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Wie de gedenkwaardige leeftijd van 80
jaar bereikt, zal vaak hebben teruggezien
op alles wat er is voorgevallen in dat lange
leven. Die zal hebben nagedacht over wat je
nalaat en met je unieke leven toevoegt aan
geschiedenis van de wereld en de mensheid.
Dit zijn ook vragen die ons als gemeenschap hebben bezig gehouden in de aanloop
naar deze bijzondere dag. Door alle herinneringen van gebeurtenissen heen, zal dan
het VERHAAL oplichten, dat we ons eigen
leven mogen noemen. Dan wordt helder
wat er te herdenken, te danken en te vieren
is. En zoals dat gebeurt in ieders persoonlijk leven, zo ook in een gemeenschap van
vrouwen, onze gemeenschap!
Wij willen zo graag iets nalaten;
een uitdrukking van onze erfenis.
De gemeenschap is ontstaan en gegroeid
omdat we één voor één ooit zijn gekomen.
Om heel verschillende redenen en gedreven
door eigen motivaties en inspiraties. Dat
zult U lezen in de opgetekende verhalen. En
samen geroepen; bewogen levens van vrouwen, die elkaar gevonden hebben rond het
vuur en de visie van Anna Dengel. Toegewijd
aan “een zaak om voor te gaan”, zoals zij
het noemde.
Een kleine selectie uit de vele verhalen
van Medische Missiezusters vanaf het
begin in 1939 tot nu toe. Er zijn even
veel verhalen als er Medische Missiezusters zijn. Elk verhaal is uniek, krachtig, wijs, verwonderlijk, klein en groots.
Zo is dit blad er gekomen, want zij die sterk
betrokken zijn bij onze gemeenschap vinden
dat de “wereld” ze moet horen! Getuigenissen van leven in een heel bijzondere tijd.
Het blad is niet af, maar alvast een begin.

Met flitsen, diepe doorkijkjes in het leven
van onze gemeenschap en vooral veel beelden, foto’s. En door dit alles heen een vermoeden van wat het betekent aangetrokken
en geraakt te worden door de Ene, de Bron.
Een blad dat helpt om te herinneren en
letterlijk op verhaal te komen, want het
verhaal van iedere Medische Missiezuster
vraagt om verteld te worden.Verhalen van
bevlogenheid, diep zien, moedig handelen,
van zorg, mededogen en politieke bewogenheid.Verhalen over beginnen en voltooien
van inzet. Over pijnlijk loslaten en diep
verheugen dat ons een grote visie over
onze opdracht in deze tijd ten deel is gevallen: zorg voor moeder en kind, een meer
gezonde wereld en een leefbare Aarde,
integriteit van leven om te behoeden en te
bewaren.
80 jaar hebben we samen geleefd, gestreden,
samen gedroomd, visies gedeeld en hebben
wij op zachte, fiere en professionele manier
in en vanuit Nederland/België, Medisch Missiewerk en Gezondheidszorg in de meest
integrale zin, gestalte gegeven. Samen zijn
we die loot aan de stam van de wereldwijde
Society, voor eens en altijd. En zo gaan
we geschiedenis in; het is immers tijd om
te voltooien wat 80 jaar geleden begon.
“Het beste komt nog ”, zei Anna Dengel op
hoge leeftijd. Dank om alles wat achter ons
ligt en Ja tegen wat voor ons ligt.
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan
het tot stand komen van deze jubileumuitgave.
Door Elly Verrijt en
Unit Team Nederland/België.
Najaar 2019
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Voor ANNA ging
deze vereniging
echter niet ver
genoeg
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De Medische Missiezusters zijn onlosmakelijk verbonden met de naam
van Anna Dengel. Deze Oostenrijkse
arts had als een van de eerste vrouwelijke katholieke artsen ervaren
dat de medische zorg voor vrouwen
in missielanden te wensen overliet.
Cultuur en godsdienst stonden in
sommige landen niet toe dat vrouwen door mannelijke artsen werden
benaderd en behandeld, waardoor
medische verzorging in deze landen
alleen mogelijk was door vrouwen.
Uit bekommernis om deze vrouwen werd in 1920 de vereniging van
vrouwelijke leken-missieartsen Alma
Mater Redemptorist opgericht. Anna
Dengel maakte hier deel van uit. Voor
Anna ging deze vereniging echter niet
ver genoeg.

Kerkelijk recht botst
Anna Dengel wilde continuïteit van de zorg
en dat kon volgens haar alleen door een
geïnstitutionaliseerd, eventueel religieus verband dat het mogelijk maakte dat vrouwen
hun kwaliteiten helemaal voor medische
zorg in de missie konden inzetten. Er waren
weliswaar al vrouwelijke religieuzen die medische zorg boden in missionaire gebieden,
maar, hoewel Anna hun inzet waardeerde,
die waren niet medisch opgeleid. Dit gebrek
aan medische kennis vloeide voort uit de
toenmalige kerkelijke wetgeving die bepaalde medische beroepen (arts, vroedvrouw)
uitsloot voor religieuzen. Het was om deze
reden dat Anna in 1925 geen congregatie
maar een vrome vereniging zonder publieke geloften oprichtte: het Gezelschap
van Medische Missiezusters. Dit maakte
dat de leden het medische beroep in volle
omvang uit konden oefenen. De leefregel
binnen de vereniging was echter gelijk aan
die van congregaties. Er was een proeftijd
van een jaar met geestelijke en apostolische
vorming.

slagvaardiger omdat ze niet in elk bisdom
toestemming moesten vragen bij bepaalde
wijzigingen.
In Nederland bestond al snel opvallend veel
belangstelling voor de stichting van Anna
Dengel. Blijkbaar spraken zowel de doelstelling als de ontplooiingsmogelijkheden jonge
katholieke vrouwen in Nederland aan. In
1939 werd er een huis gekocht in Imstenrade, waarmee de Nederlandse stichting een
feit was. In 1947 werd Nederland officieel
een pro-provincie.

Feminisme in de kerk
De Medische Missiezusters hebben sinds
hun oprichting een voorhoedefunctie
vervuld binnen de katholieke gemeenschap.
Ze werden beschouwd als een eigen en
enigszins elitaire congregatie van goed opgeleide zusters.Vanaf de jaren zestig namen
de individuele ontplooiingsmogelijkheden
van de zusters toe en schroomden zij niet
om nieuwe wegen te bewandelen en andere
vormen van religieuze gemeenschappen en
inspiratiebronnen te verkennen. Wel hebben
ze steeds de rode draad van hun stichtingscharisma vastgehouden. De aandacht voor
gezondheid van mensen was cruciaal. Door
de nadruk op het belang van bevrijding en
ontwikkeling van vrouwen te leggen, werden
ze in de jaren zeventig wel de feministen
van de kerk genoemd.

Hiërarchie en afhankelijkheid
De congregatie had een streng hiërarchische structuur en er was een afhankelijkheidsrelatie tussen enerzijds het missionerende land en anderzijds de missiegebieden.
Deze verhoudingen werden op de kop
gezet door het Generaal Kapittel in 1967.
Er kwam een indeling in sectoren waardoor
de missiegebieden een eigen sector werden
waar voortaan ook de belangrijke beslissingen werden genomen voor dat gebied.
Zusters konden nog wel in bijvoorbeeld
Indonesië gaan werken, maar dan hoorden
ze bij de sector Oost Azië en kon de sector
waar ze vandaan kwamen niet meer bepalen of de betreffende zuster ergens anders
werd geplaatst.
Wel bleef de sector of origin verantwoordelijkheid dragen voor de zuster als ze ziek
werd en voor haar oude dag.
Ook de hiërarchische structuur die onder
het bestuur van de stichteres was gegroeid
werd gewijzigd. Elke sector kreeg een eigen
overste, die samen met andere sectoroversten het generaal bestuur vormden. In 1967
werd de Amerikaanse Jane Gates gekozen
als de nieuwe Generale Overste met Annemaria de Vreede als haar assistente, nadat
Anna Dengel ruim veertig jaar lang deze
functie had vervuld. Dat dit geen gemakkelijke periode is geweest voor Jane en
Annemaria laat zich raden.

Erkende congregatie
In 1936 werd de canon in kerkelijk recht die
bepaalde dat religieuzen geen professionele
medische handelingen mochten verrichten
door Rome ingetrokken. Dit schiep voor
de Medische Missiezusters de mogelijkheid om over te gaan tot de oprichting
van een erkende congregatie, wat op 1
april 1941 daadwerkelijk gebeurde. In 1959
werd de congregatie een congregatie van
pauselijk recht. Dit maakte de congregatie

Verbreding van het medische
perspectief
De congregatie was door Anna Dengel
bedoeld als een werk-, geloof- en leefgemeenschap van katholieke vrouwelijke
artsen en verpleegsters. De missionaire
spiritualiteit kwam oorspronkelijk voort
uit het verlangen om mensen, vrouwen,
te helpen en te genezen in de medische
zin van het woord.Vanaf de jaren zestig
kwam er verandering in dit puur medische

perspectief. Preventieve zorg en de opbouw
van gezondheidsvoorzieningen kregen meer
en meer aandacht. Hierdoor kwamen de
zusters steeds meer in aanraking met het
alledaagse leven van de bevolking en werd
het besef dat slechte leefomstandigheden
en structurele onrechtvaardigheid een
negatieve invloed hebben op de lichamelijke
gezondheid steeds groter. De psychische en
sociale gezondheid van de mens is net zo
belangrijk.
Vrijheid in gebondenheid
De veranderingen vanaf het eind van de
jaren zestig waren voor het Nederlandse
district ingrijpend. Met name op het gebied
van vorming en bestuur. Individuele talenten
en ontplooiingsmogelijkheden kwamen op
de voorgrond te staan. De zusters kregen
steeds meer opleidingen en cursussen aangeboden. Op grond van doordacht beleid en
feitelijke ervaring ontwikkelden de zusters
zich in deze periode van een autoritair
instituut tot een sociëteit van vrije, en toch
aan elkaar en aan een gemeenschappelijk
doel gebonden vrouwen. In deze periode
werden ook de concepten van missie- en
ontwikkelingshulp binnen de congregatie ter
discussie gesteld. Hadden zij bij missie wel
voldoende respect getoond, hadden zij zich
niet te belerend en te weinig lerend opgesteld? Het accent verschoof naar de rurale
zorg met de nadruk op bewustwording van
de lokale gezondheidsproblematiek.
Tot de jaren 80 was de aandacht van de Medische Missiezusters nog vooral gericht op
de ontwikkelingslanden. In de jaren 90 trad
hierin een verschuiving op door vergrijzing,
door overdracht aan goede krachten ter
plaatse en door tekort aan nieuwe krachten in Nederland. Gerepatrieerde zusters
bleven, nadat zij de ‘cultuurschok’ te boven
waren gekomen, ook hier trouw aan de
congregatie-idealen. Missie in Nederland
bleek een veel breder terrein te omvatten
dan ze eerder beseft hadden.
Toenemend bewustzijn
De groei van het politiek bewustzijn in
de missiegebieden brachten zij mee naar
Nederland. De nood en onrecht moesten structureel aangepakt worden door
maatschappelijke structuren en het bewustzijn van mensen te veranderen.Velen
raakten betrokken bij de vredesbeweging
en bij andere organisaties met een sociaal-,
maatschappelijk- of politiek geëngageerd
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vervolg

doel. Dit had concrete gevolgen voor de
dagindeling van de zusters. De communiteit was niet de enige leefplek. De zusters
moesten de tijden waarop ze elkaar konden
zien, samen konden bidden of hun vrije tijd
samen konden besteden, met de agenda in
de hand afspreken.
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Op het Generaal Kapittel in 2015 is de organisatiestructuur van de Society opnieuw
gewijzigd. De Sectoren zijn weggevallen. We
hebben nu wereldwijd te maken met een
Society Leadership Team, bestaande uit 5
leden, en 15 Units. Iedere Unit heeft een
door de leden zelf gekozen Unit Leadership
Team waarbinnen de Unit Coördinator het
hoofd is. Iedere Unit functioneert volledig
autonoom. De Units hebben een vaste persoon binnen het Society Leaderschip Team,
een link, die voor haar aanspreekpunt is in
Unit overschrijdende zaken. De Unit Nederland-België heeft voor haar uitvoerende
taken leken, verzameld in het Unitbureau,
in loondienst, aangenomen. Deze leken,
bestaande uit een directeur en 7 parttime

medewerkers, bepalen in samenspraak met
het Unit Leadership Team de beleidslijnen
en voeren het afgesproken beleid uit. De
zorg voor de zusters is hierbij de meest
omvattende taak. Het Unit Leadership Team
blijft eindverantwoordelijk.
Momenteel zijn er in Nederland-België 47
Medische Missiezusters. De gemiddelde
leeftijd van de zusters is 87 jaar. De meeste
zusters wonen en leven in seniorenwoningen, aanleunwoningen of in woonzorgcentra,
en hebben, net als hun leeftijdsgenoten, te
kampen met alle ongemakken, beperkingen
en gezondheidsproblemen van het ouder
zijn.
Eigen keuzes
De zusters kiezen voor een eigen gezicht
en ontwikkeling in antwoord op de specifieke Nederlandse en Belgische situatie.
Dat betekent niet dat zij hun internationale
karakter niet als een belangrijk en waardevol element van hun congregatie zien.
Saamhorigheid en identiteit als congregatie

inleiding

over culturele en geografische grenzen
heen zijn voor hen heel belangrijk, maar
daarnaast hebben zij steeds meer hun eigen
identiteit ontdekt die door hun cultuur en
maatschappelijke situatie gekenmerkt is. Het
besef dat zij als Nederlands-Belgische Medische Missiezusters een eigen profiel hebben
en eigen wegen gaan, maakt hen zelfbewust
en trots op hun eigen keuzes.
Velen van hen voelen zich nog steeds verbonden met de mensen en Medische Missiezusters internationaal, vooral ook op de
plekken waar ze zelf hebben gewoond en
gewerkt. Contacten met de mensen daar en
nieuws van de projecten en gebeurtenissen
ter plaatse worden nog steeds met belangstelling en betrokkenheid gevolgd.
Geleidelijk aan is de klemtoon in hun
leven verschoven van ‘doen’ naar ‘zijn’, van
‘activiteit’ naar ‘aanwezigheid’”. Zij geven
daar, ieder op haar eigen manier, vorm aan.
Verbonden met de wereldgemeenschap, en
met de mensen om hen heen.
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interview
persoonlijke contacten. Het laatste stuk van
de reis gaat via het Lac Leopold (nu Mai
Ndombe meer) en de rivier Lutoi naar de
plaats Kiri. De laatste 65 km leggen de vier
af in een auto. Onderweg naar het noorden
passeren ze meer dan 100 bruggetjes. Na
ruim acht weken komen de zusters in Pendjua aan, vanaf dat moment hún dorp.

in de
Congolese
brousse
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■ zuster M. Gulielma
van Hövell van Wezefeld en
Westerflier
05-07-1922 Maastricht
12-09-1950 ingetreden Imstenrade Heerlen
sociaal werkster, verpleegster
Congo | België | Zaïre | Engeland | Oeganda
Nijmegen

* Naast Wilhelmine van Hövell van Wezeveld
en Westerflier gingen ook Jacinta Pouwels (die
in 1960 sterft in Congo), Christina Zoontjens
en Barbara Vernooy in 1957 aan de slag in
Pendjua. In 1958 kwam Thoma van der Zee
als arts. In 1960 kwam Thérèse als vervanging
van Jacinte. Later kwamen er nog anderen voor
langere of kortere tijd.

Zuster Wilhelmine stichtte met drie
andere zusters voor het eerst een
missiepost van MMZ in Congo. Hoe
deden ze dat? Hoe overbrugden zij
cultuurverschillen? Wat deed de
warmte en hoge luchtvochtigheid met
ze? En de extreme armoede?
Ze noemt zich stoer, een doorzetter
en een pionier. Zonder aarzelen somt
zuster Wilhelmine (97) haar eigenschappen op. Wie haar verleden kent,
weet dat ze er niet naast zit.
8 weken onderweg
De reis die haar leven bepaalt, maakt
Wilhelmine in 1957, dan 34 jaar oud. De
zuster scheept in op een cargoboot met
passagiershutten in Antwerpen. Naar Congo
gaat de reis, haar eerste missiebenoeming.
Op het dek spreken passagiers de zuster
aan. Wilhelmine weet niet hoe ze op deze
‘wereldlijke’ belangstelling moet reageren,
schrijft ze in een brief uit die tijd. Al snel
werpt de zuster de schroom van zich af.
Wilhelmine eet met de bemanning mee en
zit aan tafel met de kapitein.
In Congo wacht Wilhelmine en drie medezusters* een lange reis per trein en boot.
Ze maken kennis met missionarissen en
missiezusters van andere congregaties op
de missieposten waar ze langs komen. Op
die manier leren de religieuzen de bestuurlijke organisatie van de katholieke kerk in
het land kennen en die van de Belgische
overheersers. En niet onbelangrijk: ze leggen

In aanbouw
De (Belgische) paters van Scheut hebben er
al veel werk gedaan. Zo zijn de kerk en de
school klaar. Het ziekenhuis en de kraamkliniek, waar de zusters zullen werken, zijn in
aanbouw. Hun eigen woning komt in 1960
gereed.Voorlopig trekken ze in een huisje,
gebouwd voor een inheemse vroedvrouw.
De vier kamers van de zogeheten Caravanserail veranderen ze in een kapel, twee
slaapkamers en een keuken.
Het is de bisschop van het diocees Inongo
(zelf pater van Scheut) die Medische Missie Zusters heeft gevraagd naar Congo te
komen. Door onder meer slechte hygiëne
en gebrek aan gezondheidszorg neemt het
aantal geboortes flink af. Maar liefst 75 procent van de kinderen sterft voor het vijfde
levensjaar.

foto’s volgen!!

Licht uit
Na hun aankomst, terwijl de zusters nog
uitpakken in het tijdelijk onderkomen,
valt plotseling de nacht. Patsboem. Om
18 uur. Alsof iemand de lichtknop heeft
omgedraaid. Er is geen elektriciteit, geen
verlichting, geen aggregaat. Alleen een paar
petroleumlampen. Uit de brousse, het oerwoud, komen onbekende geluiden. De zusters kennen noch de taal, noch de cultuur,
weten niets van de bewoners. Ze hebben
geen kennis van het gebied of van mogelijke
ontberingen. Op dat moment weegt in hun
bagage het geloof het zwaarst.
Pioniers
Terug naar Pendjua. Het ligt op pakweg
2.500 kilometer van klooster Imstenrade.
Zo’n 200 kilometer rondom de woning
van de zusters ligt niets dan oerwoud, de
ondoorgrondelijke brousse.
De vrouwen voelen zich in Pendjua op hun
plek, ze voelen zich pioniers. Dat zijn ze
ook. Door de komst van een vroedvrouw/
verpleegster en twee verpleegkundigen en
twee jaar later een MMZ-arts, maakt de
plaatselijke bevolking voor het eerst kennis
met gezondheidszorg. Wilhelmine, voor
haar intreden opgeleid tot sociaal werkster (in de jaren zestig plakt ze daar een
opleiding tot verpleegkundige aan vast) doet
onder meer de administratie en chauffeert.
Als enige zuster spreekt ze Frans, dankzij

fiets verplaatsen. De was hoeven de zusters
niet zelf te doen. Koken ook niet. De religieuzen bakken voor speciale dagen een cake
of koekjes.Voor het villen van een hertje of
een ander beest dat ze af en toe van jagers
kopen, draaien ze hun hand niet om.
Chaos
Bij de Procure in Leopolstad (nu Kinshasa),
800 km verderop, bestellen de religieuzen
hun voorraad, zoals suiker, rijst en meel.
In zakken van 40 kilo komt het aan. In de
begintijd van de missie is er aan eten geen
gebrek. Na de onafhankelijkheid van Congo,
in 1960, als de Belgen zijn vertrokken en er
chaos heerst, verandert de situatie. Salarissen, tot die tijd eenderde van wat voor
verpleegkundigen gebruikelijk was, betaalt
het nieuwe regime niet. De dokter ontvangt
een volledig artsensalaris. Maar ook dat
stopt op den duur waardoor de zusters
afhankelijk van Imstenrade zijn. Geweld gaat
aan Pendjua voorbij tijdens en na de onafhankelijkheid. De geïsoleerde ligging blijkt
een groot voordeel te zijn.

een verblijf in Frankrijk en Tunesië als au

10 pair. Helpen, goed doen en reizen heeft Wilhelmine altijd al gewild. Een ontmoeting met
een medische missiezuster deed haar kiezen
voor Imstenrade. ,,Met kinderen krijgen en
een echtgenoot was ik nooit bezig.”
Barones met de pet rond
De voorbereidingen voor een missiepost
in Pendjua beginnen in 1956. De congregatie kan alles gebruiken. Zuster Wilhelmine
(kloosternaam Guilelme) krijgt de opdracht
in haar geboortestad Maastricht fabrikanten
te porren in natura te sponseren. Wilhelmine herinnert zich dat ze bij porseleinfabrikant Mosa serviesgoed voor twaalf personen weet los te praten. Bij de Kristalunie
krijgt ze glaswerk als schalen, waterkaraffen,
drink- en wijnglazen.
Het is geen toeval dat juist Wilhelmine
met de pet rond moet. In het standsgevoelige Maastricht openen de deuren zich
voor deze zuster gemakkelijk. Als dochter
van een voormalige Commissaris van de
Koningin in Limburg, en met haar adellijke
titel van barones van Hövell van Wezeveld
en Westerflier, aanspreektitel jonkvrouwe,
gaat ze op bezoek bij oude bekenden. Het
werkt.Vele kisten met huisraad en spullen,
ook voor de kraamkliniek en het ziekenhuis, worden in april 1957 in de haven van
Antwerpen afgeleverd.
Tussen de persoonlijke bezittingen van
Wilhelmine bevindt zich een timmerkist.

Geen alledaags bezit in de brousse, maar
niet voor deze zuster. Collega-zusters gaven
haar die tip. Een timmerkist is onmisbaar
voor een afgelegen post. Dat blijkt. Meteen
na aankomst in Pendjua maken de zusters
kledingkastjes van de houten kisten waarin
het servies en het glaswerk zaten. Snelheid
is geboden, want de moeilijk te bestrijden
muizen hebben álles op het menu staan.
Wilhelmine weet wat ze moet doen. In haar
ouderlijk huis kreeg ze vioolles én timmerles.
Kilo doen
In 1958 is het ziekenhuis met 60 bedden
klaar. De zusters popelen om aan de slag
te gaan in het nieuwe gebouw. De bevolking laat zich niet zien. Ze bestaat uit twee
groepen en die worden geacht gebruik te
maken van dezelfde voorzieningen. Foutje.
De groepen leven naast elkaar, maar niet
met elkaar. Pas als er aparte ziekenzalen en
keukens komen voor de Baoto’s (Bantoes)
en de Batwa’s (Pygmeeën) brengen ze hun
zieken en zwangeren.Vaak lijden de patiënten aan ondergewicht omdat eiwithoudend
voedsel schaars en duur is. Familieleden
zorgen voor het eten van hun zieken. In
het ziekenhuis wachten zij op herstel van
hun naasten, koken in de open keukens en
slapen vaak onder de bedden.
Zuster Wilhelmine geniet vooral van ‘kilo
doen’, zoals het mobiele consultatiebureau
in jargon heet. Aanvankelijk in een kevertje

met haar als chauffeur gaat het naar leefgemeenschappen in de omgeving om baby’s
te wegen en hun gezondheidstoestand te
bekijken. Het wegen gebeurt met een weegschaal die aan een boom hangt. De kindjes
krijgen een speciaal broekje aan waarmee
ze aan de weegschaal worden gehangen.
Tot zo’n 250 moeders melden zich tijdens
‘de kilo’. Het besturen van de Volkswagen
is over de precaire (modder)wegen iedere
keer weer een avontuur. De bandjes blijken
het meest zwakke punt te zijn. ,,De wagen is
gewoonweg niet geschikt voor Pendjua.” Al
snel krijgt Wilhelmine via Miva een Landrover Cruiser. Bij ‘de kilo’ zijn ook hulpvroedvrouwen aanwezig. Ze zijn door de zusters
opgeleid voor hun taak. Een soort minstreel
maakt het gezelschap compleet. Hij bezingt
gezondheidsthema’s, zoals handen wassen.
Uitdossing
In Pendjua is het altijd 25 graden, met
uitschieters tot ruim boven de 30, met een
hoge vochtigheidsgraad. De zusters doen
hun werk in een habijt, dichte schoenen,
kousen, sluier en een tropenhelm. Alles in
de kleur wit, zoals in die dagen gebruikelijk voor Europeanen. ,,Bespottelijk onze
uitdossing in die omgeving. Dat vond ik toen
ook al.” Wilhelmine wacht niet lang met het
verruilen van de schoenen voor sandalen.
Tijdens een werkdag blijft de hagelwitte
kledij niet schoon en al helemaal niet in de
regentijd, of wanneer de zusters zich per

Groene woestijn
In een brief waarover Wilhelmine beschikt,
schrijft een zuster dat na de onafhankelijkheid van Congo het groene woud voor haar
verandert in een groene woestijn. Pendjua
raakt dan nog geïsoleerder. Na de onafhankelijkheid en na het vertrek van de Belgen
blijft het ziekenhuis in bedrijf. De zusters
runnen er de gehele gezondheidszorg.
De briefschrijfster ziet hoe na de onafhankelijkheid de toch al arme bevolking nog
armer wordt. Dat doet pijn. Wat het groene
woud was, ziet ze veranderen in een groene
woestijn, noteert ze letterlijk. Zuster
Wilhelmine ziet het ook. Ze verwerkt alles
op haar manier. Door met de auto door
de brousse te rijden neemt ze letterlijk en
figuurlijk afstand.
Het contact met de buitenwereld is in de
begintijd moeizaam. De door de plaatselijke
bevolking tot Mamèle genoemde Wilhelmine (een verbastering van het Franse ma
mère) beschikt op een gegeven moment
wel over ‘teléfonie’. Uit het apparaat klinkt
het iedere ochtend om half zeven vanuit
een centrale: ‘Ici, Moshi’. Missieposten geven
hun nieuws en hun boodschappen aan de
centralist in Kutu door.
Monotoon
Het leven in Pendjua is monotoon, schrijft
een medezuster heel diplomatiek in een van
haar brieven die zuster Wilhelmine heeft
bewaard. De natuur, het klimaat, de afgelegen plek waar ze werken: al die factoren
dwingen een bepaalde levensstijl af, die al
eind jaren vijftig niet veel geïnteresseerden
kent. De zusters staan vroeg op en gaan
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Bespottelijk
onze uitdossing
in die omgeving.
Dat vond ik
toen ook al
met de kippen op stok. ‘sMiddags slapen
ze ‘een siëste’. In hun vrije tijd, als de zon
onder is, kijken ze op het platje achter hun
woning naar de sterren. Door gebrek aan
licht is lezen of handwerken er amper bij.
Geen post, geen telefoon. Klagen doet niemand. Uit de mond van zuster Wilhelmine
komt in die tijd, en ook vandaag de dag niet,
geen onvertogen woord.
In de beginjaren is het lastig communiceren
met de drie Belgische paters. De zusters
proberen ze uit te horen, ze proberen de
Belgen te leren kennen.Volgens Wilhelmine

hebben de paters geen behoefte om als
tijdverdrijf te discussiëren over bijvoorbeeld
bijbelse thema’s. De zusters zijn gewend om
religieuze onderwerpen aan te snijden. De
paters niet. Soms is er wat meer afleiding.
Bijvoorbeeld als een ondervoede baby of
peuter tijdelijk in het zusterhuis verzorgd
wordt.
Opdracht volbracht
Tijdens hun noviciaat leerden de zusters dat
ze preken door heling te brengen. Maar dat
is lastig in Pendjua. Er is altijd een gebrek
aan medicijnen, beddengoed en kleding. Aan
alles eigenlijk. De zusters zien in Pendjua
meer en engere ziektes op een ochtend
dan gedurende een maand in Holland, weet
zuster Wilhelmine. Iedere ochtend, als om
zeven uur het spreekuur begint, melden
zich zo’n 200 patiënten. Die hebben 40 tot
50 kilometer gelopen voor medische zorg.
Voor die mensen gaan de zusters door met
hun werk. Dag in dag uit. Jaar in jaar uit.
Totdat ze zo oud zijn dat het niet meer kan.
In 1995 dragen ze hun levenswerk over aan
Congolese zusters, verplegers en artsen.
Hun opdracht is volbracht.
Pas een halve eeuw na haar aankomst in
Congo leert Wilhelmine de achtergronden
van het land kennen. De zuster schaft in
2010 het dan verschenen boek ‘Congo’ aan
van David Reybrouck. Wilhelmine heeft met
hart en ziel in het land gewerkt, maar ze
weet pas wat zich in het land heeft afgespeeld door het boek. De schrijver legt
haarfijn bloot wat de impact is van de Belgische koloniale overheersing. De politieke
en economische historie is schrijnend door
uitbuiting en zelfverrijking. ,,Ik wist daar
heel weinig van,” zegt zuster Wilhelmine nu.
,,Door dat boek zag ik pas de verbanden. Ik
ben blij dat ik het gelezen heb.”
Naschrift:
In 1995 vertrekken de uit Nederland
afkomstige MMZ-zusters uit Pendjua:
Elise, Suzanne, Paula Trio en Wilhelmine.
Ze zijn allemaal meer dan pensioengerechtigd. Congolese zusters nemen hun
werk over. Ze krijgen daarbij hulp van
Congolese artsen en verplegend personeel. ,,Waar we jarenlang naar gestreefd
hebben, de mensen klaar maken voor de
taak om gezondheidszorg zowel preventief als curatief voor eigen medeburgers
op te pakken: het is bereikt. Hier zijn we
blij en dankbaar voor,” zeggen ze. Het
ziekenhuis in Pendjua beschikt dan over
60 bedden en een kraamkliniek met 24
bedden. Verder zijn er 34 gezondheidscentra, verspreid over de regio.
Door Josette Navarro
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Beelden zijn een soort draagbare
herinneringen. Hoe graag je ook
zou willen, je hersenen onthouden
nu eenmaal niet alles.
Beelden ondersteunen je verhalen,
vertellen wat onmogelijk is om met
woorden duidelijk te maken.
Oordeelt U zelf…
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Ik vind het leven
					eenvoudig
‘Goed, je kunt me interviewen voor
dat magazine, maar ik wil niet elke
twee zinnen god erbij. Ik wil wel
vertellen hoe ík tegen de Medische
Missiezusters (MMZ) aankijk. Al dat
gedoe over spiritualiteit, dat wordt zó
opgeklopt. Daar ben ik helemaal niet
voor. Ik vind het leven eenvoudig.’
Voordat Carla intrad, had ze vanaf
haar twaalfde, zo van de lagere school
af, in de winkel van haar vader gewerkt. Een zaak van groenten, fruit,
noten, vis en wild, midden in Sittard.
Een jonger zusje werkte later mee.
Eigenlijk werkten door de jaren heen
alle kinderen mee.
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Ergens in die tien jaar deed Carla de avondmulo. Overdag werken, thuis koken - haar
moeder was coupeuse, met thuis een eigen
naaiatelier -, want soms moest ze invallen
als cheffin in een modezaak. Zeven kinderen. ‘Ja, wij waren heel geëmancipeerd en
kritisch.’
‘Toen ik een jaar of 21 was wilde ik me bij
een groep aansluiten om te werken voor
mensen die het minder hadden dan wij. Ik
wilde niet in een klooster. Mocht dat ook
niet van m’n vader. Wij baden weinig thuis.
Mijn moeder bad ’s avonds wel hardop om
de zeven gaven van de Heilige Geest.

■ zuster M. Carla Wessels
08-12-1935 Maastricht
12-03-1957 ingetreden Imstenrade Heerlen
kok, maatshappelijk werkster
België | Congo
Tilburg

Maatschappelijk werker
Als je zoiets zocht als ik, kwam je in die tijd
bij de MMZ terecht. In Imstenrade ben ik
een weekend in het klooster geweest. Toen
dacht ik: hier zal ik het wel vinden. Want
het ging mij vooral – dat is belangrijk – dat
je met élkaar iets dóet. En ik wilde naar het
buitenland.
Eigenlijk wilde ik maatschappelijk werker
worden. Ik wilde met een groep vróuwen
iets doen. Zonder andere mensen kan ik

niet leven. Dan kom je daar in Imstenrade,
krijg je van alles over religieus leven te horen, waarvan ik niks wilde weten. Ik had een
ander idee. Dat was ook een goed idee. Ik
zei altijd: jullie práten alleen maar over God.
Maar God is niet te bereiken.Voor niemand.
Hij zal wel bestaan. Ik vind dat het Iets is.
Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Ik zeg het
wel, dus Iets. Het godsbeeld voor mij zie
ik in mensen en in het contact tussen
mensen. Dat heb ik altijd volgehouden die
tweeënhalf jaar dat ik in opleiding was. Toen
werd ik geprofest.
Mijn intredeverhaal moest ik opschrijven.
Ik dacht: ze zullen me niet willen. Toch ben
Ik geprofest en niemand heeft zich er druk
over gemaakt wat ik vond. Ik was iemand
die goed met mensen kon omgaan. Dat was
míjn visie. Daarin beleef ik God.
Onze overste, dat was toen Xaviera, zei
na de professie: je mag verpleegkundige
worden. Ik zei: geen denken aan. Ik heb
gezegd dat ik naar het maatschappelijk werk
wilde. Jullie hebben gezegd dat dat mocht.
Verpleegkundige, wat moet ik daarmee?
Toen zei de overste: jij preekt hier de revolutie! Ik preek geen revolutie, zei ik terug.
Ik zeg alleen dingen waarvan ik denk dat
ze beter kunnen. Ik heb dat altijd hardop
gezegd. Altijd In de verwachting dat ze me
eerstdaags weg zouden sturen. Hoe je met
mensen omgaat, dát was mijn beleving van
godsdienst. En dat zagen ze. Daarom hoefde
ik niet weg, snap je? Ga maar naar de Vriendenkring’, zei Xaveria toen.
Geen kok voor de Fraters
Daarmee volgde er een periode van allerlei
werk dat op geen stukken na op sociaal
werk leek.Vier jaar Vriendenkring. Dat vond
ze leuk om het contact met mensen en omdat ze veel in Zuid-Limburg kon rondfietsen.
Daarna werd ze naar de keuken gestuurd

16

omdat de keukenzuster langdurig ziek werd.
Ze wilde een kookcursus volgen, waarna ze,
aldus haar overste, heel geschikt was om
als gediplomeerd kok naar het ziekenhuis
van de Fraters in Overvecht te gaan. Daar
moest ze namens de MMZ met de Fraters
leren samenwerken om later in Zuid-Afrika
te werken. ‘Ik zei: van mijn lange leven niet.
Laten die Fraters een kok aannemen. Ik ga
niet naar Utrecht. Dat is toch niet doelmatig? Dat werd geaccepteerd en er ging
niemand naar Utrecht. Ik wil wel naar ZuidAfrika als dáár iets in de keuken gedaan
moet worden. Dan leer ik die mensen hoe
ze het zelf moeten doen.
Chaos in Congo
‘Op een goeie dag werd ik benoemd voor
Congo. Dat was in 1967.
Onze post in Congo was, nadat er van
onze zusters in 1957 al tien naar toe waren
gegaan, een groot bedrijf geworden. Op z’n
eenvoudigst dan. Het ziekenhuis had geen
licht en geen water, maar in de ogen van de
Congolezen was het een ziekenhuis. Ik was
zo blij. Ik moest eerst drie maanden naar
tropencursus. Intussen was er in Congo van
alles te doen. De Congolezen waren een
onafhankelijkheidsstrijd begonnen tegen de
Belgen. Die ellende hadden onze andere
zusters allemaal meegemaakt.
Voor mij was de tijd in Congo geweldig.
Daar waren geen regels, want er was chaos
in het land. Wij probeerden ons staande te
houden. We waren maar met vier op die
post waar ik zat. De post waar Christine zat
was 60 km bij ons vandaan. Zij waren met 12.
Toen ik op onze basispost Kiri aankwam, zei
één van die zusters onverwacht tegen mij:
Oh, jij komt hier de revolutie preken…! Ik
zei: Nee, ik kom hier werken… Weet je wat
ze zeiden? Jij bent een atheïst. Dat was het
ergste wat je mij kon aandoen. Ik had zo’n
naam. Dat mijn medezusters zo over mij
dachten, heeft mij heel lang parten gespeeld.
In Congo voelde ik me op mijn plaats. Alle
mensen geloven in iets dat boven hen uitgaat. In het leven van alledag gaat het geloof

via hun familie, via hun doden, dat is wat
ik zag. Dus bereikten zij God. Eigenlijk was
ik daar in een geweldige omgeving. Ik heb
er veel over uitgezocht. En alles daarover
schreef ik aan Lydwien Nieuwenhuis. Dat
was niet gemakkelijk, want we hadden maar
een klein petroleumlampje. Lydwien kende
ik al vanaf mijn intrede in Imstenrade en
ondanks alle kritiek die ik van mijn medezusters kreeg, onder andere dat ik een
atheïst was, geloofde zij in mij. Zij heeft mij
zo ondersteund, ook al spoorde dat wat ik
geloofde niet altijd met haar eigen inzichten.
Iets heel moois is in die tijd ook ontstaan:
mijn diepe vriendschap met Christine
Zoontjens, die al in 1957 naar Congo was
gegaan en die ik in 1969 beter leerde kennen. Zij sprak het Lingala, de taal die ze in
Congo spraken, niet want zij sprak Lokonda

‘

Ik preek geen
revolutie, zei ik
terug. Ik zeg alleen
dingen waarvan
ik denk dat ze
beter kunnen.

wat ze had moeten leren in Mpenzwa. Om
haar het Lingala te leren, gingen wij beiden
iedere zondag in Kiri, waar Christine intussen ook woonde, met de bewoners ‘buurten’ om het Lingala goed te leren. Lingala
is namelijk geen schrijftaal, maar een echte
praat-taal. In die jaren heeft de vriendschap
tussen Christine en mij zich verdiept.’

Haar wens vervuld.
‘In 1972 waren onze zusters die in Kiri en
Mpenzwa werkten klaar om de in Congo
opgezette projecten over te dragen aan
het Congolese gouvernement. De zusters
uit Kiri, dus ons groepje, gingen in 1972
terug naar Nederland. Toen kwamen wij in
Rotterdam waar Lydwien Nieuwenhuis een
groep had opgezet voor zusters die terugkwamen uit de missie.’

Toen brak de tijd aan waarin Carla eindelijk
kreeg wat ze in 1952 al wilde: werken voor
mensen die het minder hebben dan wij. Ze
mocht naar de opleiding voor maatschappelijk werk. Ze behaalde haar diploma in 1978.
Daarnaast werkte ze in Rotterdam-West
en in een achterstandswijk in het Oude
Westen, onder andere onder prostituees,
drugsverslaafden en Kaapverdianen. ‘Ik
weet niet hoe ik me daarbij voelde. Ik ben
niet zo van eindelijk. Ik had altijd geloofd dat
ik het eens zou bereiken.’
Niet op je knieën
In haar laatste periode vanaf 2000 werd
Carla gekozen voor enkele bestuursfuncties
in een snel verouderende congregatie waar
steeds minder leden taken konden doen.
‘Als ik op die jaren terugkijk, wil ik toch

nog die spiritualiteit eens op tafel hebben.
In 2010 werd ik gekozen tot districtscoördinator. Wij hebben als bestuur toen de
veranderingen ingezet om onszelf nog zo
lang mogelijk te kunnen blijven besturen.
We hadden daarvoor een nieuw systeem
uitgedacht, waardoor leken ons werk konden overnemen. Dat werkte goed. Tijdens
en na die verandering was er desondanks
vaak een gemurmureer van kritiek, die we
zelf niet te horen kregen. Geruchten gingen,
dat we weliswaar heel goed gereorganiseerd hadden, maar dat we de spiritualiteit
vergeten waren. En dat is niet waar! Daar
heb je hetzelfde weer van vroeger, dat, als je
niet op je knieën ging zitten, de spiritualiteit
vergeten is.’
Door Sieth Delhaas
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Verliefd op een manier 		

									

van leven

interview

benadrukt dat ook het werk in Nederland
missie was. Groepjes zusters leefden in
stadswijken waar zij de weg verkenden van
helende aanwezigheid en gemeenschapszin;
niet opgelegd, maar groeiend vanuit de
mensen zelf. Ook deze ontwikkeling paste
bij Lutgarde en zij dacht aan een permanente plek in Nederland. Maar kort voor
haar eerste professie in 1989 kwam er een
opmerkelijk voorstel. Een internationale
ervaring zou toch goed zijn; dat zat immers
diep verankerd in de identiteit van MMZ.
“En het werd Kenia. Ik zou gaan werken
in de slums van Nairobi en wonen in een
nabijgelegen community van MMZ.”
Kenmerkend
Eenmaal gekozen gaf Lutgarde alles. Gevormd door nieuwe inzichten over mens en
maatschappij, open voor alles en met een
dienstbaar hart arriveerde zij begin oktober
1990 in Nairobi; in een wereld met onvoorstelbare armoede en Kenianen die haar
zeer hartelijk ontvingen. Lutgarde: “Ik werd
toegevoegd aan ons project van basisgezondheidszorg. We bezochten families met
een gehandicapt kind, boden fysiotherapie,
hulpmiddelen en advies. Later begeleidde ik
ook aidspatiënten.
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■ zuster Lutgarde
de Brouwer
27-02-1958 Aalst, België
26-07-1986 Utrecht
Engeland | Kenya
Gooioord

‘Wil je echt in mijn voetstappen
gaan, ga dan naar huis en geef alles
op’. De parabel van de rijke jongeling had Lutgarde de Brouwer vast al
eerder gehoord. Maar op die zondag,
ergens midden jaren ‘80 in een kerk
in Brugge, kwam het verhaal binnen.
Alles opgeven. Meteen was duidelijk
dat zij dan religieus moest worden.
Lutgarde was in de war en wist 1 ding:
een traditioneel klooster was niets
voor haar, dat ‘zou haar afbreken’.
Dus toen zij via een pater Jezuïet in Brugge
hoorde over een levendige groep jonge
Medische Missiezusters die met gitaren
en rugzakken naar een conferentie waren

gekomen, was ze verkocht: daar wilde Lutgarde bij horen. Best gek, want eigenlijk was
er geen match. Medisch was Lutgarde niet,
missiewerk in Afrika of Azië was nooit bij
haar opgekomen en zuster (non) wilde zij in
geen geval worden.
Knagend verlangen
Als een van de laatsten in Nederland en
Vlaanderen trad Lutgarde (nu 61) in bij de
Medische Missiezusters. In september 1987
kwam zij voor haar vorming naar Utrecht.
Lutgarde was opgegroeid bij Aalst in OostVlaanderen, de regio van het ‘katholiek
socialisme’. Beide ouders waren actief in de
arbeidersbeweging, ziekenzorg en verenigingsleven en ook de kinderen werden daar

van jongsaf bij betrokken. Oudste dochter
Lutgarde wist al jong wat zij wilde: mensen
helpen. Gerechtigheid was haar thema en
Lutgarde had haast. De opleiding psychologie duurde een jaar langer en dus werd
het maatschappelijk werk. Een prima keus
en Lutgarde begon in een baan in Brugge.
“In mijn werk voelde ik me als een vis in
het water”, aldus Lutgarde. Maar in de
onderstroom waren er ook andere dingen:
weerstand om te settelen, twijfel of zij wel
moest trouwen en kinderen krijgen en een
knagend verlangen naar ‘heelheid’. Niet de
opsplitsing van Lutgarde als werk- en privépersoon, maar geïntegreerd leven. Lutgarde:
“Toen ik die parabel van de rijke jongeling hoorde, kwam voor mij alles samen.

Eigenlijk was ik meteen zeker: een religieuze
communiteit was mijn weg naar integratie.
De Medische Missiezusters waren in die
periode volop bezig met vernieuwing. Er
werden zusters geschoold in spirituele
begeleiding, psychosynthese en werken
met het Enneagram. Dat sloot allemaal aan
bij mijn werk en persoonlijkheid. Over de
mismatch met medisch, missie en zuster
maakte ik me geen zorgen. Ik koos radicaal
en de vormingsjaren konden me niet snel
genoeg gaan. Ik was verliefd, niet op een
persoon, maar op een manier van leven.”

Nieuwetijdskind
Ik deed het werk ontzettend graag; ik hield
van de slums en van Afrika. Ook het contact
met de jonge Afrikaanse zusters, waarvan de
meesten, net als ik nog in tijdelijke vorming
waren, verliep prima. We beschouwden
elkaar als gelijken en werden vrienden. Maar
in de samenwerking met enkele oudere medezusters ontstonden spanningen. Als ‘kind
van de nieuwe tijd’ werkte ik samen met
een aantal zusters met ervaring in Afrika;
echte veteranen die traditioneel gegroeid
waren in het missiewerk en mooie eigen
projecten hadden opgezet. Zij dachten dat
ik zou doorgaan zoals zij het daar gedaan
hadden. Maar ik zat op een ander spoor:
eenvoudigweg aansluiten bij wat al aanwezig
was. Ik droomde van wonen in de slums en
van daaruit kijken wat er nodig was.

De slums van Nairobi
Lutgarde leerde MMZ kennen in een periode van verandering. Steeds meer werd

Botsing oud en nieuw
En ik had soms bedenkingen bij vastgegroeide patronen en manieren van aanpak.

‘
22

Dat botste.” Er sluimerde een stil conflict
en toen Lutgarde na 3 jaar met vakantie in
Nederland was, kwam de brief: de zusters
in Nairobi wilden haar niet terug. Dat was
pijnlijk, zeer pijnlijk. “Op verzoek was ik
naar Afrika gegaan,” aldus Lutgarde. “Toen ik
mijn hart radicaal verpand had aan het werk
en de mensen daar, mocht ik niet meer
terug. Dat veroorzaakte een diepe innerlijke
crisis. Nog steeds vind ik dat we er allemaal
aan verloren hebben. Samen hadden we
kunnen onderzoeken wat er wel kon. Maar
je leeft verder… En zo kwam ik naar de
Bijlmer.”
Uniek experiment
In de jaren ’90 had de Bijlmer geen beste
naam, vanwege onveiligheid en overlast
door drugs en criminaliteit. Er woonden
zo’n 16 Medische Missiezusters, die ieder
op hun eigen manier betrokken waren bij
projecten in de buurt en in de parochie.
“We vormden een lokale gemeenschap”,
aldus Lutgarde, “eerst woonden we nog in
kleine groepjes, later meer en meer apart.
Ik moest gewoon een baan zoeken en dat
voelde raar. Ik had immers in Brugge alles
opgegeven; juist omdat de combi baan en
leven in aandacht me zwaar viel. Ik hervond
mijn veerkracht door de steun en inspiratie
van de medezusters in de Bijlmer en door
dicht bij mezelf te blijven. Dat betekende af
en toe betaald werk, veel vrijwilligerswerk,
bestuurswerk in de parochie en het district
van MMZ, en intensieve inzet voor het
Diaconaal Beraad, een samenwerking van
sociale projecten in de Bijlmer.”
Via het Beraad leerde Lutgarde het Rhimouhuis kennen: een kleinschalige opvang
voor uitgeprocedeerde vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die mogelijk nog een
kans maakten. Toen Helen, de vrouw die
de opvang had opgezet, aangaf dat ze wilde

Ik droomde
van wonen
in de slums

stoppen, was daar plots de ‘alles of niets’
Lutgarde weer. “Met de gedachte ‘waarom
neem jij het niet over?’ was ik direct razend
enthousiast” aldus Lutgarde. “10 jaar lang
ving ik in twee woningen in flat Kikkenstein
vrouwen en hun kinderen op. Het was
precies wat ik wilde, er was geen twijfel. Ik
woonde zelf in 2 kamertjes en had altijd 4
vrouwen in huis en een handvol kinderen.
In voortdurend wisselende samenstelling;
soms bleven vrouwen 2 of 3 dagen, anderen
woonden 3 jaar bij mij. Het was, en is, echt
mijn manier van missie: dichtbij mensen
staan, samen met hen leven, bruggen slaan
en helend aanwezig zijn. Ik had het geluk dat
we elkaar in onze groep van MMZ inspireerden, ondersteunden en ook voortdurend bevroegen: hoe maak je keuzes in
gehoorzaamheid aan jezelf en de anderen
en in aansluiting op wat je omgeving vraagt?
Hoe word je gevormd en getransformeerd
door je ervaringen in missie, door je ontmoeting met de mensen om je heen? Dat
echt delen en samen toetsen, was van wezenlijk belang voor mij. Er groeide zielsverwantschap; ieder van ons mocht en moest
op haar eigen unieke wijze vorm geven aan
haar diepste levensopdracht. De Bijlmer is
voor mij en ook wel voor MMZ een uniek
experiment gebleken.”
Radicaal jezelf zijn
Na jarenlang actief en intensief leven in het
Rhimouhuis, de wijk en de gemeenschap
van MMZ vond Lutgarde zichzelf op een
ochtend terug op de vloer van haar flat.
Diagnose: een dubbele longembolie. “Mijn
eerste gevoel was ‘Paulus die van zijn paard
gegooid wordt”,
“Mijn lichaam dwong me om anders te
gaan leven. Minder activiteiten, meer stilte,
meditatie, natuur en ecologisch bewustzijn.
Het sluimerde al langer in mij en dat wist

ik. Kennelijk had ik deze klap nodig om de
bakens te verzetten. Over een periode van
2 jaar heb ik, samen met een groep trouwe
vrijwilligers, het Rhimouhuis afgebouwd.”
Nog steeds verliefd
Inmiddels werd de groep MMZ in de Bijlmer steeds kleiner. De meer vitale medezusters verhuisden naar elders. De oudere
zusters die overbleven, kregen steeds meer
gezondheidsproblemen. Lutgarde was de
jongste. “Het lag voor de hand dat ik me
om hen ging bekommeren”, aldus Lutgarde.
“Het betekende voor mij een verdieping
van leven in helende aanwezigheid. Enkele
hoogbejaarde zusters heb ik tot de dood
mee begeleid. Anderen zijn recent verhuisd
naar verzorgingshuizen en nu ben ik de
laatst overgeblevene. Ik leef nog sterk in
het bewustzijn van wat hier was. Ik voel
dat mijn aanwezigheid in dit multicultureel
stadsdeel nog steeds betekenis heeft. De
Bijlmer is mijn plek; ik blijf hier. Ook blijf ik
actief in de zorg voor ouderen om me heen,
al moet ik daar nu soms wat verder voor
reizen. En ik wandel veel. Natuur en ecologie zijn ankers in mijn leven. Al een aantal jaren bekwaam ik mezelf in fotografie. Buiten
zijn, me verbonden voelen met de schepping en het gevoel van eenheid. Fotografie
is daar een heel goede uitingsvorm voor.
De stilte neem ik daarin mee. Nog steeds
ben ik verliefd op de manier van leven van
die jonge groep zusters toen in Brugge: zo
samen, open en positief met rugzakken en
gitaren. Maar nooit ben ik er 100 procent
mee samengevallen en dat is OK. Ik honoreer mijn eigenheid, in verbondenheid met
de gemeenschap van MMZ. Ik woon hier in
de Bijlmer en sta open voor wat er te leven
en te doorleven is. Ik ben Lutgarde.”
Door Ilse van Dongen
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De kerk,
dat zijn de

mensen
■ zuster Mien Leistra
03-11-1943 Heerlen
26-07-1986 ingetreden
verpleegster
Engeland | Oeganda | Filipijnen | Indonesië |
Manilla | Roemenië
De Bilt
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Terwijl de pick-up truck over onverharde wegen hobbelt, geniet ik achter
in de laadbak van het wonderschone
Oegandese landschap: heuvels zover het oog reikt. Kleine veldjes in
verschillende kleuren liggen als een
patchwork deken in de late zon. De
afslag naar rechts komt plotseling. We
rijden Rubanda binnen: een dorpje
met een kerk, een kliniek en een missiepost. Mijn reisdoel is bereikt, want
daar woont Mien Leistra, Medische
Missiezuster en een nicht van mijn
vader.
Dat was 1993. Ruim een kwart eeuw later
hoor ik bij onze begroeting in Nederland
dezelfde gulle lach als toen. Ze lijkt niet
veranderd, met haar volle knot wit haar,
wakkere ogen achter brillenglazen en vrolijk
gezicht. Ze praat Nederlands en Limburgs,
doorspekt met Engelse woorden en neemt
de tijd om haar gedachten te ordenen als de
vragen tot nadenken stemmen. Desondanks
is ze precies zoals ik me haar herinner.
Relatie verdiepen
Toen Mien eind jaren 80 haar voornemen
om in te treden deelde met familie en
vrienden zeiden die: ‘Ja maar Mien, mensen
komen terug van het religieuze leven. Die
tijd ligt achter ons.’ Waarop zij zei: ‘Dat

mag zo zijn, maar ik ga toch.’ Mien: ’Het
was geen impulsieve beslissing; ik ben er
langzaam naartoe gegroeid. Mijn leven stond
altijd al in het teken van zorgen voor anderen: als wijkverpleegkundige in Hoensbroek,
maar ook in de familiekring. Toen mijn moeder Alzheimer kreeg, nam ik de zorg op me.
Het bleek een langdurige beproeving. Ik heb
vaak gedacht: “Hoe kom ik hier doorheen.”
Maar juist op die moeilijke momenten
voelde ik de steun en begeleiding van God.
Terwijl ik tot die tijd niet bijzonder gelovig
was. Ik voelde in gebed echter de onvoorwaardelijke liefde die ik nodig had om mijn
taak te vervullen. Dat was zo overweldigend
dat ik na mijn moeders dood nog maar één
ding wilde: die relatie met God verdiepen.
De wijkzorg bood daartoe niet genoeg mogelijkheden; de Medische Missiezusters wel.’

28

Met lege handen
En dus vertrok ze op 43-jarige leeftijd naar
het kleine dorpje in Zuidwest-Oeganda, een
land waar ze weinig van wist. “Ik schrok in
het begin van de armoede en de ondervoeding bij veel kinderen. Basale hygiëne was
vaak afwezig en daarover adviseren vond
ik lastig. Het voelde als inbreuk op hun
privacy. Maar als ik over grenzen heenging
dan hoorde ik het wel: de mensen hadden
het hart op de tong, gaven feedback.’ Dat
ze Miens hulp echt wel waardeerden, bleek
toen ze haar op zeker moment een nieuwe
naam gaven. ‘Sanju! Het betekent vreugde. Ja,
daar was ik wel heel blij mee.’
De eerste jaren in Oeganda vielen samen
met de aids-epidemie. De zuidelijke regio
werd zwaar getroffen. Mien: ‘Wij woonden
in een streek waar de mannen in de houtkap werkten en langdurig van huis waren.
Veel van hen kwamen op zeker moment
ziek terug en ook de vrouwen werden ziek.
Het gebeurde onder onze ogen; we hebben
hele families eraan onderdoor zien gaan.

Toen we wisten wat het was, ging ook het
stigma zijn tol eisen: veel mannen kwamen
niet terug en stierven in de bossen, de
vrouwen zonder inkomsten achterlatend. En
wij stonden feitelijk met lege handen.’
Het enige wat Mien en haar collega’s toen
konden doen was er voor de vrouwen zijn,
middels bijeenkomsten, een beetje financiële
hulp, extra voeding of kleding en natuurlijk
gratis medische zorg. ‘Het maakte allemaal
een enorme indruk op mij: de desastreuze
gevolgen van de ziekte, maar ook de kracht
van sommige patiënten.’ Mien haalt een foto
tevoorschijn van een echtpaar zittend op de
grond. De vrouw heeft een baby in haar armen en de man is sterk vermagerd. ‘Hij was
hiv-positief. Toen ze daarachter kwamen,
was zijn vrouw in verwachting. Tja, en dan
kan je alleen nog maar hopen dat het goed
komt. Maar deze man was heel moedig. Hij
nam zijn verantwoordelijkheid, was eerlijk
over zijn ziekte en over hoe hij besmet was
geraakt en wilde zijn vrouw waar mogelijk
bijstaan. Wij hadden toen al een laboratorium waar we hiv-testen konden doen.
Moeder en kind kwamen negatief uit de
test.’ Ze zucht. ‘Dat was een groot geluk.’
Om aids te voorkomen ontwikkelden ze
voorlichtingsprogramma’s en kregen de
zusters van de regering condooms om uit
te delen; iets dat het Rooms gezag afkeurt.
‘Maar in die situatie konden wij niet anders
dan ze aannemen, om te redden wat er te

‘

Sanju!
Het betekent
vreugde

redden viel. Het ging ons altijd maar om één
ding: de noden van de mensen. Want de
kerk, dat zijn de mensen.’
Cultureel pragmatisme
Dat betekende niet alleen zorg verlenen,
maar vooral ook empoweren: mensen laten
zien waar ze zelf toe in staat waren. ‘Ik heb
enorm veel plezier gehad in het opleiden
van onze community health workers, vaak
mensen met een groot minderwaardig-

heidscomplex. Maar clever hoor! De groep
bestond uit evenveel mannen als vrouwen.
Dat was bewust ons beleid, want zonder
de betrokkenheid en goedkeuring van de
mannen konden we niks voor de vrouwen
betekenen. Met dat soort culturele gegevens moet je pragmatisch omgaan. En het
werkte. Hun zelfvertrouwen is in de loop
der jaren zodanig gegroeid dat sommigen
- vooral vrouwen - nu in lokale gouvernementen zitten en hun invloed voor politieke

doeleinden inzetten. Dat vind ik zó mooi. Ja,
de meeste mensen zijn er arm, kwetsbaar,
kunnen niet lezen of schrijven, maar dat
betekent niet dat ze dom zijn!’
Toen ik Mien begin jaren 90 sprak waren de
groene heuvels van Rubanda haar thuis en
dacht ze niet over weggaan. Ze wist zelfs
al waar ze begraven wilde worden: ‘Bij het
Maria-altaar in het dorp.’ Maar Oeganda
bleek geen eindbestemming. ‘Wij hadden

de boel daar op een gegeven moment wel
op poten. Niet alleen met de kliniek, maar
ook met een goed lopend postulanten
programma. De aanwas van jonge Medische
Missiezusters was groot en we konden niet
op een kluitje blijven zitten.’ En zo diende
zich na 15 jaar een nieuwe uitdaging aan, in
Zuidwest-Kenia. Een streek waar de congregatie nog geen voet aan de grond had. Aan
Mien en twee Keniaanse zusters de taak om
daar een missiepost te beginnen.
Botsende waarden
‘Kenia was op punten een grotere uitdaging
voor mij, bijvoorbeeld wanneer medische
doelstellingen botsten met culturele waarden. Dan sprak ik met de bevolking over
aids-preventie en zeiden de mannen: “But
sister, dat is niet onze cultuur.” En dan dacht
ik: “Cultuur? Je loopt toch niet vanwege je
cultuur met open ogen je dood tegemoet.”
Maar dat kon ik niet hardop zeggen, want
dan was ik het contact kwijt.Vele avonden
zat ik met mijn collega zusters hierover te
dubben: hoe moeten we het brengen? Het
antwoord was: in kleine stapjes. Het was al
winst dat ze aids erkenden als een dodelijke,
seksueel overdraagbare ziekte.’ Inmiddels is
het ook in Afrika een chronische ziekte en
staat in Zuidwest-Kenia een Medische Missiepost met een uitgebreid aidsprogramma.
Kroon op het werk
Zeven jaar heeft Mien er gewerkt, tot ze
Afrika om gezondheidsredenen moest
verlaten en terugkwam naar Nederland. Dat
was een moeilijke tijd. ‘Ik ging van een jeugdige omgeving waar we aan het opbouwen
waren, naar een communiteit met vooral
ouderen waar afgebouwd werd. Die stap
was pijnlijk en verwarrend. Ik vroeg mezelf
af: “Waar ben ik nodig?”’
Mien bleek in Nederland nodig. Momenteel
vindt ze voldoening in de gemengde kloostergemeenschap de Fraters van Utrecht, in
De Bilt. ‘Eigenlijk is daarmee de cirkel rond:
het begon met het zorgen voor mijn moeder en nu doe ik dat in deze gemeenschap.’
Mien is de laatste Nederlandse Medische
Missiezuster die uit Afrika is teruggekomen
en ook de enige die de hele ommezwaai
heeft meegemaakt: van internationale
gemeenschap met vooral zusters van buiten
Afrika naar een Afrikaanse communiteit. ‘Ik
was in Kenia op een gegeven moment de
enige blanke Medische Missiezuster. Dat zie
ik als de kroon op ons werk. Ik ben zo trots
op mijn Afrikaanse zusters. Mensen zeggen wel eens: het missiewerk heeft zijn tijd
gehad. Maar dat is niet waar: het gaat door!’
Door Els Huver
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Ik pak alles aan
en doe wat
nodig is
32

■ zuster M. Andrea Kempen
01-07-1937 Alphen a/d Rijn
17-09-1953 ingetreden Imstenrade Heerlen
Kenya | Oeganda | Malawi
Nijmegen
Ze woont in het groen. Als ik over het
pad naar haar appartement bij de
Fraters van Utrecht in De Bilt loop,
word ik van weerszijden toegezongen
door een koor van koolmeesjes. Het
ultieme stereogeluid. Een kleine dame
met een vriendelijk gezicht staat me
op te wachten in de hal. Ik voel het van
meet af aan: die weet van doorpakken.
En dat dat zo is, blijkt al snel als we
tegenover elkaar zitten aan de eikenhouten tafel met kleurig tafelkleed.

‘Ik kom uit een katholiek boerengezin met
vier zoons en vijf dochters. Ik heb een fijne
jeugd gehad en weet niet beter dan dat er
gewerkt moest worden: koeien melken, kaas
maken, enzovoort.
Mijn ouders waren altijd bezig en het was
vanzelfsprekend dat wij thuis ook meewerkten. In mijn tweede jaar op de naaischool
moest ik naar huis komen om vader te
helpen op de boerderij.Vroeger was je gehoorzaam en je deed gewoon wat je werd
gevraagd.’

Waarom wilde je van de boerderij af?
‘Mijn broers wilden geen priester worden.
Ik wist dat vader het fijn zou vinden als een
van zijn dochters het klooster zou ingaan.
De pastoor vroeg mij toen: “Sjaan, wat denk
je ervan om in te treden?”. “Als ik intreed”,
antwoordde ik meneer pastoor “dan is het
bij de missiezusters”. Blijkbaar is hij toen
verder gaan zoeken. En op een dag kwam zr.
Hélène het pad van ons erf oplopen. Ik wist
niet wat ik zag. We hebben kennisgemaakt
en ik ben een keer op Imstenrade gaan

kijken. Op mijn tweeëntwintigste ben ik ingetreden en drie jaar later ben ik geprofest.
Ik ben bij elkaar zeventwintig en een half
jaar op Imstenrade gebleven. Na mijn
professie moest ik terug naar het Noviciaat,
terwijl de medezusters uit mijn groep allemaal naar de missie mochten. Ik vond het
aanvankelijk erg moeilijk dat ik terug moest.
Maar toen zuster Hélène mij opwachtte
en me enthousiast begroette met: “Nu ben
je eindelijk mijn medezuster!” Toen viel er

heel wat van mij af en ben ik aan de slag
gegaan.

Ik weet van aanpakken en aanpassen.
Ik stel daarbij altijd een groot
vertrouwen in mijn Leidsman.
Waar hij mij wees, daar ging ik.
Gewoon positief zijn en aan de slag
gaan. Dan kun je er altijd
iets moois van maken.

Doodop
Gelukkig kwam daar snel verandering in. Ik
kon een week op vakantie met mijn groep
medezusters in een hotel in Vught en kon
bij hen mijn verhaal kwijt. Na wat gesprekken mocht ik daarna verhuizen naar de
Nieuwegracht in Utrecht. Ik werd ook in de
gelegenheid gesteld om bijna een jaar naar
Afrika te gaan om medezusters af te lossen.
Ik moest eerst nog wel naar Engeland om
goed Engels te leren. Wat een indrukwekkende tijd was dat! Ik heb zoveel gezien en
gedaan. Ik ben op safari geweest, heb veel
mensen ontmoet, zoveel gezien en ontelbare indrukken opgedaan. Toen ik weer terug
was in Utrecht was ik doodop.’
Altijd onderweg
In Utrecht brak er voor Zr. Andrea een
heerlijke tijd aan. Als lid van de Werkgroep
Verhuizen reed ze in haar auto door heel
Nederland om geschikte onderkomens te
vinden voor medezusters die terugkeerden
uit de missie. Heel wat kloosters en huizen
heeft ze van binnen gezien en heel wat verbouwings- en inrichtingsplannen begeleid.
‘We waren altijd onderweg en ik heb mijn
medezusters onderweg geholpen. Zo heb
ik ook ons pand aan Jansveld 13 in Utrecht
ontdekt. Het was een prachtig huis met vele
mogelijkheden. Op een gegeven moment
konden we met ons allen aan de inrichting
beginnen. Daar bewaar ik leuke herinneringen aan. In die tijd moest ook het woonhuis
op Imstenrade worden leeggehaald. Daar
konden we uitzoeken wat we nodig hadden.
We kregen daarbij hulp van jonge Afrikaanse asielzoekers die inmiddels woonden op
het COA daar. Wat een feest voor hen dat
ze met onze medezusters Afrikaans konden
praten. Ze hielpen ons maar wat graag.’
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Ik heb van alles gedaan op Imstenrade. De
tuin onderhouden, ondersteunen in het
huishouden of waar ik ook nodig was. Op
een gegeven moment moest er iemand
komen die de medezusters kon ophalen
en wegbrengen. Toen heb ik mijn rijbewijs
gehaald. Ik deed het gewoon allemaal omdat
het nodig was.’
Eenzaam Noviciaat?
‘Ja, in het begin toen ik als enige van mijn
groep terug moest, ja toen voelde ik me

wel eenzaam. Maar er was altijd zoveel te
doen dat ik vaak ook geen tijd had om erbij
stil te staan. Ik kende ook vele zusters. De
novicen, maar ook de zusters die op verlof
kwamen of die van de missie terugkwamen.
Ik kende iedereen en ik hielp iedereen.
Zo zorgde ik ook voor de rector, die hulp
nodig had. Dat deed ik graag. Als ik het zelf
deed, dan wist ik dat het goed gebeurde. Ik
heb voor hem gezorgd tot zijn overlijden
in 1980. Daarna heb ik een periode gehad
waarin ik mij heel eenzaam voelde.

Zingen en dansen
‘Ik ben dankbaar voor het gezin waaruit ik
kom. Ik ben geboren om te helpen. Ik heb
het altijd heel gewoon gevonden om de dingen te doen die nodig zijn. In het Noviciaat
heb ik een mooie tijd gehad. Ik heb veel
geleerd uit de praktijk en uiteindelijk heb
ik mijn levensweg gevonden. Ik zie de mens
zoals hij of zij is. Ik sta open voor de ander
en ik accepteer. Ik vind het daarom belangrijk om de dingen openlijk uit te spreken
zoals ze zijn. Dan weet je waar je aan toe
bent.’
In 2014 is Zr. Andrea verhuisd naar een
appartement aan de Brandenburchdreef
in Utrecht. Ze was ervan overtuigd dat
ze daar oud zou worden. ‘Toen werd mij
gevraagd om samen met een aantal medezusters met dementie te verhuizen naar de
Fraters van Utrecht in de Bilt. Ik moest hier

goed over nadenken. Ik heb heel mijn leven
gezorgd voor mensen met dementie, in Imstenrade en later als vrijwilliger in Utrecht.
Ik wilde alleen gaan als er iemand met mij
mee zou gaan. Ik vertelde mijn standpunt
aan Zr. Mien. Zij is uiteindelijk met mij
meegegaan. Samen houden we een nu een
oogje in het zeil bij onze medezusters en
fraters die extra aandacht nodig hebben.
Zo kunnen we ze een gevoel van veiligheid en welbevinden geven. Soms neem ik
ze mee om te gaan zingen en dansen. Maar
natuurlijk alleen als ze zelf willen. Het is hier
prachtig en ik ben hier graag.
Waarop ben je het meest trots
in je leven?
Ze lacht. ‘Ja, ach… dat ik dagelijks mijn Tai
Chi-oefeningen doe. Dat houdt me soepel en
gezond. Ik vind het belangrijk om voor mezelf
te zorgen en goed met mezelf om te gaan.’

Morgen geen wensen
‘Ik leef in het nu. Nu moet ik het doen! Als
het nodig is, dan kijk ik wel naar morgen. Ik
denk altijd: ik leg mijn leven weer in Jouw
handen en zie dan wel wat er gaat gebeuren.’ Ze pakt haar agenda en bladert letterlijk naar de dag van morgen: zaterdag. ‘Nee,
voor morgen heb ik geen wensen. Wat ik
wel zou willen is nog een keer op bezoek
gaan bij mijn zus omdat ik haar verjaardag
heb gemist.’
Dan, ineens voor ik het weet, kijkt ze op
haar horloge en staat ze op. ‘Ja, en nu moet
ik Zr. Martina ophalen en haar naar de
arts brengen.’ Nog steeds zorgend voor de
ander. Het gaat vanzelf. Gewoon omdat het
nodig is. En weg is ze. Een bijzonder mens
uit een bijzondere gemeenschap.
Door Simone Snakenborg
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Zuster Bep maakte een lange reis.Van
godvrezende postulant tot vrijdenker
voor wie God Liefde is. Nu Bep Tijssen
bijna een eeuw oud is, brengt ze haar
leven in kaart.

■ zuster M. Baptista Tijssen
27-01-1920 Amstelveen
26-08-1943 ingetreden Imstenrade Heerlen
onderwijzeres
Indonesië | Brazilië
Wychen

Net ingetreden slaapt Bep Tijssen met
drie anderen op een kleine kamer.Voor de
zaterdagse wasbeurt halen de zusters in
de keuken warm water, maar dat is er niet
altijd. Ze wassen zich in een kast die op slot
kan. ,,Jee, wat was dat eerste jaar primitief,”
zegt ze bijna 75 jaar later. ,,Thuis had ik een
eigen kamer en we hadden een badkamer.
Als ik dát had geweten, was ik toen niet
ingetreden.”
De spartaanse omstandigheden zijn het gevolg van een brand. Twee verdiepingen van
het klooster branden af vlak voordat Bep
Tijssen zich in 1943 bij de Medische Missiezusters meldt. De congregatie verhuist naar
een enigszins leefbaar gemaakte boerderij.
Het is oorlog. Eten is schaars. Bep klaagt
niet, maar blijft voor ogen houden waarom
ze naar het klooster is gegaan. ,,Ik wilde
graag het land uit en iets doen wat belangrijk was voor de mensheid.” In een leven als
zuster had de toen 23-jarige eigenlijk geen
trek. ,,Maar het doel heiligde de middelen.”
Eigenzinnig denker
Bep Tijssen is nu 99. In januari volgend
jaar tikt ze de honderd aan. Niets in haar
woonkamer verraadt dat ze een religieuze
is, behalve het kruisje met saffieren dat ze
op haar kleding draagt. Op haar witblauwe
trui hangt ook nog een ketting met een
blauwe steen, passend bij een colbertje in
dezelfde kleur.
De zuster is een opvallende verschijning:
Ze meet slechts 1.40 meter. Haar geringe
lengte is het gevolg van kalktekort waardoor op een dag zeven rugwervels tegelijk
breken en ze krimpt. In totaal 17 centimeter. Jarenlange fysiotherapie en een korset
houden Bep enigszins recht. Ze oogt frêle.
Het tegendeel is waar.
Nog voor het interview begint, neemt de
zuster de regie. De onderwerpen die ze wil
bespreken, staan op een geheugensteuntje.
Over haar actuele lichamelijke gebreken
wenst ze vandaag niet te praten. Terugkijken
op haar leven vindt Bep prima, maar eerst
maakt ze koffie. Typisch Bep. Eigenwijs. Een
vrije denker. Met eerstgenoemde eigenschap is ze geboren. De tweede maakt ze
zich eigen gedurende haar lange leven.
Visitekaartje
Bep Tijssen is geboren en getogen in Amstelveen. Ze is de jongste van acht kinderen.
Vier dochters gaan naar het klooster en

een zoon wordt priester.Vader heeft een
kruidenierszaak. Moeder is huisvrouw. Het
is een sociaal gezin dat graag anderen helpt.
Bep geeft al jong haar visitekaartje af. Op
een dag mag iedereen in de klas zijn naam
op zijn schriften zetten. Bep gaat dan nog als
Betsie door het leven. Ze grijpt haar kans.
'Bep Tijssen', schrijft ze met kloeke letters
op de kaft. Ze wil dezelfde naam hebben
als een paar meisjes in de klas. De meester
informeert of het haar menens is. En of, laat
zijn leerling weten. ,,Daarna ging ik als Bep
door het leven.”
Het is inmiddels 87 jaar geleden dat Bep
van de lagere school komt. Ze doorloopt
vervolgens met gemak de kweekschool en
haalt de hoofdakte. Bep staat vier jaar voor
de klas.Vindt het dan welletjes. ,,Ik dacht: de
wereld staat in brand en ik doe een rustig
baantje.”
Innerlijke onrust
Bep wil anderen helpen. Op aanraden van
een zus gaat ze aan de slag in het ziekenhuis
in Delft. Werk en studie kan ze combineren. Ook de baan van verpleegster kan de
innerlijke onrust niet wegnemen. Ze zal en
moet iets betekenen voor de mensheid.
Liefst ergens ver weg. Maar hoe pak je
zoiets aan? Een brochure van de Medische
Missiezusters die ze in het ziekenhuis vindt,
biedt uitkomst.
Bij haar intreden kan Bep niet weten dat
missiewerk voorlopig niet voor haar is
weggelegd. In de elf jaar die volgen zal ze
in totaal vijf jaar moeten rusten vanwege
tuberculose. De ziekte heeft ze waarschijnlijk opgelopen tijdens het werken in het
ziekenhuis.
Ziek zijn om oud te worden
,,Vaak ziek zijn,” antwoordt Bep tegenwoordig als iemand wil weten hoe ze bijna honderd is geworden. Het klinkt als een grap,
maar is het niet. Tuberculose slaat drie keer
toe in haar leven en ze blijft altijd zwakke
longen houden.
Nog voor Bep kan worden geprofest, schakelt de ziekte haar voor vele maanden uit.
Het is voor het hoofdbestuur in Amerika
aanleiding om te adviseren Bep niet te
professen. Haar zwakke gezondheid zou
een risico voor de toekomst zijn. Moeder
Dengel, op dat moment op visitatie in Heerlen, is het daar niet mee eens. ,,Ze blijft bij
ons, zei moeder Dengel.” In 1946 legt ze als
zuster Baptista de geloften af.
Dat ze de missie kan vergeten, is een
enorme teleurstelling. Het komt echter niet
bij Bep op om een andere weg in te slaan.
,,Natuurlijk niet. Ik dacht dat het zo moest
zijn. In die tijd deed ik Gods wil. Bovendien:

‘

Jee, wat was
dat eerste jaar
primitief

een weduwnaar.” Zelf heeft Bep nooit de
aanvechting gehad om uit treden. ,,Natuurlijk was ik wel eens geïrriteerd. Maar ik
vond mijn werk altijd de moeite waard.”
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Waar moest ik naartoe? Wie zou voor me
zorgen als ik ziek werd? Mijn moeder was al
in 1940 vrij onverwacht overleden.”
Was het medisch dossier tot die tijd een
probleem om naar de missie te gaan, in
1953 reist Bep naar Indonesië. Eindelijk.
,,Enkele meisjes wilden daar intreden. Maar
ze hadden niemand anders om er vormingsleidster te worden,” zegt ze droogjes.
,,Ik was op dat moment de enige die kon
gaan. Het moest zo zijn.” In Solo (Java) slaat
de tuberculose voor de derde keer toe.
Opnieuw ligt ze maanden in bed en deze
keer volgt op het rusten een operatie. Een
deel van de linkerlong wordt weggehaald. In
1955 keert Bep terug naar Nederland.
Te heilige God
Wat Bep vanaf haar intreden doet, wat haar
overkomt; het is allemaal Gods wil. Boos of
opstandig is ze nooit. ,,Ik geloofde toen dat
alle gebeurtenissen Gods wil waren. Als je
een gelovig mens wil zijn, kun je je daar aan
optrekken,” zegt de zuster nu.
Bep leert in de loop van haar leven zelfstandig over het geloof na te denken, legt
ze uit. De voorgeprogrammeerde en van
buiten geleerde vragen en antwoorden
over het katholicisme werken bij haar niet
meer.Vandaag de dag zegt zuster Bep over
haar intreden: ,,Je hoort en denkt heel wat
onbenulligheden. Je denkt dat het hoort bij

het kloosterleven. Ook toen ik ziek werd,
zag ik dat als de wil van God. Maar hoe
kan het dat God bijvoorbeeld toestaat dat
duizenden verdrinken? Van dit alles ben ik
los gekomen. Ik voel me vrij.”
De basis van haar vrije denken is een
studie filosofie en theologie, eind jaren
vijftig. Een wake up call, noemt ze het zelf.
De studie zet aan tot twijfel, tot vragen en
tot het zoeken naar nieuwe antwoorden.
,,Ik heb oprecht in Gods wil geloofd. Maar
dat geloof ben ik kwijt. Als je naar het hele
wereldgebeuren kijkt, dan kun je niet volhouden dat wat er gebeurt Gods wil is. Als
dat waar is, is Hij schuldig en dat geloof ik
niet.Vroeger geloofde je gewoon. Je praatte
niet over God. Hij was daar te heilig voor. Je
deed het gewoon niet.”
De nieuwe inzichten die Bep opdoet, culmineren door het Tweede Vaticaanse Concilie.
Eindelijk kan ze het habijt uittrekken en de
lange rozenkrans afdoen, aldus Bep. Ze zit
erop te wachten en met haar heel wat andere zusters. Baptista bestaat vanaf dan niet
meer. ,,Een te dure naam in het dagelijks
verkeer.”
Vrijer
Het Tweede Vaticaans Concilie drukt ook
zijn stempel op de congregatie. Een groep
zusters voelt zich steeds vrijer om eigen

keuzes te maken. In die tijd krijgt MMZ
een nieuwe bestuurlijke structuur. Taken en
verantwoordelijkheden zijn nog niet duidelijk. Tenminste zo ziet Bep dat. Met drie
medestanders maakt ze gebruik van het
moment en de situatie. Samen vertrekken
ze op eigen houtje in 1970 naar Utrecht.
Bep wordt sociaal-pastoraal werker in de
Haagse Schilderswijk.
Het zijn voor de katholieke kerk woelige
tijden, ook op plaatselijk niveau. De pastoor
in de Schilderswijk trouwt. Met zijn opvolger
verschilt Bep van mening over haar taken. Hij
ziet haar te veel als huishoudelijke hulp.Verder
vindt de dan 60-jarige zuster dat de parochie
vergrijsd is en er weinig 'leven' in zit.
Bep solliciteert en wordt aangenomen als
een van de twee consultants van Caper. Het
is een bisschoppelijke instelling die als doel
heeft om priesters en religieuzen een klankbord en advies te geven alvorens ze een
eventueel besluit nemen om uit te treden.
Mooi werk, vindt Bep. Ze herinnert zich een
religieuze die over veel talenten beschikt,
maar door haar overste keer op keer te horen krijgt dat ze moet gehoorzamen omdat
ze religieuze is. ,,Mijn advies was: praat met
je overste. Dat haalde niets uit. Uiteindelijk
heb ik haar het advies gegeven uit te treden.
Ik heb lang contact met haar gehad. Ze
kreeg een goede baan en is getrouwd met

Beslissen
Na anderhalf jaar, juni 1976, wordt Caper
opgeheven. In die tijd vertrekken steeds
meer medezusters naar de missie. Op
het groepje met en rond Bep wordt geen
beroep gedaan. ,,De meerderheid van ons
kwam uit het onderwijs. Een project vinden
voor ons was niet makkelijk.”
Na Den Haag organiseren ze hun eigen uitzending naar Brazilië, het land is een in hun
ogen door de congregatie ondergeschoven
kindje. Toestemming vragen ze niet. ,,We
wisten niet bij wie we moesten zijn. We
dachten: we beslissen gewoon zelf.”
Na aankomst in een sloppenwijk bij de
stad Belém onderzoeken de zusters waar
ze kunnen helpen.Voor Bep en Magdaleen
resulteert dit in het inrichten van een
uitleenbibliotheek. Bep voorziet bewoners
van de sloppenwijk van microkredieten.
Daarmee kunnen ze hun gebrekkige en
boven het water op palen gebouwde huizen
verbeteren. Het vochtige klimaat doet Beps
door de tuberculose zwakke longen geen
goed. Ze hoest de hele dag door. Na zes
jaar keert ze terug naar Nederland.
In 1984 wordt Bep gekozen tot sectoroverste en dat betekent veel reizen. Afrika
en India bezoekt ze vaker vanwege centrale
bestuursvergaderingen. Op haar 71e vindt
Bep het tijd om het rustiger aan te doen en
verhuist naar Amsterdam. In totaal verblijft
ze 27 jaar in de hoofdstad. Stil zitten kan
Bep er niet. Ze werkt onder meer met verslaafden. Als bestuurslid van een oecumenische groep schrijft Bep op een tweedehands
computer massa's brieven tegen marteling
en de doodstraf.
Mooiste tijd
Kort na de eeuwwisseling betrekt ze haar
tweede woning in Amsterdam. Hier beleeft
ze de mooiste tijd van haar leven. Ze komt
er tot rust, maakt veel vrienden en zet haar
leven en geloof in perspectief. Losgekomen
van haar verleden voelt Bep zich ongekend
vrij in denken en doen. Ze maakt haar eigen
Godsbeeld. Het hare is een God van liefde.
,,Met hoofdletter L. Gods Liefde ligt als een

mantel overal overheen.”
,,God is door het katholicisme tot iets
absoluuts gemaakt,” redeneert de zuster.
Volgens haar is veel te lang vastgehouden
aan de alleswetende en veroorzakende God.
Dat is allemaal vastgelegd in dogma's. ,,Het
goddelijke is vermenselijkt. Maar het verhaal
klopt niet meer.Voor mij bestaat geen hemel. God is Liefde.”
Aan haar bestaan in Amsterdam komt ruim
een jaar geleden einde. De schuld ligt bij
de chauffeur van een scootmobiel. Die rijdt
haar omver. Nota bene in het complex
waar ze woont. Schade: een breuk tussen
schouder en bovenarm. Bijkomende schade:
de congregatie drukt Bep op het hart voor
een woning te kiezen met zorg in huis. Die
wordt gevonden in Utrecht.
Bep legt uit dat ze nooit in haar leven
ongelukkig is geweest. Haar beginjaren met
Leonore Lippits vindt ze terugkijkend niet
de prettigste. ,,Ze was nogal veeleisend
naar mij toe. Ik zorgde onder meer voor
teksten tijdens feestelijke bijeenkomsten en
daar kreeg ik bijna geen tijd voor.” Maar het
scheelt dat ze van nature positief is. ,,Ik ben
een mensen-mens. Sterk empathisch ook.
Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ik ga
graag met mensen om. Dat helpt om dingen
te nemen zoals ze komen.”
Saai
Zo ook haar verhuizing naar Utrecht. Bep
wil het niet gezegd hebben, maar het is er
toch wel een beetje saai. Niemand vraag
haar voor vrijwilligerswerk, ofschoon er
genoeg te doen is. Zuster Bep begrijpt het

wel. ,,Wie vraagt nou een bijna honderdjarige? Maar toch. ,,Ach ja,” klinkt het berustend. Ik vul mijn dagen wel zelf.”
Hoe? Met lezen, studeren. En met schrijven.
Voor feestjes of andere bijzondere gelegenheden zorgt Bep voor bijpassende teksten,
af en toe op muziek van Huub Oosterhuis.
Zoals gezegd, neemt de zuster graag de
regie. Als ze overlijdt, liggen de teksten voor
een herdenking al klaar. Teksten en liedteksten zijn van haar hand, tot en met een in
memoriam aan toe.
Omwille van de gemeenschap
Haar afscheid van het aardse bestaan
wordt een crematie met een bijeenkomst
in datzelfde crematorium. Waarom? ,,Voor
mij bestaat geen hemel.Verder omdat ze
dingen over je gaan zeggen die niet meer
je overtuiging zijn. Bij een uitvaart word je
opgehemeld. Dat wil ik niet. Daarom heb
ik ook mijn in memoriam geschreven, met
mijn goede en slecht kanten.” Meer wil
zuster Bep niet over haar uitvaart kwijt. Ze
benadrukt nog een keer: ,,God is Liefde die
IS en alles zijn doet.
Bep bespreekt niet gauw haar visie op God
met medezusters. ,,Ik wil ze niet kwetsen.
Mijn opvatting is niet die van iedereen.”
Medische Missiezuster voelt Bep Tijssen
zich nog steeds. Daar doet haar visie niets
aan af. ,,Ik voel me Medische Missiezuster.
Niet om de geloften, maar omwille van de
gemeenschap. Die heeft me gemaakt tot wie
ik ben.”
Door Josette Navarro

Overleden
zusters

Unit Nederland/België
1954
1960
1967
1969
1970
1972
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Elisabeth Hemmelder

Rina Ruigrok

Chris van Berkom

Miriam Akerboom
Jacintha Pouwels
Felix Roozen
Bernadette van der Valk
Carola Looten
Elisabeth Hemmelder
Leonie Tummers
1973 Martha van Marissing
Agnes Lurvink
1977	Ignatia Marsman
1979 Eugenie Leereveld
1984 Lucia van der Eerden
Marianne van den Boom
1985 Francesca Haak
Veronique Spanjaard
Francine Wolters
1986 Teresa Evers
1987 Bernarda Keysers
Wilma van den Warenburg
Carine Weterman
1988 Rachel van Geest
Riet Geurts
1989 Thecla Ruiten
Thea Tripels
1990 Rita Hogema
	Ignace Werner
1991 Augustine Meyer
Madeleine de Wijs
1992 Gertrudis Panken
1993 Eleonore Lippits
1994 Hélène van Deur

1995
1996

1997

1998
1999

2000

2001
2002
2003

2004

Veronica Haak
Fidelis Hoefsmit
Hedwig Lips
Maria Veeger
Annemarie Oosschot
Catharina Neuzerling
Agnes van Nunen
Titia Takens
Pauline Benden
Mia Knops
Willibrord Meyer
Anke Speetjens
Josephine Trienekens
Chiara Beekman
Josepha Govaers
Elise Op den Camp
Margaret van Rijn
Lucia Vringer
Agaath Barkman
Rosina Raaphorst
Rina Ruigrok
Anne Vernooy
Mariet Zuyderwijk
Damian Besseling
Angela de Rijk
Monica Klijn
Johanna Kooter
Margaretha Cuypers
Jacqueline Verbunt
Elise Wijnen
Anna Kerssemakers

2005
2006

2007

2008

2009

2010

2011
2012

Mechtild Korthout
Lydia Landsbergen
Patricia Maathuis
Ludovique Perk
Chris van Berkom
Lidwina van Weers
Odilia Bruls
Ludwina Ryckeboer
Hélène Smeets
Emmanuel Hamelijnck
Angela de Jong
Clara Thomassen
Agaath Ypma
Edith Derksen
Eva van der Drift
Magdalena Hermans
Marianna Hulshof
Gerarda Conijn
Francisca van Ditshuizen
Gré Karskens
Thoma van der Zee
Hélène Vliegen
Theresia van Ham
Joanna van Miltenburg
Laetitia Koten
Jeannette Barten
Marcella Kessels
José Tol
Hermine Houtman
Marie Therese Reimert
Judith Vorachen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Marguarite Petit
Godelieve Prové
Maria Meijs
Suzanne Terrens
Henriëtte van Luijtelaar
Mia Funcken
Geertruid Hendrickx
Anne Aquina
Tilde van Mook
Nikla Franssens
Miriam Schopmeijer
Phiet Lindner
Marina Merkx
Livina de Nijs
Marie-José Stoffers
Tabitha Tangelder
Liesbeth Hölscher
Renée Robbers
Joanna van der Staay
Paula Trio
Nel Levedag
Lydwien Nieuwenhuis
Matthea Campers
Thérèse de Vreede
Christine Zoontjens
Nicola Cortlever
Rafaël Crooijmans
Monique Henkus
Caecilia Bottelier

Agaath Ypma

Tabitha Tangelder

Caecilia Bottelier

interview

Een sigaretje
in de geest
van moeder

Dengel
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Een gesprek met zuster Irma
Brouwers (93) is als een gesprek met
de geschiedenis. De militaire coup in
Burma, de Zesdaagse Oorlog, de strijd
tussen Pakistan en India: ze heeft er
allemaal middenin gezeten. Daar blijft
ze echter opvallend nuchter onder: ‘Ik
deed gewoon mijn werk.’
Zuster Irma laat een harde lach klinken als
haar wordt gevraagd waarom ze Medische
Missiezuster is geworden? ‘Omdat ik iets
nuttigs wilde doen met mijn leven! Als
meisje hoorde ik op school verhalen over
de missie - brieven van zusters uit verre
landen werden in de klas voorgelezen - en
toen al dacht ik: dat wil ik ook wel.’

■ zuster M. Irma Brouwers
07-09-1925 Heerlen
12-03-1955 ingetreden Imstenrade Heerlen
analiste
Birma | Jordanië | Pakistan | Swaziland |
Engeland | Zaïre
Maastricht

Maar ze wilde ook studeren, ging naar de
HBS en werd medisch-analist. Haar eerste
baan vond ze op het laboratorium van het
ziekenhuis in Heerlen. Daar werkten ook
Medische Missiezusters in voorbereiding
op hun uitzending. “Als ik ’s morgens naar
het ziekenhuis reed, zag ik de zusters op de
fiets de berg vanaf Imstenrade afscheuren,
met de sluiers aan hun kappen wapperend
in de wind. Ja, dat leek me wel wat: Een
combinatie van energie, maatschappelijk
activiteit en religie.”
Dat ze haar leven in dienst van God wilde
stellen, die beslissing had ze al genomen:
deel uitmaken van iets blijvends, iets met

eeuwigheidswaarde. Lange tijd wist ze niet
welke vorm paste: een actieve of een contemplatieve? Geïnspireerd door de zusters
met de wapperende sluiers, trad ze in 1955
toe tot de Medische Missiezusters.
Eerste standplaats: Rangoon, Burma.
Zuster Irma haalt een antiek fotoalbumpje
tevoorschijn. Op een oude kleurenfoto zien
we een lange, slanke vrouw in wit habijt, ze
neemt een bloedmonster af bij een kind.
Haar gezicht wordt omlijst door een witte,
gesteven kap. Op een andere zit ze achter
een microscoop en tuurt door het oculair.
“Dat was in mijn lab. Ik heb het helemaal
zelf kunnen inrichten, want er was nog
geen paal in de grond toen ik in Rangoon
aankwam.” Maar twee jaar later stond er op
het door de hitte opengescheurde voormalige rijstveld een kliniek, met naast een
laboratorium ook een apotheek, poli en
beddenafdeling.
Ze bladert verder en we zien een grote
groep Burmese vrouwen, wachtend op hun
beurt bij de kliniek. Met zwarte paraplu’s
beschermen ze zichzelf tegen de zon. ”Die
klamme hitte! Vreselijk, ik kon er niet goed
tegen. Iedere dag zat ik op de hoek van mijn
gang in de hoop dat er een briesje voorbij
zou komen. Maar dat kwam nooit! Het waren echt tropenjaren.” Ze toont als bewijs
de huidschade op haar gezicht.

‘

Ik heb bloed
afgenomen bij
de toenmalige
koning Hussein

Desondanks ziet ze haar jaren in Rangoon
als de meest gelukkige. Met de veelal Nederlandse zusters kon ze het prima vinden,
het werk bracht veel voldoening en ze
kreeg waardering van de bevolking.
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Toen werd alles anders
In het najaar van 1965 vond er in Burma
een staatsgreep plaats. “Notabene door
een generaal die ons ziekenhuis mee had
geopend.” Onder invloed van China moest
het land een communistische heilstaat worden. Alles werd eigendom van de staat: eerst
de banken, toen de scholen en de winkels
en tenslotte de gezondheidszorg.
“We wisten dat het eraan zat te komen en
waren voorbereid. Medische instrumenten
die van onszelf waren, verstopten we op
onze kamers. Op zeker moment zag zuster
Magdalena, van de administratie, een rij
auto’s ons terrein op rijden. Ze rende naar
de poli: “Het is zover!” De militairen - toen
nog relatief vriendelijk - eisten als eerste de inhoud van de safe op. Die was er
helemaal niet! Aan het einde van de maand
was er altijd net genoeg om het personeel
te betalen. Patiënten betaalden ook vaak
in natura, met een kip of een geit. Zuster
Irma vertelt het lachend, maar erkent dat
het vreselijk was om mee te maken. “Het
ging allemaal heel snel. Ik moest de sleutel
van mijn laboratorium inleveren en de deur
ging voor mijn neus op slot. Ik heb er alles
achter moeten laten.”
Ze is er niet het type naar om lang stil te
staan bij tegenslagen, zelfs niet als ze de
omvang van een staatsgreep hebben. “Op
die avond kwam de rector van het seminarie van Rangoon naar ons toe. Hij zei: ‘Ik
denk dat het in de geest van dokter Dengel
is als wij nu allemaal een sigaret roken.’ Een
uitstekend idee, vonden wij. En daarna ging
het leven weer verder.”

Buitenlanders het land uit
Als de zusters geen werk hebben, zullen ze
uit eigen beweging wel vertrekken, dachten de autoriteiten. Maar ze gingen niet.
Ze probeerden zich buiten de kliniek om
nuttig te maken. Maar de situatie werd al
snel grimmiger en een paar weken na de
nationalisering van de kliniek kwam het
bericht: alle buitenlanders moesten het land
uit. “Dat had ik niet zo snel verwacht en
vond ik heel erg. We moesten bijna al onze
novices achterlaten en konden niets meer
betekenen voor de bevolking. Toen was al
duidelijk dat de kwaliteit van de gezondheidszorg onder het nieuwe regime in hoog
tempo achteruit liep. In onze apotheek
stonden nog maar drie verschillende soorten medicijn. Wie naar de poli kwam, werd
met een van die drie middelen behandeld.
Bloedanalyses vonden er niet meer plaats.
Die arme mensen.”
Bij hun vertrek werden de zusters met
dankbaarheid overladen: “De bevolking
bracht ons fruit; meer bananen dan we op
konden. Dat was heel warm - figuurlijk deze
keer - maar ook heel treurig.Velen huilden.”
Zuster Irma is er nooit meer terug geweest.
Standplaatsen in moeilijke regio’s
Ze bergt het fotoalbumpje weer op. Het
vertegenwoordigt maar vijf jaar van haar
lange leven, maar vijf belangrijke jaren: ze
ontdekte haar veerkracht en stressbestendig karakter. Kwaliteiten die haar nog vaak
van pas zouden komen, want er volgden
nieuwe standplaatsen: Amman in Jordanië en
Rawalpindi in Pakistan, twee snel ontvlambare regio’s. En later ook nog Swaziland.
“Ik vond Pakistan een van de minst plezierige plekken. Het contact met de mensen
was niet zo prettig. Je hebt daar veel fanatiekelingen. Nee, dan was Jordanië - toch ook
een islamitisch land - heel anders. Samen
met een aantal collega-zusters hebben we

er het Umasher Hospital op poten gezet.
De directeur was een Arabisch-christelijke
chirurg die in Rome had gesmeekt om de
hulp van Medische Missiezusters. Daar ging
men uiteindelijk mee akkoord op voorwaarde dat het ziekenhuis ook een afdeling voor
de armen zou krijgen.
“Ik wist niet wat ik zag toen ik in Amman
kwam: zo’n mooi groot lab! Maar ik zag
ook een land vol Palestijnse vluchtelingen
zonder toekomst. Tijdens die vreselijke
Zesdaagse Oorlog heb ik nog een groot,
rood kruis op het platte dak van de kliniek
geschilderd. En ik vond na afloop dat Israël
het bezette gebied moest teruggeven, maar
wat kon ik in mijn rol nou werkelijk betekenen. Ik ben nooit politiek actief geworden,
maar ik was wel politiek bewust. Ik zat er
middenin.”
Het stak haar dan ook dat de beloofde
armenafdeling er maar niet kwam. Het was
de reden dat zuster Irma en haar collega’s
na vier jaar weer vertrokken.
‘Alles went’
Desondanks haalt ze met plezier herinneringen op aan die tijd. Grinnikend vertelt ze:
“Ik heb bloed afgenomen bij de toenmalige
koning Hussein. Mijn baas, de chirurg, liet
mij dat doen, volgens mij durfde hij zelf
niet. Op iedere hoek van de gang stond een
soldaat; mocht er iets misgaan, dan had hij
een probleem. Best geestig vond ik dat. Dus
ik vroeg de koning of hij plaats wilde nemen.
Die haalde vervolgens een pistool uit zijn
zak, legde het op tafel en ging zitten. ‘Sorry,
daar kan ik ook niks aan doen’, verontschuldigde hij zich. ‘Ik moet dat ding nou
eenmaal altijd bij me hebben.’ Weer klinkt
zuster Irma’s gulle lach als ze vertelt dat ze
toen maar heeft gedaan alsof ze niet anders
gewend was.
Door Els Huver

...in

beeld

33. Agnes Lurvink, verpleegster en
docente

34. Genoveva, Hanny Heselaars,

huishoudkundige-verpleegster

35. Christine Zoontjens:

“Bikes are good for health and milieu”

36. Pia, Els Mulder, verpleegster
37. bezoek van prinselijk paar
Beatrix en Claus
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De keuze
van dokter
Gabriëlle

interview
van de vroedvrouwenschool hadden meer
ervaring. Haha.”
Inmiddels is de zuster 91 jaar. Ze is opvallend lang, draagt een broekpak in de stijl
van een tropenpak. Lachen doet ze graag.
Zuster Gabriëlle woont in een studio in
Nijmegen in een complex voor ouderen,
onder wie enkele medezusters. Ibu-dokter
(moeder-dokter), zo noemen de mensen
haar in Indonesië, draagt het land nog
steeds in haar hart. Op bed ligt een gebatikte sprei, op de keukentafel een doek
met de kaart van de archipel. Medezusters
ginds krijgen nog altijd een belletje op hun
verjaardag.
Terug naar Makassar, Celebes. Dokter
Gabriëlle leert het vak razendsnel. Zo’n 300
aanstaande moeders bezoeken wekelijks
het consultatiebureau, van wie er ongeveer
60 naar zuster Gabriëlle worden doorverwezen. Gemiddeld 200 bevallingen vinden
maandelijks plaats. Bij een aantal ervan hebben de vroedvrouwen dokter Gabriëlle nodig. Met een dergelijke hoeveelheid patiënten heeft de zuster-dokter geen keuze. ,,Op
een morgen deed ik meer ervaring op dan
in mijn hele co-assistententijd.” Opnieuw
een schaterlach.
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■ ZUSTER Gabriëlle Steverink
13-11-1927 Amsterdam
04-03-1948 ingetreden Imstenrade Heerlen
arts
Indonesië | Filipijnen
Nijmegen

Gabriëlle Steverink werkte 45 jaar in
Indonesië, waarvan 25 jaar als arts.
Haar visie op haar vak veranderde in
de loop der jaren. Dat geldt niet voor
het geloof. Gehoorzamen en Gods Wil
doen is haar levensopdracht.Totdat de
congregatie haar voor het blok zet.
Zuster Gabriëlle is nog geen 30 als ze haar
eerste missiebenoeming krijgt: arts in een
geboortekliniek en docent van de vroedvrouwenschool in Makassar (Indonesië).
Het is 1957. Tijdens haar opleiding heeft
ze 18 bevallingen gedaan. ,,De derdejaars

Popelen
Herinneringen ophalen gaat de zuster
minder goed af dan ze wil. Java, Celebes en
Borneo waar ze heeft gewerkt, haalt ze terug
door met twee handen de ogen af te dekken.
Dan kan ze zich beter concentreren. ,,Als
kind was ik al verstrooid,” licht ze toe.
Haar eerste standplaats beschouwt Gabriëlle als misschien wel de mooiste periode in
haar carrière. ,,Jonge vrouwen opleiden tot
vroedvrouw vond ik een heel vruchtbare
taak. Ze zouden op een dag dit verantwoordelijke beroep in het binnenland van
Celebes uitoefenen. Daar waren toen nog
geen dokters. Ikzelf had goede begeleiding
gehad van een oudere vrouwelijke arts en
medezuster-vroedvrouw. Uit eigen ervaring
wist wat ik wat onzekerheid met je doet
en kon dus veel geduld opbrengen als iets
moeilijk was. Ik was tenslotte gekomen om
wat ik aan rijkdom ontvangen had, zoals
mijn gezondheid en mijn professionele en
religieuze kennis, in dienst te stellen aan zij
dit grote geluk nog misten.”
De politieke realiteit in Indonesië van dat
moment is precair. De verhouding tussen
Nederland en de voormalige kolonie beleeft
een nieuw dieptepunt. De landen hebben
een meningsverschil over de vraag bij welk
land Nieuw-Guinea hoort. Terwijl zo’n
50.000 Nederlanders in Indonesië gedwongen hun koffers pakken, pakt Gabriëlle ze

uit. Haar focus ligt bij moeders en baby’s. ,,In
die tijd waren wij oprecht blij als kleine kruimeltjes van 1500 gram elke dag tien gram
groeiden in onze couveuses, terwijl elders
door oorlogsgeweld vele slachtoffers vielen.”
Bijna 20 jaar later wijst de regering buitenlandse artsen de deur omdat ze vindt dat
er voldoende Indonesische artsen zijn. Wie
staatsburger wordt, kan blijven. Na overleg
met het bestuur van de Medische Missiezusters vraagt zuster Gabriëlle de Indonesische
nationaliteit aan.
Heilige Truus
Zuster Gabriëlle groeit op in Amsterdam,
in een gelovig gezin, als middelste van drie
zusjes. Ieder meisje heeft haar eigen mariabeeldje waarbij dagelijks gebeden wordt.
Truus, zoals ze dan nog heet, verslindt boeken over heiligenlevens. De heilige Theresia
van Lisieux is een van haar favorieten. De
heilige is patrones van het missiewerk en
bekend vanwege haar vroomheid, wilskracht
en gevoel voor humor. Truus besluit al jong
dat ze ook een heilige wil worden.
De kinderen Steverink beleven een gelukkig
jeugd. Moeder is huisvrouw.Vader werkt
vele jaren als bibliothecaris. Gabriëlles beeld
van God is dat van haar pa. Zij ziet hem
voor zich als ze het Onze Vader leert. Als
zijn dochter belangstelling toont voor de
Medische Missiezusters brengt hij een bezoek aan het klooster om kennis te maken
met zuster Eleonore Lippits. Het gesprek
komt onder meer op Brazilië. Een land dat
hij als marconist op de grote vaart ooit
bezocht en waar de Medische Missiezusters
van plan zijn om naartoe te gaan. Hij laat
zijn dochter in 1948 met een gerust hart
intreden.
Gehoorzamen
Als zuster doet Gabriëlle wat van haar
gevraagd wordt. Twijfel kent ze niet.Vragen komen niet in haar op. Ze wil Gods
Wil doen en daarom gehoorzamen. Op
moeilijke momenten vraagt Gabriëlle God
om raad. Zoals die keer dat ze naar Bach
luistert en denkt verliefd te zijn. Wat moet
ze doen? Is de consequentie uittreden? In
de muziek klinkt als het ware een dialoog.
De lage melodie klinkt als een vraag, een
uitnodiging van God. De hoge stem klinkt
zuiver.Vol. Helemaal niet zwak: Een vastberaden antwoord. Ja! ,,Vervuld van geluk ging
ik verder op mijn levensweg als medische
missiezuster.”
Op haar 14e definieert Gabriëlle haar toekomst als zuster. Terwijl ze was ophangt, vat
een heldere overtuiging post in haar.

zijn.” Van 1974 tot 1983 werkt Gabriëlle
in Kalimantan. Daarna bereikt de zuster
de pensioengerechtigde leeftijd. Ze wordt
gevraagd om in Jakarta als assistent van de
districtsoverste te werken.
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,,Er is niets beter om te doen dan de Wil
van God, God is oneindig goed, alwetend,
wijs, almachtig, trouw. Nadenkend over God,
Schepper, Jezus, de Kerk, de kloosterorden,
de geloften met de gehoorzaamheid, geloofde ik de Wil van God te kunnen vinden
in het klooster.” Met deze overtuiging kan
ze een leven lang vooruit.
Onrust
Een nieuwe, vrijere wind sluipt ook in het
leven van zuster Gabriëlle na het Tweede
Vaticaanse Concilie. In het binnenland van
Kalimantan (Borneo) is een MMZ-arts
nodig. Zusters die vroedvrouw/verpleegster
zijn, werken er, maar geen enkele arts. De
overste wil graag dat Gabriëlle de arts in
het gebied wordt. Gabriëlle reageert spontaan. Zegt dat zij die arts niet kan zijn. ,,Ik
weet al heel lang dat ik niet in de rimboe
ga werken. Ik heb nog nooit een gebroken
been gezet. Mijn overige ervaring is ook te
beperkt.” Verbazing klinkt vandaag de dag
nog steeds door in haar stem als Gabriëlle
zegt: ,,De overste respecteerde mijn mening
en drong niet aan.”
De weigering knaagt. De volgende nacht is
een onrustige. De vraag: Hoe kan ik toch
gehoorzamen?, spookt door haar hoofd.
Moeder Steverink in Amsterdam kent
geen twijfel, ook al dreigt ze daardoor een
bezoek van haar dochter te moeten missen:
,,Je moet doen waartoe je geroepen bent.”
Gabriëlle vraagt of ze twee maanden proef
kan draaien tijdens haar verlof.Voor de
plaatselijke bevolking die op een arts wacht,
is ze tijdens de proefperiode zogenaamd
een verpleegster met veel ervaring. Het
experiment slaagt. ,,Ik kon niet alles, maar
kon wel veel geven. De mensen waren beter
af als ik er was, dan wanneer ik er niet zou

Stokpaardje
Begin jaren zeventig helpt Gabriëlle uit
in een polikliniek van een ziekenhuis. Die
periode zorgt ervoor dat de kijk op haar
vak zich verdiept en verandert. Gabriëlle
ziet dat patiënten die ze succesvol behandelt voor amoebendsynterie vaak terugkomen met dezelfde klachten. Curatief bezig
zijn, hoewel succesvol, is niet voldoende.
De zuster ontdekt dat de amoeben uit de
riviertjes komen waarin de mensen hun
behoefte doen. Hetzelfde water gebruiken
ze als drinkwater. Het is de zuster-dokter
duidelijk. Preventief handelen is nodig. In
dit geval het koken van het drinkwater. ,,Op
een drukke poli hebben artsen geen tijd
voor voorlichting over hygiëne en sanitatie.
Maar het is wel hoognodig.” De dokter
verlegt haar focus. Haar nieuwe stokpaardje
wordt public health. Ze specialiseert zich er
zelfs in.
Eye opener
Zoals de ervaring op de polikliniek een
eye-opener is, is dat ook het volgen van een

‘

moeten gebruikt worden voor het doel
waarvoor ze gegeven zijn.”

nog steeds dankbaar dat ik tijd kreeg om
tot een keuze te komen.”

Zuster Honda
Hoeveel kinderen ze ter wereld brengt,
weet ze niet. Ook niet hoeveel vrouwen
en mannen zuster Gabriëlle tijdens haar
25-jaar durende dokterspraktijk geneest.
Het aantal opgeleide vroedvrouwen zal
rond de 100 liggen. Door het opzetten en
geven van gezondheidscursussen voorkomt
ze sterfte door uitdroging bij braken en
diarree. Kookcursussen dragen bij aan het
verdwijnen van ondervoeding bij kinderen.
Op haar prestaties laat de zuster zich niet
voorstaan. Dat ze zich een periode vervoert
op een Honda 90cc is noodzakelijk voor
het uitoefenen van het werk. Het is allemaal
niets bijzonders. Zuster Gabriëlle heeft
enkel Gods Wil gevolgd, herhaalt ze nog
maar een keer. Ze heeft haar werk dankzij
de steun van anderen kunnen doen.
Streven naar persoonlijk geluk? Ze weet
niet wat dat is. Net als het maken van persoonlijke keuzes. Als arts maakt de zuster
dagelijks keuzes. Moeiteloos. Maar dat ligt
anders voor het kiezen van een pad voor
haarzelf. Daar heeft de zuster geen ervaring
mee. Totdat ze op haar 73e voor het blok
wordt gezet.

Aandacht voor elkaar
Is de Wil van God als levensopdracht
verdwenen, nu zuster Gabriëlle 91 is? Ze
is door de jaren heen meer met de voeten
op de grond gekomen, meent Gabriëlle.
Zweven vanwege haar geloof in God is er
niet meer bij. Ze herinnert zich dat ze als
student medicijnen op een dag door een
bibliothecaresse wordt aangesproken omdat
ze volgens de vrouw ‘zweeft’. Maar ze zou
nog steeds een heilige willen worden.
De zuster loopt met een rollator. Gehoor
en geheugen zijn niet meer heel goed. Maar
Gods Wil doen als levensopdracht is gebleven. Gods Wil vindt Gabriëlle in wat op
haar weg komt, iedere dag weer. Dat houdt
in dat ze naar vermogen ingaat op een verzoek of op een hulpvraag. Niet als dokter.
Iedereen heeft immers zijn eigen huisarts.
Ze vindt het fijn dat aandacht voor elkaar
een kenmerk is van het woonzorgcomplex
waarin de zuster woont.

De derdejaars van de
vroedvrouwenschool hadden
meer ervaring, haha

workshop in de jaren zeventig van de vorige
eeuw. De workshop leidt ertoe dat de
uitbreiding van de kliniek in Solo (Java) in de
prullenbak belandt. Het thema is de evaluatie van het medisch missiewerk. Wie zijn
het die gebruik maken van jullie diensten?
De armen? Nee, die wonen vlakbij, maar
komen niet. De rijken? Nee, die gaan naar
Jakarta of Singapore. De middenstand? Ja,
die vormt de meerderheid van de patiënten.
Die conclusie heeft een shockeffect op
zuster Gabriëlle. De voorkeursoptie van de
congregatie zijn de armen en die bezoeken
amper de kliniek. Door de workshop komt
het thema ‘rechtvaardigheid in de gezondheidszorg’ scherp in het bewustzijn van alle
deelneemsters. Bij de MMZ gaat het roer
om. Het door de Duitse vastenactie Misereor gedoneerde geld voor de uitbreiding
van de kliniek gaat terug. Zuster Gabriëlle
geeft het aanzienlijke bedrag gedurende
haar verlof af. ,,Ons principe was: Donaties

Tijd om te kiezen
,,Waar wil ze de laatste jaren van haar leven
doorbrengen?, wil de congregatie weten.
,,In Indonesië of Nederland?” Ze krijgt een
halfjaar verlof en moet die tijd gebruiken
om tot een weloverwogen keuze te komen.
,,Ze zeiden mij niet wat van mij verwacht
werd.Voor mij was dat een heel nieuwe,
andere benadering.”
Wat ze zich aanvankelijk niet kan voorstellen, gebeurt: Gabriëlle repatrieert. Niet
voor haarzelf. Ze wil haar medezusters in
Jakarta niet tot last zijn en pas repatriëren
als het echt niet meer gaat. Bovendien
merkt Gabriëlle dat het voorbereiden van
lessen steeds moeilijker gaat. Tijdens het
beslissende verlof valt haar op dat haar
gehoor nalaat. Er is nog iets dat haar opvalt:
,,Het was de eerste keer in mijn leven dat ik
vanuit mezelf een beslissing nam. Daar heb
ik nooit spijt van gehad. In tegendeel. Ik ben

In de maat
Natuurlijk denkt de zuster na over de dood.
Ook over haar nalatenschap. ,,Wat kan
de bijdrage van zo’n klein groepje zusters
zijn in een land van meer dan 200 miljoen
mensen? Die vraag kwam wel eens bij me
op. Het antwoord ligt wat mij betreft in de
parabel van het zout.”
Gabriëlle zegt vaak, al heel lang en met een
lach, dat wanneer ze weer op de wereld
komt, dirigent wil worden van een groot orkest. Ze is muzikaal (ze speelt accordeon).
Als kleuter heeft ze op de bewaarschool
mogen dirigeren, weet ze van haar moeder.
En als Gabriëlle muziek hoort, staat ze in
haar fantasie te dirigeren voor een orkest.
De congregatie had vier jaar geleden een
verrassing voor haar in petto. Zusters krijgen de kans hun grootste wens in vervulling
te laten gaan. Het betekent dat Gabriëlle
kan dirigeren zelfs nog in dit leven.
Het Symfonie Orkest Nijmegen (SON) wil
de uitdaging met haar aan. Onder Gabriëlles
leiding speelt het orkest het tweede deel
van Mahlers eerste symphonie. Om alles uit
haarzelf en het orkest te halen, bekijkt en
bestudeert Gabriëlle van te voren beelden
van professionele dirigenten. Bij de bibliotheek haalt ze ter voorbereiding beeldmateriaal, cd’s en boeken.
Tijdens een repetitie krijgt de zuster het
dirigeerstokje in haar hand. De vrouw die
heel haar leven volgde en gehoorzaamde
geeft 20 minuten lang de maat aan. Zo’n
40 musici doen wat zij wil. Gabriëlle geniet.
Nog steeds. ,,Oh, wat was dat leuk.”
Door Josette Navarro

2

HUIZEN
in beeld
54

1

3

4

5

1. Utrecht, Nieuwe Gracht 14
2. Amsterdam, Gooioord
3. Amsterdam, Begijnhof
4. Arnhem, Insula Dei
5. Utrecht, Hof van Transwijk
6. Beveren, Zandstraat 95
7. Utrecht, Wittevrouwensingel
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interview

in de

wolken
■ zuster
M. Annemarie de Vreede
20-12-1927 Pijnacker
12-09-1952 ingetreden Imstenrade Heerlen
verpleegster, vroedvrouw
Pakistan | Birma | Philadelphia |
Washington | Rome
Amsterdam

56 Annemaria de Vreede (1927), wilde
geen religieuze worden. Ze wilde de
missie in. Met een verpleegstersdiploma op zak werd ze in 1955 geprofest bij de Medische Missiezusters.
Het duurde twee jaar voordat ze naar
Pakistan werd uitgezonden. Maar daar
gaan we het niet over hebben.
Naar Rome
Ze wil vertellen over ‘de interessantste tijd
uit haar leven’. De jaren 1967 tot 1973 in
Rome. Ook al zijn er toen tranen gevloeid,
harde woorden gevallen, vuisten gebald,
angsten doorstaan, toch spreekt ze nu,
vijftig jaar later met enthousiasme over
een tijd waarvan ze zich nog altijd afvraagt:
‘hoe durfden wij?’ Met ‘wij’ bedoelt zij naast
zichzelf haar toenmalige generaal-overste
Jane Gates, met wie ze in die periode in
Rome een totaal nieuw beleid voor haar
sociëteit mocht doorvoeren. Daarbij waren
ook zes bestuursleden betrokken, die ieder
in hun eigen continent woonden, waarvoor
zij verantwoordelijk waren.
Die jaren zijn vastgelegd in een honderdvijftig pagina’s tellend verslag. Annemaria
en Jane schreven het op verzoek van de
toenmalige generaal-overste Elizabeth Koonthanam, en werkten eraan van 1999 tot
2003. Jane schreef haar eigen deel over het
terrein waar haar verantwoordelijkheden
lagen. Daarna verdwenen beide verslagen in

een archief. Nu ligt het deel van Annemaria
tussen ons in met het oog op het tachtigjarig bestaan van de Medische Missiezusters
in Nederland.
Sprong in het diepe
Wie was de nu 90-jarige vrouw vijftig jaar
geleden, de veertigjarige novicenmeesteres,
die een onverwachte uitdaging aanging? Die
in het onpeilbaar diepe sprong: assistent
worden van de zojuist door het generaalkapittel van de MMZ in Rome gekozen
overste Jane Gates. Deze overste die direct

na haar verkiezing Annemaria als haar assistente wilde hebben. ‘Die zes jaar staan in
mijn herinnering als een oneindige periode,
die mijn hele leven is blijven tekenen’, zegt
Annemaria opnieuw met stralende ogen.
Opwindend
‘Het opwindende was dat tijdens het
generaal-kapittel 1967 onze hele bestuursstructuur ging veranderen.Van het oude
koloniale systeem van provincies, waar Nederland missies had in Zuid-Afrika, Malawi,
Indonesië en Congo en daar de baas waren.

Het bestuur moest veranderd en werd in
de nieuwe situatie verdeeld in vijf continenten en de mensen daar moesten voortaan
verantwoordelijk worden voor hun eigen
werk. Het was de tijd na Vaticanum II (VII).
Ons generaal-kapittel was als het ware een
opdracht van VII, dat alle religieuze congregaties een eigen speciaal vernieuwingskapittel moesten houden. Het was bovendien
een kapittel met verschillende volmachten.
Wij konden bijvoorbeeld, wat nooit eerder
kon, artikelen van onze constituties - de
leefregels van onze sociëteit - terzijde stel-

len en er andere voor in de plaats zetten.
Dat werd dus heel opwindend.’ Annemaria
vol vuur: ‘Die hele constitutie werd eerst
in een voorkapittel van afgevaardigden in
Nederland doorgenomen. Toen we eenmaal
daarover aan de praat raakten werden onze
regels niet bijgesteld, nee, ze werden helemaal aan de kant gezet. We vonden dat alles
anders moest.’
Ze heeft het over de regels die bij de
oprichting van de MMZ in 1925 waren
opgesteld en in 1958 uitgebreid werden en
vervolgens goedgekeurd door Rome. Eén

voorwaarde gold in 1967 wel: de beraadslagende zusters moesten ondanks hun
enthousiasme wel binnen de perken blijven
van het algemeen kerkelijk recht. Een onoverkomelijke drempel?
‘Nee’ en het enthousiasme straalt nog
steeds van Annamaria’s gezicht: ‘Met dit
speciale kapittel, waarbij de congregatie het
hele oude koloniale systeem van de missie
ging uitbannen, gold, dat het bovendien de
volmacht had van VII dat je dingen zodanig
mocht veranderen, zelfs als het niet helemaal volgens het kerkelijk recht was. Maar

die correcties moesten wel ter goedkeuring
aan Rome worden voorgelegd.’ Een tweede
opwindende kans.
Ze noemt een voorbeeld: ’Eerder hadden we een strikte dagorde. Als religieuze
moest je dagelijks naar de mis en zoveel
rozenhoedjes bidden. Nu werd het aan de
communiteit zelf overgelaten of en wanneer je ging en wat je bad. Postulanten en
novicen werden streng gescheiden gehouden in die tijd, ook van de geprofesten. Als
postulant werd je van een volwassen vrouw,
ik was dus 25, weer als kind behandeld. Je
mocht niet alleen op reis. Je mocht niet
zonder toestemming van ons terrein gaan.
Je was één van een groep en daar kon je je
niet van afscheiden. Ik zei altijd: het was een
totalitair instituut zoals vroeger de militaire
academie.
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Kennis is macht
Annemaria vertelt, alsof het haar nog steeds
verbaast, waarom juist zij die eervolle
positie als assistent van de generaal-overste
in de schoot geworpen kreeg. Zeker, ze had
het een en ander gezien tijdens haar jaren
in Pakistan en Birma wat de praktijk van
de missie was. En als aankomend novicemeesteres had ze haar ogen in Amerika
uitgekeken en de kost gegeven hoe naïef de
zeer jeugdige postulanten daar waren: net
van school en absoluut niet op hun taken
in de missie voorbereid.Zelf had ze evenmin een speciale scholing in de geloofsleer
meegekregen. Dat ze echter een gigantische
voorsprong had op iedereen, werd haar
tijdens het voorkapittel en het generaalkapittel wel duidelijk. Daarmee groeide
haar zelfverzekerdheid. En die van Jane.
Andere bij het generaal-kapittel betrokken
zusters volgden hen in hun enthousiasme
om van hun prachtige sociëteit een bij de
tijd gebrachte onderneming te maken. Een
organisatie die paste bij de nieuwe kijk op
de wereld: de gelijkwaardigheid van mensen
in andere continenten die recht hadden
om te beslissen over hun eigen ontwikkeling. Geen missie meer, maar ontwikkeling
en samenwerking.‘Voor de gesprekken in
Imstenrade met onze afgevaardigden had
ik’, aldus Annemaria, ‘onze eigen constituties
goed bestudeerd. Daar waren wij dus snel
klaar mee. Wat ik ook had - hoe ik er aan
kwam, weet ik niet meer - , was een boekje
over het kerkelijk recht voor religieuzen.
Dat was in het Nederlands geschreven en
dat hadden ze in Amerika niet in het Engels.
Dat kerkelijk recht begon ik te bestuderen
toen we wisten dat de constituties tijdens
dit speciale kapittel niet alleen mochten
worden veranderd, maar dat zelfs het
kerkelijk recht gepasseerd mocht worden
als dit een bepaalde verandering van de
constitutie in de weg stond.

Tijdens dat generaal-kapittel liep ik de hele
dag met dat boekje rond. En iedere keer
als er in de vergadering twijfel was over
een punt, pakte ik het juiste artikel erbij.
Niemand anders kon met die voorschriften
uit de voeten. En omdat ik steeds als er
discussie was over een artikel mijn mond

‘

Ons eigen
enthousiasme
maakte
ons sterk

opendeed en met de juiste informatie
kwam, werd de discussie ook bevredigend
gesloten.’
Zo werd ze gaandeweg deskundige kerkelijk
recht. Zo was het ook bijna vanzelfsprekend
dat, toen Jane Gates tot generaal-overste
werd gekozen voor de volgende zes jaar
– de eerste na de stichteres Anna Dengel
vanaf 1925 –, ze direct na haar verkiezing
aan Annemaria vroeg of ze haar assistente
wilde worden. Niemand verzette zich. Annemaria: ‘Ik weet niet eens meer of er wel een
tegenkandidaat was, zo overdonderd was ik.’
‘Ja, ik was een deskundige in hun ogen. Die
Amerikanen hadden dat boekje nog nooit
gezien. Wisten niet eens wat het kerkelijk
recht zei. Die wierpen tegen als wij iets
wilden veranderen, dat dat niet kon en dan
zei ik: ja, dat kan wel, want dan gebruikte ik
weer die aanwijzing van het Vaticaans concilie, dat het wel veranderd mocht worden in
het geval dat het kerkelijk recht de modernisering in de weg stond.
De realisatie
Onbeschrijfelijk bijna zijn de omstandigheden waaronder Annamaria en haar
generaal-overste enkele dagen nadat zij
van hun eigen plek binnen de congregatie
– Nederland en Oeganda - afscheid hadden
genomen en zich hals-over-kop in Rome
vestigden om aan de slag te gaan met hun
hervormingswerk. ‘Wij ontdekten al gauw
dat het allemaal veel ingewikkelder lag dan
we tijdens het generaal-kapittel hadden
kunnen voorzien.’
Zelf gingen ze herhaaldelijk op reis om de
zusters in de missies te helpen de veranderingen op papier, in de werkelijkheid
van alledag om te zetten. Ze noemt enkele
voorbeelden uit haar eigen tijd in de missie.
Het werk is buiten
‘Onze gezondheidszorg dat waren de

ziekenhuizen die we gebouwd hadden. Dat
moest veranderen. Onze zusters moesten
buiten het ziekenhuis gaan werken. Toen ik
op mijn eerste post in Rawalpindi werkte,
kwamen er mensen in het ziekenhuis
met uitgedroogde kinderen. Dan zei je als
verpleegster: je moet ze meer water geven.
Maar we wisten niet, en gingen evenmin
kijken, hoe de omstandigheden thuis waren.
Hadden ze wel water? Hoe schoon was dat?
Was er wel eten? Dat was het medische
werk. Maar hoe was de dagelijkse realiteit
van die mensen? Daar hadden we geen idee
van. Dat nu was voor onze verpleegkundigen de grote verandering, dat ze buiten de
ziekenhuizen moesten gaan werken. Hun
status veranderde. Waar waren ze aan toe?
Om hen hierbij te helpen, hebben we hulp
gezocht bij deskundigen die al langer bezig
waren met de grote veranderingen in de
Derde Wereld. Hierbij was ook Terry Waite
betrokken. Wij leerden hem kennen in
Oeganda. Hij was de secretaris van de Anglicaanse bisschop van Kampala en socioloog.
Hij werkte veel met groepen. Daarnaast
wilde hij graag met zijn gezin weg uit Oeganda vanwege de gevaarlijke politieke situatie onder Idi Amin. Jane en ik vroegen hem
om voor ons in Rome te komen werken. Hij
heeft onze zusters overal ter wereld heel
goed geholpen om alle geplande veranderingen in praktijk te brengen.’
Missiewerk in verandering
Drie hoofdpunten springen uit Annamaria’s
verslag naar voren, die, eenmaal in Rome,
als losgeraakte bergmassa’s over hen heen
leken te donderen.
Allereerst het belangrijkste, het ondersteunen van de zusters elders om het missiewerk te wijzigen en bij de tijd te brengen.
Beide andere dreigingen kwamen van dichtbij. Hadden zich binnenshuis geïnstalleerd.
Het geestelijk gezag, waaronder de MMZ
als specifieke missiecongregatie in Rome
viel, Propaganda Fide (PF), maakte zich
breed. Twee jonge vrouwen in het rumoer
van Rome, het Vaticaan, dat zelf de grote
verdeeldheid uitstraalde over de resultaten
van het Tweede Vaticaansconcilie.
Annemaria: ‘Wij moesten ons presenteren
bij de kardinaal van PF met onze nieuwe
constituties. Dat was natuurlijk niet direct
na onze aankomst en daar ontdekten degenen die voor ons handelen verantwoordelijk waren in het kerkelijk bestuur, dat wij
onze nieuwe constituties, die nog niet eens
door hen waren goedgekeurd, al in praktijk
brachten. Dat viel dus niet goed.
Maar wij waren zo gedreven door onze
zekerheid en ons enthousiasme van de
hervorming, de steun die we van onze medezusters hadden en de zekerheid die het
kerkelijk recht ons bood over het mogen

wijzigen als dat noodzakelijk was, dat we
ons van geen kwaad bewust waren. Ons
eigen enthousiasme maakte ons sterk.’
Emancipatie
Annemaria noemt het voorbeeld van de
toestemming om geen habijt meer te hoeven dragen. In hun sociëteit hadden ze het
kalm aangepakt in verband met de financiën,
om de burgerkleding geleidelijk in te voeren. Tijdens een ontmoeting met een andere
PF-vertegenwoordiger droeg Jane haar
habijt en Annemaria een blauw mantelpakje
dat ze van iemand had gekregen.
‘En passant gaf hij ons onder uit de zak dat
we maar deden wat we wilden, en wees
naar mij met mijn moderne mantelpak. Ik
zei iets van dat het toch ongehoord was dat

mannen zo lang bepaald hadden wat vrouwen moesten dragen! Hij zei niets meer. Zo
zeker waren wij toen van onze zaak. Die
mannen hadden zulke stereotype ideeën
over religieuzen, zeker over vrouwelijke,
en ook over de congregaties en ook over
Christus natuurlijk. Ze waren er absoluut
niet op voorbereid dat het zo kon veranderen, zoals wij de nieuwe tijd in praktijk
brachten.
Het hoofd van PF was een kardinaal, die
destijds zeker lid is geweest van VII, maar
met de uitkomsten van het concilie waren
lang niet alle kardinalen het eens. PF was
een vak apart. Je had ook een secretariaat
voor de christelijke eenheid. Die mensen
waren veel opener. Die waren wel enthousiast over de uitkomsten van VII. Met hen

hadden we goede contacten, ook op het
gebied van de oecumene.’
Binnenshuis
Het derde punt in het voorwoord van Annemaria’s verslag is ‘de aanwezigheid van
Anna Dengel in ons nieuwe huis’. Dat gegeven werd binnen de sociëteit beschouwd
als een privilege, ‘maar’, tekende Annemaria
in haar verslag op: ‘het werd een beproeving
en een bron van ellende.’ Hetzelfde gold
voor het huis dat de MMZ-stichteres had
laten bouwen in Rome en waar Annemaria
en Jane werden geacht zich te vestigen. ‘Dat
huis, met vijftig kamers, daar zullen we het
maar niet over hebben’, verzucht ze, ‘dat
hing als een blok aan ons been… In ieder
geval hebben wij het in 1969 verkocht.’
Annemaria aarzelt als ze vervolgt: ‘Dat onze
oud-overste tijdens het generalaat van
Jane veranderde van een wijze stichteres
en moeder-overste in een tegenwerkende
kracht heb ik pas later leren begrijpen. Toen
niet. Zij had er jaren voor gevochten dat
MMZ een religieuze congregatie kon zijn en
volledig medisch werk mocht doen. Dat was
voorheen door een heel oude kerkelijke
verordening verboden voor religieuzen. Zij
was heel bang dat haar overwinning van
toen, door alle veranderingen, ons weer
ontnomen zou worden.
Alles durven zeggen
Die jaren van ons in Rome, was zij vaak de
oorzaak van onze tranen, de harde woorden die vielen en de angsten die we uitstonden dat ze Jane en mij wilde laten wegsturen. Onze reactie tegenover haar als ze ons
weer eens voor de voeten liep was steevast:
‘Maar wij zijn door het kapittel gekozen’.
Die uitspraak hoorde voor haar als een
vloek. Ja, waar haalden wij toen onze power
vandaan? Misschien juist dat gevoel van
onrecht, van jaren klein te zijn gehouden als
volwassen vrouwen? Maar toen durfden we
alles te zeggen. Tegen Iedereen.’
Dit en heel veel meer speelde zich ruim vijftig jaren geleden af. De generaal-overste van
1999, Elizabeth Koonthanam vroeg Annemaria en Jane die lange periode, zoals die zich
in hun geheugen uitstrekte, om te zetten in
een schriftelijk verslag. Ik kan niet nalaten
Annemaria te vragen of het nu, na vijftig jaar
geschiedenis, niet eens tijd wordt de inhoud
van dit verslag te publiceren? Wat kan daar
tegen zijn? In deze tijd van onverschilligheid,
ontkerkelijking, uitstervende congregaties in het moderne Europa, nog één keer
lezen over het enthousiasme, het lef en
de voortvarendheid, die vrouwen uit deze
missie-sociëteit toen hadden en toonden.
Een geschiedenis om door te geven.
Door Sieth Delhaas

...in

beeld

38. Dorothes, Liesbeth Holscher,

41

onderwijzeres en welfareleidster

39. Elly Verrijt in Indonesië
40, 50 jaar MMZ, Jeanne van Kemmeren,
Mriam Ritmeijer, Pia Mulder, Maria
Veeger

41. Titia Takens, Mechtild

Korthout Eleonore Lippts

42. Francine Wolters

60

38

39

40

43. Marie Veldkamp, Clementine Damen,
M-Therese Reimert

42

43

De

interview

droom

				 van Elly

Mijn levensdroom:
de alomvattende Liefde mogen ervaren
van waaruit alles is ontstaan.
Die Liefde te mogen beantwoorden
in liefde en zorg en verwondering om al wat is.

■ zuster Elly Verrijt
21-02-1944 Asten
14-02-1966 ingetreden Imstenrade Heerlen
lerares land en tuinbouwscholen [N XXI]
Rome | Indonesië | België | Nederland |
USA [studie] | Filipijnen
Public health nutritionist, spirituele ecologie
en begeleiding
Berkel-Enschot
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We hebben afgesproken op de eerste
dag van de lente. Binnen zit ik tegenover Elly Verrijt MMZ (75) aan een
ronde tafel in haar appartement op
vier hoog in het centrum van Tilburg.
Het wordt een gesprek over inspiratie,
liefde, Aarde en verbondenheid. De
natuur praat met ons mee die dag. De
zon heeft met haar milde lentelicht
de knoppen aan de bomen wakker
geschud en de vogels zingen uitbundig
hun eerste lentelied. Net als het voorjaar groeit en bloeit ons gesprek. Lees
hier haar levensverhaal.

Wat was je meisjesdroom?
Ik kom uit een heel katholiek Brabants dorp
in de Peel dat bekend stond om de vele
missionarissen. Ik hoorde veel verhalen over
“de missie”. Als ik als kind een cadeau kreeg,
dan stopte ik dat in een doos onder mijn
bed. Ik zei tegen mijn moeder: “Dat neem
ik mee later, als ik naar China ga naar arme
kinderen”.
Toen ik een jaar of achttien was en bij de
Ursulinen in Posterholt studeerde voor
lerares land- en tuinbouw (landbouwhuishoudonderwijs), droomde ik van een stil
leven in een contemplatief klooster. Tijdens
deze opleiding kwam ik in contact met de
Medische Missiezusters in Imstenrade. Dat
was wel een heel ander plaatje! Ik voelde
me er meteen thuis. Na mijn studie heb ik
eerst nog twee jaar gewerkt als lerares op
huishoudscholen.
Ik had geen medische opleiding en toenmalig overste Michael Smeets zei tegen mij:
“Doe jij maar je basisvorming en wij zien
straks wel hoe het verder gaat.” Vanaf het
begin heb ik mijn eigen weg gevonden binnen de gemeenschap en me altijd gewaardeerd gevoeld om wat ik meebracht.
Leven als religieuze is altijd mijn diepe wens
geweest. Het zaadje werd al geplant in mijn
vroege jeugd. Op 14 februari 1966 ben ik in
Imstenrade ingetreden.
Indonesië
Na mijn vorming in Imstenrade ben al heel
snel (1969) naar Java gegaan; mijn eerste
missie. Ik was niet echt voorbereid op
mijn taak en ik volgde aan de Universiteit
van Jakarta een training in verbetering van
volksvoeding. Ik ben tien jaar in Indonesië
geweest, kwam tot in de armste desa’s in
het binnenland en heb veel geleerd van de
mensen. In de kampongs en dorpen zag ik
de ondervoeding door de uitputting van
gronden en gebrek aan water. Het raakte

me zo diep. Ik wist niet wat te doen want
hoe kun je voeding verbeteren waar op
rotsige bodem enkel nog een dun laagje
zand was overgebleven. Soms voelde ik me
zo machteloos, omdat er nauwelijks voedsel
beschikbaar was.
Gezonde voeding
Met een team zetten we kleine centra op
waar de ondervoede kinderen weer gezond
konden worden omdat moeders leerden
groenten te verbouwen en er gezond eten
van te maken.
In cursussen leerden vrouwen om in eigen
omgeving voedingsvoorlichting te geven.
Met Indonesische religieuzen mocht ik werken aan wegen om gezondheidszorg bij de
mensen te brengen en ze te stimuleren om
de dorpen in te gaan. Toen was het nog niet
zo gewoon om hun kloosters te verlaten.
Ik stimuleerde hen om meer ‘naar buiten’
te gaan, naar de kampongs en de mensen.
Dat is nog steeds mijn passie. “Ga naar het
uiteinde van de aarde, daar zal Liefde zijn,”
zingt Herman Verbeek. Ik vond en vind er
zoveel liefde: de liefde van God, de Aarde,
de mensen - altijd weer.
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In 1980 ben ik teruggegaan naar Nederland. Het was als een doodgaan. Ik was zo
gelukkig geweest tussen de mensen en hun
eenvoudige leven. Door veranderingen in de
politiek en de dwang uit de moslimwereld
van die jaren werd bepaald dat de missionarissen alleen mochten blijven als ze Indonesisch staatsburger wilden worden. Ik wilde
beschikbaar blijven voor de wereldwijde
gemeenschap van Medische Missiezusters
en me niet binden aan één land.
De Bijlmer als keerpunt
Eenmaal terug in Nederland vond ik andere
mensen en omstandigheden. Zoveel mensen
heb ik mogen ontmoeten in hun zoektocht
naar bezieling en spirituele groei.Vrouwen
en ook mannen deelden hun verhaal o.a.
over seksueel misbruik en met hen zocht ik
naar heling. Ik leerde veel over psychotherapeutische begeleiding om pijn te helpen
helen.
Mijn levensvisie en diepste motivatie is radicaal veranderd toen ik in 1992 de Bijlmerramp van heel nabij meemaakte. Ik woonde
er amper twee weken om een internationale vormingsgemeenschap op te zetten, toen
het vliegtuig op onze flat neerstortte. Wat
ik toen meemaakte, vormde een keerpunt
in mijn leven. Ik was zo bang om te komen
in het vuur, dat ik losliet wie ik toen was.
Dit moment heeft mijn kijk op de wereld
radicaal veranderd. Pas na jaren wist ik hoe.
De persoon die mij toen begeleidde zei:
“Het eelt is van je ziel”. Sindsdien beleef ik

alles veel intenser. Het is één van de diepste
Godservaringen geweest van mijn leven.
De rust, liefde en kracht die ik voelde in de
doodsangst is nooit meer weggegaan.
Passie voor de Aarde
Vanaf dat moment is mijn passie voor het
behoud van de Aarde pas echt opgelaaid. Ik
verdiepte me in Ecologische Spiritualiteit
en in Genesis Farm in USA bestudeerde
en ervaarde ik het verhaal van Kosmos en
Evolutie van Bewustzijn. Dat gaf me een
totaal andere kijk op alles. Het allesomvattende inzicht hoe wezenlijk het is de Aarde
te helpen in haar helingsproces. Als MMZ
besefte ik hoe dit de basis is voor al ons
helend werken en om onszelf te helen. Alles
wat je voor de Aarde en haar leven doet
(mensen en dieren en alles wat geschapen
is, integrale ecologie noemt paus Franciscus
dit) doe je voor het grote geheel en de toekomst van de Schepping en haar voltooiing.
Spiritualiteit en ecologie
In 1999 heb ik een leercentrum voor
ecologisch leven en spiritualiteit opgericht
in Udenhout. We hadden het ‘De Gaarde’

‘

Dat neem
ik mee later, als ik
naar China ga, naar
arme kinderen

genoemd. Het was een boerenerf om te
onderhouden, samen met veel vrijwilligers
en mensen op zoek naar nieuwe kracht
en heling. Zo leerden we goed voor de
Aarde te zorgen. In de tien jaar dat de De
Gaarde daar bestond, zijn velen gekomen
en ook hún levens veranderden. Ook zij
vonden de inspiratie en motivatie in nieuwe
verbondenheid met Kosmos en Aarde en
een bewustwording van hun plaats in het
grote geheel. Dat de Aarde zelf al alles kon
voordat er ooit een mens was en dat wij
er met al onze technologie niets wezenlijks
aan hebben toegevoegd! Wij hebben alles te
leren van de wijsheid van de 4 miljard jaar
oude Aarde.
Ik weet me heel verwant met het gedachtengoed van Hildegard van Bingen, een
middeleeuwse mystica. Zij is mijn maatje.
In haar tijd was kosmische verbondenheid
de gronding van onze christelijke spirituali-

teit, maar we zijn het in de eeuwen daarna
kwijtgeraakt.
“Je moet het gaan doen”, zei ze in een
meditatie en gaf me de mandala van de
Kosmos. Sindsdien vertel ik het verhaal, lééf
ik het verhaal.
Terug naar Azië
Mensen werden zo geraakt door dit verhaal,
vertelden het verder en nieuwe initiatieven
ontstonden.
Na tien jaar, in 2009, ben ik weer teruggegaan naar Zuidoost Azië. Zo wonderlijk:
toen ik wegging in 1981 wist ik niet hoe ik
in Indonesië iets kon verbeteren. Nu was
het zo duidelijk geworden. Ik werd er teruggeleid. Mijn werk was daar nog niet klaar.
Ik heb retraites en (staf-)trainingen ver-

zorgd in Eco-centra in Indonesië en op
de Filippijnen. Ik stond aan de wieg van
een Ecologisch Leercentrum in Bandung
(2014). De mensen hebben het opgepakt en
in Bandung zijn sinds die tijd al dertigduizend mensen geweest voor trainingen: van
kleuterklassen tot aan professoren. Het is
een brede beweging geworden, waarin alle
religies verbonden zijn en samenwerken.

leven vruchtbaar. Dat is mijn conclusie.
Nu zal ik enkele weken naar Afrika gaan om
onze medezusters te inspireren en in te leiden in een diepere ecologische levenswijze
en bezieling. Zij hebben die zorg voor de
Aarde als eerste prioriteit gekozen in hun
integrale gezondheidzorg programma’s. Ook
daar is een ecologisch leercentrum in de
maak! Gods wegen zijn wonderbaar.

Ik ben zo intens verwonderd en dankbaar
als ik terugkijk op mijn leven. Heb ik vroeger de beperktheid van mijn studiekeuze
ervaren - als boerendochter moest ik wel
dicht bij huis blijven en een goede boerin
worden. Nu weet ik: het is precies wat me
steeds geholpen heeft. Als je dicht bij je
hart blijft en je passie ruimte geeft, dan is je

En hoe zie jij de toekomst?
“Het beste komt nog”, zei Anna Dengel op
haar oude dag. Nu mijn reizen afbouwen
en oogsten wat geworden is. Ik wil nog
graag schrijven, mijn pionieren in Ecologisch
Bewustzijn in een boek samenbrengen of via
blogs. Of het er nog van komt, weet ik niet.
Ik hoop op nog wat jaren van goed leven!

De gemeenschap meedragen naar haar
voltooiing in Nederland/België en verder
bijdragen wereldwijd wat nog kan. Dat is
de invulling van mijn roeping nu. Ik ben er
heel rijk mee, want het is zo mooi (en soms
moeilijk ook), om te zien hoe we samen
onze levens voltooien en elkaar daarbij tot
bron van inspiratie en kracht zijn.
En heel misschien komt het er toch nog
van om mijn meisjesdroom meer uitdrukking te geven: een meer contemplatief leven,
verstilling, in het midden van onze huidige
wereld en een Aarde in crisis op weg naar
voltooiing. Met mijn voeten in de Aarde en
verbonden met de Kosmos.
Door Simone Snakenborg

Uit de constituties:
We zijn bereid te gaan waar we nodig
zijn en het werk te doen waartoe we
ons geroepen weten. Liefde is de
drijfveer die ons leven zin en richting
geeft. Liefde geeft ons de kracht om
alles wat we zijn en hebben in te zetten voor een wereld van gerechtigheid
en harmonie waarin niemand gebrek
lijdt.

...op alle

plekken	
duitsland

nederland
engeland
belgië

zwitserland
italië
jordanie

afghanistan

66 canada

pakistan

usa

bangladesh

Nicaragua
venezuela

birma

peru

india
vietnam

brazilië

cambodja
philippijnen
indonesië
papoea nw. guinea

ghana
nigheria
kameroen
swaziland
congo
zuid-afrika

uganda
malawi
kenya
ethiopië
yemen

■ zuster anna dengel
1892-1980
Oostenrijkse arts
1925 het Gezelschap van
Medische Missiezusters

