchische relatie tussen een mannelijke 
stichter en vrouwelijke volgelingen tekende 
de ontstaansgeschiedenis van vele kleine, 
rurale zustercongregaties. Het wordt op de 
eerste bladzijden van de kronieken van de 
zusters van Tildonk meteen heel treffend geïl-
lustreerd. Anna en Catherina werden in 1818 
door hun moeder aan de poort van de pasto-
rie afgezet en aan de goede zorgen van Lam-
bertz toevertrouwd. Maria was Lambertz’ 

De internationale leerlingenbevolking van de kostscholen van 
de ursulinen bleef niet zonder gevolg voor de congregatie. Veel 
buitenlandse leerlingen traden na hun schoolcarrière in bij de 
ursulinen, zoals deze groep van Engelse zusters (circa 1910).
[Beeldarchief Ursulinen van Tildonk: 202]
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risch bronnenmateriaal – komen mooi samen 
in het stichtingsverhaal van het klooster in 
Heikruis, een dorp in het Pajottenland, nabij  
Mère Félicités geboortedorp Saintes. De loka-
le kasteeldame zocht er in 1833 naar religieu-
zen om het dorpsschooltje te bedienen en 
kwam uiteindelijk via de familie van Mère 
Félicité, de lokale clerus en aartsbisschop  
Engelbert Sterckx bij de ursulinen terecht. 
Lambertz voerde de voorbereidende onder-
handelingen, Mère Félicité begeleidde de 
eerste zustergemeenschap naar Heikruis en 
organiseerde de start van het klooster- en 
schoolleven. Ze legde er de basis van een 
bloeiende lagere school, handwerkschool, 
zondagsschool en kostschool en een gebou-
wencomplex dat in toenemende mate de aan-
blik van het kleine dorp ging domineren. Nog 
voor Mère Félicité opnieuw naar Tildonk kon 
afreizen, werd ze echter ernstig ziek. Ze zou 
uiteindelijk in april 1834 in het klooster van 
Heikruis overlijden. Een van haar medezus-
ters tekende op hoe Lambertz, gealarmeerd 
over haar slechte gezondheidstoestand, in 
allerijl van Tildonk naar Heikruis reisde en 
Mère Félicité zwaar geëmotioneerd bijstond 
in de laatste uren van haar leven.

Voor en na zijn dood werd Lambertz 
door zijn kloosterzusters aanbeden en als 
een heilige vereerd. In een museumkamer 
in het voormalige klooster van Tildonk werd 
Lambertz’ nalatenschap – zijn brieven, zijn 
persoonlijke boekencollectie, zijn laatste 
kledij en linnengoed, zelfs een haarlok – met 
toewijding beheerd en uiteindelijk samen 
met het archief aan KADOC overgedragen. 
Maar het was niet enkel een verhaal van man-
nelijke dominantie en filiale onderwerping. 
Het relaas van Lambertz’ gehaaste reis toont 
dat de waardering tussen stichter en zusters, 
zij het binnen de strakke hiërarchische gen-
derverhoudingen van de negentiende-eeuwse 
kerk, soms ook wederzijds was. Het is moge-
lijk slechts een van de vele nuances die verder 
archiefonderzoek kan onthullen.

kenend voor het snel evoluerende profiel van 
de Tildonkse zustergemeenschap: van een 
eenvoudige plattelandscongregatie gericht 
op armenonderwijs naar een gerenommeerd 
instituut voor kostschooldames.

Gestimuleerd door de vrijheden van de 
nieuwe Belgische grondwet en de sociale en 
educatieve noden van de jonge staat raakten 
de zusters in Tildonk tussen 1832 en het einde 
van de negentiende eeuw rechtstreeks of on-
rechtstreeks betrokken bij de stichting van 
bijna vijftig nieuwe kloosters. De ‘stamboom’ 
van Tildonk reikte van Ternat tot Maaseik 
en van Hoogstraten tot Ans. Overal gingen 
ursulinen aan de slag in dorpsscholen en 
pensionaten, waarvan sommige uitgroeiden 
tot gereputeerde onderwijsinstellingen met 
een internationaal leerlingenpubliek. Als een 
van de eerste Belgische instituten stuurden 
de ursulinen van Tildonk ook zusters uit naar 
het buitenland. Reeds in 1838 werd in Venray 
een eerste van vele Nederlandse kloosters 
gesticht, gevolgd door Londen in 1851, Geilen-
kirchen (bij Aken) in 1855 en Batavia (Jakarta) 
in 1856.

Het congregatiearchief, met een schat aan 
verslagen, brieven en registers die de tot-
standkoming van nieuwe kloosters documen-
teren, biedt onderzoekers de kans om diep te 
graven in lokale verhalen en zich tegelijker-
tijd een beeld te vormen van de mechanismen 
en netwerken achter het kloosterreveil van 
de negentiende en twintigste eeuw. De sterke 
stichtingsijver die vanuit Tildonk werd ont-
plooid, was een samenwerkingsverband tus-
sen de lokale clerus, de diocesane autoritei-
ten en de welstellende katholieke burgerij en 
adel, met de zusters zelf als stille, maar ook 
drijvende kracht. Lambertz had overduidelijk 
de leiding, maar de vrouwelijke oversten, de 
al genoemde Mère Félicité en haar opvolg-
sters, speelden een belangrijke uitvoerende 
rol in de expansie.

Vele verhaallijnen – de ‘gegenderde’ rol 
van Lambertz en de vrouwelijke oversten, de 
lokale en sociale verankering van de expansie 
en de geschakeerde rijkdom van het histo-
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Zuidelijke Nederlanden stonden de ursulinen 
bekend om hun degelijk onderwijs voor meis-
jes. Maar de meeste kloosters overleefden de 
Franse tijd niet. Enkel in Namen en Bergen 
slaagden de ursulinen erin de brug te slaan 
naar de negentiende eeuw.

Lambertz had er, op aangeven van (toe-
komstig) aartsbisschop Sterckx van Meche-
len, bewust voor gekozen om zijn zusterge-
meenschap te modelleren naar de ursulinen. 
Uit de briefwisseling tussen beide mannen 
blijkt een grote waardering voor de flexibele, 
apostolische en controleerbare organisatie-
structuur van de ursulinen, die de mogelijk-
heid bood om snel in te spelen op de grote 
onderwijsnoden van de negentiende eeuw. 
Sterckx was geen voorstander van grote con-
gregaties met machtige vrouwelijke oversten 
aan het hoofd. Pastoors en lokale notabelen 
konden een beroep doen op Lambertz en 
zijn ervaren zusters om een eigen klooster 
en school te stichten, zonder de controle 
erover uit handen te moeten geven aan een 
verafgelegen moederklooster. Uiteindelijk 
kozen Lambertz en Sterckx voor de consti-
tuties van de ursulinen van Bordeaux en de 
leefregel van Sint-Augustinus als leidraad 
voor het kloosterleven van de ursulinen van 
Tildonk. Veel echo’s van vrouwelijke inbreng 
in het proces van regelgeving en consolidatie 
laten de archieven niet horen. Expertise in 
kerkelijke wetten en regels was voornamelijk 
een mannenzaak. Zeer typerend was dat Lam-
bertz enkel voor de kledij bij vrouwen te rade 
ging. Een voormalige Franse ursuline die na 
de confiscatie van haar klooster in Mechelen 
was beland, schonk met haar oude habijt het 
model voor het zwarte kloosterkleed. De ur-
sulinen van Namen leverden patronen voor de 
kap en de sluier.

De verslagen van de jaarlijkse overstenver-
gadering laten wel duidelijk een vrouwelijke 
stem horen. De neerslag van hun gesprekken 
illustreren zeer mooi de uitdagingen van het 
negentiende-eeuwse vrouwelijke kloosterwe-
zen, evenals de manier waarop de ursulinen 
schipperden tussen het kloosterleven van 

Op het breukvlak van twee tijden

Vanaf 1840 ontmoetten de vrouwelijke over-
sten van de kloosters die vanuit Tildonk wa-
ren gesticht, elkaar ieder jaar aan het einde 
van de zomervakantie voor een intensief 
overleg. Er werd gedebatteerd over het reli-
gieuze leven, de kloosterorganisatie en het 
onderwijs. Op het hoogtepunt in het begin 
van de jaren 1890 telde de jaarlijkse vergade-
ring bijna honderd deelnemers, want iedere 
overste bracht ook een eigen assistente mee. 
Fatsoenlijke vrouwen – en zeker religieuze 
vrouwen – reisden in de negentiende eeuw 
immers niet alleen. Ook de Engelse, Duitse en 
Nederlandse oversten deden vaak moeite om 
de tocht naar het moederhuis in Tildonk te 
maken. Enkel de zusters uit het verre Indone-
sië lieten zich per brief vertegenwoordigen. 
Tussen al die vrouwen zat exact één man. 
Lambertz was de onbetwistbare leider tot 
zijn dood in 1869. Nadien werd de vergadering 
voorgezeten door een vertegenwoordiger van 
het aartsbisdom.

De vergadering was door Lambertz in het 
leven geroepen om de eenheid onder de ur-
sulinenkloosters te bewaren. Want ondanks 
het feit dat ze door hun focus op onderwijs 
en hun indrukwekkende expansie waren 
uitgegroeid tot een van de typevoorbeelden 
van het negentiende-eeuwse kloosterwezen, 
behielden de ursulinen ook een opmerkelijke 
eigenheid. Anders dan vele ontluikende re-
ligieuze instituten van de negentiende eeuw 
vormden de ursulinen van Tildonk geen echte 
congregatie. Alle kloosters die vanuit Tildonk 
werden gesticht, bleven autonoom, met een 
eigen overste en een eigen noviciaat. Lam-
bertz bleef op die manier trouw aan de ursuli-
nentraditie. De ursulinen waren al in de zes-
tiende eeuw in Brescia gesticht door Angela 
Merici en stonden bekend om hun inzet voor 
meisjesonderwijs en religieus onderricht. Ze 
hadden zich tijdens het ancien régime over 
grote delen van Europa verspreid, maar had-
den steeds een losse structuur behouden. Van 
een echte ‘orde’ was nooit sprake. Ook in de 
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Een moderne, internationale 
congregatie
Pas in 1895 transformeerden de ursulinen 
van Tildonk tot een echte congregatie, niet uit 
eigen beweging, maar opnieuw onder druk 
van kerkelijke autoriteiten. Schaalvergroting 
en centralisering waren binnen het vrouwe-
lijke kloosterwezen aan de orde van de dag. 
Het voorbehoud van aartsbisschop Sterckx 
tegenover grote zustercongregaties was door 
zijn opvolgers van tafel geveegd. De cultuur-
oorlogen met de liberalen – met de School-
strijd van 1879-1884 als hoogtepunt –, de strijd 
om de zich emanciperende arbeidersklasse 
en de internationale missioneringsbeweging 
toonden meer en meer het belang aan van 
efficiënte, invloedrijke en centraal geleide 
religieuze instituten. Schoorvoetend, met de 
nodige bezorgdheid om het behoud van de ei-

voor en na de Franse Revolutie. Een deel van 
hun prestige dankten de zusters aan het feit 
dat de constituties van de ursulinen, ondanks 
hun sterke inzet op onderwijs, vasthielden 
aan het strenge en afgezonderde kloosterle-
ven van het ancien régime. In 1845 trokken 
twee Tildonkse zusters naar het eeuwenoude 
klooster van Bergen om er te worden onder-
gedompeld in de ‘ware geest’ van de ursu-
linen. Kort nadien werd er op de jaarlijkse 
vergadering beslist om strengere schuld- en 
boetepraktijken in te voeren. Geknield of 
geblinddoekt eten werd een aanbevolen prak-
tijk, alsook het nederig kussen van de voeten 
van medezusters of gebeden reciteren met de 
armen uitgestrekt zoals Jezus aan het kruis. 
In tegenstelling tot vele andere negentiende-
eeuwse actieve zustergemeenschappen had-
den de meeste ursulinenkloosters bijvoor-
beeld tralies in de spreekkamers. Pas in 1871 
zouden die onder druk van Mechelen worden 
verwijderd, omdat ze ouders van leerlingen 
en novicen afschrikten.

Pastoor Lambertz was lange tijd de dominante figuur in de 
stichtingsverhalen over de ursulinen van Tildonk. Binnen de 
congregatie werd zijn nalatenschap met ‘zusterlijke’ toewijding 
gekoesterd. Boeken, brieven en kledij, tot Lambertz’ haarlok en 
bedlinnen toe, maken deel uit van het aan KADOC overgedra-
gen erfgoed.  
[Beeldarchief Ursulinen van Tildonk: 341]
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Tildonk de eerste zusters naar Ranchi in  
India gestuurd. In 1914 volgde Canada en in 
1924 de Verenigde Staten. Vrij laat, in 1955, 
gingen de Tildonkse ursulinen ook aan de 
slag in Congo. Ook de twintigste-eeuwse 
internationale activiteiten van de Tildonkse 
ursulinen pasten in de lijn van algemene 
ontwikkelingen binnen het Belgische kloos-
terwezen. Hoewel de diverse provincies en 
regio’s van de ursulinen van Tildonk in India, 
Canada, de Verenigde Staten en Congo een 
eigen archief bewaren, zijn van de dromen, 
angsten, successen en mislukkingen van de 
eerste pioniers ook in het generaal archief 
van de ursulinen van Tildonk veel sporen 
terug te vinden. Missionering werd voor vele 
vrouwelijke religieuzen een manier om actief 
bij te dragen aan de verspreiding van hun 
geloof. Maar het was evenzeer een poort naar 
avontuur, zelfontplooiing en een relatieve 
onafhankelijkheid van de strakker wordende 
structuren van de congregatie aan het thuis-
front. De vier eerste Belgische ursulinen die 
in 1903 op vraag van Belgische jezuïetenmissio-
narissen naar Ranchi kwamen, verruimden 

gen autonomie, stapten de ursulinenkloosters 
hierin mee. De stamboom van stichtingen die 
vanuit Tildonk was gegroeid, werd opgesplitst 
in meerdere congregaties in binnen- en bui-
tenland. In België verenigden de ursulinen-
gemeenschappen van het bisdom Luik (met 
inbegrip van Limburg, het latere bisdom Has-
selt) zich in een eigen diocesane congregatie, 
waarvan het archief zich eveneens in KADOC 
bevindt. De ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver, in 1841 door Tildonk gesticht en in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een gerenom-
meerd onderwijsinstituut, kozen ervoor een 
eigen congregatie op te richten. Het meren-
deel van de andere Belgische ursulinenkloos-
ters affilieerde zich officieel met Tildonk. 

De congregatie van Tildonk, vanaf 1895 
geleid door een volwaardige vrouwelijke al-
gemeen overste, zette al snel opnieuw in op 
internationalisering. In 1903 werden vanuit 

In 1903 stuurden de ursulinen van Tildonk een eerste groep zus- 
ters naar India. Anders dan in België legden de zusters er zich 
niet uitsluitend toe op onderwijs, maar ook op zorg en sociaal 
werk. In Ranchi opende de congregatie een eigen hospitaal.
[Beeldarchief Ursulinen van Tildonk: 286] 
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hun tijd onbereikbaar was. Dit boek biedt voor het eerst een blik 
op hun intrigerende en tegelijkertijd ambigue levensverhaal, dat 
lang verborgen bleef achter een sluier van bescheidenheid en 
mysterie. Een aandachtige lezing van hun persoonlijke geschrif-
ten brengt immers de tegenstrijdigheden van hun bestaan aan 
het licht. Ze waren ambitieus, geëngageerd en moedig, maar 
tegelijk ook slachtoffer én promotor van een negentiende-
eeuws ideaal van vrouwelijke onderwerping en lijdzaamheid. 
Als religieuze en sociale ondernemers speelden deze religieuze 
vrouwen een invloedrijke rol in de heropleving van de kerk en 
de ontwikkeling van het onderwijs, de gezondheidszorg en de 
sociale voorzieningen in het moderne België. Maar net zo goed 
waren ze gebonden aan starre genderpatronen en profileerden 
ze zich als enthousiaste verdedigers van een ultramontaanse 
kerkelijke ideologie die de moderne samenleving fundamenteel 
wantrouwde.

onmiddellijk hun focus van (elite-)onderwijs 
naar inzet voor kinderen uit lage sociale kas-
ten en ongeschoolde en werkloze vrouwen. 
In Congo kwamen de zusters een halve eeuw 
later terecht in de onstuimige regio rond het 
Kivumeer. Talrijke getuigenissen van zusters 
in het archief brengen het relaas van vele ja-
ren van dreiging, geweld en vernieling, maar 
ook van een opvallende inzet voor de vrouwe-
lijke slachtoffers van de vele conflicten en een 
focus op vrouwelijke zelfredzaamheid.

De brieven en kronieken over het ontstaan 
van de missie in Canada illustreren dan weer 
heel mooi de manier waarop het internatio-
nale publiek van de Belgische kostscholen van 
de ursulinen zorgde voor een wereldwijd net-
werk van vrouwen. In 1914 verzocht een oud-
leerlinge van het pensionaat in Tildonk de 
zusters om in Bruxelles, een klein dorpje van 
Belgische emigranten in de Canadese provin-
cie Manitoba, een katholieke school te be-
dienen. Tegelijkertijd krijgen we zicht op het 
moeilijke leven van de eerste Belgische zus-
ters in Canada. Ze leden onder het extreme 
klimaat met hete zomers en ijskoude winters, 
botsten soms met de ‘ruwe’ gewoonten van de 
Belgische pioniers en vonden geen bereikbare 
medische zorg voor een van de zusters met 
zware hartproblemen. Uiteindelijk zou de 
missie in de Verenigde Staten gedeeltelijk een 

uitweg bieden. Het oud-leerlingennetwerk 
toonde opnieuw zijn waarde, toen de pastoor 
van een migrantenparochie in Queens, New 
York, op bedevaart bij het graf van Angela 
Merici in Italië, een voormalige pensionaire 
hoorde spreken over de ursulinen van Tildonk. 
Via een missieprediker kwam hij uiteindelijk 
in contact met de zusters in Canada, die in 
1924 een eerste groep zusters naar New York 
stuurden. Het was de start van een lange ge-
schiedenis in Noord-Amerika die, net als in 
India en Congo en sinds 2006 ook in Guyana, 
tot op vandaag verder loopt.

In België ligt het hoogtepunt van de con-
gregatie intussen achter ons. Vele kloosters 
werden gesloten en herbestemd, het zwaar-
tepunt verschoof van Tildonk naar Brussel 
en de voormalige missiegebieden. Maar het 
verhaal van de ursulinen van Tildonk is nog 
lang niet geschreven. Het archief, dat weldra 
toegankelijk wordt voor onderzoekers, is 
nog grotendeels onontgonnen. Lokale onder-
zoekers, onderwijs- of genderhistorici, mis-
siedeskundigen of families op zoek naar een 
lang vergeten tante in het klooster: allemaal 
kunnen ze binnenkort gaan grasduinen in 
de brieven, kronieken, verslagen en het rijke 
beeldarchief van de congregatie. Misschien 
worden zelfs Lambertz’ haarlok en bedlinnen 
ooit een voorwerp van onderzoek…

HUMBLE WOMEN, POWERFUL NUNS

In haar boek Humble Women, 
Powerful Nuns: A Female 
Struggle for Autonomy in a 
Men’s Church, zonet ver-
schenen in de reeks KADOC 
Studies on Religion, Culture 
and Society bij Universitaire 
Pers Leuven, vertelt Kristien 
Suenens het fascinerende 
verhaal van vier negen-
tiende-eeuwse Belgische 

congregatiestichteressen. Als pioniers en oversten van nieuwe 
congregaties konden zij een autonome, machtige en invloedrijke 
sociale en kerkelijke positie verwerven die voor vele vrouwen uit 
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We wonen sinds 1997 in Leuven, een 
huizenblok verwijderd van KADOC. Achter 
een ijzeren poort ligt een tuin met een 
grasveld waar je haast nooit iemand ziet 
en die in het weekend afgesloten is. Soms 
durfde ik even voorbij het hek te kijken. 
Elk moment kan een alarm afgaan, of 
een kwade hond of meneer me buiten 
jagen, leek het wel. Destijds was het 
gevaarlijkste aan KADOC de overhellende 
muur in de Van Evenstraat. Korte tijd was 
er daardoor inkijk, maar de muur werd 
weer opgetrokken. De lindebomen bleven 
boven de muur uitsteken. In de zomer 
geven ze hun geur af.

Op mijn 55ste startte ik met een 
imkercursus, vooral uit nieuwsgierigheid. 
Nooit een motor gekocht, misschien was 
het een late midlifecrisis. Een van de eer-
ste dingen die je leert, is dat een kleine 
stadstuin niet de ideale plaats is om bijen 
te houden. Mijn echtgenote suggereerde 
om eens bij KADOC te polsen. ‘Lukt nooit’, 
dacht ik. Het onderhoud van de bijen zal 
in het weekend en ’s avonds gebeuren, 
wat moeilijk gaat zonder sleutel. Toch 

EEN GEHEIM LUSTHOF
IVO DE BAERE

stelde ik de vraag. Tot mijn verrassing 
was het antwoord positief.

Zo komt het dat sinds september 
2019 in het grasveld, rechts van het cru-
cifix, een bijenkast staat. Ondertussen 
is die al enkele etages hoger geworden 
en in mei leverde ze 14 kilogram honing. 
Recent plaatste ik er een tweede kleinere 
kast naast. Ik houd KADOC  
geregeld op de hoogte van  
wat er binnenin en rondom de kast 
gebeurt.

Net toen de drukste periode voor 
het imkeren eraan kwam, gingen de 
wereld en ook KADOC dicht. Niemand te 
zien, geen lawaai van bouwwerven, weinig 
verkeer. Je merkte snel dat de bijen, 
en ook de duiven en roeken in het gras, 
zich niets van corona aantrekken. Allicht 
hebben ze baat bij minder 
lawaai en uitlaat van het  
verkeer.

De poort met de sleutel openen en 
binnengaan als er niemand is, gaf nu 
nog meer het gevoel een geheim lusthof 
binnen te treden. Madeliefjes, paarden-
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bloemen, margrieten, ereprijs en gera-
nium volgden mekaar op. Terwijl het veld 
door de droogte begint te verschralen 
en verdorren – met uitzondering van 
een moeilijk te determineren composiet, 
mogelijk biggenkruid – beginnen Leuven 
en ook KADOC stilaan te herleven.

Ivo De Baere werkt als octrooigemach-
tigde bij de dienst Research en Develop-
ment van de KU Leuven. Als kok raakte 
hij in de ban van honing. Sinds 2019 is hij 
KADOC-imker. 
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De herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding van de  
concentratiekampen bracht een onderbelicht aspect onder de aan-
dacht in de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog en zijn 
gevolgen. Zo wees de Canvas-reeks Kinderen van het verzet het ruime 
publiek op de ‘collateral damage’ voor de nakomelingen van verzetslui. 
De verzetsdaden van hun vaders of moeders wierpen soms een schaduw  
op hun leven tot op vandaag. Op 22 januari spraken we daarover met de  
kinderen van Florent Peeters (1909-1989), politiek gevangene in het kamp  
Sachsenhausen. Enkele weken later, op 9 februari, werd in Kazerne 
Dossin in Mechelen de publicatie Triomf van de wil. Dagboek van  
40 maanden Sachsenhausen (Lannoo) gepresenteerd. Voormalig VRT-
journalist Lukas De Vos herschreef de herinneringen die Florent Peeters 
eind 1945 had vastgelegd in Veertig maanden Oraniënburg. Daarin 
bracht hij het relaas van zijn gruwelijke ervaringen in dat Duitse 
concentratiekamp. Het historisch zeer kostbare archief van Peeters 
bevindt zich al enkele jaren in KADOC. Bij het gesprek in januari waren 
drie kinderen aanwezig: Bruno (°1939), Marc (°1947) en Marleen (°1948). 
Samen met hun broers Leopold (°1940) en Michel (°1946) zijn en blijven 
zij ‘kinderen van het verzet’.

DE ERFENIS VAN 
EEN WERELDBRAND
INTERVIEW MET DE KINDEREN 
VAN POLITIEK GEVANGENE 
FLORENT PEETERS

GODFRIED KWANTEN

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



51

aan het atheneum in Sint-Niklaas. Peeters’ 
ambities reikten echter verder. Via reisbeur-
zen studeerde hij in onder meer Wenen, 
München en Lissabon. Hij ontleedde grondig 
de totalitaire regimes in de landen in kwestie, 
evenals de positie van de katholieke kerk en 
publiceerde daarover onder meer in zijn mo-
nografie Het Bruine Bolsjewisme (1938). Zijn 
oordeel over het Derde Rijk was vernietigend: 
een autoritaire staat onderdrukte er elke ge-
wetens- en godsdienstvrijheid, onderwijs en 
individuen waren er totaal overgeleverd aan 
de macht van de overheid en haar propaganda 
en repressiemachine. In enkele artikelen in 
de katholieke bladen Elckerlyc, De Gids op 
Maatschappelijk Gebied en Hooger Leven ver-
oordeelde hij scherp de autoritaire stromin-
gen van links en van rechts. 

Peeters’ onomwonden publieke stel-
lingnamen over het nazisme maakten hem 
persona non grata bij de Duitse nationaal-
socialisten. Al voor de Duitse inval nam hij de 
wijk naar de streek rond Bordeaux, maar hij 

In de namiddag van 23 mei 1945 wordt aange-
klopt bij de tijdelijke oorlogswoning van de fa-
milie Peeters-Luyten in Duffel. De twee zoon-
tjes, Bruno en Leopold (‘Pol’), reppen zich 
naar de voordeur, maar deinzen verschrikt 
terug voor de figuur in de deuropening: een 
‘vagebond’ in gestreepte gevangeniskledij, 
graatmager en met een vervaarlijke tronie 
met stoppelbaard. Het gaat nochtans om hun 
vader, Florent Peeters, die ze enkel kennen 
uit de verhalen van hun moeder. Na bijna vier 
jaar keert hij terug uit de Duitse concentra-
tiekampen. Die dag neemt de familie Peeters-
Luyten de vooroorlogse draad weer op, maar 
niets is nog wat het was. De relaties en de 
sfeer in het gezin zijn voorgoed getekend door 
de vreselijke ervaringen van de pater familias.

Een strijder met de pen

Florent Peeters behaalde aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven twee doctorstitels, 
een in de klassieke filologie en een in de wijs-
begeerte. Vanaf 1934 gaf hij les klassieke talen 
in een door hem opgestarte Oude Humaniora 

Marleen, Bruno en Marc Peeters tijdens het interview.
[© Roeland Hermans]
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verhuisde al snel naar Lyon, waar zijn zieke 
schoonbroer, Leopold Luyten, onderofficier  
in het Belgische leger, verbleef. In september  
1941 keerden Peeters en zijn terminale schoon- 
broer naar België terug. Kort daarna werd 
Florent, na een door marteling afgedwongen 
verklikking, opgepakt door de Sicherheits-
dienst. Dat gebeurde in een door schoonvader 
Luyten gehuurde hovenierswoning aan de 
Rietlei in Duffel. Na gevangenschap in Ant-
werpen, Sint-Gillis en Hamburg kwam hij als 
politiek gevangene uiteindelijk in het con-
centratiekamp Sachsenhausen-Oraniënburg 

bij Berlijn terecht. Dat was een van de oudste 
concentratiekampen van het naziregime, 
waar tevens SS-kampbewaarders werden 
‘opgeleid’. Hij werd er als dwangarbeider in-
geschakeld in de oorlogseconomie van Duits-
land. De gevangenen moesten er onder een 
wreed regime en opgejaagd door bewakers 
werken tot ze letterlijk doodvielen. Peeters 
toonde zich een vechter, een overlever, fysiek 
en mentaal ijzersterk en had op de juiste 
momenten het geluk aan zijn zijde. Onder 
zijn medegevangenen bevonden zich onder 
anderen liberaal minister Arthur Vander-

Brief van Florent Peeters aan 
zijn ‘lieve vrouw en allerliefste  
jongens’ vanuit het concen-
tratiekamp Sachsenhausen-
Oraniënburg (1942). Verschei-
dene van zijn brieven liet 
Peeters illustreren door 
zijn medegevangene Hubert 
Mauquoy, een tekenaar-
graveerder uit Antwerpen. 
Mauquoy overleefde het kamp 
niet.
[Archief Florent Peeters: 38]
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‘Vader’, zo getuigt zoon Bruno in ons ge-
sprek, ‘keerde als een extreem achterdochtig 
man uit het kamp terug. Hij had al een recht-
lijnig en stug karakter, maar zijn ontberingen 
en de “mentale martelingen” in Sachenhau-
sen hadden hem “ontmenselijkt” en maakten 
hem onredelijk streng en onwrikbaar. Emo-
ties en affectiviteit waren bij ons thuis uit den 
boze: die maakten je immers zwak en kwets-
baar. De opvoeding, vooral van de jongens, 
was spartaans: wij moesten fysiek en mentaal 
weerbaar worden voor de wisselvalligheden 
van het leven. Verspilling van eten of papier 
was ongepast: een droge korst brood bij de 
konijnen bracht hem tot razernij. Thuis was 
er geen plaats voor ontspanning of vakantie, 
muziek, grapjes of enige vorm van luxe. Extre-
me soberheid, bijvoorbeeld in de verwarming 
van het huis, en discipline waren de norm. De 
radio diende enkel om de nieuwsberichten te 
beluisteren. Vader was onvoorspelbaar in zijn 
reacties: een verkeerd woord of een banale 
gebeurtenis kon leiden tot een woede-uitbar-
sting.’ In het gezin Peeters, dat na 1948 in een 
nieuwbouw woonde in de Josephine Charlot-
testraat in Sint-Niklaas, was de spanning te 
snijden en was ieder op zijn hoede.

Marc herkent zich in de ervaringen van 
zijn broer Bruno. Zoals alle zonen-Peeters 
moest hij Latijn-Griekse humaniora volgen, 
eerst aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in 
Antwerpen, later aan het Atheneum van Sint-
Niklaas. ‘In Antwerpen was ik op internaat, 
wat een gezonde afstand creëerde met mijn 
vader. Vakantie was ons niet gegund, altijd 
moesten we studeren (Latijnse en Griekse 
verbuigingen, vervoegingen en vertalingen) 
en werken aan opdrachten die we van hem 
kregen. Ik had evenwel geen studiehoofd, 
tot grote frustratie van mijn vader. Eén keer 
ben ik met hem naar de cinema geweest en 
nog wel om te gaan kijken naar The Bridge on 
the River Kwai (1957), over een Japans krijgs-
gevangenkamp dat onder de oorlog geleid 
werd door een sadistische Japanse officier. 
Ik denk nu dat hij mij toen iets over zijn ei-
gen kampervaringen wilde duidelijk maken. 

poorten, Louis Kiebooms en Alfred Somville, 
respectievelijk hoofdredacteur en bestuurder 
van Gazet van Antwerpen, en de Nederlandse 
katholieke minister Timotheus Verschuur. 
Toen in het voorjaar van 1945 de Russische 
troepen oprukten, evacueerden de Duitsers 
Sachsenhausen. Peeters overleefde een tien 
dagen lange dodenmars en werd eind april 
bevrijd door de Russen. Een RAF-vliegtuig 
vloog hem van de Lüneburger Heide naar een 
vliegveldje in Nijvel.

Een gezin onder spanning

Bruno bewaart enkele klare herinneringen 
aan die oorlogsperiode, de gebeurtenissen 
staan zoveel decennia later nog helder op 
zijn netvlies gebrand. Zijn allereerste en 
bijzonder traumatiserende herinnering was 
de arrestatie op 26 september 1941 van zijn 
vader door zeven SS’ers. Bruno vertelt hoe 
het gezinsinkomen wegviel nadat zijn vader 
na verloop van tijd als leraar werd afgezet en 
hoe het gezin in Duffel afhankelijk was van 
het voedsel dat de naburige land- en tuinbou-
wers brachten; hoe hij met zijn moeder en 
broertje dagelijks knielden voor een in hun 
kinderogen levensgroot Mariabeeld om te 
bidden voor een behouden terugkeer van zijn 
vader; hoe moeder geleidelijk Rode Kruis-
pakketjes met levensmiddelen, wat kledij en 
enkele foto’s kon opsturen naar vader, nooit 
zeker dat die ook toekwamen; hoe zij van haar 
kant sterk gecensureerde brieven ontving van 
haar man met een pijnlijk optimistische en 
positieve toon en geïllustreerd met mooie mi-
niatuurtekeningen van zijn medegevangene 
Hubert Mauquoy. Die brieven, met nagenoeg 
steeds dezelfde clichés, waren telkens wel 
tekenen van leven, tot die strohalm in de loop 
van 1944 uiteindelijk ook helemaal wegviel. 
Onwetend over het lot van vader, wachtten 
moeder Peeters en haar twee zoontjes in 
spanning en met een bang hart zijn mogelijke 
terugkeer af.
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landse studieverblijven.’ Tijdens de oorlog 
beleefde ze barre tijden. Gedurende de enkele 
weken in het najaar van 1940 dat haar man 
terug was uit Frankrijk, leefden zij en hun 
twee kinderen Bruno en Pol ondergedoken 
in het ouderlijk huis in de Bisschopstraat. 
Telkens wanneer er klanten kwamen, kroop 
het hele gezin in een kast. Na verloop van tijd 
verhuisden ze naar de Rietlei in Duffel. Daar 
werd haar echtgenoot gearresteerd en zou het 
gezinnetje barre oorlogsmaanden doormaken 
in afwachting van zijn mogelijke terugkeer. 
Maar met die thuiskomst waren de zorgen 
van moeder niet van de baan, wel integendeel. 
‘Moeder’, zo getuigen de kinderen, ‘moest ver-
der leven met een onherkenbaar veranderde 
echtgenoot. Ze kreeg het hard te verduren 
van een angstige en opvliegende partner die 
zich tiranniek gedroeg en voor het minste kon 
ontploffen. Warmte en genegenheid waren 
soms ver te zoeken in ons gezin. Moeder – in  
onze ogen een bijzonder sterke vrouw – moest 
voortdurend schipperen tussen vader en 
kinderen. Ze bemiddelde permanent en deed 
alle moeite van de wereld om haar echtgenoot 
opnieuw te integreren in het gezin en een 
normaal familieleven mogelijk te maken. Van 
haar kregen we wel de broodnodige affectie, 
voor ons was ze een engel.’

Toen de jongens in de jaren 1950 begonnen 
te puberen, werd volgens Bruno de situatie 
thuis totaal onleefbaar. De relatie met hun 
vader, die intussen, mee dankzij voorspraak 
van de Antwerpse burgemeester Camille 
Huysmans, was aangesteld als hoogleraar aan 
de Rijksuniversiteit Gent, werd onhoudbaar. 
‘Mijn jongere broer Leopold werd door vader 
buitengezet toen hij een keer te laat thuis-
kwam. Hij zou naar Zuid-Afrika emigreren 
waar hij zijn leven en een academische loop-
baan uitbouwde. Fysiek en mentaal afstand 
nemen van vader – tot op vandaag – was voor 
hem een kwestie van overleven. Ikzelf werd 
eveneens uit huis gezet na een banaal conflict: 
ik had het aangedurfd om naar een toneel-
voorstelling te gaan in het Gildehuis, de thuis-
basis van de christelijke arbeidersweging 

Mijn grote liefde was het voetbal. Stiekem 
luisterde ik naar de voetbalreportages op de 
radio, vader mocht dat niet te weten komen. 
Zelf voetbalde ik ook. Pas toen ik in de natio-
nale reeksen speelde met Gerda Sint-Niklaas, 
kwam vader voor me supporteren, nota bene 
in de “bottines” die hij had “georganiseerd” 
voor de dodenmars. Na zijn overlijden vond ik 
een door hem aangelegd knipselboek dat mijn 
“voetbalcarrière” in detail volgde. Stiekem 
moet hij trots op mij zijn geweest; nooit heeft 
hij mij dat evenwel laten merken.’

Ten huize Peeters in Sint-Niklaas kwam 
het vaak tot hoog oplopende discussies over 
politiek en godsdienst. Vader was immers 
een uitgesproken Belgicist en Leopoldist, een 
vurig verdediger ook van kerk, geloof en paus. 
Hij was ook bijzonder vroom en las dagelijks 
in zijn bijbel en brevier. Michel, zo getuigen 
zijn broers, zette zich door zijn alternatieve 
politieke en religieuze keuzes voortdurend af 
tegen zijn vader en hij was, na deelname aan 
een betoging, thuis niet meer welkom. Enkel 
Marleen, zo vertelt zij ons, heeft als ‘kake-
nestje’ en enige meisje nooit die strengheid 
van haar autoritaire vader ervaren. Zij kon 
in zijn ogen niets verkeerd doen, moest van 
hem niet studeren en werd zelden of nooit 
gestraft. Haar oudere broer Bruno nam haar 
ook steeds in bescherming of verzorgde haar 
die keer toen ze langdurig ziek was. Vader 
woog toen overigens ook minder op het gezin, 
vermits hij steeds meer werd opgeslorpt door 
zijn reizen en zijn academische loopbaan aan 
de Gentse universiteit.

Moeder en haar oudste kinderen

Hun moeder, Helena Luyten (1909-1998), had 
het evenmin onder de markt met hun vader, 
zo vertellen de kinderen. ‘Bij haar thuis in de 
Antwerpse Bisschopstraat hadden ze voor de 
oorlog een bloeiende behangerszaak. Vanaf 
haar veertiende ontpopte zij zich daar als dé 
zakenvrouw in het familiebedrijf, tot ze in 
1936 huwde en vader volgde bij diens buiten-
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ik, na een zwaar arbeidsongeval, een job in 
de Antwerpse haven, waar ik mijn loopbaan 
verder uitbouwde. Ook Marc verliet op jonge 
leeftijd het ouderlijk nest en huwde toen hij 
21 jaar was.’

De kinderen Peeters getuigen niet alleen 
over de mentale problemen van hun vader, 
maar ook over zijn fysieke kwetsbaarheid als 
gevolg van het kampregime. Dat eiste zijn tol 
de rest van zijn leven en woog zwaar op hem. 
‘Vader verbleef regelmatig in het ziekenhuis. 

in Sint-Niklaas. Met die beweging lag vader 
evenwel in conflict omdat haar leiders hem 
van een verkiesbare plaats op de CVP-lijst 
hadden “beroofd”. Ik ben toen een opleiding 
als aspirant-officier gestart op het opleidings-
schip Mercator. Via brieven bleef ik in contact 
met het thuisfront, ook met mijn vader, die 
een zachtere toon aansloeg. Afstand nemen 
droeg bij tot verbeterde relaties. Tot 1962 zat 
ik op de lange omvaart, op bananenschepen 
en tankers van Petrofina. Uiteindelijk vond 

Helena Luyten stuurde haar 
echtgenoot Florent Peeters 
regelmatig foto’s toe van 
haar en de kinderen. Peeters 
bewaarde ze in een klein album.
[Archief Florent Peeters: 736]
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politiek ging – mijn vader ontraadde mij dat 
toen in een brief – kreeg ik van hem zijn gepu-
bliceerd “dagboek” te lezen, met een persoon-
lijke opdracht van hem overigens: “Politiek is 
aandacht voor de minsten in de samenleving.” 
Ik ben verscheidene malen aan de lectuur van 
het boek begonnen, maar de gruwel was tel-
kens niet te harden. Pas vele jaren later slaag-
de ik erin het boek uit te lezen. Die lectuur 
plaatste de figuur van mijn vader en de op-
voeding die we kregen, voor mij in een ander 
daglicht. Mijn begrip van en achting voor hem 
groeiden met de jaren en naarmate ik kennis 
nam van de traumatiserende ervaringen die 
hij doormaakte. Nu ik begrijp hoezeer zijn 
wedervaren zijn geest verwrongen heeft en 
hoezeer hij moeite had om emoties van gene-
genheid te uiten, overheerst bij mij een gevoel 
van respect. Uiteindelijk kreeg ik dus vrede 

Meermaals werd hij opgenomen met een 
longembolie of met water op de longen. Zijn 
flebitis in de benen – naar zijn zeggen het 
gevolg van de urenlange appels op de kamp-
plaats – speelde hem zijn hele leven parten.’

Verwerking, begrip en trots

Het wedervaren van hun vader in Sachen-
hausen kwam thuis nooit ter sprake, zo stelt 
Bruno. Onmiddellijk na zijn thuiskomst 
had Peeters dat van zich afgeschreven in 
zijn Veertig maanden Oraniënburg, dat nog 
in de tweede helft van 1945 in afleveringen 
verscheen in het dagblad Het Volk en het jaar 
daarop als boek werd gepubliceerd. ‘Nadien 
werd daar met geen woord meer over gerept 
en was het onderwerp een taboe dat zwaar op 
ons gezin woog. Enkel door de nachtmerries 
van vader kregen we een vermoeden van wat 
hij had doorstaan; moeder alludeerde daar 
dan ook op. Details vernamen of kenden we 
niet. Pas toen ikzelf dertig jaar geleden in de 

Een van de tekeningen van Romain Malfliet die het boek Veertig 
maanden Oraniënburg illustreert. Net zoals het boek tonen de 
tekeningen een gruwel waarover Florent Peeters niet met zijn 
kinderen sprak.
[Archief Florent Peeters: 718]
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was ook actief in Oostpriesterhulp van “spek-
pater” Werenfried van Straaten. Na de  
Hongaarse opstand vingen we thuis ook 
vluchtelingen op uit dat land die via het 
netwerk van de jezuïet István Muzslay hier 
terechtkwamen.’

‘Vader was in het begin van de jaren 1970 
ook actief in het jonge Amnesty International 
in België, samen met Louis Kiebooms en Her-
man Todts. Zowel bij zijn inspanningen voor 
amnestie als in zijn Duitse connectie, speelde 
zijn virulent anticommunisme een belangrij-
ke rol. Om die reden onderhield hij ook geen 
contact met het georganiseerde verzet in ons 
land, dat in zijn ogen te zeer gemonopoliseerd 
werd door de communisten. Volgens hem 
moesten in het Westen alle krachten, ook de 
vroegere vijand, worden gere-integreerd en 
gemobiliseerd om het hoofd te bieden aan een 
nieuwe dreiging, die van het communisme en 
de Sovjet-Unie, die volgens hem dezelfde me-
chanismen hanteerden als de nazi’s. Hij zag 
hoe Sachsenhausen evolueerde naar een door 
communisten geleid kamp voor “fascistische” 
gevangenen. Een derde wereldoorlog vormde 
volgens hem een reëel gevaar. In zijn ogen had 
het communisme op termijn evenwel even 
weinig kans op slagen als het nazisme omdat 
het voorbijging aan diepmenselijke aspiraties, 
zoals religieuze zingeving. Vader heeft zelf de 
ineenstorting van het Sovjetimperium niet 
meer meegemaakt, hij overleed op 2 oktober 
1989, kort voor de val van de Muur.’

Herinneren en herdenken

Na het overlijden van hun vader startte vooral 
zoon Bruno een queeste naar meer inzicht in 
wat hem dreef en wat hij doormaakte tijdens 
en na de oorlog. ‘Eerst en vooral’, zo stelt Bru-
no, ‘wensten we zijn papieren erfenis en zo 
ook de herinnering aan hem veilig te stellen. 
Spontaan voelden we het unieke historische 
belang aan van zijn boeken en dossiers. Die 
tonen overduidelijk wie mijn vader was en 
hoe hij dacht. Vader leefde en werkte tussen 

met die gekwetste persoonlijkheid, met die 
imponerende vaderfiguur en met mijn kin-
der- en jeugdjaren. Ik zag hem trouwens ook 
evolueren, hij werd milder en meer begripvol 
naarmate hij ouder werd. Ik besef nu ook dat 
mijn vader toch stiekem trots op me was. Hij 
heeft me dat evenwel slechts tweemaal laten 
blijken: een eerste keer toen hij me zag in het 
uniform van de Mercator en een tweede maal 
toen ik schepen werd in Antwerpen.’

Ook de andere kinderen-Peeters spreken 
over de groeiende waardering voor hun vader 
die met de loop der jaren soepeler werd en 
bijvoorbeeld met de kleinkinderen een war-
me band had. Met fierheid spreken ze nu over 
zijn intellectueel verzet tegen het nazisme en 
tegen elk totalitair regime en de hoge tol die 
hij daarvoor betaalde. Hij bleef levenslang die 
combattieve studax, ook na zijn emeritaat in 
1979. Vandaag benadrukken de kinderen ook 
de positieve elementen die ze in de opvoeding 
van hun vader meekregen: het respect voor 
elke vorm van arbeid, ook voor de meest 
eenvoudige, de waarde van volgehouden 
engagement en hard werk, de noodzaak van 
rechtlijnigheid en tegelijk verdraagzaamheid, 
zijn benadrukken van gewetensvrijheid en 
-vorming en zijn pleidooien voor het uiten 
van individuele en afwijkende opinies. 

‘Vader streefde na de oorlog’, zo getuigen 
de kinderen, ‘al snel naar verzoening van alle 
in zijn ogen gezonde krachten in de samenle-
ving; hij werd een pleitbezorger van amnestie. 
Ook haalde hij de contacten met Duitsland 
opnieuw aan. Al vanaf 1947 was hij gastdocent 
aan diverse onderwijsinstellingen, hield er 
honderden lezingen en verbleef jaarlijks 
meermaals in West-Duitsland of in West- 
Berlijn. Van bondskanselier Adenauer ontving  
hij daarvoor trouwens een onderscheiding.  
In Oost-Duitsland was hij, gezien zijn anti-
communistische standpunten, persona non 
grata; zijn visumaanvragen werden steeds  
afgewezen. In zijn ogen was het Duitse volk, 
zoals hijzelf, het slachtoffer van het nazi-
regime. Hij toonde zich een uitgesproken 
voorstander van de Duitse hereniging. Vader  
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van de bevrijding van het kamp. Ik sprak er 
al eens voor een publiek over mijn vader en 
stelde stukken uit zijn nalatenschap, onder 
andere zijn fameuze “bottines”, ter beschik-
king voor de permanente tentoonstelling in 
het museum. Ik volgde ook het door gedenk-
stenen afgebakende traject van de dodenmars 
van april 1945. Dat was voor mij een bijzonder 
beklijvende ervaring. In België ga ik ook in 
scholen spreken over wat mijn vader mee-
maakte. De publicatie van een geactualiseerde 
versie van zijn dagboek beschouw ik als een 
voorlopig eindpunt in dit herinneringsproces 
dat me tot aan mijn overlijden niet los zal la-
ten. Ook dit interview ervaar ik als louterend, 
als een soort “biecht”. Het is immers de eerste 
maal dat wij als kinderen zo open met der-
den spreken over ons vader en de moeilijke 
periode die ons gezin doormaakte. Dankzij 

zijn boeken; dat was zijn “heiligdom” en strikt 
verboden terrein voor de kinderen. Vader 
informeerde zich bijzonder goed, niet alleen 
via wetenschappelijke literatuur, maar ook 
via allerlei grote en kleine, soms wat obscure 
brochures en tijdschriften die zijn grote net-
werk hem toestuurde. Uit de Oostbloklanden 
ontving hij bijvoorbeeld zowel de propaganda 
van de autoritaire regimes, als de verzetspers 
van de oppositie. Het reusachtige boekenbezit 
droegen we over aan de Universitaire biblio-
theek van Defensie.’

Het archief van hun vader kwam via een 
omweg in het Antwerpse Letterenhuis terecht 
in KADOC. De inventarisatie ervan bevestigde 
zijn grote waarde en historische rijkdom. 
‘Voor mij’, stelt Bruno, ‘betekende het een 
aansporing temeer om de gedachtenis aan 
mijn vader in leven te houden. Intussen had 
ik namelijk ook contacten gelegd met het aan 
Sachsenhausen verbonden Memoriaal en 
Museum en zijn directeur Gunther Morsch. 
Ik was en ben, soms vergezeld van familiele-
den, zijn gast tijdens de jaarlijkse herdenking 

Florent Peeters met zijn echtgenote Helena Luyten en hun twee 
kinderen Bruno en Pol een paar weken na zijn terugkeer uit 
gevangenschap, een keerpunt voor hem en zijn gezin.
[Archief Florent Peeters: 714]
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dit gesprek zie ik samenhang en lijnen die ik 
vroeger niet zag. Dit getuigenis – hoe pijnlijk 
ook – belet eveneens dat het grote leed van 
kinderen van het verzet tijdens én na de oor-
log, in de vergetelheid geraakt. De trauma’s 
van de oorlog reiken veel verder dan de peri-
ode zelf of de rechtstreeks betrokkenen.’

De kinderen-Peeters spreken van een dub-
bel motief voor deze herinneringsinitiatie-
ven. Enerzijds willen zij hiermee de publieke 
opinie blijvend sensibiliseren en informeren 
en haar ook waarschuwen voor onverdraag-
zaamheid en fanatisme. Zeker in tijden van 
toenemend populisme en extremisme, van 
scherpe polarisering willen ze aantonen dat 
vrede broos is, dat een democratie kwetsbaar 
en nooit definitief verworven is. Oorlog en 
dictatuur loeren steeds om de hoek. ‘Wat 
vader meemaakte, blijft actueel en strekt tot 
lering’, dat is de boodschap die ze willen uit-
dragen.

Anderzijds beleven zij via die initiatieven 
ook zelf een helingsproces, zoals hun vader 
dat ook doormaakte. ‘Ook wij’, zo bekennen 
de kinderen, ‘bleven immers worstelen, als 
individu en als gezin, met dit verleden, met 
onze opvoeding en met die vaderfiguur.  
Ook wij moeten in het reine komen met een 
bezwaard oorlogsverleden en soms pijnlijke 
kinder- en jeugdjaren. Onze broer Pol heeft 
het daar nog steeds bijzonder moeilijk mee en 
blijft scherp voor vader. Het verleden blijft als 
een schaduw boven ons hangen, ook al ruim-
den angst en confrontatie intussen gelukkig 
plaats voor begrip, achting en dankbaarheid. 
Wij weten nu dat ook vader leed onder de 
kloof die hem van zijn zonen scheidde.  
De kleinkinderen, onze kinderen, bezochten 
Sachsenhausen of wijdden hun spreekbeurt 
in de klas aan de horror die hij doormaakte. 
Zij leven gelukkig niet langer onder die doem 
van de Tweede Wereldoorlog, maar het lot van 
hun grootvader houdt ook hen bezig. 75 jaar 
na de opening van de kampen is dit familie-
hoofdstuk nog steeds niet afgesloten.’
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Verschillende maatschappelijke actoren verdedigden decennialang 
het kostwinnersmodel als een ideaal voor de organisatie van het gezin 
en van daaruit ook de samenleving: de vrouw werd verondersteld haar 
taak bij de haard te vervullen, terwijl haar man buitenshuis de kost 
verdiende. De katholieke kerk was een van die promotoren en speelde 
een belangrijke rol in de verspreiding van dat (stereotiepe) gender-
ideaal. Ze deed dat vanop de preekstoel en via het onderwijs, maar ook 
door haar persapostolaat. Met de komst van de televisie in de jaren 
1950 bood zich voor de kerk een nieuwe mogelijkheid aan om met haar 
opvoedende cultuurpolitiek, waarvan de genderbeelden een onderdeel 
waren, een groot publiek te bereiken. Die taak was weggelegd voor het 
Katholiek Televisie- en Radiocentrum (KTRC), dat in 1952-1953 in de 
schoot van de Interdiocesane Commissie der Opiniemachten, verant-
woordelijk voor het mediabeleid van de kerk, werd opgericht en vanaf 
1959 een autonoom statuut kreeg. 

STEREOTIEP?
DE REPRESENTATIE VAN DE VROUW 
IN DE KATHOLIEKE TELEVISIEOMROEP

ANGELA JONCKHEERE EN SARAH VAN RUYSKENSVELDE

Angela Jonckheere studeerde 
in 2019 af als pedagoog aan de 
KU Leuven met de masterscrip-
tie Stereo-tiep? Een historisch-
pedagogisch onderzoek naar de 
representatie van de vrouw in de 
katholieke televisieomroep 1962-
1989. Haar promotor was Sarah 
Van Ruyskensvelde, als docent in 
de Historische Pedagogiek ver-
bonden aan de Onderzoekseenheid 
Educatie, Cultuur en Samenleving 
van de Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen van 
de KU Leuven.
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te verspreiden. Om de neutraliteit op het 
beeldscherm te bewaren kregen de verschil-
lende filosofische en ideologische stromingen 
zendtijd op de nationale televisieomroep 
(NIR, vanaf 1960 BRT). Die werd daartoe in 
1980 zelfs verplicht met de invoering van de 
zogenaamde ‘uitzendingen door derden’.  
Dat was de aanleiding tot de oprichting van 
de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep 
KTRO in de schoot van het KTRC. KTRO werd 
verantwoordelijk voor de katholieke uitzen-
dingen op de openbare oproep. Het archief 
van KTRC-KTRO is een unieke erfgoedcol-
lectie, vooral door de duizenden dragers van 
bewegend beeld en geluid, uitzonderlijk in 
aantal en inhoudelijke diversiteit. Ze vormen 
een interessante bron om de culturele span-
ningen over de maatschappelijke rol van de 

Gaandeweg werden diezelfde genderstereo-
typen echter ook uitgedaagd. De sociaaleco-
nomische realiteit zorgde ervoor dat vrouwen 
opnieuw meer buitenshuis gingen werken om 
het gezinsinkomen aan te vullen, maar ook 
allerhande vrouwenbewegingen vervulden 
hierin een grote rol. Vooral tijdens de zoge-
naamde tweede feministische golf, waarvan 
het hoogtepunt in de jaren 1960 en 1970 te 
situeren is, was het feministisch activisme 
radicaal. Vrouwen trokken de straat op en 
zetten het land op stelten in hun strijd voor 
vrouwenrechten. Hun progressieve ideeën 
vonden langzaamaan meer ingang in een snel 
veranderende samenleving. Toch moet gezegd 
dat die ideeën gelijkenissen vertoonden met 
de eisen die reeds werden geformuleerd door 
liberale, socialistische en christelijke vrou-
wenbewegingen.

De televisie was vanwege haar grote bereik 
een populair medium om dergelijke ideeën 

Stills uit ‘Zoeklichten op een huwelijk’ (1969).
[Beeld- en geluidsarchief Katholiek Televisie- en Radiocentrum 
(KTRC-KTRO): 101]
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en transcribeerden we elke uitzending inte-
graal. Daarbij werd rekening gehouden met 
visuele en auditieve details. Vervolgens maak-
ten we een selectie van de fragmenten die 
relevant waren voor de analyse over de beeld-
vorming van de vrouw. In een tweede fase, de 
zogenaamde ‘iconografische analyse’, werden 
de geselecteerde fragmenten met elkaar in 
verband gebracht. Ze werden in inhoudelijke 
categorieën opgedeeld en vervolgens per 
categorie vergeleken. Een laatste stap was de 
confrontatie van de geïdentificeerde patronen 
met de literatuur. 

De vrouw in verschillende 
maatschappelijke domeinen 
Op basis van de analyse van 43 uitzendingen 
uit de periode 1962-1989 identificeerden we 
acht domeinen waarin vrouwen in de tele-
visie-uitzendingen van KTRC-KTRO werden 
afgebeeld: de beroepscontext, het gezin, het 
huishouden, het huwelijk, kerk en geloof, het 
onderwijs, de politiek en de vrije tijd. Hier 
beperken we ons tot enkele illustraties van de 
vrouw in de gezinscontext. Opvallend is dat 
de uitzendingen doorgaans een combinatie 
zijn van progressieve en meer traditionele 
genderopvattingen en vrouwbeelden, hoewel 
een progressief discours in groeiende mate 
ingang vond. Het ideaalbeeld van de vrouw 
als moeder werd expliciet benadrukt in ver-
schillende uitzendingen. In de uitzending 
van 6 mei 1968, bijvoorbeeld, spreekt de pre-
sentator van het programma over de zware 
zorgtaak van de moeder met een nieuwe baby 
in huis. Ondanks de mogelijkheid van een 
gezinshelper benadrukt hij dat de moeder als-
nog de centrale spil van het gezin blijft. Een 
ander voorbeeld is de uitzending van 17 maart 
1969 over het huwelijk. De inleidende sfeer-
beelden bevestigen de genderstereotypen: we 
zien een vrouw die druk in de weer is, haar 
baby verzorgt, kookt voor haar gezin en het 
huis poetst, terwijl haar man aan de keuken-
tafel de krant leest.

vrouw in beeld te brengen en te bestuderen. 
De uitzendingen laten toe te bekijken welke 
genderidealen de katholieke kerk in België 
verspreidde en hoe die zich verhielden tot 
de wijzigende maatschappelijke context en 
opvattingen. 

Methodologische handvatten 

De keuze voor televisie-uitzendingen als 
bron voor historisch-pedagogisch onder-
zoek is minder evident dan de keuze voor 
schriftelijke bronnen. Audiovisuele bronnen 
brengen heel wat uitdagingen met zich mee. 
Zo bestaat bijvoorbeeld de extra mogelijkheid 
tot manipulatie via een gecombineerd visueel 
en auditief spoor. Bepaalde zaken worden 
doelbewust (niet) in beeld gebracht, en een 
voice-over legt gerichte accenten en stuurt 
de interpretatie van de beelden. Na een uitge-
breide literatuurstudie over die uitdagingen 
opteerden we voor een methode die verwant 
is aan de iconologie. Typerend daarvoor is 
een diepgaande analyse van de beelden zelf, 
gevolgd door een breder onderzoek over de 
beelden heen, en ten slotte een interpretatie 
van de vastgestelde patronen aan de hand van 
andere (schriftelijke) bronnen of literatuur. 
De methode bleek in het bijzonder interes-
sant omdat ze een beeldanalyse vanuit de 
historische context toeliet. Zo werd niet enkel 
gekeken naar de intentie van de beeldmakers, 
maar ook naar hoe het eigentijdse publiek de 
beelden mogelijk interpreteerde.

Het stappenplan van de iconologie, dat de 
Duits-Amerikaanse kunsthistoricus Erwin 
Panofsky beschreef in zijn artikel ‘Icono-
graphy and Iconology: An Introduction to the 
Study of Renaissance art’ (1955), diende als 
houvast bij de analyse van de beelden. Aange-
zien het plan oorspronkelijk werd ontworpen 
voor meer traditionele bronnen, werd bij elke 
stap zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de specifieke uitdagingen van audiovisuele 
media. Tijdens een eerste stap, de zogenaam-
de ‘pre-iconografische beschrijving’, bekeken 
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opzicht is het ook belangrijk om de positie 
van de uitzendvereniging zelf mee te nemen. 
De levensbeschouwelijke uitzendingen voor 
derden stonden immers geregeld onder druk, 
onder meer door dalende kijkcijfers. Wellicht 
kon KTRC-KTRO niet anders dan een meer 
progressieve koers varen om zich blijvend te 
laten gelden in het televisielandschap. De uit-
zendingen moesten dus zo aantrekkelijk mo-
gelijk zijn om een zo breed mogelijk publiek 
te kunnen aanspreken. Die meer progressieve 
houding valt in de analyse dan ook veeleer op 
te merken vanaf de jaren 1970, en zeker vanaf 
de jaren 1980. 

Onze analyse laat toe te begrijpen hoe het 
medium van de televisie werd ingezet voor 
pedagogische doeleinden. De uitzendingen 
zijn immers niet enkel een reflectie van ver-
schuivende maatschappelijke opvattingen en 
debatten over de rol van de vrouw, maar ze 
hebben evenzeer die discussies over de vrouw 
mee vormgegeven. Ondanks hun gecontes-
teerde positie bereikten de uitzendingen im-
mers een relatief grote groep mensen. Naast 
die inhoudelijke bijdrage benadrukken we 
ook de mogelijkheden van audiovisuele media 
in historisch(-pedagogisch) onderzoek. De 
iconologie blijkt een waardevol kader van 
waaruit visueel beeldmateriaal kan worden 
bestudeerd. Hopelijk kunnen we zo anderen 
inspireren om het zeer rijke en waardevolle 
archief van KTRC-KTRO ‘van onder het stof ’ 
te halen. Want onze analyse toont slechts het 
topje van de ijsberg. Naast de rijke collectie 
visueel materiaal kan ook het omvangrijke 
papieren archief van KTRC-KTRO bij ver-
volgonderzoek betrokken worden. Dat zou 
wellicht meer inzicht bieden in de specifieke, 
achterliggende keuzes van KTRC-KTRO, niet 
enkel over de beeldvorming van de vrouw, 
maar wellicht in alle uitzendingen.

Andere uitzendingen gaan daarentegen 
expliciet in tegen dat vrouwbeeld. Een frag-
ment uit de uitzending van 7 februari 1975 
toont precies het protest tegen dergelijke 
discriminatie. We zien een protestmars van 
vrouwengroep Dolle Mina. De voice-over ver-
telt hoe zulke groepen de straat opgingen om 
discriminaties in het gezin, de opvoeding, het 
onderwijs en het beroepsleven aan de kaak 
te stellen. Ook de uitzending van 14 mei 1976 
weerlegt het genderstereotiepe ideaalbeeld 
van de vrouw. Een jonge vrouw vertelt over de 
verschillende eisen die de KAV, de Kristelijke 
Arbeiders Vrouwengilden, formuleerde op 
een studiedag voor de Jonge-Vrouwenwerking 
in Dilbeek. Een van de eisen was een verkorte 
arbeidsweek zodat vrouw én man meer met 
het huishouden en de opvoeding van de 
kinderen betrokken kunnen zijn. Dit toont 
aan dat de katholieke omroep niet altijd een 
standpunt innam dat overeenstemde met de 
genderstereotiepe vrouwidealen die de kerk 
oorspronkelijk vooropstelde. De katholieke 
zuil was geen homogeen blok, maar een 
heterogeen collectief van organisaties en ver-
enigingen die meer en meer een eigen koers 
konden varen. 

Dat doet vermoeden dat de tweede fe-
ministische golf door het meer radicale 
feminisme een zekere invloed heeft gehad 
op de uitzendingen van KTRC-KTRO wat de 
rol en positie van de vrouw betreft. In dat 

Still uit ‘Ze bestaan echt’ (1975).
[Beeld- en geluidsarchief Katholiek Televisie- en Radiocentrum 
(KTRC-KTRO): 226]
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