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Toen Anna Dengel op 30 september
1925 in Washington, USA de gemeenschap van Medische Missiezusters
stichtte, was ze niet alleen. Haar
droom van medische zorg voor de
allerarmsten in de vaak vergeten plekken van onze Aarde, heeft vanaf het
begin het beste en vaak ook het heroïsche in onze zusters wakker gemaakt.
Met vier vrouwen begon ze toen. Al
vrij gauw waren er enkele vrouwen uit
Nederland die de oversteek hebben
gewaagd naar de Verenigde Staten en
zij waren het die lang voor de start in
Nederland (1939) betrokken waren
bij dit begin en de weg mede hebben
gebaand voor ons nu.
Jammer dat zij hun verhaal niet meer met u
kunnen delen. Zij leven onder ons voort als
onze voormoeders naast Anna Dengel. De
herinnering aan hun levens is onuitwisbaar.
We noemen hier met groot respect de namen van o.a. Eleonore Lippits, Agatha Ypma,
Leonie Tummers die in Amerika intraden.
En van degenen van het begin in Nederland
zoals Thekla Ruiten, Mirjam Schopmeijer,
Lidwina van Weers, Clara Thomassen. Het
waren de pioniers van het begin, die hebben
verstaan en vormgegeven wat Anna Dengel
bedoelde. Geen situatie was hen te vreemd,
geen missie te onmogelijk. Ze gingen, ze
zagen en handelden en hadden de mensen
lief. Want zoals Anna Dengel ons voorhield,
als je écht liefhebt dan ben je creatief en je
vindt de weg.
Met deze blik op de levens van hen die ons
voorgingen mag ik nu de deze tweede aflevering van het drieluik MMZ bij u inleiden.
Een zeer gevarieerd gezelschap van medezusters vertelt over hun leven en hun inzet.
Waarheen leidden hun wegen na een ”ja”
aan de gemeenschap voor de meesten nu
meer dan zestig jaar geleden? Ze hebben

voortgebouwd op de basis die al was gelegd
en er hun heel eigen kleur en invulling aan
gegeven. Dat zult u wel ontdekken als u
deze boeiende verhalen leest. Het gezegde
“gelijke monniken, gelijke kappen”, gaat
hier zeker niet op. Zij vertellen u over hun
motivatie en hoe ze zijn gegroeid in de zo
verschillende politieke en sociale omstandigheden. Over hun liefde voor de mensen
en wat ze hebben mogen ontvangen. Over
de uitgroei van de gemeenschap in enthousiasme, expansie, verdieping van spiritualiteit
en het geleidelijke loslaten en thuiskomen
uit verre oorden. En weer verder gaan.
Onze MMZ roeping blijft boeien, is van “iedere tijd”. Zij de pioniers van het “tweede”
uur nemen u mee naar heel verschillende
plaatsen in de wereld. In onze gouden wijsheid jaren zijn we nog steeds pioniers in
de voltooiing van een bijzonder tijdperk in
religieus leven en missionaire inzet. Eens
pionier, voor altijd pionier! Want daar klopt
het hart van onze gezamenlijk roeping; op
weg naar een nieuwe tijd, samen met iedereen die zoekt naar wat er komt nu, “ na
corona?” “Pionieren in voltooien” noemen
wij het.
Het bijzondere van de verhalen deze keer
is, dat één van ons die gesproken heeft nu
niet meer bij ons is (Cecile) en anderen
door hun stille aanwezigheid blijven getuigen van hun leven, maar de woorden niet
meer hebben: Pia, Gertrude, Dominica.
Zo blijven we samen geschiedenis schrijven
en we nemen u mee op weg. Wij zijn oprecht dankbaar voor onze verhalenvertelsters en voor allen die bijgedragen hebben
aan het tot stand komen van deze kostbare
aflevering. En voor u die dit leest dank voor
uw belangstelling en support.
 MMZ Unit Nederland/België
Elly Verrijt, Mien Leistra,
Unit Leiderschap Team

interview

‘Ik ging mijn
dromen
achterna’
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Was ze in deze tijd jong geweest, dan
had misschien de kunstacademie gelonkt. Zuster Simone van den Boom
staat echter volledig achter haar
keuze van destijds: de missie. Ook
daar kwam haar creativiteit immers
goed van pas.
“Ik zat op een Montessori kleuterschool.
De zuster had die middag zó mooi verteld: over pater Damiaan en het leven in
de missie. Toen ik thuis kwam heb ik een
luciferdoosje leeggemaakt en ben ik op mijn
stepje bij de bakker, kruidenier en fietsenmaker langs gegaan.
Overal vertelde ik mijn verhaal over de
missie en dat er geld nodig was. Dat doosje
was zo vol met centjes. De volgende dag
heb ik het aan de zuster gegeven. Trots dat
ik was!

■ zuster Simone
van den Boom
08-01-1930 Breda
10-03-1955 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Zieken- en kraamverpleging
Phalombe | Kasina | Mwanga | Malawi
Nu: Utrecht

Die droom om naar de missie te gaan, heb
ik mijn hele jeugd gekoesterd. Ook toen ik
al klaar was met mijn opleiding tot verpleegkundige en in het St. Ignatiusziekenhuis
in Breda werkte. Als leek was het echter
onmogelijk; ik moest me aansluiten bij een
religieuze congregatie. In de refter van het
ziekenhuis vond ik een folder over de Medische Missiezusters. Ik heb ze geschreven en
werd uitgenodigd. Dat was in 1955; ik was
25 jaar oud.

Aanpassen
De eerste tijd op Imstenrade was ontzettend moeilijk. Dat aanpassen! Ik heb voor
mijn droom heel wat over moeten hebben. Ik ben twee keer zo lang postulant
geweest dan gewoonlijk: een heel jaar! Eén
keer dacht ik: ‘Ik geef het op. Ik was zo van
slag; herkende mezelf niet meer. Toen heb
ik m’n koffer gepakt. Maar mijn geweldige
novice-meesteres zei alle vertrouwen in mij
te hebben. Dat koffertje heb ik toen maar
weer uitgepakt.
Mijn veel jongere zusje is ook Medische
Missiezuster geworden. Ik heb nog geprobeerd haar op andere gedachten te brengen:
‘Je kunt nu ook als leek gaan, Marian.’ Maar
mijn zusje heeft Imstenrade in een andere
tijd meegemaakt. In haar brieven schreef ze
dat ze een eindje was gaat fietsen en achter
in de tuin gezellig muziek had gemaakt met
een andere zuster. Ik was verbijsterd; daar
kon in mijn tijd geen sprake van zijn. Wij
mochten nog niet eens het hek uit.
Kijk, hier hangt een tekening die ik van
Marian heb gemaakt. Ze is in Oeganda gaan
werken. Met 46 jaar overleed ze aan ALS.
Een groot verlies.
Phalombe
Malawi werd het land waar ík naartoe ging.
Daar was ik blij mee. Het heette toen nog

Nyasaland en stond onder Engels beheer.
Een jaar later - in 1964 - werd het onafhankelijk.
Mijn standplaats was het plaatsje Phalombe,
op een prachtige plek aan een uitloper van
de Mulanjeberg: een enorm massief. Ik heb
die berg vaak beklommen. Iedere keer als
ik boven kwam overviel me de schoonheid van het uitzicht. En die stilte, die was
indrukwekkend; anders dan beneden.
Op ons terrein zaten paters en er was een
kerk met twee torens, een ziekenhuis in
aanbouw en een verblijf waar wij woonden.
Dat was alles.
Ik dacht dat ik in het ziekenhuis zou gaan
werken, maar zo ging het niet. De zusters
hadden van de overheid toestemming gekregen voor een verpleegkundige opleiding
en daar moest mee worden begonnen. Maar
niemand van ons had ervaring met lesgeven. Dus ik kwam aan op een zaterdag en
’s-zondags hoorde ik dat ik met die school
moest beginnen. Ik zei: ‘Jullie zijn niet goed
wijs. Ik ken de taal niet eens’, maar voor ik
het wist was ik hoofd Opleiding.
Oefenpop
We hadden drie boekjes en vijf potloden,
verder niks. Maar wel tien leerlingen, keurig

in wit uniform, die alleen lagere school
hadden gehad. Ik moest dus zelf eenvoudig,
theoretisch lesmateriaal gaan maken; de
praktijk werd op levende patiënten geoefend. Dat laatste vond ik toch vervelend en
dus heb ik een oefenpop in elkaar geknutseld.Van klei maakte ik een mal voor een
Afrikaans hoofd dat ik beplakte met lapjes
stof. Toen die droog waren, haalde ik de
klei eruit, maakte van wat bont gekruld
haar en naaide er een lijf aan vast. Het was
geen schoonheid, maar je kon er een been
van amputeren, hechtingen op oefenen en
een luchtpijpsnede in maken. Tja, zonder
creativiteit was je toen in Malawi nergens.
En onze inzet had resultaat: de eerste leerlingen deden na drie jaar staatsexamen, met
goed gevolg.
Ik denk aan die eerste vijf pioniersjaren met
plezier en voldoening terug. Daarna droeg
ik mijn taken over aan een medezusterdocente. Zelf ging ik naar Engeland voor
een opleiding verloskunde en daarna naar
Rotterdam voor een docentenopleiding.
Snuiftabak
Toen ik terugkwam kon ik behalve lesgeven
ook op de verloskamer aan de slag. Wat ons
daar opviel was dat de pasgeboren kindjes

allemaal zo klein waren. In onze ogen zaten
ze onder het normale gewicht. Wij gaven
daarom voedingslessen en moeders gingen
beter eten. Een bijkomend effect was echter
dat de bevallingen problematischer werden:
de baby’s waren groter en daar was het
geboortekanaal van de gemiddelde vrouw in
Malawi niet op gebouwd. Het aantal keizersnedes en bevallingen met de vacuümpomp
is hierdoor toegenomen. Om meer vrouwen te kunnen helpen hebben we later zo’n
dertig kilometer verderop nog een kleine
kliniek gebouwd.
Sommige zusters werken in verschillende
landen, maar ik ben echt aan Malawi blijven
hangen. Het landschap is prachtig en de
mensen zijn vriendelijk en ik kreeg gemakkelijk contact. Ik herinner me een groepje
oude vrouwen dat gezellig bij lekker tabak
zat te snuiven. Ik vroeg: ‘Mag ik dat ook proberen?’ Mijn poging wekte hilariteit alom,
want er volgende natuurlijk een hevige
niesbui.
Dat soort gemoedelijke toestanden waren
aan de orde van de dag; ondanks het feit dat
we uiterlijk zo anders waren.Voor de komst
van de Medische Missiezusters hadden de
inwoners van Phalombe nog nooit witte
vrouwen gezien. Ze kenden alleen de paters
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en die liepen in lange, witte pijen. Dus toen
wij kwamen, zeiden ze heel vaak ‘goedemorgen meneer’ tegen ons. Terug in Nederland
heb ik Malawi echt gemist.
Atelier
Eind jaren 80 zat mijn werk in Phalombe
erop. Een Malawiaanse kon het werk overnemen en ik zou teruggaan naar Nederland,
maar er kwam iets nieuws op mijn pad.
Ik had ooit zelf wenskaarten gemaakt
omdat je In Malawi geen kerstkaarten
kunt kopen, althans niet zonder sneeuw
en kerstbomen erop. Ik maakte kaarten in
Afrikaanse stijl. Die zijn in handen gekomen
van de Malawi Council for the Handicapped.
Die vroeg mij vervolgens of ik iets voor
hun doelgroep wilde betekenen. Ja hoor, ik
kon gehandicapten leren hoe ze kaarten
moesten maken.
En zo ben ik toen in Blantyre begonnen,
met twee leerlingen. Die jongens konden
allebei tekenen; een van hen zelfs heel erg
goed. De eerstvolgende december lagen
onze kaarten te koop bij winkels in de stad.
Het was een groot succes en ze waren zo
uitverkocht. Maar met onze actie brachten
we andere organisaties op ideeën: iedereen

‘

ging opeens kaarten maken!
Wij moesten dus iets nieuws verzinnen.
Ik dacht: wij gaan op textiel zeefdrukken,
op t-shirts. Dat had ik nog nooit gedaan,
maar ik had wel een boekje en we zijn heel
eenvoudig begonnen. Het liep al gauw als
een tierelier en we kregen grote bestellingen van wel honderden t-shirts tegelijk. We
hebben zelfs gordijnen bedrukt. Uiteindelijk
hadden we een eigen atelier waar acht
gehandicapten werkten. Sommigen zijn
echt vakmensen geworden. Overigens niet
dankzij de Council for the Handicapped; ik
moest altijd vechten voor het salaris van
mijn mensen. Na acht jaar was het goed geweest. Het project wordt voortgezet door
eigen, capabele mensen.

Eind vorige eeuw nam ik afscheid van mijn
geliefde Malawi. Het was niet altijd gemakkelijk, maar als ik terugkijk, zie ik toch
vooral de mooie herinneringen. Ik ben blij
dat ik toen op Imstenrade heb doorgezet.
Door niet als leek maar als zuster dit werk
te gaan doen, voel ik me verrijkt. Ik heb dan
wel geen gezin gesticht, maar ik leefde in
een familie en die heb ik ook nu nog om me
heen; hier in het complex wonen nog vijf
zusters. Ik ben daar heel blij om.

				

	Het was geen
schoonheid, maar
je kon er een been
van amputeren,
hechtingen op
oefenen en een
luchtpijpsnede
in maken.

 door Els Huver		

interview

Het waren
mooie jaren
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■ Zuster Antoinette
17-09-1931
01-09-1958 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Doktersassistente, secretariaat
Kenia | Ghana | Treasurer district East Africa
Nu: Nijmegen

Al heel jong wist Antoinette dat ze
zuster wilde worden. ‘Dat kwam
van binnenuit. In 1946 was ik in het
ziekenhuis in Arnhem bij de zusters
Dominicanessen en die liepen in habijt
en toen dacht ik: ik wil ook ziekenhuiszuster worden.’
Haar wens moest afgezet worden
tegen een niet te omzeilen gegeven:
Antoinette was met een heupafwijking geboren en daarvoor zou, vertelden medici, dat werk voor haar te
zwaar zijn.
Toch zette ze haar eigen route uit:
ziekenhuiszuster worden: ‘Ik heb er
heel bewust naartoe gewerkt.’

De waarde van geld
Afkomstig uit een tuindersgezin in Huissen,
nummer drie van zeven, leerde ze vroeg
de waarde van geld kennen. ‘In de tuinderij
hielp ik mee als de groenten klaar moesten voor de veiling.Vroeg in de ochtend,
vóór school. In de winteravonden zaten we
met ons allen rond de keukentafel spruiten schoon te maken. Schoon brachten ze
meer op.Van radijs en wortelen maakten
we bosjes. In de crisisjaren alles zuinig, maar
genoeg. Mijn jeugd was goed.
Na de Mulo – en dat heb ik zelf gepland
– ben ik drie jaar naar een accountantskantoor gegaan. Met mijn salaris heb ik een
avondcursus gedaan voor doktersassistente.

Daarna ging ik drie jaar intern bij een
huisarts, allemaal heel bewust want ik wilde
ergens naartoe. Daarnaast moest ik geld
verdienen voor thuis.
Toen heb ik gesproken met een dominicaan
uit Huissen. Ik zei: “ik weet wat ik níet wil,
maar niet wat ik wél wil.” Ik kende twee
soorten zusters en daar wilde ik nìet naartoe. “Ik denk dat ik iets voor je heb”, zei hij
en gaf me een boekje van zr. Eleonoor, die
in 1939 de MMZ in Imstenrade begon. “Lees
dit maar eens en vraag of je een weekend
mag komen.” Ze schreef. Kreeg geen antwoord. Na een paar maanden, op aandringen van de dominicaan, nog eens. Ze waren
haar adres kwijt. ‘Ik voelde me er onmiddel-

lijk thuis. Ik was helemaal gelukkig.’
Haar overste wist dat ze op een accountantskantoor had gewerkt, dus als novice
en postulant werd ze altijd naar de administratie gestuurd en binnen korte tijd was ze
hoofd van de administratie. Na een kapittelbijeenkomst in 1970 werd haar gevraagd
of ze naar de missie wilde. ‘Ja graag, en als ik
mag kiezen het liefst naar Afrika.’
Wie kon haar gebruiken? De overste van
Afrika had een administrateur nodig voor
het Holy Family Hospital in Nangina, Kenia.
Bij de MMZ ga je goed voorbereid de missie
in, dus ze werd negen maanden naar Engeland gestuurd om grondig ‘International en
Business English’ te leren.

Ze gaf er de brui aan
Nangina was een missiepost met Engelse,
Filippino, Indiase en enkele Nederlandse
mmz-ers met de bedoeling hun werk zo
spoedig mogelijk over te dragen aan inlandse mensen.
Zo begon Antoinettes missieleven. Je
kon haar vinden in een heel klein stenen
kantoortje met een halve deur. ‘Ik moest
rekeningen schrijven voor de mensen die
genezen waren. Dat is mijn grote probleem
geworden. Ik kende hun taal niet. Ik had
drie maanden Swahili gedaan. Je pikt wat
woorden op. Je kunt de mensen groeten in
hun taal, maar verder niet. Als de mensen
werden ontslagen – er was ook een kraam-
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‘

afdeling - , kwamen ze naar mijn kantoor en
ik stond er met de rekening. Ze begonnen
met een verhaal dat ik niet kon verstaan. Ik
riep één van onze inlandse verpleegsters.
Die stond dan naar een heel lang verhaal
te luisteren en zei tenslotte tegen mij: die
vrouw kan niet betalen. Niet één, nee, de
meesten niet. Ze liepen gewoon weg. Ze
dachten dat die zusters – wij dus-, wel voor
niks konden werken. Sommigen konden
wel betalen. Sommigen zeiden: mijn zoon
komt en zal betalen. Soms gebeurde dat,
maar meestal niet. Ik ben een keer naar de
chief gegaan, maar het bleef problematisch.
Wij hadden zelf ook geen geld, maar we
moesten wel de dokter en sommig ander
personeel betalen. Ook onze eigen zusters
dachten er vaak zo over: ze kunnen niet
betalen... Het was daar nog in ontwikkeling. Er ging meer mis. Ze wilden uitbreiden.
Dan lieten ze zonder toestemming van het
ziekenhuisbestuur een gebouw opzetten. Als
het dan niet doorging, was ik degene op wie
ze kwaad waren, omdat ik geen geld gaf.’
Na tweeënhalf jaar gaf Antoinette er de brui
aan. Een inlandse jongeman, die net de middelbare school had afgerond, had ze geleerd
hoe te boekhouden en te administreren. Hij
kon haar werk voortzetten. ‘Over centen
praten we verder maar niet, ook niet over
hoe ze daar mee omgaan’, sluit ze deze fase
af.
Bedelen om controle
Deze pijnlijke ervaring leerde haar, dat ze
voor al haar handelen rugdekking moest
zoeken, anders zouden haar boekhouding
en de gegevens van anderen, nooit kloppen.
Na een korte invalperiode in Ghana werd
ze accountant van de bisschoppenconferentie in Nairobi en daarna, voor de Benedictijnen en de Jezuïeten. Het nieuwe werk
begon rustig, maar nam in een ommezien in
omvang toe.
Had ze zo’n succes omdat ze haar medewerkers, inlandse jongeren en mannen,

	Toen ik
wegging had ik
het gevoel, dat
ik mijn familie
achterliet.
goede gewoonten bij wilde brengen? ‘Ik
wilde ze leren om eerlijk te zijn. Ik had een
rijtje opgeschreven waarin ze zich moesten
oefenen: plannen maken, sparen, eerlijke
salarissen betalen overeenkomstig de gouvernement regels en sociale rechtvaardigheid. Ik heb dat rijtje overal waar ik in Kenia
werkte gebruikt. Ik wilde hen dat meegeven.
De Kenianen denken: als zij, de zusters of de
westerling zoveel geld hebben, dan kan ik er
wel wat van nemen. Dat was altijd hetzelfde.’ Als ik haar vraag of ze de moed niet
verloor door al die oneerlijkheid met geld,
antwoordt ze zonder enige gelatenheid: ‘Het
enige wat ik kon doen was: hen het goede
voorbeeld geven.’
Dat een goed voorbeeld geven niet eenvoudig was, bleek toen ze op het secretariaat
van de bisschoppenconferentie werkte.
‘Daar waren veel afdelingen zoals het lekenapostolaat, godsdienst, religieuze ontwikkeling, communicatie, enzovoort. Toen ik daar
begon, heb ik direct aan de bisschoppen om
een accountant gevraagd om de boeken te
controleren. Er was daar een goede protestantse organisatie met een accountant. “Nee
zuster”, zei de bisschop, “wij vertrouwen
u, dus een accountant hoeft niet.” ’Ik heb
twee jaar moeten praten tot ze eindelijk
toestemming gaven. Ik moest veel contant

geld uitbetalen.Vooral die jongemannen
van de communicatie, die overal naartoe
moesten reizen, kregen contant geld mee. Ik
had dus controle nodig. Na drie jaar kreeg
ik toestemming voor die accountant. Ik had
alle betalingsbewijzen bewaard. Toen die
controle de eerste keer was gedaan, riepen
ze mij bij zich en lieten me zien wat er aan
het licht was gekomen. Toen was Kenia in
last.’
De vrijheid
In de periode dat ze alleen de financiën van
District en Sector Afrika deed, reisde ze
tussen al die geldzaken door Afrika rond
om zusters van het vliegveld in Nairobi
te halen. Soms moest ze naar Fort Portal,
Noord Uganda. Drie dagen reizen met de
auto en zelf achter het stuur. Toen Nairobi
aan de beurt was om het MMZ-kapittel
te organiseren, was het Antoinettes taak
om al die zusters, die uit alle windstreken
kwamen aangevlogen onder te brengen
in vergadercentra; geld wisselen, papieren
in orde brengen en dan, na soms weken
lang vergaderen, al die zusters weer op het
vliegtuig te zetten.
Intussen woonde ze met drie medezusters in twee woningen in een gloednieuwe
woonwijk aan de rand van Nairobi. In de
buurt van een sloppenwijk. Ze werden
gewone buurvrouwen in rijtjeshuizen. Soms
nodigden ze kinderen uit de wijk op een
zaterdagmiddag uit een snoepje bij hen te
komen halen. Soms organiseerden ze een
maaltijd buiten op een vrije zaterdag. Tevoren gingen de medebewoners de deuren
langs: wie komen er? Zelf een stoel meebrengen en wie geeft er wat voor de maaltijd? ‘Dan leefde je echt onder de mensen.
Toen ik wegging in 2004, mijn buren hadden
een mooie afscheidsavond georganiseerd, ik
was toen 73, had ik het gevoel, dat ik mijn
familie achterliet.’
Haar mooiste herinnering houdt ze over
aan haar jaarlijkse rondgang, die ze maakte
als financieel directrice van Kenia en Afrika,
langs alle MMZ-ziekenhuizen in Afrika: Kenia, Oeganda, Malawi, Ethiopië, Ghana. ‘Dan
zorgde ik dat ik er aan het begin van de
goede week was. Pasen is voor iedereen het
mysterie van de Goede Week. Met Goede
Vrijdag werd het lijdensverhaal uitgespeeld
in overvolle kerken met enthousiast gezang
van de mensen. Ik zorgde ervoor, dat ik dit
feest één keer in elk van al die landen in de
Goede Week heb kunnen mee maken, want
in ieder Afrikaans land, wordt het anders
gevierd.
Het was heerlijk…!’

 door Sieth Delhaas

6. Monique Henkus

kenia

7. Mathilde Boere

1. Spreekuur, Gill Horsfield
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5. Shiela Collings

2. Monique Henkus

3. De operatiekamer in actie

4. Livina de Nijs

8. Helen Lembeck

Opbouwen en weer
loslaten

interview
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Onder de Nederlandse Medische
Missiezusters vinden we verpleegkundigen, artsen, vroedvrouwen en
één fysiotherapeute: zuster Miriam
Ritmeijer.

■ Zuster Miriam Ritmeijer
03-02-1936 te Rotterdam
11-03-1961 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Heilgymnaste, masseuse, fysiotherapeute
New Dehli | bestuurswerk Society
Nu: Utrecht

De Rotterdamse Miriam is als meisje een,
wat zij noemt, lange slungel. Haar lengte
zorgt voor fysiek ongemak die met heilgymnastiek wordt behandeld. Daar is het zaadje
gepland voor wat haar medisch specialisme
wordt: de fysiotherapie. Ze volgt een opleiding bij juffrouw De Haas, in Nederland
de grondlegster van het vak, maar weet na
afloop niet goed wat ze met haar leven wil:

‘Af en toe speelde de gedachte om zuster
te worden wel door mijn hoofd, maar wilde
ik dat echt?’
Om wat afstand te nemen en er nog eens
goed over na te denken, gaat ze een tijdje in
een kliniek in Engeland werken. De gedachte over een religieus leven blijft echter
opborrelen en eenmaal weer in Nederland
zet een priester haar op het spoor van de
Medische Missiezusters. ‘Ga gewoon eens
kijken. Het is een jonge congregatie; misschien past die wel bij jou.’ Miriam volgt zijn
advies op en in 1961 treedt ze in.

Durf en pit
Vers op Imstenrade ontmoet zij de grondlegster van de congregatie: moeder Anna
Dengel. ‘Ik weet nog dat zij in een kamertje zat waar wij om beurten naar binnen
mochten om kennis te maken. Ik was toen
nog postulant en ze vroeg naar mijn familie,
maar ik was zo van haar onder de indruk
dat ik alles verkeerd zei en mijzelf de hele
tijd zat te corrigeren. We moesten er allebei
om lachen. Het was een heel bijzondere
vrouw met veel durf en pit. Heel inspirerend.’
Zuster Miriam staat op de vertreklijst voor
Birma, maar de militaire coup daar gooit

roet in het eten. Uiteindelijk stapt ze in
1967 op het vliegtuig naar New Dehli. Een
zwart-wit foto - genomen op Schiphol toont een jonge Miriam in wit habijt, samen
met haar ouders. Ze draagt een vioolkist in
haar hand. ‘Ik speelde piano; geen instrument om mee te nemen. Dus dacht ik dat
ik in India wel viool kon leren spelen, maar
daar is het toch niet van gekomen.’
Want zuster Miriam krijgt het druk. Ze gaat
in het Holy Family Hospital werken, dat
door Medische Missiezusters is gesticht.
Dat valt haar niet tegen: ‘Het ziekenhuis
was modern met tweehonderd bedden,

een grote polikliniek en veel personeel.
Heel wat beter dan het Safdarjung Hospital
elders in de stad: een algemeen ziekenhuis
met wel 800 bedden en amper verpleegkundig personeel, waar de familie ervoor moest
zorgen dat de patiënt te eten kreeg. Toch
was ons ziekenhuis zeker niet elitair; er
kwamen zowel arme mensen als ambassadepersoneel.Veel van onze artsen werkten
gratis en verdienden hun geld in hun particuliere praktijk. Hierdoor was de zorg op
niveau én voor iedereen toegankelijk.
U heeft gelijk zuster!
Maar New Dehli is wel een oord waar ze

‘

Af en toe
speelde de
gedachte om
zuster te worden
wel door mijn
hoofd, maar wilde
ik dat echt?
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aan moet wennen. Het kost haar een jaar
voordat ze zich er thuis voelt. ‘Ik moest
de taal - het Hindi - leren en vond de hete
zomers een beproeving. In mei was het er al
meer dan 40 graden, maar dat was tenminste droge warmte. In de zomer sliepen we
soms op het dak omdat we het binnen niet
uithielden. Ook vond ik de tweedeling in
de Indiase maatschappij confronterend. Het
verschil tussen arm en rijk was erg zichtbaar: alleen mensen met geld zaten voorin
de bus.’
Ze stort zich op haar taak: het opzetten
van een afdeling fysiotherapie. ‘Ik kreeg een
mooie ruimte in de nieuwbouw toegewezen
die ik naar eigen inzicht mocht inrichten. Ik
had er toen onder andere en bad in laten
zetten zodat patiënten in warm water oefeningen konden doen. Maar ik gaf ook behandelingen aan mensen op de beddenafdeling
en had veel contact met de artsen van de
polikliniek; die verwezen naar mij door.
Ik herinner me een arts die een patiënt
doorstuurde met de diagnose polio. In
Engeland heb ik met die ziekte veel ervaring
opgedaan en ik kende de symptomen goed,
maar die zag ik niet bij deze patiënt. “Wilt u
even komen kijken”, vroeg ik de arts, “want
volgens mij is het geen polio maar poly-

neuritis. De dokter keek nog eens goed en
zei toen: “U heeft gelijk zuster!” Dat vond
ik toch wel mooi en van een polyneuritis
kun je met de juiste behandeling helemaal
genezen.’
Stagiaire
Omdat New Dehli een volwaardig opleidingsinstituut voor fysiotherapie kent, heeft
zuster Miriam ook stagiaires. Dat is geen
overbodige luxe, want ze is de enige fysiotherapeut in het ziekenhuis. Daarnaast wil
ze in de geest van moeder Dengel haar kennis graag doorgeven en zichzelf overbodig
maken. Dat laatste gebeurt echter eerder
dan voorzien.
Wanneer ze na vijf jaar India op verlof is in

Nederland weigert de ambassade haar een
nieuw visum waardoor ze niet meer terug
kan. ’Dat was heel naar en ik snapte het
ook niet. Later kwam de aap uit de mouw;
de vader van mijn stagiaire is in Dehli naar
de immigratiedienst gegaan en heeft gezegd:
“Wat die zuster doet, dat kan mijn dochter
ook.” En zo ben ik buiten spel gezet.’ Zuster
Miriam lacht er nu bij, maar een leuke herinnering is het niet. ‘Ik had mijn werk best
willen overdragen, maar niet op die manier.
Het heeft wel even geduurd voordat ik mij
erbij kon neerleggen.’
Maar ze heeft geen keuze en gaat in Nederland aan de slag. In de jaren die volgen combineert ze haar medische werk met andere

taken. Zo neemt ze zitting in het bestuur
van Medische Missiezusters Nederland.
In 1983 gaat ze weer naar het buitenland:
naar Baltimore in de VS. Deze keer niet
voor een medische functie, maar om het
tijdschrift van de Medische Missiezusters
- Intercontinent - naar het Nederlands te
vertalen. ‘Ik deed het omdat ik gevraagd
werd en weigeren lastig vond, maar eigenlijk
had ik er niet aan moeten beginnen. Ik vond
het niet leuk en er zijn in Nederland zo
weinig zusters die het Engels niet snappen:
het was de moeite niet. Na twee jaar zijn
we er gelukkig mee opgehouden.’
De wereld over
En dan doet zich eind jaren 80 een kans

voor waar ze volmondig ja tegen zegt: een
baan bij Memisa Medicus Mundi. ‘Ik zou
eigenlijk naar Malawi moeten - er was al
een visum aangevraagd - maar ik zag daar
tegenop omdat Afrika cultureel zo anders
is dan ik gewend was. Door het aanbod van
Memisa kon ik een andere keuze maken.’
Voor Memisa reist ze de hele wereld over
om lokale ontwikkelingsorganisaties en
projecten te bezoeken en te kijken wat er
nodig is. ‘Ik had veel internationale ervaring
en door de aanwezigheid van Medische Missiezusters in alle uithoeken ook een groot
netwerk. Het was een geweldige tijd.’
Via haar werk komt zuster Miriam ook
weer in New Dehli terecht en bezoekt
er het ziekenhuis en ‘haar’ afdeling Fysio-

therapie. ‘Die was nog steeds prima op
orde. Alleen hadden ze het bad weggedaan.
Waarschijnlijk paste het idee dat mensen in
badpak in bad moesten liggen toch niet bij
de cultuur.’
Ondertussen blijven haar bestuurlijke kwaliteiten niet onopgemerkt en in 1990 stopt
ze bij Memisa omdat ze wordt verkozen
tot sector-coördinator van Europa. Het is
een eervolle functie die automatisch het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de
Medische Missiezusters betekent. Alhoewel
de Sector Europa slechts vier landen omvat
- Nederland, Duitsland, België en GrootBrittannië - bekleedt ze een spilfunctie
waarvoor ze ook nu weer veel moet reizen.
Maar het is ook de tijd dat de aanwas
aan nieuwe zusters in Nederland volledig
stilvalt; alleen in Duitsland melden zich
nog vrouwen die een leven in de missie
ambiëren. Zuster Miriam betreurt dit niet:
‘We hoeven de mensen in India echt niet
meer te vertellen wat ze moeten doen of
laten. En deze ontwikkeling is in lijn met de
intentie van moeder Dengel: je gaat ergens
naartoe, treedt op, draagt het over en gaat
en gaat weer weg. Het is mooi geweest.’
 door Els Huver

‘

IN MEMORIAM

Afscheid nemen
is het moeilijkste in
je leven. Je leert het
eigenlijk nooit.

In de tijd tussen het uitkomen
van MMZ Magazine 1 en het nu
voorliggende MMZ Magazine 2
hebben wij afscheid moeten
nemen van een aantal zusters
uit onze Unit.

			 Toon Hermans
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Juul Snoeren

Annemaria de Vreede

Esther de Vlaming

Ans van Haaren

Cecile Appelman

DE TIJD

in beeld

nu ik ouder ben
dan ik zou wensen
leg ik elk jaar
een tijdreis af

In beeld met gedichten
van Zr. Gertrude Vlaar

steeds trager
gaat de afreis
naar het begrensd
verleden
tot in de
moederschoot
oorsprong
van mijn bestaan

Een aantal van onze zusters
heeft in deze fase van hun
leven maatwerk nodig.
Zij zijn niet meer in staat
om hun verhaal te vertellen.
Hierbij zijn ze wel in beeld
uitgedrukt.

telken reize
is de waarheid
meer onthutsend
als ik haar gadesla
slechts het vermogen
tot mededogen
is anker van bestaan
bron van leven
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Pentekening uit:
Van de aarde wil ik getuigen
Gemaakt door:
Ina Orbaan

Uit: Van de aarde wil ik
getuigen, 2000

Bedenktijd
Sinds kort
eigen ik mij
de tijd toe om
oud te worden
gewoon thuis
luisteren naar
het leven
een plaats geven
aan jaren van arbeid
aan ontmoetingen
en lege plekken
achterhalen
de zin van dit alles.
Uit: Jaarringen, 2002

■ ZUSTER Gertrude Vlaar
21-10-1926 in Zwaag
28-08-1947 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Huishoudkundige, verpleegster
Zuid Afrika | Kenia | meerdere
bejaardenhuizen in Nederland
Nu: De Bilt

in beeld

In beeld...
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■ ZUSTER Dominica Dogge
22-05-1927 in Goes
07-03-1950 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Verpleegster, vroedvrouw, docente
Zuid Afrika | Oeganda | Kenia
Veel bestuurswerk voor de Society
Nu: De Bilt

■ ZUSTER Pia Mulder
09-08-1927 Deventer
15-03-1951 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Huishuidkundige, verpleegster
Zuid Afrika | Jordanië |
Swaziland | Ethiopië
Nu: Arnhem

interview

,,We hebben
de weg
geplaveid”
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■ Zuster Cecile Appelman
20-05-1926 Westwoud
11-03-1951 Ingetreden Imstenrade Heerlen
28-11-2020 Overleden te Nijmegen
Huishoudkundige
Rawalpindi | Amman | Welkom | Capetown |
Swaziland | Kenia
Zuster Cecile Appelman woonde en
werkte op heel wat plekken. Maar
Swaziland gaf de grootste voldoening.
Met de hulp van Cecile, medezusters
én de plaatselijke bevolking zet de
gezondheidszorg ter plekke grote
stappen vooruit. De overdracht van
het ziekenhuis aan de Swazi's maakt
zuster Cecile trots. ,,Je moet het echt
samen doen.''

Voor zuster Cecile (nu 93) zijn het andere,
zeg maar moderne tijden, in Siteki, Swaziland. Het is 1970. Natuurlijk accepteren de
Medische Missiezusters het gezag van de
bisschop. Maar voordat ze naar het Good
Shepherd Mision Hospital afreizen, stellen ze een paar voorwaarden, herinnert
de zuster zich: een eigen huis, kapel, auto
en (bescheiden) inkomen. ,,Af en toe een
fooitje krijgen van een pastoor wilden we
niet meer.” Eisen stellen, dat was nog niet

zo gangbaar in die dagen. ,,Zusters die overlegden, zich uitspraken. Dat was de bisschop
niet gewend.”
Het is voor MMZ op dat moment vanzelfsprekend dat er een samenwerking met de
plaatselijke bevolking komt, ook al betekent
het dat intern de neuzen nog dezelfde kant
op moeten worden gezet. ,,Al met al, kun je
zeggen dat we voor die tijd nieuwe inzichten hadden.” De chief van het dorp krijgt
een flinke vinger in de pap in het reilen en
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zeilen van het ziekenhuis. Er kwam ook een
soort Raad voor het ziekenhuis.
Dat een nieuwe wind waait, blijkt ook uit
de zakelijkere houding van de zusters in
Swaziland, vanaf het prille begin. ,,We wezen
betalingen in natura af. Wie een bijdrage kon
geven voor ziekenhuisbehandeling moest
dat ook doen, ook al moest een koe of een
stukje land verkocht worden.” Aan zuster
Cecile de taak om betalingen te regelen. Ze
had daarvoor een tolk ter beschikking, een
kantoor en een wachtkamer.
Afgelegen
Wanneer de Medische missiezusters in
Siteki starten, beschikt het dorp al over een
ziekenhuis. Italiaanse religieuzen hebben het
vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd.
Het hospitaal stelt niet veel voor. Medisch
personeel ontbreekt, op een arts en een
zuster-verpleegster na. Toen, en ook nu, zijn
er maar weinig mensen die willen wonen en
werken in deze afgelegen streek. Zuster Cecile: ,,Europeanen, als ze al kwamen, bleven
maar kort. Naast het werk was er weinig te
doen, vonden ze. De nood was hoog in en
rond Siteki, maar hulp was er niet.”
De paters die voor de komst van MMZ het
omringende binnenland bezoeken, moeten improviseren. Dat leidt ertoe dat ze,
als dat zo uitkomt, zelf bevallingen doen.
Hun werkgebied is een streek waarin, net
als vandaag de dag, zo'n 250.000 mensen
wonen, veelal in kleine, precaire hutjes. In
het meer stedelijke Siteki verschijnen mettertijd huizen van stro en modder. Met de
professionalisering van het ziekenhuis groeit
het aantal werknemers en die vestigen zich
rondom het ziekenhuis.
De bevolking probeert in de tijd van zuster
Cecile rond te komen met veeteelt. Het
verbouwen van suikerriet is een andere
kleine bron van inkomsten. Kennis en geld
ontbreken, nu nog steeds, om meer uit de

‘

vruchtbare grond te halen. Nogal wat bewoners zijn ondervoed en polio komt veel
voor. Tegenwoordig is minimaal 60 procent
van de ziekenhuisopnames vanwege aids of
aidsgerelateerde ziekten.
De zusters nemen hun intrek in een huis
dat naast het ziekenhuis ligt. De tien vrouwen hebben ieder een eigen kamer. Dat was
lange tijd niet het geval bij MMZ, vertelt
zuster Cecile. Slaapzalen waren decennialang heel gewoon.

Aanpakken
Cecile houdt van aanpakken en voelt zich
op haar plaats in Siteki. Ze weet wat hard
werken is. Cecile is de op een na oudste
van een gezin met veertien kinderen. Tot
haar 23ste runt ze het huishouden in haar
ouderlijk huis in Westwoud, West-Friesland.
Het klooster roept dan al jaren. Aanleiding
is een inspirerende lezing van een missionaris in het parochiehuis, die blijft in haar
hoofd hangen. En er is nog iets dat ze zeker
weet: ze wil naar het buitenland. ,,Ik wilde
ten dienste van de gezondheidszorg werken.
Ik zocht niet het avontuur.”
De gelovige jonge vrouw voelt zich verplicht trouw te blijven aan haar gezin en
aan haar ziekelijke moeder. Een eigen weg
inslaan kan niet, vindt ze, al helemaal niet
nadat haar oudere zus bij een contemplatieve orde is ingetreden.
Tijdens een vakantie fietst Cecile met
vriendinnen langs het klooster van MMZ
in Imstenrade. Het bordje 'Medical Mission
Sisters' op het hek intrigeert. Ze verdiept
zich in de congregatie, gaat een paar dagen
op bezoek en raakt overtuigd: bij MMZ
hoort ze thuis. ,,Het was een moderne
congregatie met jonge zusters en dat sprak
me aan. De saamhorigheid was en is heel
groot. Ook dat beviel me.” Cecile voelt zich
tot MMZ aangetrokken omdat ze er een
beroep kan leren en naar het buitenland

Zusters die
overlegden,
zich uitspraken.
Dat was de
bisschop niet
gewend.

kan afreizen om anderen te helpen. ,,Ik
wilde ontzettend graag een beroep hebben.
Samen met mijn moeder besprak ik mijn
plannen. Ik was al 23. Het was tijd om te
gaan, zeker als ik nog moest gaan leren.”
On the job
De zuster volgt tal van cursussen en leert
'on the job'. In Siteki vervult ze de rol van
manager van niet-medische zaken, daar
vallen financiën en administratie onder. Een
taak waar ze blij mee is. ,,Het management
zie ik echt als mijn gave.” Cecile is overal
te vinden waar werk ligt of dreigt te blijven
liggen. Ze is betrokken bij de aansluiting
van het ziekenhuis op elektriciteit en water.
De zuster beantwoordt de telefoon, regelt
bouwinspecties, bemensd de administratie
en inventariseert de gratis medicijnen die
het ziekenhuis krijgt toegestuurd vanuit
Imstenrade.
Vrije tijd is er amper.Voor niemand die in
het ziekenhuis werkt. ,,We waren als MMZ
één. Behoefte om uit te gaan hadden we
niet. We waren samen aan het werk om het
ziekenhuis zelfstandig te maken. Je weet van
tevoren dat dit jaren gaat duren.”
Naast MMZ, de beheerders van het ziekenhuis, zijn nog twee andere congregaties
actief in Siteki: Italiaanse broeders en zusters. Met in totaal 20 Europeanen hebben
ze hetzelfde doel voor ogen.Van integratie
is geen sprake. Iedere congregatie leidt zijn
eigen leven.Vlak voordat de missiezusters in
1985 vertrekken uit Siteki vieren ze samen
kerst met een feest. Het personeel is ook
uitgenodigd.Volgens zuster Cecile was het
een groot succes. Het feest begint pas ná

het in eigen kring vieren van de Heilige Mis.
Haar schaarse vrije tijd brengt Cecile door
in de ommuurde tuin van het zusterklooster. In de schaduw van de bomen leest ze
boeken. Planten en bloemen zijn er niet,
wel een bloeiende heg. Een van de hoogtepunten in de agenda van de missiezusters is
het jaarlijks bezoek van een zakenman. Hij
dineert met de zusters en brengt ze op de
hoogte van actuele ontwikkelingen.
Goede herinneringen heeft Cecile aan pater
Raymond. Met hem heeft ze op zondag
werkoverleg. Als manager niet-medische
zaken neemt ze met de Italiaan de week
door die voor hen ligt. Eerst lunchen ze samen in het patersklooster. Daarna schenkt
de pater, verantwoordelijk voor techniek,
bouw en onderhoud, een glaasje rode wijn
voor zijn bezoek. Raymond beschikt over
een prachtige druivenkas, aldus Cecile. Ze
glimlacht als ze vertelt dat haar zondags
uitstapje altijd plaagstootjes oplevert van
haar medezusters.
Cecile weet nog precies hoe Siteki eruit
ziet. Ze hoort de stemmen van de kinderen
die samen spelen en rennen. Speelgoed hebben ze niet en vermaken doen ze zich toch.
De op sommige plekken groene vegetatie.

Het aangename weer. De verkoelende bries
die bijna altijd over het plateau blaast. De
zuster benoemt het allemaal. Net als de
handmatig geploegde velden op de heuvels.
Het prachtige licht als de zon ondergaat.
Voortvarend
De zusters gaan voortvarend te werk. Bij
hun komst doen vrouwen de was van het
ziekenhuis. Ze wordt gekookt op grote
vuren voor een paar centen per maand.Vijf
jaar later is er een wasserij met wasmachines én krijgen de wasvrouwen een beter
loon.Voor meisjes komt er een opleiding
tot assistent nurse. ,,We wilden dat ze gekwalificeerd werden. Dat ze betaald kregen
en niet hoefden te bedelen. Daar komt bij
dat we vinden dat mensen zelf voor hun
gezondheid moeten zorgen.” De chief,
een beetje autoritaire man die er ook een
handje aan had om van zijn dorpelingen te
veel te vragen, aldus zuster Cecile, was trots
op de opleiding in het ziekenhuis. The Good
Shepherd Hospital was met zijn 80 bedden
het kleinste ziekenhuis van de Medische
Missiezusters. Zij maakten er werk van om
het personeel te betalen. ,,Dat is noodzakelijk. Doe je dat niet, zijn ze weg. Logisch. Het

is ook goed voor de eigenwaarde.”
In 1985 dragen de zusters het ziekenhuis
over aan de plaatselijke bevolking. Cecile
vindt het moeilijk om te gaan, ook al is dat
steeds de bedoeling geweest. Tranen vloeien.
,De plaatselijke bevolking was trots dat
hun dochters het van ons overnamen. Jaah,
verzucht de zuster. ,,Het was mooi werk.”
Het blijft even stil en dan zegt ze: ,,Ikzelf
had opeens geen verantwoording meer, was
verlost van mijn taak. Ik was gepensioneerd.
Daar moest ik aan wennen.”
Terugkijkend vond zuster Cecile het niet
altijd leuk om haar boeltje op te pakken.
Maar dat hoorde erbij. Maar ze voelde zich
wél overal thuis. ,,Tuurlijk had ik heimwee
en verdriet. Mijn medezusters gaven me
veel steun. We zaten allemaal in hetzelfde
schuitje.” Nog steeds voelt MMZ als familie.
Jaren na de overdracht van het ziekenhuis
is de zuster in de gelegenheid om nog een
keer te gaan kijken in Siteki. ,,Alles ging nog
zoals toen wij er waren. We hebben de weg
geplaveid. Alles gaat gewoon door. Ze doen
het op hun manier. Het was geweldig dat te
zien en geeft mij een grote voldoening.”
 door Josette Navarro

Malawi

14. Magda Van Hoyweghen

15. Marie Thérèse Reimert

9. Anna Kersemakers
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13. Magda van Hoyweghen

10. Lydia Landsbergen

11. Matthea Campers

12. Angela de Jong

16. Carine Weterman, Angela de Jong, Marie Therese Reimert, Paul Marie Mengels

interview

Levensverhaal
in lino’s en batik
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■ Zuster Els Schure
19-01-1933 Maastricht
12-03-1954 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Publiciteit en grafische vakken, tekenaar
Filippijnen
Bestuurswerk eigen Congregatie
Nu: Boxtel

Aan haar missie heeft zuster Els Schure nooit getwijfeld. Religieus ligt dat
anders. Ze valt van haar geloof.Terwijl
ze op de Filipijnen de mooiste tijd van
haar leven beleeft, komt de zuster in
het reine met de Vader en de Zoon.
Een levensverhaal in lino's en batik.
Het appartement van Els Schure (87) in
Tilburg leest als een boek over haar leven.
,,Kijk gerust rond,” zegt de zuster. ,,Er valt
genoeg te zien.” Naast de tv staan foto's van
alle vrienden en familie die er niet meer zijn.
Op een apart tafeltje de derde en vierde
generatie van de flink uitgedijde familie
Schure. Tot genoegen van de zuster treffen
ze elkaar elke twee, drie jaar. Op en in een
kastje liggen foto- en plakboeken. Overvolle
boekenkasten leunen tegen elkaar aan op
de gang en in de woonkamer. Religieuze,
creatieve en politiek getinte boeken bevolken de boekenkasten, zoals een sociologisch
onderzoek naar sloppenwijken, maar ook
een Conny Palmen en boeken over handwerken. Overal hangen tekeningen, veelal in
zwart-wit. In de gang en in de woonkamer
hangen gebatikte, kleurrijke doeken. De
zuster blijkt een sociaal bewogen, gelovige,
gevoelige persoonlijkheid met een kunstzinnige gave.
Kunstwerken
Twee kunstwerken domineren het gesprek
met Els Schure. Het ene is een tekening
van een 12-jarige Filipijnse jongen. Het
andere is een gebatikte doek van de Heilige
Drie-eenheid door zuster Els zelf gemaakt.
Beide staan symbool voor de belangrijkste
fasen in het leven van de zuster. Het doek
weerspiegelt haar herwonnen geloof in de
Drie-eenheid. De tekening zegt veel over
de meest gelukkig periode in Els haar leven;
de 9,5 jaar dat de zuster in de grootste
sloppenwijk van Manila leiding geeft aan een
kunstclub voor kinderen. Jaren later doet ze
hetzelfde werk in de Amsterdamse Bijlmer.
Met passie, net als op de Filipijnen. Maar de
impact van sloppenwijk Tondo op haarzelf is
groter.Veel groter.
Zuster Els komt in 1969 aan in Manila. De
dan 35-jarige zuster staat in de startblokken om ter plekke publiciteit te maken
voor MMZ. Om onduidelijke redenen gaat
er een streep door deze opdracht. Het is
een teleurstelling. Een medezuster-arts wijst
Els Schure op een groep kinderen die goed

kan tekenen en deels ook therapeutisch
wat hulp kan gebruiken. Ze komen over de
vloer in het jeugdhuis van de Salesianen van
Don Bosco. Els Schure richt een Arts Club
voor de kinderen op en wordt hun kunstdocente. De Salesianen combineren al hun
activiteiten met katechesatie en verwachten
dat ook van Els Schure. Ze doet niets met
katechesatie, maar heeft wel een luisterend
oor voor de kinderen.
Dagelijks maken 15 tot 20 kinderen gebruik

van de club. Het voorkomt dat ze na school
op straat rondhangen. De kinderen leren
van zuster Els allerlei technieken, waaronder lino's maken. Ze steken hun tekeningen
uit in de tot stukken gesneden, oude linoleumvloer uit Els' ouderlijk huis. Die stukken
heeft ze met vooruitziende blik in een kist
met allerlei andere spullen op het vliegtuig
naar Manila gezet.
De weg naar de archipel in de Chinese zee
begint voor zuster Schure in de Limburgse

hoofdstad. Daar wordt ze geboren als de
op een na oudste van elf kinderen. Pa wordt
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
opgepakt voor verzetswerk en in Amsterdam gevangen gezet. Na de oorlog gaat hij
weer aan de slag als biologieleraar.
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Kunstacademie
Els begint de middelbare school op het
gymnasium. Op een dag valt ze op school
over de trapleuning. Aan die val houdt ze
haar leven lang hoofdpijn en flinke migraine
over. Door het ongeluk eindigt de droom
om arts te worden in een sloppenwijk. Ze
gaat naar de MMS. Jaren later vindt een arts
die haar keurt om bij MMZ in te treden Els
niet geschikt voor een contemplatieve orde.
Waarom, weet de zuster niet meer. De
jonge Els zit er niet mee. De, in haar ogen,
moderne Medische Missiezusters passen
beter bij haar. MMZ stuurt zuster Els naar
de kunstacademie in Maastricht. Op de academie specialiseert ze zich in publiciteit en
grafische vakken. De creatieve zuster voelt
zich als een vis in het water.
In het examenjaar gebeurt het. Op paaszaterdag valt zuster Els van haar geloof met
als gevolg een elf jaar durende religieuze
crisis. De Vader en de Zoon verdwijnen uit
beeld. Met niemand kan de studente over
haar geestelijke nood praten. ,,Dat deed
je niet in die tijd.” De studente woont in
een flat voor verpleegkundigen in opleiding.
Medebewoners valt niets op. ,,Ik voelde
me ellendig, kon mijn probleem niet kwijt,
dacht aan opstappen bij MMZ. Maar ik ging
ook naar de kerk. Tijdens mijn verblijf op de
Filipijnen groeide mijn geloofde in Jezus. En
daarmee had ik een beetje vaste grond.”
Een van de redenen waarom zuster Els tijdens haar studententijd en tijdens een deel
van haar verblijf op de Filipijnen 'van God
los' is, licht ze in een interview toe in 2004.
In dat gesprek laat ze weten dat in die tijd
de medezusters te weinig geluk, te weinig
idealisme en te veel gezapigheid uitstralen.
,,Alleen de Geest hield me nog bij mijn
lurven en ik had hoop. Daar heb ik me aan
vastgehouden.”
Evangelie
Werkend met de kinderen van krottenwijk
Tondo wordt langzaam maar zeker het
evangelie opnieuw levend. Daar waar de
mensen in houten huisjes wonen die op
modder, afval en op het riool staan. Daar
waar het leven een dagelijkse strijd is. Uit
hetzelfde interview: ,,Ze ziet daar situaties
die ze spontaan met het evangelie vergelijkt. Haar eigen vuile voeten en die van
de mensen, daarin ziet ze als het ware de
voeten van Jezus toen Hij rondtrok. Ze
realiseert zich hoe ook Hij voor deze arme
mensen had gekozen.” Tegenwoordig voegt

Els Schure daaraan toe: ,,In de sloppenwijk
Tondo kreeg mijn geloof weer handen en
voeten.”
Na elf jaar van worstelen met het geloof
durft zuster Els haar zorgen en twijfels te
delen met haar overste. ,,Tegen die tijd
was alles veel ruimer geworden,” vertelt
ze nu. ,,Aanleiding was een verlof. Ik moest
zeggen wat ik verder wilde in mijn leven.”
De zuster laat MMZ niet in de steek, maar
wordt lid van de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers. Deze combinatie van overheids
en particulier initiatief verleent hulp door
kennis en knowhow te delen in Azië, Afrika
en Latijns-Amerika. Door zich aan te sluiten
bij de Stichting neemt Els Schure enige
afstand van MMZ, zonder de band met de
congregatie los te snijden.
De zuster krijgt vanaf dan een minimumsalaris. Ze slaagt erin om van dat geld te
leven en om een deel af te staan aan MMZ.
Veel heeft Els Schure niet nodig. Haar huisje
is povertjes ingericht. Ze slaapt op een
houten brits met een matje erop. Ze voelt
zich er veilig, op een nacht na. Op een dag
laat dictator Marcos religieuzen en andere
mensen oppakken en vastzetten. Hij vindt

dat ze hem politiek in het vaarwater zitten.
Els Schure wordt midden in de nacht vrijgelaten. Een ambassademedewerker zet haar
thuis af. Daarna volgen vele, bange uren.
De gedachten aan een recent gelezen boek
over de verschrikkingen van concentratiekampen in Siberië, Goelag Archipel, wakkeren haar angst alleen maar aan.
Kroonjuweel
Terug naar de artsclub in de wijk Tondo.
Daar maakt de dan 12-jarige Romy de tekening die nu als kroonjuweel bij Els Schure
aan de muur hangt. Romy noemt zijn werk
'Family Flanning', maar hij bedoelt Family
Planning. De artiest laat zien dat hij weet
wat om hem heen gebeurt. Heeft gevoel
voor de realiteit. Centraal staat een moeder
die hoogzwanger haar buik vasthoudt. Ze
schreeuwt het uit.Vlakbij haar een rat en
een leeg tonijnblikje. Achter haar panikerende kinderen. Rechts in de hoek zit een
vader die zich in het haar krabt. Ook hij
is vertwijfeld. Els Schure: ,,Prachtig. Heel
bijzonder.” Volgens de zuster zijn sommige
kinderen veel getalenteerder en beter dan
zijzelf is. ,,Alle technieken die ik kende, heb

ik ze geleerd,” verzucht ze. ,,Ik wil graag
herinnerd worden als iemand die de kinderen veel bijbracht.”
Voor Kerstmis maken de leerlingen
kerstkaarten. Bij Derde Wereldwinkels in
Nederland worden ze aan de man gebracht.
De moeder van Els Schure weet persoonlijk
ook heel wat exemplaren te slijten. In de
loop der jaren loopt het aantal gemaakte
kerstkaarten fors op. In een krantenbericht
dat over de zuster in de Filipijnen verschijnt,
wordt een aantal van 15.000 handgedrukte
kaarten en 2.000 handgemaakte kalenders
genoemd. In het Manila Hilton Hotel komt
een tentoonstelling van de Tondo Arts Club,
dankzij bemiddeling van de echtgenote
van een minister. Met de opbrengst van de
kaartverkoop schaft zuster Els nieuw materiaal aan. Romy kan er zijn eerste collegejaar mee betalen. Wat van hem is geworden,
weet de zuster niet.
Thuis in Tilburg kijkt zuster Els met een
goed gevoel terug op die tijd. ,,Ik werd
helemaal gelukkig van wat ik allemaal heb
kunnen doen voor die kinderen. Ze maakten mij gelukkig. Het voelde voor mij niet
als werk.”

‘

De Arts Club maakt meer indruk dan het
halve jaar dat de zuster tijdens een zogeheten 'exposure' meemaakt. Ze trekt in
bij krottenwijkbewoners en arme boeren.
Els Schure wil zelf ervaren hoe het wonen
in een krottenwijk is omdat ze weliswaar
heeft gewerkt met armen, maar nooit bij ze
heeft gewoond. Uit die periode herinnert
Els zich de ratten die over haar slaapmatje
lopen en net zo hard van haar schrikken als
zij van de ratten. Ze merkt ook hoezeer ze
gehecht is aan privacy. Haar medebewoners
laten niemand alleen. Ook Els niet. Dat
vinden ze zielig. Een dagplanning maken is er
niet bij. Bidden in haar eentje lukt niet. Maar
alles wordt met iedereen gedeeld.
Drie-eenheid
Het tweede kunstwerk dat Els haar leven
typeert, maakt ze zelf voor haar gouden
feest in 1996. Ze viert het tegelijk met drie
andere zusters. Het is een batikdoek die
drie in elkaar overlappende vissen laat zien.
De doek symboliseert de Drie-eenheid die
ze op dat moment alweer lang omarmt.
,,Het is een van mijn mooiste doeken,” zegt
ze erover.Voor de viering maakt de zuster

	Ik vind
de dood die
komt niet
beangstigend.
een stola met dezelfde afbeelding. ,,Het
is natuurlijk niet zomaar dat ik voor deze
afbeelding koos. Ze heeft alles met mijn
geloof te maken. Je kan zeggen dat ik na die
elf jaar van twijfel bekeerd ben.”
Theologe Marieke van Baest celebreert de
viering. Natuurlijk is ze een bewuste keuze.
Els Schure vindt het fout van de kerk dat
vrouwen geen grotere rol spelen. ,,In die
denkwijze ben ik gegroeid. Je denkt op
een gegeven ogenblik: we doen alles met
vrouwen en dan moet er een man komen
om de mis te doen.” Vrouwen weten vaak
meer dan mannen, meent ze, en wijst op
de middeleeuwse mysticus en multi-talent
Hildegard van Bingen. Els Schure pleit voor
'een evenwichtige maatschappij'. Is ze dan
niet aan het verkeerde adres bij de RKK?
,,Nee. Ik ben bij de RKK en bij MMZ op
mijn plaats.”
Onderling, in het woonzorgcentrum in Tilburg, zijn er momenten dat de zusters over
religie praten. Elke vrijdagmiddag ontmoeten vier zusters van MMZ elkaar. Dan is er
ruimte voor gesprek.
Els Schure vindt haar congregatie anders
dan andere congregaties van zusters. ,,Wij
als MMZ hebben ons religieus leven hernieuwd en in de traditie van dokter Anna
Dengel aan maatschappelijke ontwikkelingen
aangepast. We zijn een beetje anders dan
andere zusters. Wij houden ons aan regeltjes, maar doen dat op een mildere manier.”
Een voorbeeld is Els Schure zelf. Het doek
van de Drie-eenheid krijgt een nieuwe
glansrol. Ze wil het op haar doodskist hebben. Ze wil niet opgebaard worden. Geen
bloemen op de kist, maar wel het kleed.
,,Waarom? Omdat ik ben gedoopt in naam
van de Drie-eenheid.” Haar grootste wens
is om uitgestrooid te worden op de helling
boven het kerkhof op de Sint Pietersberg
in Maastricht. Op het kerkhof liggen haar
ouders begraven. Twee broers zijn op de
helling uitgestrooid. ,,Ik vind de dood die
komt niet beangstigend. Ik ben niet bang,
dankzij mijn geloof in de Drie-eenheid.”
 door Josette Navarro
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Zuster
Felicitas:

interview

de Medische Missiezuster
die niet naar de missie ging
“Doe het niet. Als je naar de missie
gaat, dan zien we je nooit meer terug", zei haar vader toen de 20-jarige
Cornelia Koevoet eind jaren veertig
aankondigde dat ze Medische Missiezuster wilde worden. Ze kwam uit een
groot, hecht Brabants gezin, waar niemand enthousiast reageerde op haar
keuze voor een religieus leven. “Maar
als ik iets besluit, dan kom ik daar niet
op terug”, zegt de nu 93-jarige vanuit
haar rolstoel. En zo was het, ook al
ging ze niet naar de missie.
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■ Zuster Felicitas Koevoet
19-04-1927 Zevenbergen
12-03-1957 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Coupeuse, kok
Imstenrade | Heerlen
Nu: Maastricht

“Als jonge vrouw had ik plezier in het leven:
ik was coupeuse, werkte veel en had het
goed. Tot mijn 17e was zuster worden dan
ook niet iets dat ik overwoog, maar vanaf
die leeftijd begon het wel aan me te trekken. Onder mijn klanten waren missionarissen die op verlof terug in Brabant waren:
ik vermaakte hun broeken en jasjes.Via hen
hoorde ik over het leven in verre oorden:
Bangalore, Malawi. Ze deden mooi werk,
vond ik: daar helpen waar de nood het
hoogst is. Dat wilde ik ook.” En dus schoof
ze de zorgen van haar ouders terzijde en
ging in 1951 van Zevenbergen naar Imstenrade, naar het Nederlandse opleidingscentrum van de Medische Missiezusters.
Imstenrade
Daar was het een drukte van belang met
wel zeventig postulanten en novices. Cornela mocht bij haar intreden een nieuwe

naam kiezen. Het werd Felicitas, een naam
die in het oude Rome stond voor geluk,
maar ook verwijst naar een christelijke
martelares en heilige.
De jonge zuster Felicitas was in Imstenrade
geen moment alleen en het groepsgevoel
beviel haar wel; ze sloot makkelijk vriendschappen en had geen last van heimwee.
Toch liep het verblijf anders dan ze had verwacht. “Ik wilde graag verpleegster worden
en dacht vanuit Imstenrade een opleiding
te krijgen. Maar de meeste aspirant zusters
hadden al ervaring in de medische wereld:
ze waren arts, laborant, verpleegkundige.
Er bleek eerder behoefte aan zusters die
andere, meer huishoudelijke taken op zich
konden nemen, zoals het naaien van habijten.” En dus werd zuster Felicitas richting
naaikamer gedirigeerd.
“Dat vond ik in het begin wel erg, want het
betekende dat ik niet uitgezonden zou worden. Er was van hoger hand anders besloten
en daarover ging je niet in discussie. Ik deed
wat er gevraagd werd; zo was dat toen.”
Zuster Felicitas schikte zich en maakte van
die naaikamer een volwaardig naaiatelier. Ze
gaf er leiding aan novices die hielpen bij het
vervaardigen van de uitzet die de zusters
meekregen bij hun uitzending naar Azië,
Afrika en Zuid-Amerika. “Voor hen waren
het meest habijten en sluiers van dunne
stoffen. Wit, zodat ze herkenbaar waren als
medisch personeel.Voor degenen die in Nederland bleven, naaiden we grijze, wollen ha-

bijten voor in de winter en katoenen voor
in de zomer. Onze sluiers waren blauw.”
Zwitserland
Zuster Felicitas is 45 jaar op Imstenrade
blijven wonen en werken. Een deel daarvan
onder leiding van zuster Elionore Lippitz, de
eerste overste van de Nederlandse Medische Missiezusters. Ze konden het prima
met elkaar vinden. Wanneer overste Lippitz
eind jaren zestig terugtreedt en voor de organisatie Medicus Mundi gaat werken, blijkt
dit de zusters van Imstenrade een onverwacht voordeel op te leveren: de beschikking over een vakantiewoning in Zwitserland, aangeboden door een leidinggevende
van zuster Elionore. Nooit eerder was

‘

Ja, het was
aanpoten. Ik was
blij als het zondag
was: dan had ik vrij.
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zuster Felicitas in het buitenland op vakantie geweest, maar vanaf dan nam zij samen
met een aantal andere zusters in de zomer
tweeënhalve week vrij om naar Zwitserland
te gaan. “We gingen wandelen, zwemmen,
speelden spelletjes en beklommen bergen.
We waren echt even weg. Heerlijk.”
Die bergen werden de eerste jaren nog in
habijt beklommen, maar later in burgerkleding, want ook in Imstenrade stond de tijd
niet stil, met gevolgen voor zuster Felicitas:
“Ik had in het naaiatelier steeds minder te
doen en dus kreeg ik een cursus tot kok en
de leiding over de belangrijkste plek in huis:
de keuken.” Er woonden toen - begin jaren
zeventig - nog zo’n veertig zusters waar ze
samen met twee leken voor kookte. Daar
kwam veel meer bij kijken dan roeren in
pannen: zuster Felicitas deed ook de inkopen, hield rekening met dieetwensen, verwerkte de oogst uit de grote tuin en wekte
de vruchten van de fruitbomen: appels,
peren, pruimen. Ze liet van de veilig 500 kilogram tomaten komen om als wintervoorraad in te maken. En op feestdagen moest
er ook nog eens extra gebakken worden:
vlaaien, taarten. “Ja, het was aanpoten. Ik was
blij als het zondag was: dan had ik vrij.”
Eigen weg
Haar jaren op Imstenrade eindigden in

1995, toen het pand verkocht werd. De
leiding van de congregatie had besloten
dat de zusters in Nederland meer tussen
de mensen, in de maatschappij moesten
gaan wonen. Het statige, landelijk gelegen
gebouw, dat vele jaren het thuishonk van
de Medische Missiezusters was, bleek niet
langer functioneel. Daarmee verloor zuster
Felicitas haar thuis. “Dat was een moeilijke
tijd; ik moest opeens mijn eigen weg gaan.”
Ze besluit in Zuid-Limburg te blijven en gaat
in Heerlen wonen; later in Maastricht.
Met de kennis van nu weten we dat de
vrees van zuster Felicitas vaders, die dacht
zijn dochter aan de missie te verliezen,

ongegrond was. De familie heeft haar altijd
kunnen bezoeken. Maar ook al is ze niet
naar Afrika gegaan, toch is Felicitas een
echte Medische Missiezuster. Met haar inzet
in het naaiatelier en de keuken maakte ze
het werk van de andere zusters mogelijk.
Witte habijten waar de verpleegsters zich
van India tot Malawi in hulden, waren door
haar gemaakt. Daarmee reikte haar werk
tot ver over de landsgrenzen, ook al is ze er
nooit geweest.
Zelf zegt ze hierover: “Het is anders gegaan
dan ik had gedacht, maar het was goed. Ik
heb er vrede mee.”
 door Els Huver
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■ zuster Hanny Heselaars
26-06-1933 Amsterdam
15-09-1959 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Huishoudkundige, zieken-en kraamverpleging
Swaziland | Nederland
Bestuurswerk eigen congregatie |
districtscoördinator
Nu: Arnhem
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Ik heb het allemaal
ontvangen…

Ze schetst zichzelf als een bang en
eigenzinnig kind. Geboren in 1933, de
crisistijd, gevolgd door de inval van de
Duitsers. Ze was een nakomertje met
twee oudere broers en één zusje met
wie ze vijf jaar scheelde. De eerste
drie jaren van de lagere school vielen
in de oorlog, daarna ging alles bergafwaarts. Ze miste de zesde klas, haar
moeder schreef haar desondanks in
voor het lyceum. In de tweede klas
kreeg ze tuberculose, moest een jaar
kuren, daarna de MMS, ook dat mislukte. Het was een gouden greep van

Hanny’s moeder toen ze haar dochter
liet inschrijven op de vakschool voor
meisjes, huishoudkundige opleiding
voor inrichtingen. Zo kwam ze op
de Amsterdamse huishoudschool
terecht. ‘Ik voelde me er als een vis
in het water. Rond mijn 19e kreeg ik
een baan op de verpleegstersschool
van het Onze Lieve Vrouwengasthuis,
Huize Lydia, en op mijn tweeëntwintigste werd ik hoofd van de keuken.’

Toch naar het klooster?
‘Ik kom uit een religieus gezin. Mijn broers
gingen naar een klooster. Mijn vader was actief in de kerk. Een geweldige kerel, met wie
ik gearmd naar de kerk ging en die me Amsterdam leerde kennen. Intussen ging ik mijn
eigen gang. Was stil. Had mijn eigen binnenwereld. Ik had wel eens een vriendje, maar
werd niet echt verliefd. Ik had vriendinnen
met wie ik naar concerten en lezingen ging.
Ik was erg geïnteresseerd in alles wat met
cultuur en maatschappij van doen had.’
Dan zijn er rond haar twintigste de woorden, die haar raken via een lijdensmeditatie
op de radio. Ze weet: ik moet naar een
klooster. ‘Dat was zo’n onverwachte flits,
die ik op belangrijke momenten in mijn
leven vaker had. Het was niet om de missie,
maar om het religieuze, de gemeenschap. Ze
sprak er na een tijdje over met haar biechtvader. En naar welke congregatie wilde ze?
Naar de Medische Missiezusters. Hanny:
‘Toen ik in Huize Lydia werkte, deed een
medische missiezuster bij ons een tropencursus. Zij vertelde veel over haar congregatie, vandaar mijn spontane antwoord.’
Missie in Swaziland
Net als bij haar haperende lagere en middelbare scholen, ging het tijdens haar noviciaat
in Imstenrade met hink-stap-sprongen door
die voorbereidingstijd. Haar moeder kreeg
tuberculose en hoewel haar ouders niet
wilden dat ze naar huis kwam om voor haar
vader te zorgen, werd haar noviciaat toch
regelmatig onderbroken door bezoeken aan
het ouderlijk huis.
‘Toen kreeg ik de uitnodiging om in Hilversum een verpleegstersopleiding te volgen.
Na de A-opleiding ziekenverzorging-,
kraam- en kinderverpleging en tenslotte de
tropenopleiding, werd me gevraagd om naar
Swaziland te gaan, naar een ziekenhuis waar
wij nodig waren.’ Ze benadrukt de woorden
dat ze werd úitgenodigd en gevráágd voor
die opleiding en de uitzending. ‘Je kreeg
inderdaad de keus. Als ik naar mijn oudere
medezusters kijk, is er wat dat betreft
een duidelijk verschil. Die kregen nog een
benoeming. Dan had je te gaan. Ik was van
de generatie, dat de veranderingen van de
regels in onze congregatie al hadden plaats

initiëren, zodat anderen verder konden.
Daar heb ik de beste jaren van mijn leven
gehad. En ik heb er ook mijn innerlijke
kracht ontdekt.
Bezinning
Als Hanny Heselaars in 1985 terugkeert
naar haar Belgisch-Nederlandse district, is
voor de MMZ de tijd van zusters uitzenden
naar missiegebieden voorbij. Zelf wil ze
vooral bijspijkeren, cursussen volgen, zich
op de hoogte stellen van alle veranderingen,
die zich in de congregatie, de theologie, de
maatschappij hebben voorgedaan gedurende
haar tijd buiten Nederland. Er wacht haar
een tijd van bezinning, waar ze zelf veel
behoefte aan heeft. Dat gebeurde eerst in
Antwerpen. Daarna in de overgang naar de
jaren negentig in Den Haag en Utrecht. En
steeds duidelijker werd het vraagstuk voor
het hele district: de krimp, die begonnen
was. Geen uitzendingen meer, maar terúgkerende zusters. ‘Er moest gezocht worden
naar zusters, die bestuurstaken op zich
konden nemen.
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gevonden. Ik zie me nog zitten met mijn
overste in de tuin toen ze dat vroeg: “wat
vind je ervan?” Die nieuwe ontwikkeling is
bij ons eind zestiger jaren begonnen.’
In de bloei van haar leven
Zes-en-dertig was ze toen ze naar Swaziland vertrok. Naar een klein missieziekenhuis van een bisdom, waar enkele Italiaanse
zusters werkten. Zij konden het niet meer
aan.
‘We zijn er met z’n vieren vanuit onze
Belgisch-Nederlandse district naartoe

gegaan en daarna zijn er zusters van ons
uit Amerika en India gekomen. We waren
in de bloei van ons leven. Ons MMZ-devies
was: jezelf overbodig maken. Dat hebben
we gedaan.Vijftien jaar lang. Wij werkten
vooral aan de opleiding van de inlandse
mensen. Het was primitief georganiseerd
en het werd ondeskundig begeleid. Wij hebben nieuwe afdelingen laten bouwen, ook
veel aandacht besteed aan reorganisatie.
Systemen uitgedacht. Dit soort werk paste
bij mij: voor een vraagstuk staan, puzzelen,

Enorme kracht
Voor die bestuurstaken leek Hanny een
geschikte kandidaat te zijn. ‘Zou ze dat
kunnen?’ Dat ze een enorme kracht in zich
had, vermoedde Hanny eigenlijk al haar
hele leven. Maar ze durfde die tot dan toe
niet te benoemen. Niet onder ogen te zien.
Laat staan er gebruik van te maken. Het
beangstigde haar ook bij tijd en wijle. Alles
viel op z’n plek toen ze gevraagd werd de
opleiding Spiritual Leadership te gaan volgen
in Chicago (VS).
‘Daar stond een jaar voor. De deelnemers
werden opgeleid om mensen te begeleiden in hun levensproces’, licht ze toe. ‘De
achterliggende gedachte was: je kunt niet
mensen begeleiden, als je niet nagedacht
hebt over wat er met en in je eigen leven is
gebeurd. Ik werd het eerste tremester dus
gedwóngen mijn eigen leven onder ogen te
zien. Mijn angsten, maar ook om mijn kracht
kon ik niet langer heen.’
Alshetware nog zoekend hoe dat in háár leven mogelijk is geweest, legt ze uit: ‘Vroeger
kon je je verhaal nergens kwijt. Dat is wat ik
bedoel, dat ik vaak ineens een flits kreeg van
het klopt niet. Ik zei nooit iets. Ik had wel
mijn eigen ideeën, ik voelde het aan, maar
dacht: dat kan niet waar zijn. Ook in de
manier van religieus leven, de soberheid, de
verhouding tussen geprofesten en novicen.
Je mocht elkaar niet aankijken. Ik voelde
inwendig: nee, zo is het niet bedoeld.
In Chicago heb ik daardoor een draai
van 180 graden gemaakt. Ze werkten op
een ander niveau. Je had onderwerpen en
groepen én je had een eigen begeleidster.
In de kortste tijd ging alles in mij vloeien en

‘

	Ik werd me
ervan bewust,
wat er in mezelf
verborgen lag.
Ik begreep wie
ik was.

stromen. Dat is zo’n prachtige ervaring geweest. Onvergetelijk. Ik ging intens werken
met symbolen en dromen, met Gestalttherapie, psychosynthese en het enneagram. Ik
heb het als een enorme bevrijding gevoeld.
Ik werd me ervan bewust, wat er in mezelf
verborgen lag. Ik begreep wie ik was, kon
dat echt ook be-amen. Ik herkende mijn
eigen wezen.’
De laatste taken
Aan het eind van dat jaar, terug in Nederland, was ze inderdaad klaar om anderen te
begeleiden. Ze begon met medezusters die
de leiderschapscursus ook hadden gevolgd,
in Nederland onder allerlei mensen en
groepen dezelfde cursus te geven. Daarnaast werd ze gekozen in het bestuur van
het Belgisch-Nederlandse district.
Later, in Amsterdam, wonend op het Begijnhof, kwam ze in aanraking met de kwantumspiritualiteit, die haar eigen spiritualiteit
verbreedde. Er groeide een nieuwe kijk op
haar éigen religieuze leven niet alleen, maar
ook op kerk en samenleving.
Nog enkele taken wachtten haar, taken
waarin ze die groei kon gebruiken en uitdragen. Totdat, wonend in Arnhem, ook haar
rustperiode mocht aanbreken.
Terugkijkend weet ze: ‘Wat spiritualiteit
voor mij nu is, is tenslotte ontsproten uit
een levenslang proces van mezelf telkens
weer afvragen: waar gaat het nu eigenlijk
om? Wat is mijn echte zelf? En mijn onechte
zelf? Mijn ego?
Naarmate ik ouder word, wordt alles
eenvoudiger. Al dat oud zeer, die angst, is nu
weg. Ik heb het allemaal ontvangen.’
 door Sieth Delhaas

kongo

Swaziland

35. Christine Zoontjens

46

39. Irma Brouwers

40. Irma Brouwers

pakistan

37. Irma Brouwers + Elise Wijnen

36. Christine Zoontjens

38. Felix Roozen bloedtransfusie. Locatie onbekend!

41. Rafael deelt Bulgar uit. Locatie onbekend!
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Ik zie waar
de nood is
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Lidwien Pragt doet haar achternaam
eer aan. Ze heeft prachtig werk
gedaan. Maar bescheiden als ze is,
vertelt ze haar prachtige verhaal vanachter een bescheiden glimlach. Lees
hier het verhaal van een lieve zuster
die actief wordt waar nood is, in tijden
van heimwee, behulpzaamheid en
vriendschap.
■ zuster Lydwien Pragt
17-02-1936 Emmer-Compascum
16-09-1962 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Verpleegster, vroedvrouw
Kalimantan
Nu: De Bilt

Het begon allemaal in het Drentse dorp
Emmer-Compascuum. Lidwien heette nog
Truus. Bij haar klasgenootje woonde de
vroedvrouw in. ‘Iedereen had ontzag voor
deze juffrouw. Tijdens onze lagere school-

tijd trad de vroedvrouw in bij de Medische
Missiezusters in het verre Heerlen.’ Van
Heerlen wist Lidwien niets, maar het zaadje
voor haar wens was gepland.
Lidwien was een jaar of elf toen ze in het
bisdomblad een foto zag van vijf zusters in
habijt die op Schiphol klaarstonden voor
hun vertrek naar het ziekenhuis in Makassar in Indonesië. Een van de zusters was
zuster Elisabeth. Lidwien herkende haar
meteen: het was de vroedvrouw. Rond die
tijd vroeg Lidwiens schooljuf wat ze later
wilde worden: ‘Ik word zuster’, zei Lidwien
vastberaden.

Haar wensen vervuld
De oorlog was net voorbij en Lidwien
ging naar de mulo. Na haar examen vroeg
Lidwien aan haar vader of ze vroedvrouw
mocht worden. Hij vond haar daar nog te
jong voor. Daarom ging ze naar de avondhandelsschool in ter Apel.
Haar wens om vroedvrouw te worden bleef
en op haar negentiende gaven haar ouders
toestemming. Ze ging eerst verpleegkunde
studeren in het ziekenhuis Groningen.
Tegelijkertijd met haar begon Annie Burn uit
Hulst (Zeeland). Dat was het begin van een
vriendschap voor het leven.
Na de opleiding in Groningen ging An-

nie werken als verpleegkundige. Lidwien
ging door naar de Vroedvrouwenschool in
Heerlen. Het zo ver van huis en van haar
hartsvriendin te zijn, dat viel Lidwien zwaar.
Maar de wens om vroedvrouw te worden
hielp haar door de jaren heen.
Na deze opleiding was Lidwien klaar om
zuster te worden. Ze nam contact op met
Imstenrade en kreeg de overste aan de lijn.
Die zei dat ze ook nog naar een andere
congregatie kon gaan. Maar Lidwien hield
voet bij stuk. Ze was 26 jaar toen ze intrad.
Noviciaat en postulaat
‘Het was een spannende tijd. Ik voelde me

nog steeds erg alleen. Dat zagen de zusters
ook. Ik was echt onzeker of ik zou worden
aangenomen. Ik herinner me het nog zo
goed. Ik stond bij de trap naar de kapel in
Imstenrade. Mijn novicenmeesteres kwam
van de trap af met een stralende glimlach en
zei: “Samen is het toch gelukt”. De overste
was heel blij met mijn gelofte.
Tropeninstituut
Gelukkig werd ik snel gevraagd voor Indonesië. Maar ik moest de taal leren. Daarom
koos ik ervoor om eerst drie maanden naar
het Tropeninstituut in Antwerpen te gaan.
Omdat de opleiding daar vooral gericht

de moeilijke bevallingen te hebben gedaan,
kwam hun eigen arts Zr. Gabriel helpen.
Zr. Gabriëlle woonde dertig kilometer van
de polikliniek vandaan en was vaak alleen
telefonisch te bereiken. Lidwien en Hedwig
moesten daarom veel zelf oplossen. Bij de
moeilijkste bevallingen kwam Zr. Gabriëlle
wel langs.Verder kregen ze geregeld assistentie van een Indonesische medezuster. Zij
was geen vroedvrouw, maar hielp goed mee
op de polikliniek.
‘Ik heb er elf jaar gewerkt en een fijne tijd
gehad. Met Hedwig kon ik goed samenwerken. We hadden helemaal geen luxe.
Daarom had je elkaar zo nodig. Er was
ook een groep bakers met wie we samenwerkten. Dat waren vrouwen uit de lokale
bevolking. We lieten ze de bevallingen doen
en Hedwig gaf een cursus waarin ze leerden
wanneer ze ons moesten oproepen. We
wilden dit werk zo graag overdragen aan
onze Indonesische medezusters die ook
vroedvrouw waren. Dat is helaas niet gelukt.
Ons werk is later overgenomen door een
andere congregatie.’
Renewal
Toen Lidwien 46 was, mocht ze vier maanden op Renewal in Poona in India. Ook dat
was een heerlijke tijd. Samen met medezusters deed ze Bijbelstudies, meditaties en
andere cursussen. Ze sloot vriendschappen
met zusters uit verschillende landen. Er was
tijd voor goede gesprekken.
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‘Geestelijke bijstand is heel belangrijk voor
mij, heb ik gemerkt. Ook nu nog heb ik heel
veel baat bij de gesprekken die ik heb met
een geestelijk verzorger.

was op Afrika, had ik er minder aan dan
ik van tevoren had bedacht. Toch heb ik
de opleiding afgemaakt.Van daaruit ben ik
rechtstreek naar Indonesië gegaan.
Solo (Surakarta)
Ik kwam terecht in een ziekenhuis van
onszelf in Solo (Surakarta), in het midden
van Java. Omdat ik de taal nog steeds niet
kende, begon ik op de kraamafdeling als
‘kijkmeisje’. Ik kreeg toen hele goede lessen.
Gelukkig mocht ik na een jaar bij de bevallingen zijn. De taal had ik inmiddels geleerd.
Heimwee
Met mijn heimwee ging het nog niet veel
beter. Het liefst was ik na drie jaar al met

verlof gegaan, maar dat lukte niet omdat de
regel was dat we pas na vijf jaar op verlof
mochten. Gelukkig werd ik enorm goed
geholpen door mijn medezusters en de
overste Alouisia. Met Alouisia kon ik praten
als met een vriendin. De andere zusters
waren ook erg aardig, hoor. Maar ze waren
een stuk jonger. Ze spraken me aan met
“U”. Alouisia is een hele goede vriendin
geworden en gebleven.’
Tanjung (Kalimantan)
Na haar verlof is Lidwien verpleegstervroedvrouw geworden in Tanjung in
Kalimantan. Samen met Hedwig Oliver
runde ze een kleine polikliniek. Ze bezochten de mensen thuis. Na een paar jaar zelf

Java
Na de renewal is Lidwien teruggegaan naar
Indonesië om jonge medezusters op te
leiden in een communiteit in Solo op Java.
Maar dat lag haar niet zo goed. Lidwien
voelt zich geroepen als er nood is. Dan
staat ze paraat, komt ze in actie en voelt
ze zich goed. In die tijd kon ze echter haar
draai niet goed vinden.
Ze was opgelucht toen ze met verlof mocht
bij Godelieve in de Bijlmermeer. Ze had het
echt nodig om bij te tanken. Uit de gesprekken met Godelieve werd duidelijk dat ze
beter tot haar recht kwam met een andere
taak.
ParePare
In 1988 ging ze daarom naar een ziekenhuis
in ParePare. Ze hielp de andere zusters bij
het verzorgen van de doodzieke eerste
Javaanse Medische Missiezuster en heeft
daarna nog drie jaar in een leprakolonie
zorg verleend.

‘

	Het was een
spannende tijd. Ik
voelde me nog
steeds erg alleen.

Terug naar Nederland
Lidwien is daarna definitief teruggekeerd
naar Nederland. ‘Ik heb eerst een paar
maanden gelogeerd bij Godelieve in de Bijlmer en daarna ben ik verhuisd naar Utrecht.
Ik werkte vijf jaar voor het Vrouwen Ontmoetings Project (VOP). IK gaf Nederlandse
les aan moslima en bezocht de vrouwen
thuis. Eén keer in de week ging ik naar het
Hospice.’
Lidwien wilde werken waar nood was, dus
verhuisde ze vervolgens naar De Grote
Trekdreef in Utrecht. Op de elfde verdieping woonden oude zusters die zorg nodig
hadden, tot die werden overgebracht naar
een verzorgingshuis. Daarna trok ze in bij
de Zusters van Tilburg. Toen die naar hun
generalaat in Tilburg verhuisden, heeft ze
nog een tijdje in een flat gewoond in Overvecht.
Hier in De Bilt bij de Fraters van Utrecht
woont ze alweer sinds september 2017. Ze
is een trouwe kerkganger. Haar geestelijke
ontwikkeling is nog steeds belangrijk voor
haar. Ze kijkt terug op een mooi leven.
‘Ik heb me altijd erg welkom gevoeld in
Indonesië, ondanks de problemen die er
in het land waren.’ Maar opscheppen over
haar staat van dienst, daar zul je haar niet
op betrappen. ‘Ze hebben wel eens tegen
me gezegd: “Je bent een heel lieve zuster”.’
 door Simone Snakenborg

42. Met manden hout om de polikliniek te betalen. Locatie onbekend!
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46. Irma Brouwers, Annemaria de Vreede, Lydia Landsbergen

birma

44. Annemaria de Vreede

43. Annemaria de Vreede

45. Marie Veldkamp

47. Magdalena Hermans + Annemaria de Vreede

interview

Chirurg
van hoofd
tot teen
Dik twintig jaar lang opereerde zuster
Magda van Hoyweghen in Afrika, vaak
onder slechte omstandigheden. Gebrek aan materialen was er altijd. Aan
kennis ook. De zuster-chirurg opereerde stug door. Ze ging naar Afrika
om te helpen, niet om op te geven.
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■ Zuster Magda
Van Hoyweghen
21-10-1934 Temse
19-09-1953 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Arts, chirurg
USA | Tanzania | Malawi | Kenia
Bestuurswerk eigen Congregatie
Nu: Beveren

Zuster Magda van Hoyweghen (86) treedt
bij de Medische Missiezusters in omdat ze
geen enkele andere congregatie vindt die bij
haar toekomstbeeld past. Al heel jong, ruim
voordat zuster Magda op haar achttiende in
Imstenrade aanklopt, weet ze twee dingen
zeker: ,,Een: Ik wil naar Afrika. Twee: Ik wil
als chirurg aan de slag, want er zijn daar
weinig dokters.”
De jonge Magda heeft haast. Wil geen tijd
verliezen na het eindexamen gymnasium.
De universiteit, de toekomst roept. In haar
eentje naar Afrika trekken, ziet de jonge
Magda niet zitten. Intreden lijkt een prima
alternatief.
Dan kan ze via een congregatie medisch
actief worden. Helaas. Zo goed als alle
congregaties blijken in het onderwijs te
zitten. ,,Lesgeven? Nee. Gaat niet gebeuren. Aan het onderwijs had ik een hekel.”
Dan tipt iemand MMZ, waarschijnlijk haar
broer die priester is. ,,MMZ was modern en
internationaal. Opener en vrijer dan andere
congregaties. Bidden zou niet mijn leven
beheersen, maar een stuk ervan worden.”
Er is nog een geheel andere reden om zich
aan The Society te verbinden. ,,Ik wilde niet
weggaan zonder een band te blijven houden
met het verleden én met de toekomst.”

Chirurg
Zuster Magda woont tegenwoordig in Beveren, bij Antwerpen. In haar appartement
kijkt ze terug op ruim twintig jaar opereren
in landen als Tanzania, Malawi, Zuid-Soedan
en Kenia. Werk, kennis en vaardigheden
staan bij haar al die tijd op de eerste plaats,
waar ze ook komt. ,,Ik heb me nooit weggecijferd, maar wil ook niet op de voorgrond staan.” De zuster praat op rustige
toon. Kalm. Heeft niet veel woorden nodig.
Gebruikt af en toe een Engelse term.
In de woonkamer roepen Afrikaanse houtsnijwerken om aandacht. Maar zuster
Magda wijst op een afbeelding van een schip.
,,Net terug wist ik niet hoe ik mijn dagen
moest vullen. Toen ben ik gaan borduren en
breien,” klinkt het op bijna verontschuldigende toon.
De zuster draagt een hippe witgrijze bril,
een roze polo en een donker gebloemde
rok. Niet zelfgemaakt, die rok. Maar dat
had gekund. De dokter zit in Afrika in haar
schaarse vrije tijd achter de naaimachine
om een jurk of iets dergelijks te maken.
De zuster woont tegenwoordig op korte
afstand van Temse. In die stad groeit ze op
in een katholiek gezin van zes kinderen. Pa,
'vake' in dialect, werkt als bestuursvoorzitter van het plaatselijk ziekenhuis. Misschien
hebben zijn verhalen haar interesse in een
studie medicijnen opgewekt, denkt zuster
Magda.
Iedereen in het gezin studeert wat hij of zij
wil. Niemand kijkt ervan op dat Magda chirurg wil worden, in die tijd een opvallende

keuze. Haar op andere gedachten brengen,
zou niet lukken. ,,Ik bereik meestal wat ik
wil. Tot op de dag vandaag. Als ik iets in mijn
hoofd had, gaf ik niet op. Dat zei laatst mijn
tweelingzus nog.”
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Ongeduld
Vastberaden is ze ook in haar beroep. ,,Als
chirurg moet je dat wel zijn,” licht ze toe.
In Afrika vinden ze Magda streng. ,,Ik houd
van eenheid van werken en zie daarop toe.
Daarom vonden ze me streng.” Typisch
voor Magda is haar ongeduld. Na de studie
medicijnen in Utrecht dreigt ze twee jaar te
moeten wachten op de specialisatie chirurgie omdat alle plekken al bezet zijn. Mannelijke studenten reserveren die voordat
ze na hun studie voor twee jaar het leger
ingaan. Magda heeft het nakijken. ,,Twee jaar
wachten, Dat zag ik niet zitten. Ik moest
vooruit. Hup.”
Omdat MMZ in de VS ook zusters heeft,
studeert zuster Magda aansluitend chirurgie
in dat land. Eerst een jaar in Philadelphia en
dan nog vier jaar in New York. Of ze heeft
genoten van the Big Apple? ,,Genoten? Ik
ging niet om de toerist uit te hangen.”
Studeren in de VS sluit mooi op de studie
in Utrecht aan. Maar de zuster wacht na
haar intreden drie jaar voordat ze naar de
universiteit in Utrecht mag. Dat moet haar
zwaar hebben gevallen. ,,Nee, hoor. Dat was
geen probleem. Ik wist dat het goed zou
komen.”
Religie en MMZ spelen in de operatiezaal
geen rol. ,,Geen enkele,” benadrukt zuster
Magda. ,,Ik voel me verbonden om mijn
werk goed te doen. Het is mijn werk en dat
is chirurgisch. Ik ben chirurg. Ik wil goede
chirurgie doen. Dat heeft niets te maken
met religie.”
Toch staat er een dokter aan de operatietafel die lid is van MMZ. Speelt MMZ dan
geen enkele rol? ,,Het is wellicht moeilijk te
begrijpen, maar het feit dat ik er ben, dáárin
zit MMZ. Mijn aanwezigheid. Het feit dat ik
een religieuze ben, speelt wél een rol. Het
maakt dat ik minder gebonden ben. Ik heb
geen kinderen in mijn hoofd zitten als ik aan
het werk ben. Er is een zekere vrijheid.”
Haar carrière in Afrika start zuster Magda
in een gouvernementsziekenhuis in Mwanza,
Tanzania. Aanleiding is een brief die MMZ
ontvangt met de vraag om een chirurg naar
Mwanza te sturen, prachtig gelegen aan het
Victoriameer.
Alleen
Magda reist naar Tanzania met alleen het
hoognodige in de koffer, in haar eentje.
Voor foto's of andere persoonlijke spullen
is weinig plaats. Aantekeningen maken voor
later, een dagboek bijhouden, daar houdt
zuster Magda zich niet mee bezig, heeft ze

‘

geen tijd voor. In het begin is ze zonder
medezusters van MMZ in Mwanza. Later
krijgt ze gezelschap van twee medezusters;
de gynaecoloog Myrtil die Magda nog van
haar verblijf in de VS kent en een oude
bekende van Imstenrade, laborante Ceciel.
MMZ wil zo veel mogelijk voorkomen dat
een zuster alleen in een missie verblijft.
Het drietal blijft vele jaren bij elkaar. Met
Ceciel is Magda tot op de dag van vandaag
bevriend. Ze wonen ieder op een oever van
de Schelde en bezoeken elkaar regelmatig.
Met veel zelfvertrouwen start de dan 38-jarige Magda in 1973 met werken in Afrika.
Twijfel aan eigen kunnen kent ze niet. ,,Nee.
In New York was ik goed voorbereid.” De
religieuze werkt meestal in grote ziekenhuizen met 800 tot 1200 bedden, tot 1800
bedden aan toe. In de grote ziekenhuizen in
de steden wordt veel meer zorg geboden
dan alleen basiszorg. Patiënten komen om
die reden van ver. Altijd is zuster Magda
een van de weinige chirurgen in een land. In
Tanzania maakt ze deel uit van een viertal
chirurgen.
Magda opereert wie haar hulp nodig heeft.
Een specialisatie in bijvoorbeeld fracturen,
orthopedie, urologie of kaakchirurgie zit
er niet in. Dit soort specialisaties kent
Afrika niet. Die kunnen het continent en de
ziekenhuizen zich niet permitteren. ,,Ik deed
alles, opereerde van hoofd tot teen. Een
noodzaak. Maar het werkte wel goed.”
Het is hard werken in Afrika, overal waar
ze gaat 'uithelpen', zoals zuster Magda dat
zegt. Dat is haar taak. Uithelpen waar op
dat moment nood is. De Belgische komt
bijna tijd te kort. ,,Er was altijd iets te doen,
ieder uur.Voor surgical werk moet je dag en
nacht klaar zijn.”
Veel slaap heeft de Belgische niet nodig.
Daar is ze blij om. Als ze 's nachts wordt
gebeld, staat de chirurg meteen in de startblokken. Na de operatie of operaties valt ze
net zo makkelijk weer in slaap. Het opleiden
van 'physician assistents' doet zuster Magda
er ook nog bij. ,,Ik ben veel uit bed gekomen 'snachts. Totdat de jongens wisten hoe
ze een breuk moesten stabiliseren.” Met net
zo veel passie als dat zuster Magda opereert, leidt ze de jonge Afrikanen op.
Loon
Met werken en nog meer werken, vult de
zuster haar dagen en deels ook de nachten.
Maar noem haar geen workaholic. De term
irriteert haar. ,,Workaholic.
Dat is een woord dat Europeanen of Amerikanen gebruiken. Iemand kiest ervoor om
veel en hard te werken. Als je bij ons bent,
dan is het een noodzaak. Je hebt geen keus.
Het is vanzelfsprekend.”
Al die jaren in Afrika kreeg de chirurg een
salaris van de gouvernementsziekenhuizen

Ik bereik
meestal wat ik
wil. Tot op de
dag vandaag.

waar ze werkt. Te weinig om van te leven.
Een huis huren, eten, reizen naar het werk;
niemand om haar heen kan van het salaris
rondkomen. Imstenrade moet bijspringen.
Zuster Magda lacht als ze zegt: ,,Had ik
meer inkomen gehad, had ik geen tijd gehad
om het uit te geven. Nee, het loon was
nooit overweldigend.” Goed verdienen was
ook nooit de bedoeling. ,,Ons werk was de
missie. Dat stond op één. Hier, in Europa,
lijkt het erop dat artsen vooral veel willen
verdienen. Maar het leven hier is helemaal
anders. Dat kun je niet vergelijken met
daar.” Zuster Magda ziet in Afrika zaken
die scheef en fout zijn, zoals corruptie en
malversaties. Daarover zwijgt ze tijdens haar
werkzame leven. ,,Natuurlijk heb ik corruptie meegemaakt. Maar ik kon er geen ruzie
om beginnen. Dan was ik verder van huis.
Als buitenlander is het sowieso lastig om je
met dat soort zaken te bemoeien. Misschien
als ik meer tijd had gehad..... Je hoofd staat er
niet naar. De andere noden zijn groot en daar
had ik wel een oplossing voor.” Nooit dacht
de chirurg eraan om politiek actief te zijn. Met
opzet. ,,Ik had mijn handen al vol met chirurgisch werk.Want waar ik was, was niemand. Er
was altijd werk. Uitstel was geen optie.”

Ellende
Echt in haar eentje was zuster Magda in
Zuid-Soedan. Een ervaring die ze niet kan
vergeten. Die haar nóg raakt. Haar ogen
worden vochtig. ,,Het is een verloren en
opgegeven stuk van de wereld.” Gedurende
anderhalf jaar is het de immense, overweldigende armoede die de zuster treft. ,,Die
kun je je niet voorstellen. Ongelooflijk hoe
groot de armoede er is. Ik had al heel wat
gezien, maar dit....” Ze herpakt zich als ze
zegt: ,,In het grote Zuid-Soedan heb ik geen
enkele chirurg ontmoet.”
In het ziekenhuis waar zuster Magda haar
werk moet doen, is weinig, maar vaker niets.
Een ziekenhuis zonder materiaal. Zonder
instrumentarium. Wat er wél is, voldoet
niet; is kapot of versleten. Professioneel
opgeleide mensen ontbreken. ,,Ellende.
Ellende totaal. Geen hulp. Iedereen hielp,
maar niemand die goede hulp kon geven.
Niemand die me kon helpen Ook de taal
was een probleem. Bijna niemand sprak
fatsoenlijk Engels. Ik moest een vertaler bij
me hebben.”
Zuster Magda doet wat ze kan onder het
motto: ,,Beter een chirurg dan helemaal

geen.” Ze valt terug op een tasje waarin
eigen scharen, mesjes, naalden en draad zitten. Alles voor chirurgie. ,,Mijn eigen spullen
meenemen, waar ik ook kwam. Dat leerde
ik al snel.”
Pensioen
Het afscheid van Afrika valt zuster Magda
niet echt zwaar. Ze weet dat ze niet kan
blijven. Op een dag zou ze zelf patiënt
kunnen worden en dat wil ze voorkomen.
Een reden om te blijven ziet ze niet. Zuster
Magda stelt zich veel vragen. Wil ze langer
doorgaan als chirurg? ,,Maar dat gaat niet in
dit beroep.” Wat kan of wil ze dan als Belgische doen in Afrika na haar pensioen?
Inmiddels woont zuster Magda alweer heel
wat jaren in België. Op de vraag wat ze als
erfenis heeft achter gelaten is de chirurg
duidelijk. Religieus niets. Ze was katholiek
en praktiseerde het. ,,Aan bekeringen heb ik
nooit bewust gedaan.
Daar kwam ik niet voor.” Medisch gezien
ligt dat anders. Haar erfenis bestaat uit
praktische zaken. De zuster heeft doorgegeven hoe je een wond verzorgt en hoe
je kleine chirurgische operaties uitvoert.
,,Zaken die de Afrikanen zelf konden doen.”

Tot op dag van vandaag volgt zuster Magda
de ontwikkelingen in Afrika. ,,Het continent
is veranderd. Maar of het veel verbeterd en
veranderd is, is de vraag.”
De Nederlands-Belgische tak van MMZ is al
decennia niet meer actief in Afrika. De congregatie is er nu aanwezig dankzij Afrikaanse
MMZ-zusters. ,,Onze zusters,” benadrukt
zuster Magda. ,,Ze groeien in aantal en in
hun manier van missionaris zijn.”
Verbonden
MMZ zit niet alleen tijdens haar werkende
leven in haar hart. Ook vandaag de dag
voelt Magda van Hoyweghen zich verbonden met de congregatie. ,,Wat ons als
MMZ bindt, is onze kijk op religieus leven
en onze missie. Ik ben een stuk van die
groep, van MMZ. Ik hield van mijn werk en
zag de noodzaak van mijn werk. Tegelijkertijd voelde en voel ik me een stuk van het
geheel van MMZ. Ik was MMZ, niet zomaar
iemand. Ik voelde het. En dat gevoel was
wederzijds.” Aldus zuster Magda, chirurg en
medische missiezuster van top tot teen.
 door Josette Navarro

zuid-afrika

48. Anna Dengel + Mia Knops
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52. Eleonore Lippets neemt afscheid op Welkom 1952

50. L ucia Vringer, Magdalena Hermans, Geertruid Hendrickx

49. Agatha Ypma

51. Zuid Afrika , Mia Knops, Tabitha, Edith Derksen

53. Eva van der Drift , Mia Knops

Weet wat
de Heer
van je wil

interview

■ Zuster Margreet
Bistervelds
22-03-1930 Castenray
11-09-1952 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Huishoudkundige
Imstenrade | Rome
Nu: Rome
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Zuster Margreet (90) ging niet naar
een traditioneel missiegebied, werkte
nooit als verpleegster en woont als
enige Medische Missiezuster in Rome.
Haar liefde voor de congregatie en
haar spiritualiteit is groot. “Ik heb
altijd de mensen nabij willen zijn.”
De taxi heeft moeite het adres te vinden.
Zuster Margreet woont in de Romeinse
wijk Primavalle, zo’n kwartier rijden vanaf
het Vaticaan. De bel gaat twee keer over
en gelukkig klinkt dan in Nederlands met
een onvervalst Limburgs accent: “Kom
maar naar boven.” Zuster Margreet doet
zelf open en gaat voor naar de overvolle
huiskamer die bezaaid is met krantenknipsels en geestelijke lectuur. Er staat een grote
televisie met daarnaast tientallen bidprentjes. Bij het raam een grote stoel waar zuster
Margreet gaat zitten. “Die stoel daar is
voor jou”, zegt ze met klare stem. “Je wilt
natuurlijk koffie, neem ik aan. Neem er een
Italiaans gebakje bij. Die heb ik speciaal voor
de gelegenheid gehaald. “
Zelf noemt zuster Margreet Primavalle
een volksbuurt. “Het lijkt een beetje op
wat vroeger de Bijlmer was. Een gemengde

buurt, zal ik maar zeggen. Niet alles gaat
hier goed. Ik noem het hier wel eens
een missiegebied, in het Italiaans terra di
missione. Ik ben in deze buurt echt een
missiezuster, meer dan ooit.” Al bijna vijftig
jaar helpt zuster Margreet bejaarden en
eenzame mensen in Rome of zoals ze zelf
zegt: “Ik ben ze pastoraal en sociaal nabij.”
Dat doet ze nu alweer een tijd in Primavalle,
ver weg van de pracht en praal waar de
stad zo beroemd om is. “Op zondag hebben
we hier in een oude school de mis. Die gaat
van de Sant’Egidio-gemeenschap uit. Kent
u die? Zij bekommeren zich om mensen

die in deze stad buiten de boot vallen. Na
afloop van de viering wordt de kerkruimte
omgetoverd in een grote eetzaal voor zo’n
veertig à vijftig mensen. Allemaal eenzame
en arme bejaarden. Sommigen halen we op
in de verzorgingshuizen. Ze zitten dan echt
te genieten aan tafel bij ons. Maar ja, sinds
maart van het vorig jaar, gaat dit niet meer. “
Het coronavirus heeft ook zuster Margreet
flink in de wielen gereden. De lockdown,
die in Italië strenger was dan in Nederland,
vond ze niet gemakkelijk. “Maar ik heb me
nooit eenzaam gevoeld. Ik heb veel getelefoneerd en mooie vieringen meegemaakt

op televisie vanuit Assisi of San Giovanni
Rotondo, het heiligdom van pater Pio. “
Wat zuster Margreet verdrietig vindt, is
dat ze niet meer naar Villa Chiara kan, het
verzorgingshuis in de buurt waar ouderen
wonen die extra zorg nodig hebben. “Dit is
zo pijnlijk voor ons. De priester die er altijd
met ons kwam, een Nicaraguaan, zegt dat
ook hij er niet meer binnenkomt. We weten
niet precies hoe het daar gaat. Er moeten
al verschillende bewoners zijn overleden. Ik
bid veel voor de mensen daar.“ Ze wijst op
een Engels citaat dat aan haar muur hangt.
Een paar verzen uit het bijbelboek Micha.

Aangedaan spreekt ze de tekst woord voor
woord uit: ‘Je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, met tederheid lief te hebben en nederig de weg te
gaan van God.’ Dat is mijn leitmotiv.”
In 1970 is ze naar Rome gekomen. Op het
generalaat van de Medische Missiezusters
zochten ze een zuster die die goed Engels
kende. “Ik zou eerst naar Mexico gaan, maar
ik kreeg geen visum. Toen werd het Afrika,
maar dat ging ook niet door. Ik moest naar
een land waar het droog en warm was
omdat ik last heb van artrose. Uiteindelijk
werd het dus Rome.” Ze deed de lokale

boekhouding, alle boodschappen en regelde
de ontvangsten op het generalaat. Ook reed
ze op neer naar het vliegveld om gasten op
te halen.Veel moeite kostte het haar niet
om te wennen in de Eeuwige Stad. “Ik ben
snel ergens thuis.”
Ze werkte vier jaar op het generalaat toen
er in Rome een pastorale bijeenkomst werd
georganiseerd voor alle ordes en congregaties: paters, broeders, zusters en ook leken.
“Daar waren ook mensen van Sant’Egidio
bij aanwezig, net als een van onze medezusters. Tegelijkertijd hadden wij als Medische Missiezusters een groot kapittel, een

baanbrekend kapittel moet ik zeggen. Daar
werden dingen gezegd als: ‘Wij Medische
Missiezusters zijn overal in de wereld aanwezig, maar wat doen wij in de grote steden
van Europa? Wat doen we eigenlijk voor de
vrouwen en bejaarden die daar wonen?’ Die
vragen sloegen bij mij heel goed aan.“
Niet veel later leerde ze twee leden van
Sant’Egidio kennen. Die deden al iets voor
bejaarden in Rome vanuit de geest van het
Evangelie. Zuster Margreet: “Ze zijn komen
praten en dat klikte geweldig. In septem-
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ber 1977 zijn we samen aan de slag gegaan
voor de ouderen van de stad. Alles vanuit
het Evangelie en het het beeld van Christus
van ‘Hij ging weldoende rond. Hij was een
van hen en probeerde voor iedereen een
genezende aanwezigheid te zijn.’ Dat ‘een
van hen zijn’ was voor mij heel belangrijk.
Je bent bij de mensen die je nodig hebben met je handen en je hart. Ik heb altijd
geweten wat ik wilde in het leven en toen
was er mijn roeping. Die twee zijn in elkaar
gegroeid. In Rome werd het allemaal werke-

lijkheid voor mij.“
Zuster Margreet groeide op in Wijnandsrade, een klein kerkdorp in Zuid-Limburg. Als
jong meisje dacht ik al: ‘Ik trouw nooit en
ik wil ook geen juffrouw worden.’ Toen ze
twaalf jaar oud was leerde ze de Medische
Missiezusters kennen toen een van hen op
bezoek kwam in de parochie om een bijdrage te vragen voor de herbouw van Imstenrade dat in 1942 gebombardeerd was. “Ik
zat altijd op dezelfde plek in de bank, op de
hoek. Ik weet nog goed dat die zuster langs
kwam lopen met zo’n mooie blauwe sluier
om en dat het in een flits door mij heen
ging: ‘Als ik ooit religieus word, dan ga ik
bij de Medische Missiezusters.’ Ik krijg nog
koude rillingen als ik het vertel.Vervolgens
heb lange tijd geen Medische Missiezuster
meer gezien.”
Toen Margreet negen jaar later op een dag

een heuvel af fietste in de buurt van haar
ouderlijk huis, kwam haar een jonge vrouw
tegemoet die dezelfde heuvel op fietste. Ze
was klein en droeg een bril. Het was een
Medische Missiezuster. Ze hield de tegenligster staande en vroeg om het telefoonnummer van de Zusters. “Zou ik uw telefoonnummer mogen hebben?” Margreet belde
vervolgens naar de Zusters of ze een keer
langs mocht komen. Ze weet nog goed dat
toen ze uiteindelijk de poort van Imstenrade binnen fietste, ze een jong boompje zag
staan. “Dat deed me wat. Ik weet nog dat
ik aanbelde en nog voordat er open werd
gedaan, wist ik: hier ben ik thuis. Ik vertelde
aan de zuster die verantwoordelijk was
voor de postulanten dat het het religieuze
leven mij aansprak en dat ik er wilde zijn
voor de mensen. Dat leven is mij nog altijd
dierbaar.Vanaf het moment dat ik intrad heb
ik alles aangenomen en aanvaard.”

‘

Zuster Margreet mag dan voor het oog ver
weg in Rome wonen, ze voelt zich nog altijd
zeer betrokken bij het wel en wee van de
congregatie. “Ik heb nog veel telefonisch
contact met Nederland en ze staan hier
allemaal om me heen.” Ze wijst op de bid
prentjes van haar overleden medezusters
die naast de televisie staan. Toen de vraag
kwam: ‘Zuster Margreet, wordt het niet
eens tijd om terug naar Nederland te komen?’, heb ik verzocht hier te mogen blijven
en dat is mij toegestaan. De mensen hier
vragen ook mij: ‘Zuster Margreet, je moet
bij ons blijven.’ Ik zal ook hier begraven
worden op de grootste begraafplaats van
Rome, tussen de mensen waar ik altijd mee
geleefd en voor gezorgd heb. Hier hoor ik
thuis.”
 door Stijn Fens

Je wilt
natuurlijk koffie.
Neem er een
Italiaans gebakje
bij. Die heb ik
speciaal voor
de gelegenheid
gehaald.

Ethiopië

ghana

55. Huisbezoek
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54. Inge Janssen

56. Alles te voet

58. Wilhelmine van Hövell

60. Recreatie

57. Pia Mulder

59. Judith Vorachen

61. Consultatiebureau

interview

Je bent nooit
te oud om je
roeping
te volgen
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■ Zuster Marie Veldkamp
29-12-1929 Raalte
15-03-1952 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Huishoudster, verpleegster
Duitsland | Rangoon | Rome | Brazilië
Nu: Arnhem

Ze is een kleine dame met mooi,
wit krullend haar. Haar verschijning
verhult op een natuurlijke wijze de
91 jaren die op haar levenskalender
staan. Zr. Marie Veldkamp is vlot gekleed en haar blik is helder en krachtig. Haar dagen vult ze met lezen,
woordzoekers puzzelen en wandelen.
Ook al heeft corona haar de afgelopen
maanden binnenshuis gehouden, bewegen is voor haar belangrijk. Ze gaat
naar gymnastiek en doet trouw haar
oefeningen. Iedere dag wandelt ze in
de tuin of de parken in de buurt. Met
de bus gaat ze boodschappen doen
in de stad.Veel tijd over heeft ze dus
niet. Sinds 2004 woont ze in Arnhem.
Een prachtige stad. In 2017 is ze verhuisd naar woonzorgcentrum Insula
Dei. Geregeld gaat ze bij haar medebewoonster zr. Esther de Vlaming op
bezoek.

Waar haar hart lag
Haar hart lag in Birma, het huidige Myanmar. Tussen 1961 en 1965 stond ze aan het
hoofd van de keuken van een ziekenhuis
met 285 bedden in South Okkalapa.
‘We kookten voor de patiënten, zusters en
het personeel.Voor de mensen uit Birma en
India moesten we apart koken. Zo leerde
ik in korte tijd veel gerechten kennen. Alles
kwam daar: rijk en arm. Maar voor ons was
iedereen gelijk.
Wat was ik daar graag langer gebleven. De
mensen waren zo lief en hartelijk. Maar in
1962 pleegden de militairen een coupe en
na een aantal jaar werden we het land uitgezet. Dat was erg spannend!’
Haar hart lag ook, ja vooral ook, in Brazilië.
Ruim zestien jaar was ze verpleegkundige in
Curaçá, een toen nog klein gehucht in het
westen van Brazilië.

‘Ik bezocht de vrouwen in die arme streek
en trachtte al hun vragen te beantwoorden.
Eigenlijk was ik een soort van huisarts voor
de vrouwen. Ook hielp ik de vroedvrouw
bij bevallingen. Als zij er niet was, deed ik
het alleen. De vrouwen stelden me niet
alleen medische vragen. Zo stonden ze met
een bloemkool voor de deur. Ze hadden
alleen het blad van de groente gekookt en
kwamen mij vragen wat ze ermee moesten
doen. Toen heb ik een kookcursus gegeven.
Ik kende nog wel drie recepten met bloemkool. De mensen wisten weinig. De meesten
konden niet lezen of schrijven.’

tot haar veertigste wachten tot haar diepste
wens in vervulling ging.
Mijn wens komt ooit nog wel
‘Toen ik ingetreden was en geprofest vroeg
ik meteen of ik mocht studeren voor
verpleegkundige. Maar ik werd gevraagd
om naar de keuken te gaan. Ik zag dat de
keuken om mensen verlegen zat, dus ik heb
daarmee ingestemd. Ik dacht: mijn wens, dat
komt ooit nog wel. In de eerste jaren na
mijn intrede heb in de keuken gewerkt in
verschillende huizen in Nederland. Daarna
ging ik naar Mödrath in Duitsland.

terug naar Imstenrade.Vervolgens kreeg ik
een benoeming voor Rome. Daar heb ik
meegeholpen om het nieuwe Generalaat
schoon te maken en op te bouwen. Ik ben
daar vijfenhalf jaar geweest.
En toen eindelijk, mocht ik gaan studeren.
Ik heb eerst de schriftelijke mavo gedaan.
Op mijn veertigste mocht ik beginnen aan
de opleiding verpleegkunde en kraamzorg
in het O.L.Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.
Ik ging in de Bijlmermeer wonen in Amsterdam. Samen met de sectoroverste zr. Nicola
werkte ik mee in de communiteit. Na drieënhalf jaar haalde ik mijn diploma.’

Heimwee
Naar de tijd in Brazilië heeft Marie nog
steeds heimwee.Vooral omdat ze toen eindelijk haar roeping heeft kunnen volgen. Ze
had zich aangemeld bij de Medische Missiezusters omdat ze zo graag als verpleegster
naar de missie wilde. Marie moest echter

Onvergetelijke tijd
‘Op mijn 31ste kreeg ik een benoeming
voor Birma. Een onvergetelijke tijd was dat.
Ik voelde me er zo thuis! Ik deed er alles.
Onder mij vielen de keuken, de schoonmaak en de naaikamer. Toen ik vanwege de
politieke situatie helaas weg moest, ging ik

Een zaak om voor te gaan
Tijdens haar opleiding kwam er een aanvraag van bisschop Don José Rodrigues uit
Brazilië. Zijn bisdom lag in een achtergebleven gebied van waaruit veel bevolking wegtrok. De bisschop hoopte via kloosters en
congregaties faciliteiten te scheppen in het

gebied. Marie aarzelde geen moment en gaf
zich op. Om met Anna Dengel te spreken:
het was een zaak om voor te gaan! Dit was
haar kans, dit was haar roeping: als verpleegkundige naar de missie gaan. Eindelijk!
Zo ging Marie een heel ander leven tegemoet. Het gebied waar ze terecht kwam,
telde veertig kleine gehuchten. De mensen
woonden in lemen huizen en leefden van de
landbouw en fruitteelt.Vanwege de armoede trokken veel mannen naar de grote stad,
in de hoop op een beter bestaan.
Ze ging wonen in Curaçá bij een Amerikaanse pater en een Braziliaanse zuster.
Samen bezochten ze de mensen. De pater
deed de mis en beide zusters praatten
met de mensen over hun gezondheid en
welzijn. Marie sprak met de vrouwen en de
medezuster met de mannen. Zo konden ze
contact leggen met de bevolking.
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Na acht jaar bleef Marie alleen achter in het
gebied. Ze bezocht de mensen met haar
terreinwagen vanuit Curaçá. Ze beantwoordde zo goed mogelijk hun vragen
en gaf voorlichting over zwangerschap en
family planning.Verder gaf ze les aan een opleiding voor hulpverpleegkundige in Juazeiro.
Ze leerde injecties geven en hechtingen
aanleggen.
Droogte en overstroming
Het leven in Curaçá was sober en ruig.
Reizen met de auto kon soms gevaarlijk zijn.
Maar Marie kreeg vaak hulp van de mensen.
In de elf jaar dat ze er was, waren er veel
calamiteiten in het gebied.Veel indruk maakten een droogte die vijf jaar duurde en een
grote overstroming.
‘De droogte was een hele zware tijd.
Omdat alle oogsten mislukten, trokken veel
mannen naar San Paolo. De vrouwen en
kinderen bleven achter en deden het werk.
Het was verschrikkelijk. Wekelijks sprak de
bisschop de mensen toe door de radio om
ze te bemoedigen en voor te lichten over
de droogte.’
Ook de overstroming van de Rio São
Francisco bracht veel ellende. De grote
rivier was nog nooit overstroomd. Mensen
raakten geïsoleerd op kleine eilanden.
‘De regering bracht ons kleding en voedsel.
Het werd afgeleverd per helikopter dicht
bij ons huis. We gingen met ons team eerst
alles registeren en sorteren en brachten het
daarna rond bij de mensen.
Toen ik tien jaar in Curaçá was, kwam Zr.
Lidwina uit België bij mij wonen. Inmiddels
hadden zich in het gebied goed opgeleide

‘

Maar in
1962 pleegden
de militairen
een coupe en
na een aantal jaar
werden we het
land uitgezet. Dat
was erg spannend!

jonge priesters gevestigd die de bevolking
ook hielpen.
‘In onze streek kwamen er drie uit het Zuiden en een aantal uit het bisdom naast ons.
Met hen gingen we samenwerken. Als er
geen priester was, verzorgden we de zondagsdienst en ook de voorbereidingen rond
het Doopsel. Je moest daar alles aanpakken.’
Weer van vooraf aan
Na een jaar besloten Marie en Lidwina dat
de mensen in het gebied rond Curaçá zichzelf nu wel konden redden. Er was immers
veel meer hulp voor hen beschikbaar. Samen verlieten ze Curaçá om 500 kilometer
verderop opnieuw te beginnen in Araças.
‘Daar konden we weer van vooraf aan
beginnen. Mensen leren kennen, iets opbouwen. Gewoon zoals ik in Curaçá ook
had gedaan. Dit keer begonnen we met
catechisatie. Ik had heel graag weer als verpleegkundige willen werken in dat gebied.
Maar dat was niet mogelijk. Er was in Araças
helemaal niets.’
Na vier jaar wilde Zr. Lidwina echter weg.
Marie wilde niet alleen achterblijven. In
1992 is ze daarom definitief teruggekeerd
naar Nederland. Ze kwam weer terecht in
de Bijlmermeer.
‘Toen ik terugkwam, pakte ik samen met
zuster Nicola gewoon de draad weer op.
Ik ging meewerken bij de dagopvang voor
daklozen en was betrokken bij de oprichting van het Noviciaat in de Bijlmermeer. Ik
ben daar ook begonnen met voetreflexologie.Van 1998 tot 2004 ben ik in Duisburg
geweest bij de Bahnhof Mission. Ik ging bovendien naar het Blijf van mijn Lijf Huis en

kookte met de vrouwen. Daarna ben ik naar
Arnhem gekomen. Ik woon er nu alweer
zestien jaar. Drie jaar geleden werd ik ziek
en verhuisde ik naar Insula Dei.
Ik ben een gelukkig mens
Als ik terugkijk op mijn leven, dan weet ik
zeker dat ik steeds ben geleid door God. Ik
heb dit allemaal nooit kunnen doen zonder

het bewustzijn dat Hij altijd de arm om mij
heensloeg. Ik ben zo dankbaar dat ik dit
allemaal heb mogen doen. Dat ik helend
aanwezig heb mogen zijn in het hart van de
gewone wereld. Kortom: ik ben een gelukkig
mens.
 door Simone Snakenborg

interview

Idealisme
als drijfveer
Zuster Hedwig Oliver beschikt over
een innerlijk vertrouwen dat de
dingen goed komen. Ze put daarbij
inspiratie uit de kracht van vrouwen.
“Wat niet betekent dat het altijd zo
gaat als je wilt.”
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“In deze coronatijd gaan mijn gedachten
vaak uit naar de oorlog; met name 194445 heb ik intens meegemaakt. In dat jaar
startte ik met de Mulo, maar al na drie
maanden werd de school gesloten omdat er
in de hongerwinter geen kolen meer waren.
Een paar maanden voor het einde van de
oorlog werd de school en de levensmiddelenzaak van mijn vader gebombardeerd. Het
heeft allemaal veel indruk op me gemaakt.
Maar na de bevrijding - ik was toen 13 ging de wereld voor me open. Op een dag
zag ik een grote poster ergens bij ons in de
straat. Er stond een vrouw op met een baby
en de tekst: Honger in India. ‘Oh’, dacht ik.
‘Niet alleen hier is honger, maar elders in de
wereld ook!’

■ Zuster Hedwig Oliver
17-03-1932 te Voorburg
14-03-1953 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Huishoudkundige, verpleegkundige,
vroedvrouw
Makassar | Kalimantan | Jakarta
Nu: Utrecht

In de jaren die volgden had ik niet veel gelegenheid om me in te zetten voor de noden
van de wereld, al was dat wat ik wilde. De
Medische Missiezusters boden die mogelijkheid wel. Ik nam contact met hen op en het
klikte. Op mijn 21e waagde ik de sprong en
sloot me bij hen aan. Ik kreeg veel kansen
om me beroepsmatig te ontwikkelen en
volgde de opleidingen tot verpleegkundige
en vroedvrouw en ook nog een tropenopleiding. Nadat ik een aantal jaar aan het
thuisfront - in Imstenrade - had gewerkt,
werd mij in 1969 gevraagd waar ik naartoe
wilde. ‘Indonesië’, zei ik.

De Javazee over
Na twee jaar ervaring op de verloskamers
in Makassar en Pare Pare (Sulawesi) hoorde
ik dat er vrijwilligers werden gezocht om
een medische post op Kalimantan te beginnen. Het was de uitdaging waar ik op had
gehoopt: public health, werk aan de basis. En
dus stak ik samen met zuster Lidwien, een
Javaanse hulp en een paar kisten vol spullen
in een bootje de Javazee over. Zeeziek dat
we werden! Daarna volgde nog een heel
stuk over een rivier het oerwoud in. Al met
al waren we een paar dagen onderweg. Bij
aankomst wezen een paters ons een houten
huisje: ons thuis in een gebied zo groot als
Nederland, waar verder helemaal niets was.
En toen zijn we maar gewoon begonnen.
Heel simpel, door kennis te gaan maken
met de lokale bevolking, de Dajahs. We
spraken de taal en hebben met name veel
energie gestoken in goede relaties met de
dukuns: vrouwen die hielpen bij bevallingen.
Het waren ‘vroedvrouwen’ die het vak van
hun moeder hadden geleerd en de kennis
doorgaven aan hun dochters. Ondertussen
stierven er door slechte hygiëne veel vrouwen in het kraambed. We moesten hoe dan
ook hun vertrouwen zien te winnen.
Schijf van Vijf
Na verloop van tijd wist de bevolking ons
te vinden.Van heinde en verre kwamen ze:
nooit alleen, maar met de hele familie. We
verdeelden de taken: een van ons deed de
polikliniek en een ging tussen de vrouwen
zitten en gaf basis gezondheidsvoorlichting,
bijvoorbeeld over voeding. Die polikliniek
klinkt als heel wat, maar was gewoon een

‘

	In deze coronatijd gaan
mijn gedachten vaak uit naar
de oorlog; met name 1944-45
heb ik intens meegemaakt.

kon doen, was het kind naar buiten halen. Ik
vond het vreselijk en was zo bang dat ik het
vertrouwen van de dorpelingen voorgoed
had verloren.
Het tegendeel bleek echter waar: van alle
kanten kwamen mensen me bedanken voor
het feit dat ik er was. Uiteindelijk hebben
de inwoners zelfs aangeboden om een
huis voor ons te bouwen zodat we bij hen
konden komen wonen. Dat aanbod heb ik
vriendelijk afgewezen, maar stelde we wel
enorm gerust: het vertrouwen was er nog
steeds.
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van de kamers in ons houten huisje.
We zagen veel ondervoede kinderen, terwijl
de Dajahs geen tekort aan voedsel hadden.
Een te eenzijdig dieet bleek het probleem.
En dus leerden we ze de Schijf van Vijf en
hoe ze een voedzame maaltijd konden bereiden. Dat heeft veel verschil gemaakt.

Na een paar jaar pionieren stond er toch
een heuse kliniek, gebouwd met hulp van
de paters. Ook met de dukuns is het goed
gekomen. Elke paar weken kwamen ze bij
de ons langs en kregen dan voorlichting
over hygiëne bij een bevalling: dat ze van
tevoren hun handen goed moesten wassen,
iets schoons onder de moeder moesten

leggen. Heel basaal allemaal. Als ze ons
voorlichtingsprogramma helemaal hadden
doorlopen, kregen ze een officiële Unicef
Dukuns Kit: een metalen doos met daarin
een plastic zeiltje, schaar, klemmetje en
nierbekken. We maakten van de uitreiking
altijd een plechtig moment. Overigens drukten we ze ook op het hart dat wanneer de
bevalling problematisch was, ze ons er altijd
bij moesten roepen.
Een brief
Ik heb hier nog een brief die ik destijds aan
een collega-zuster schreef. Ze gaf ‘m me onlangs bij een Kalimantan-reünietje terug. In
de brief schrijf ik over die keer dat ik achterop een brommer richting een moeizame
bevalling reed, naar een kampong ver weg.
Halverwege begaf de Kaptein Mobylette het
en ging ik lopend verder. Door de stromende regen. Toen de zon onderging was ik
er nog lang niet en overnachtte daarom bij
mensen op de route.
Bij het krieken van de dag ben ik naar de
bewuste kampong gelopen. Daar stond de
helft van de bevolking me op te wachten, in
het volste vertrouwen dat ik iets kon betekenen. Maar helaas: het kind was al dood en
de moeder stervende. Het enige dat ik nog

Eenzaamheid
Ik ben 11 jaar op Kalimantan gebleven:
mijn mooiste tijd. Niet alleen omdat ik er
van betekenis kon zijn, maar ook omdat er
zo’n aanspraak op onze creativiteit werd
gedaan en we dicht bij de mensen stonden.
Tegelijkertijd was het er ook eenzaam. We
maakten veel mee, zonder onze verhalen
kwijt te kunnen. We hadden geen telefoon,
brieven waren eindeloos onderweg en we
kregen zelden bezoek. Dat ging ons op
zeker moment parten spelen.

De politieke situatie gaf uiteindelijk de
doorslag: begin jaren 80 werd onze werkvergunning niet verlengd. Als ik wilde blijven
moest ik Indonesisch staatsburger worden
en daar voelde ik niet voor. Maar er was
ook een positieve reden om te vertrekken: Indonesische zusters hadden al eens
aangegeven dat ze klaar waren om het
project over te nemen. Daarmee werden
wij overbodig, wat ook ons doel was. We
hebben de kliniek toen met een gerust hart
overgedragen. Het was mooi geweest.
Vrouwenhandel
In 1983 wachtte me een nieuwe uitdaging,
in Jakarta. Ik ging uithelpen in ons districts-

huis en kreeg daarnaast de gelegenheid om
enkele dagen in de week mijn ervaring te
delen met leerling-verpleegsters: we boden
public health rondom het Atmajaya-ziekenhuis. Daar heb ik armoede gezien zoals
ik die uit Kalimantan niet kende: mensen
woonden er op vuilnishopen. Mensonterend.
Ook viel me op dat er voor een kantoor bij
ons in de buurt ’s-morgens altijd hele rijen
vrouwen stonden. Wat doen die daar toch?
Ze bleken op zoek naar werk in SaoudiArabië. Daar was toen al van bekend dat
de kans groot was dat ze in de prostitutie
terecht kwamen. Het shockeerde me.
Jaren later, toen ik definitief terug in Nederland was, bleek ook daar vrouwenhandel
welig te tieren. Ik heb toen samen met
anderen de Werkgroep Religieuzen tegen
Vrouwenhandel opgericht. We maakten

voorlichtingsfolders die we in twintig talen
lieten drukken en stuurden die naar onze
contacten over de hele wereld. De strekking was: kom alstublieft niet naar Nederland, want het is hier geen paradijs. En als je
komt, geef dan nóóit je paspoort af.
Inmiddels ben ik 88 en woon alweer lange
tijd in Utrecht. Naar tevredenheid. Ondanks enkele gezondheidsprobleempjes
ben ik dankbaar dat ik, met ondersteuning
van onze toegewijde zorgmedewerkers,
nog zelfstandig kan wonen in de buurt van
medezusters.
Ik heb me altijd sterk verbonden gevoeld
met de wereld en met onze planeet. Ondanks mijn leeftijd doe ik dàt nog steeds.
		”
 door Els Huver
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■ Zuster Martina Vijverberg
17-04-1928 ’s-Gravenzande
12-09-1951 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Naaiopleiding, boekhouden, huishoudkundige
Imstenrade | Zaïre
Nu: De Bilt
Martina Vijverberg werkte onder
meer als manager-inkoper van vijf
winkels in Congo. Ze maakte deel uit
van een project dat het dorp Bwamanda een economische groeispurt
laat maken. ,,We hebben een groot
verschil gemaakt.”
Zuster Martina Vijverberg (92) zit ontspannen in een makkelijke stoel in haar appartementje in het Fraterhuis in De Bilt. Tot dicht
bij haar raam komt het groen, in het door
planten en bomen omzoomde huis. Op haar
bloes hangt een gouden kruisje, gekregen

van de ouders bij het intreden. De zuster
hoeft niet lang te denken. Wonen en werken
in het dorp Bwamanda, in het noordoosten
van Congo, beschouwt ze als de waardevolste periode in haar leven.
Martina vertelt vlotjes en enthousiast over
het dorp. Soms lijkt het alsof ze zichzelf
weer ziet zitten in de foyer, een kamer
waarin ze naailes geeft, kinderverzorging
en les in hygiëne. Alsof ze opnieuw in een
vrachtwagen op weg is naar de 200 kilometer verderop gelegen haven om inkopen
te doen voor vijf kruidenierszaken. ,,Ja,”
concludeert zuster Martina, ,,je kan echt

gelukkig zijn, daar in Congo, samen met alle
mensen in het dorp.”
Fair trade
Zuster Martina maakt van 1974 tot 1996
deel uit van CDI Bwamanda, Centre de
Développement Intégral Bwamanda. Het
is een ambitieus project. Het beperkt zich
niet tot onderwijs en gezondheidszorg. CDI
Bwamanda wil welzijn en welvaart in de
achtergestelde streek brengen. De andere
activiteiten bestaan uit het opkopen, verwerken en commercialiseren van landbouwproducten. De infrastructuur krijgt ook

aandacht met het onderhoud en aanleg van
bruggen en wegen. De watervoorziening
neemt het project ook onder handen. Begin
deze eeuw profiteren een miljoen Congolezen van de fair trade.
De Vlaamse Kapucijn Leonard Van Baelen en
de arts Jan Van Mullem starten het project
in 1969. Ontwikkeling heeft alleen kans op
slagen als ze zich richt op de hele bevolking,
vinden ze. De econometrist en theologg
Van Baelen vindt koopmansgeest en eerlijke
handel belangrijk. Het plan slaat aan. Bwamanda gaat onder de leiding van de twee
Belgen met sprongen vooruit. ,,We hebben

met zijn allen een groot verschil gemaakt,”
concludeert zuster Martina trots. Het
project raakt tot ver over de landsgrenzen
bekend. Unesco lauwert het. Time Magazine
roept de Kapucijn in 2003 uit tot een van
de Europese Helden.
Salarissen
MMZ sluit zich aan met twee verpleegsters,
een laborante en de dan 46-jarige huishoudkundige Martina. Later volgt een MMZvroedvrouw. In totaal werken misschien wel
20 buitenlanders bij het project, onder wie
twee artsen met hun gezinnen en vrijwil-

ligers, herinnert zich de zuster. CDI betaalt
de salarissen.
Het dorp borrelt en gist van de activiteiten.
De tijd is voorbij dat de regio alleen beschikt over een polikliniek onder leiding van
enkele Belgische zusters. Een arts is er niet
tot aan de start van het project. De zusters
houden jarenlang het ziekenhuis schoon, in
afwachting van de komst van een dokter. De
tijd is ook voorbij dat vier van de vijf kinderen niet ouder dan vijf jaar wordt.
Zeep
Tot aan het project vindt in Bwamanda al-
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leen katoenverbouw plaats. Zuster Martina somt een aantal van de economische
activiteiten op die er op poten is gezet:
een kippenfokkerij, verbouw van soja en
verwerking in een fabriek en verbouw van
koffie.Van de koffievliesjes maken de vrouwen zeep.
Het project koopt alles op. Aan landen
in de Europese Unie en in de hoofdstad
Kinshasa verkoopt CDI Bwamanda de
producten. Kinderen gaan naar de opvang,
de papschool, als hun moeders op het land
werken.
Boeren krijgen geleerd dat ze meer moeten
produceren dan voor eigen gebruik. Er
zijn lessen in hoe om te gaan met geld, dat
dankzij CDI Bwamanda voor het eerst in
de gemeenschap gebruikt wordt. Hoe een
weegschaal werkt, krijgen de dorpelingen ook uitgelegd, met een goede reden.
,,Opkopers betaalden veel te weinig voor
de koffie.”
Met het geld dat de vrouwen verdienen,
schaffen ze naaimachines aan. De bediening
is met de hand. Elektriciteit is er niet. ,,We
naaiden veel voor het ziekenhuis, zoals
overalls.”
Gratis
Zuster Martina laat al in het klooster in
Heerlen zien dat ze handig is. Daar repareert ze tweewielers in de fietsenmakerij
van het klooster. In Bwamanda onderhoudt
en repareert ze de naaimachines. Wie zijn
machine schoonhoudt, kan rekenen op een
gratis onderhoudsbeurt. Op verlof in Nederland slaat zuster Martina onderdelen in.
De toegenomen welvaart zet de komst van
winkels in gang. ,,Op een dag werd besloten dat die er moesten komen.” De zuster
krijgt er de taak van manager bij. Onder het

toeziend oog van Martina doet een plaatselijke kracht de administratie. De zuster zet
niet alleen de winkels op, ze werft en leidt
personeel op. De inkoop van de winkels
verzorgt ze ook. Stoffen, emmers, pannen,
manchetes, fietsen, naaimachines, harken en
ander tuinmateriaal schaft ze aan.
Regelmatig rijdt de manager als inkoper
met een vrachtwagen (met chauffeur) naar
de haven om op daar op boten voorraden in te slaan. Zuster Martina schaft zelf
dertig kippen en wat konijnen aan bij het
project. Ze is de motor achter de moestuin
waarin ze met name sla, andijvie, boontjes,
wortelen en witlof teelt. ,,Dat was nog een
heel experiment om daar deze groenten te
kweken.” en

Nuttig
De zuster voelt zich nuttig en nodig in
Bwamanda. Meer dan eens klinkt het: ,,Oh,
dat kan Martina wel doen.” Zo komt ze aan
al haar 'bijbaantjes'. Om bij haar winkels te
komen rijdt de zuster met een auto mee
die medische dispensaires van voorraden
voorziet. Niet alles loopt van een leien
dakje. Tegenslagen zijn er ook, zo loopt de
verbouw en verkoop van de koffie niet als
gedacht. Improviseren hoort bij het dagelijks bestaan, aldus de zuster.
In 1996 trekt MMZ zich uit het dorp terug.
Het kader kan ter plekke worden ingevuld,
zoals eerder als einddoel is gesteld. Daarna
reist zuster Martina nog zo'n negen jaar
door Afrika als overste. Ze bezoekt in haar
eentje landen als Malawi, Kenia, Ghana en
Ethiopië. Dat gereis vindt ze niet altijd prettig. Af en toe is het zelfs slopend. Al met al
kan de tuindersdochter uit 's Gravenzande
terugkijken op een mooie carrière. Toch?
Zuster Martina denkt niet op die manier
over haar verblijf in Afrika. Maar ze denkt
wèl vaak aan haar opleiding, beter gezegd
aan het gemis van een diploma van de
middelbare school. De schuld legt ze bij de
Tweede Wereldoorlog. Die slaat een niet te
repareren gat, vindt ze. Tot op de dag van
vandaag. ,,Dat gemis aan opleiding heb ik
altijd erg gevonden. In discussies, merkte en
voelde ik, dat ik een mankement heb.”
Omdat pa Vijverberg het te gevaarlijk vindt
voor zijn dan twaalfjarige dochter om in
Den Haag of Delft naar de middelbare
school te gaan, blijft ze thuis. Martina doet
het huishouden en vervult een moederrol
voor haar acht jaar jongere tweelingbroers.
Bier
Op haar 23e treedt Martina in bij MMZ.

‘

Ja, je kan echt
gelukkig zijn, daar
in Congo, samen
met alle mensen
in het dorp.
Ze maakt kennis met de congregatie door
informatie op een kalender die thuis aan
de muur hangt. Haar broer die Dominicaan
is, vertelt enthousiast over zijn bezoek aan
de, in zijn ogen, moderne congregatie. ,,We
kregen zelfs bier, roept hij uit,” herinnert
zich zuster Martina.
Met twee heerooms en twee tantes en een
broer in het klooster is Martina's familie
goed vertegenwoordigd in de religieuze
wereld. Dat de op één na oudste van negen
kinderen die kant op wil, wekt dan ook bij
niemand verbazing. De tantes willen dat hun
nichtje voor hun congregatie kiest. Daar
voelt Martina niets voor. Ze hoort hoe een
van de twee op een dag de wind van voren
krijgt van Moeder Overste. Tante is in haar
ogen na een uitstapje te laat naar het klooster gebracht door Martina en haar vader.
,,Ze werd gewoon afgesnauwd.”
Het klooster lonkt omdat Martina niet goed
weet wat ze anders moet. ,,Wat moest ik?
Ik had niets gestudeerd en had geen zin
om moeder te worden.” Een toekomst als
verpleegster ziet ze wel zitten. Bij MMZ
maakt ze een kans daarop, denkt ze. ,,Ik was
benieuwd of dat kon of niet.”
Werken in de gezondheidszorg zit er niet
in voor Martina. Er wordt anders over haar
beslist. De jonge vrouw komt in de keuken
terecht. Als ze al de moed heeft opgegeven,
krijgt ze te horen dat ze tóch verpleegster
kan worden. ,,Maar ik voorvoelde dingen,
net als mijn pa.Verpleegster worden was te
mooi voor mij. Het ging niet door.”
Gehoorzaamheid
Martina's loopbaan ligt lange tijd in het
klooster. Ze wordt onder meer benoemd
tot assistente van de novicenmeesteres.
Het is geen gelukkige combinatie. De zuster
draait er niet omheen. De twee liggen elkaar niet. Ze gooit het bijltje er niet bij neer.
,,Ik had tenslotte gehoorzaamheid beloofd.
Dus...Vooruit dan maar.”

Martina is stukken minder streng en strikt
dan haar bazin. De novicen die garen of
knopen nodig hebben weten haar altijd te
vinden. En het toezicht op de zaterdagse
schoonmaakklussen, zoals de trappen en
de toiletten, doet ze op een vriendelijke
manier. Dus de twee novicen die van het
kuisen van het gebouw een toneelstukje
maken tussen een mevrouw en een dienstmeid kunnen hun gang gaan. Ze praten en
kwebbelen heel wat af. ,,Ik zei er niks van.
Het is beter om er iets gezelligs van te
maken.”
De jonge zuster krijgt de kans om zich te
ontwikkelen. Als ze de zorg heeft voor een
ziekelijke rector volgt ze in de avonduren
een tweejarige landbouwcursus. Een cursus
boekhouden en opleiding tot huishoudkundige komen daarna, inclusief een stage in
het ziekenhuis van Maastricht. Maar haar
droombaan blijft onbereikbaar.
Rijker
Terug naar Bwamanda. Zuster Martina kan
er met iedereen goed opschieten. ,,Ik heb
altijd een goede band gehad met Afrikanen.
Als ze niet goed betaald werden door hun
patron kwamen ze me dat vertellen.” Echt
hechten aan iemand, daar begon de zuster
niet aan. Een bewuste keuze. ,,De plaatselijke bevolking verwacht dan een heleboel
van je. Dat je een radio, of iets anders, voor
ze meebrengt als je op verlof bent geweest.
Je bent altijd rijker dan zij.”
In Afrika is ze op haar hoede. De kans
op een diefstal is aanwezig, weet zuster
Martina. ,,Tja ze hebben echt heel weinig.”
Meer wil ze er niet over kwijt. Zij moeten
hun land opbouwen en hun kinderen naar
school sturen
Veel liever praat zuster Martina over een

jongen uit het dorp. Ze is trots op hem.
Kortgeleden benoemt Rome hem tot aartsbisschop van Kinshasa benoemd; Fridolin
Ambongo. Net als zijn voorganger verwoordt hij onomwonden zijn kritiek op de
huidige corrupte regering.
Collecte
Voor wie nog twijfelt: ook al is zuster Martina al een kwarteeuw weg uit Bwamanda,
het dorp is haar dorp gebleven. De post
brengt regelmatig nieuwsbrieven over de
Congodorpen, zoals het project nu heet. De
nieuwsbrieven spit ze helemaal door. Daar
blijft het niet bij. Trots vertelt Martina dat
ze 1500 euro kan overmaken na een door
haar onlangs georganiseerde collecte in het
Fraterhuis.
De zuster wijst op de tuin waar ze vanuit de woonkamer op uitkijkt. ,,Kijk, daar
werkte ik met een frater in het bloemenhoekje.” Een val maakt een einde aan de
hobby. Zuster Martina herstelt al meer dan
een jaar. In haar woning loopt ze met een
rollator. 's Avonds woont ze de mis bij in
een rolstoel.
Tevreden
Maar zuster Martina kan het niet laten om
met planten en bloemen in de weer te
zijn. Sinds haar ongeluk ontfermt ze zich
over uitgebloeide orchideeën van medebewoners. Op een vensterbank heeft ze
een ziekenboeg ingericht. ,,Die orchideeën,
die breng ik weer tot bloei.” De zuster is
tevreden. De fraters zijn goed voor haar,
zegt ze. En ze herhaalt het nog een keer. ,,In
Bwamanda hebben we met zijn allen een
groot verschil gemaakt.”
 door XXX
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■ Zuster Jeanne Kemmeren
30-05-1931 te Raamsdonk
11-09-1952 Ingetreden Imstenrade Heerlen
Maatschappelijk werkster
Amman | Malawi
bestuurswerk Society, missieprokuur
Nu: Arnhem
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samen is een
sleutelwoord

interview

Jeanne Kemmeren wilde naar de
missie. Dat verlangen werd pas tien
jaar na haar intreden werkelijkheid:
in 1962 vertrok Jeanne naar Jordanië,
waar zij ging werken in het Muasher
Hospital in Amman. Ze genoot van
het leven in de Arabische cultuur en
van het internationale karakter van
haar communiteit.Toen de congregatie haar weer nodig had in Nederland,
vond zij haar missie hier. Als maatschappelijk werkster in Cuijk ondersteunde zij onder meer de eerste
generatie van gastarbeiders en hun
gezinnen. Daarnaast zette zij zich
meer dan 30 jaar in voor het MMZhuis in Mook. “Ik bracht niks alleen tot
stand”, zegt Jeanne, “Samen leven en
werken stond altijd centraal, ver weg
en hier in Nederland. Dat blijft zo tot
het eind.”
Standplaats Imstenrade
Als eenjarige peuter emigreert Jeanne met
haar ouders vanuit Noord-Brabant naar de
pas drooggelegde Wieringermeer polder
in Noord-Holland. Het gezin vertrekt met
zes kinderen en een zevende op komst.
Ook grootmoeder gaat mee. In de polder
moet letterlijk alles opgebouwd en ontwikkeld worden. “Als er niks is en jij wel, dan
moet jij proberen er iets van te maken”,
zegt Jeanne. Er ontstaat een bloeiende
gemeenschap en ruim tien jaar later is de

‘

	Als er niks is
en jij wel,
dan moet jij
proberen er
iets van te
maken.
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klap enorm als de Duitse bezetter in 1945
de dijken doorsteekt. Het water komt met
grote kracht en de mensen raken alles
kwijt.Voor de tweede keer begint het gezin
Kemmeren opnieuw. Jeanne is veertien jaar.
Haar kansen op voortgezet onderwijs in
de polder zijn verkeken; zij moet het doen
met enkel basisschool. Tegen alles in, want
religieuzen laten zich niet zien in de polder,
droomt Jeanne van missie en mensen
helpen. Haar eerste ‘wereldreis’ maakt zij
vanuit de Wieringermeer naar Imstenrade.
Jeanne komt zonder voorkennis en zonder medische opleiding. Toenmalig overste
Eleonore Lippits ziet echter geen probleem.
Helpende handen zijn altijd nodig en Jeanne
kan via de congregatie aanvullende scholing volgen. In 1952 treedt Jeanne in en
bijna tien jaar werkt ze in de huishoudelijke
dienst op Imstenrade. Zij is op haar gemak
in haar werk. “Medezusters kwamen me tot
in de badkamer achterna met vragen”, lacht
Jeanne. “Ik nam het zoals het kwam en studeerde in de avonduren. Een buitenlandse
benoeming hield me ondertussen wel bezig.
Daar was ik immers voor gekomen.”
De blik naar buiten
In 1962 is Jeanne in Duitsland; ze helpt bij
het op poten zetten van een nieuw MMZhuis. Jeanne is bezig met het testen van de
wasmachine als een medezuster haar komt
halen: je krijgt een missiebenoeming! Binnen
tien dagen is Jeanne in Jordanië, de eerste
en ook de laatste Arabische post die de
congregatie gekend heeft. In Amman komt

zij in een grote en internationale communiteit van veertien zusters die werken in het
Muasher Hospital. Jeanne wordt er hoofd
van de technische en huishoudelijke dienst;
haar rijke ervaring in het runnen van een
grote huishouding komt prima van pas. “Ik
heb er graag gewerkt”, zegt Jeanne, “maar
toen we bijna tien jaar later het werk in
Amman stopten, stond ik daar helemaal
achter.Veel patiënten in het ziekenhuis
waren redelijk welvarend. Zij hadden onze
support niet per se nodig.Vanwege de
Zesdaagse oorlog die we daar meemaakten,
kwamen er veel Palestijnse vluchtelingen
in Amman. In het ziekenhuis hadden we
een aantal van hen als medewerkers.Voor
deze mensen deden we wat we konden en
we kwamen ook wel bij die families thuis.
Nu terugkijkend verbaas ik me toch over
onze aanpak: ja, we waren goed in pionieren en kregen dingen voor elkaar. Maar we
werkten niet uitgesproken voor de armen.
Dat vond ik lastig; ik had een ander beeld bij
missionair werk. Ook deden we de dingen
vooral op onze eigen manier, als jonge Westerse vrouwen. Nu zouden we veel meer
lokaal de samenwerking opzoeken. Maar
dat is achteraf.Voor mij persoonlijk was het
toch een bijzondere tijd; ik genoot van de
internationale mix van medezusters en onze
uitjes naar Jeruzalem. Ook mijn belangstelling voor de Arabische cultuur en de Islam
nam ik mee in mijn verdere leven.”
Er zijn voor de mensen
Terug in Nederland, in 1972, hoopt Jeanne

op een nieuwe buitenlandse benoeming.
Maar opnieuw wordt Imstenrade haar
standplaats; haar ervaring in huishouding
en bedrijfsvoering zijn kostbaar. “Bovendien
waren er zusters die nog niet ‘uit’ waren
geweest”, vertelt Jeanne. “De toenmalige
overste gunde iedereen een buitenlandervaring. Dat vond ik een reële afweging.”
Uiteindelijk wordt Imstenrade verkocht en
opent de congregatie een kleiner huis in
Mook. Jeanne helpt bij het realiseren van
een nieuwe stabiele thuishaven. Haar takenpakket is intensief, ook omdat zij de taak
van missieprocure oppakt. Jarenlang regelt
zij op afstand tal van praktische zaken voor
de zusters in het buitenland.
Maar voor Jeanne blijft het niet bij Mook
alleen. Tussen de bedrijven door doet zij
een opleiding maatschappelijk werk en in
1980 start zij als maatschappelijk werkster
in Cuijk, aan de overkant van de Maas. In
Cuijk werken veel buitenlandse arbeiders
in de vleesindustrie. Jeanne voelt zich
direct verbonden met deze mannen en hun
gezinnen. “Ik sprak met ze met handen en
voeten”, vertelt Jeanne, “en ik stimuleerde
ze om naar Nederlandse taalles te gaan. En
ik vroeg hen om ook hun vrouwen op les
te sturen! Vanuit ons team maatschappelijk
werk fungeerde ik als aandachtsfunctionaris
allochtonen en ik bleef benadrukken dat
de families uit een andere cultuur kwamen.
Vaak deed ik huisbezoeken na 18.00 uur, als
de mannen ook thuis waren. ‘Die man kan
toch wel een keer vroeger naar huis komen?’ zeiden collega’s dan. Maar dat durfden

die mannen helemaal niet. Die konden bij de
baas niet aankomen met ‘de maatschappelijk
werkster komt’. Dat was ondenkbaar.”
Meer dan 20 jaar blijft Jeanne actief in
het maatschappelijk werk, met heel veel
plezier. “Ik deed in Cuijk wat wij ook in het
buitenland deden”, zegt Jeanne, “samenwerken met de mensen zodat ze meer mogelijkheden kregen. Het waren drukke jaren.
Thuis in Mook had ik immers ook mede de
coördinatie van het huis, met de komende
en gaande verlofzusters, zusters die definitief naar Nederland terugkeerden en alles
wat daarvoor geregeld moest worden.Voor
mij liep het een over in het ander. Soms zei
ik tegen mezelf: misschien moet je iets meer
tijd voor jezelf nemen. Maar dan was het er
zijn voor de mensen toch weer belangrijker. Dat moet je dan ook voor lief nemen.
Gelukkig ben ik altijd in goede gezondheid
gebleven.”
Mee in de ontwikkeling
In 1996 krijgt Jeanne in Cuijk een gemeentelijke onderscheiding voor haar inzet voor
de allochtone inwoners. “Echt prachtig”,
vertelt Jeanne, “zeker als je bedenkt dat
we het de gemeente niet altijd makkelijk
maakten. Er was al een centrum voor de
buitenlandse mannen.Vanuit ons team maatschappelijk werk vochten we samen met de
vrouwen zelf voor een apart vrouwencentrum. We wisten immers dat die vrouwen
niet naar een gezamenlijk centrum zouden
komen! Ook ik ging vaak in debat met de
gemeente. Het vrouwencentrum kwam er

en de vrouwen maakten het tot een bloeiende gemeenschap. De eerste periode kwamen ze voor gezelligheid; later ook voor
cursussen en informatie vanuit de gemeente
en andere instanties. Het centrum kreeg
al vrij snel een voorzitster van allochtone
afkomst. Ik kreeg weliswaar die gemeentelijke onderscheiding, maar eigenlijk was het
een kroon op ons aller werk. We probeerden altijd om mensen mee te nemen in een
ontwikkeling.”
Natuurlijke loop van het leven
Inmiddels is Jeanne 89 jaar. Zij kijkt terug op
een actief leven met een missie naar buiten,
in het maatschappelijk werk en ook in de
congregatie zelf. “Mook als gastvrije plek
voor de medezusters”, aldus Jeanne, “het
was allemaal onderdeel van het dagelijks
leven. De keuze voor onze Society heb ik
gemaakt toen ik 20 was. En ja, als je kiest,
dan heeft de Society ook recht. Niet om al-

les te nemen van wie je bent, maar wel om
aanspraak te maken op wat je kunt. Je keuze
schept verplichtingen. Dat heb ik wel serieus genomen. De zusters vertrouwden erop
dat we in Mook de thuisbasis verzorgden.
Het uitdoven van Mook zagen we allemaal
aankomen. Ik beleefde dat als de natuurlijke
loop van het leven, niet per se een groot
moment. We gingen van een communiteit
naar particulier wonen. Sindsdien is mijn
leven stiller en ook wel eenzamer. Alleen
voor jezelf zorgen, geeft minder voldoening.
Maar ook nu neem ik het leven zoals het
komt. En af en toe denk ik weer aan de
uitspraak van mijn ouders: Als er niks is en
jij bent er wel, maak er dan iets van. Ons
werk overzee was belangrijk en het werk in
Nederland ook. Het was altijd samen leven
en werken. Dat is mijn leidraad tot op de
dag vandaag.”
 door Ilse van Dongen
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interview

Voor het
welzijn
van vrouwen
Stella Pelzer werkt twintig jaar als
apothekersassistente en verpleegster in Malawi. Een gelukkige periode.
Tegelijkertijd een tijdperk dat haar
verwart en afstand laat nemen van
haar missiewerk en van de Kerk.
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■ zuster Stella Pelzer
1-12-1933 te Heerlen
18-09-1960 Ingetreden te Imstenrade
Heerlen
Apothekersassistente, verpleegkundige
Malawi, werk voor maatschappelijke
organisaties in Nederland:
Missie en Jongeren, CMBR.
Nu: Boxtel

Stella Pelzer is twaalf jaar als ze op bezoek
gaat bij een vriendinnetje aan de Caumerbeeklaan in Heerlen. In het buurhuis
woont sinds kort een nieuwe congregatie,
Medische Missie Zusters. De twee vriendinnen horen door de muren heen de zusters
bidden en zingen. Het klinkt prachtig, vindt
Stella. Het meisje ziet de zusters daarna
door het stadscentrum fietsen. Het zijn
moderne vrouwen die zelfs in een auto
rijden. En hun habijten: heerlijk, fris lichtgrijs
met een blauwe sluier. Wat een verschil met
andere nonnen. Stella’s interesse is gewekt.
Zo’n 75 jaar later blikt ze terug op haar
leven onder de vleugels van MMZ.
Af en toe gebruikt ze een Engelse term,
waarvan ‘lo and behold’ voor ‘kijk’ de meest
opvallende is. ,,MMZ is een goede club. Fijne
mensen met mooie idealen,” concludeert
de 87-jarige tevreden. Sinds kort woont de
zuster in Boxtel. Daarvoor is de Begijnhof
in Amsterdam haar thuis. Een onfortuinlijke
val brengt haar naar zorgcentrum Wereldhuis. Stella vindt het er fijn, net een hotel.
Ze leest veel. Wandelt en praat veel. Met
zusters uit andere congregaties van wie een
enkeling ook in Malawi is geweest.
Angstig
Dat Stella pas intreedt als ze 26 jaar is,
komt omdat ze een periode ab-so-luut niets
te maken wil hebben met zusters. ,,Vreselijke mensen,” vindt ze in die tijd. Een hard
oordeel. Een gevolg van haar ervaringen
met de nonnen van de kostschool waar ze
als jong kind een paar jaar naartoe gaat.

Stella komt er terecht nadat vader Jos
Pelzer, voorzitter van de Mijnwerkersbond,
door de Duitsers wordt meegenomen.
Moeder Pelzer blijft achter met zes kinderen van wie Stella de jongste is. Constant
dreigen de Duitsers met het doodschieten
van vader. Hij staat op een Todesliste. Zijn
achterblijvende gezin bidt veel en vaak.
Stella ontwikkelt zich tot een angstig kind.
Makkelijk beïnvloedbaar bovendien, vermoedt ze. De Dochteren der Wijsheid
bieden aan de opvoeding en de opleiding
van de jongste drie kinderen Pelzer over te
nemen.
De zusters regeren in hun pensionaat met
harde hand. Douchen mag alleen in het
bijzijn van een zuster. In bad? Alleen met alle
ondergoed aan. ,,Het was een ouderwets,
naar gedoe daar. Met rare, ziekmakende
angsten voor het lichaam. Een tijdje gelooft
Stella in wat ze geleerd krijgt. Later in haar
leven gaat ze in behandeling voor ,,deze
bespottelijke en overdreven angst voor het
lichaam”.
Ondanks haar akelige ervaringen op de
kostschool ontwikkelt Stella een godsbeeld
,,waarbij je alles aan God kan vragen, want
dan komt het goed”. Als puber ontwikkelt
Stella een godsrelatie waarin ze denkt dat
Hij wil dat ze naar het klooster gaat. Een
innerlijke stem dringt aan. Nu zegt ze: ,,Het
was een valse stem.”
Fuifnummer
Op haar 26e geeft Stella toe.Voor altijd
opgesloten in een klooster, dat wil de jonge
vrouw niet. Maar deel uitmaken van MMZ,
dat is wat de, inmiddels, apothekersassistente wél wil.Vriendinnen en familie staan
perplex. ,,Niemand die snapte waarom het
fuifnummer, want dat was ik, zich aansloot
bij een congregatie.” Alleen moeder Pelzer
vindt het schitterend.
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MMZ stuurt Stella naar Malawi, waar ze
twee perioden is geweest, in totaal ruim
twintig jaar. Haar eerste standplaats is het
Holy Family-ziekenhuis in Palombe, gelegen
aan de flanken van het Mulanjemassief, in
het zuidoosten van het land. Later gaat ze
naar Nchalo, in het snikhete zuiden van
Malawi. Daar werkt ze in een door MMZ
opgezet klein ziekenhuis.
Het Holy Family ziekenhuis leidt verpleegkundigen op. Wie wil, kan doorleren en
verloskundige worden. Het is een eenvoudig
hospitaal met beperkte mogelijkheden. Er
vinden keizersnedes plaats en er worden
gebroken ledematen behandeld. Met slechts
twee artsen en beperkte middelen is het
behelpen in Palombe. Iedereen doet wat
hij of zij kan. Ook zuster Stella, ofschoon
haar werk als apothekersassistente niet veel
voorstelt, vindt ze. Ze verveelt zich. Na
drie jaar gaat Stella terug naar Imstenrade
om bij de Vriendenkring te werken en om
een verpleegstersopleiding te doen.
Nchalo is Stella’s tweede standplaats in
Malawi. De Medische Missie Zusters zijn
eigenaar en oprichter van het ziekenhuisje
in die plaats. Met de directie van de plaatselijke suikerrietfabriek maken de zusters
een deal: door hun werk gewond geraakte
fabrieksarbeiders gaan naar het ziekenhuis.
De directie betaalt daar goed voor. De
inkomsten houden het ziekenhuis draaiende.

Stella krijgt in dit ziekenhuis een nieuwe
baan. Ze wordt benoemd tot matron, directrice, als haar voorgangster uitvalt. Administratieve en financiële zaken vullen vanaf dat
moment haar leven. Over haar directeursfunctie doet Stella luchtig, bescheiden. ,,Ik
was er niet voor opgeleid. Er was niemand
anders. Dus ik deed het maar.”
Apart
Zoals overal en altijd loopt niet alles op
rolletjes, zo ook in het ziekenhuis en voor
Stella persoonlijk. Op momenten dat het
tegen zit, vraagt de zuster om een regenboog aan God, als troost, duwtje in de rug
of als teken dat ze op de goede weg zit. ,,Ik
heb een zwak voor regenbogen. Noem het
een soort geloof, misschien is het kinderlijk.
Maar voor mij werkt het.” Een voorbeeld.
De dag dat de zuster voor altijd uit Malawi vertrekt, is ze verdrietig. Als ze op
het vliegveld aankomt, wordt een foto van
haar gemaakt. Achter Stella is duidelijk een
regenboog te zien.
De zuster houdt van de mensen in Malawi.
Ze omschrijft ze als eenvoudig, simpel en
eerlijk. Er wordt veel gelachen in Palombe
en Nchalo. ,,Het was een gevarieerd leven.
Een goed leven. Het was zo apart,” mijmert
de zuster. Terwijl ze in haar fotoboek bladert, verhaalt ze over de schaarse oogst die
regelmatig mislukt, over moeders die moei-

te hebben om hun kind te voeden, over het
vaccineren van kinderen. In dat laatste gaat
veel werk zitten. Kinderen krijgen een spuit
tegen malaria, kinkhoest en tyfus. Stella rijdt
graag mee met de ambulance, een kleine
vrachtwagen, de binnenlanden in voor het
wegen en vaccineren van de kleintjes.
In Malawi ziet Stella hoe ‘witchdoctors’,
medicijnmannen, goede resultaten boeken.
,,Die wisten en bereikten heel veel. Bij ons
soort mensen werkt het niet, maar bij met
name kinderen boekten ze resultaten.” De
zuster vertelt over een jongetje met een
gebroken been. Wekenlang verblijft hij in het
ziekenhuis. Pa wijkt niet van zijn zijde, ook
‘snachts niet, zoals gebruikelijk in Malawi.
Beide benen van het kind zijn in tractie
getrokken na een beenbreuk. Op een goeie
dag is het tweetal verdwenen.
Genezen
Maanden later ziet Stella het mannetje
terug, lopend. ,,Genezen door de witchdoctor die de hele familie bij elkaar riep in
een cirkel. Hij roept sfeer, veiligheid en rust
op. Meer weet ik er niet van. In Malawi heb
ik wel meer wonderbaarlijke genezingen
gezien.”
Aan medicijnen is geen gebrek in Malawi.
MMZ beschikt er over vele tonnen pillen,
gels, flesjes en ampullen. Allemaal monsters, samples. Allemaal uit Nederland. Het
merendeel van de medicamenten is niet
geschikt voor Afrika. Zuter Stella: ,,Blijkbaar vonden mensen dat die samples naar
de missie konden. Wat moest ik ermee? Ik
vond het echt een probleem. Bij ons waren
geen hartkwalen of andere typisch westerse
ziekten en kwalen.”
Op het moment dat MMZ Malawi verlaat
en het ziekenhuis overdraagt aan lokale gezondheidswerkers, grijpt de zuster in. In een
voor dat doel gebouwde oven verbrandt ze
alles. Een pater biedt aan een deel in de fundamenten te gooien van een uitbreidingsproject van het ziekenhuis. ,,Die enorme
hoeveelheid medicijnen konden we niet
achter laten.Verbranden was nog gevaarlijk
ook. Ampullen sprongen door de hitte open
en daar moest je voor wegspringen.”

‘

MMZ is
een goede club.
Fijne mensen
met mooie
idealen.

Gekkenwerk
Als novice maakt Stella kennis met de samples. De kelder in het klooster in Imstenrade staat er vol mee. Om op transportkosten te besparen krijgt ze opgedragen de
medicijnen om te pakken in grote flessen.
Dagenlang is ze ermee bezig. ,,Wat had ik
hekel aan dat werk. Nutteloos. Gekkenwerk.
In Malawi bleek een deel door vocht en
warmte één grote plakkerige klont te zijn
geworden.”
Ze heeft heel wat meer situaties meegemaakt in Afrika die haar ergerden, legt
de zuster uit. Op den duur veranderde
daardoor haar mening over het missiewerk
en de Kerk. ,,Moet je westerse modellen
en gedachtegoed wel overplanten in andere
culturen?” vraagt Stella zich af. ,,Ik was daar
nooit enthousiast over.”
In Malawi ziet ze dat een pater een kopie
van zijn parochiekerk in Nederland bouwt.
,,Een stenen dorpskerk. Terwijl de plaatselijke bevolking op stro slaapt en honger
leidt. Hoe is het mogelijk?” Zo hoort ook
hoe een pastoor op aswoensdag aan zijn parochianen vraagt om te vasten. Ze moeten
zich beperken tot een maaltijd per dag.
Een idiote opdracht, vond en vindt Stella.
,,Hoe kun je mensen in armoede opleggen
om te vasten? Ik zou willen dat de mensen
een maaltijd per dag hadden. Die paters,
overigens aardige mensen, bleven verstard
denken over hun taak als missionaris. Het
had allemaal weinig met overtuiging en
gevoel te maken zoals ze God aan de man
brachten.”

Er is meer waar Stella tegenaan loopt. Het
gebed waarmee iedere werkdag in het
ziekenhuis begint, bijvoorbeeld. Ze blijft
daaraan deelnemen, met tegenzin. ,,Een rare
gewoonte. Als matron kon ik niet anders.
Amerikaanse medezusters weigerden categorisch.” Stella heeft moeite met het opleiden van novicen in Malawi, een taak die ze
op een gegeven ogenblik krijgt. ,,Die meisjes
hebben een totaal andere background en
cultuur en die moet je dan tot MMZ omvormen. Oh, het is complex allemaal.”
Vernieuwen
Geloven doet Stella nog steeds. Gebaseerd
op haar ervaringen verwijt de zuster de
Kerk zich nooit te vernieuwen en aan te
passen aan veranderende omstandigheden
en inzichten. ,,Het is een starre, onbe-

weeglijke groep mensen. Niet meegaand.
Niet bereid en in staat om te veranderen.
Verandering komt zelden of nooit voor.”
Naar de kerk gaat Stella niet meer. ,,Ik ben
geen kerkganger. Geloven doe ik zeker.Voor
mij is God liefde. Ik hoef daarvoor niet te
kerken.”
MMZ heeft altijd het welzijn van de mensen
vooropgesteld. Ook met het omarmen van
anticonceptie, meent zuster Stella. ,,Wij
wisten hoe zwaar het is om tien kinderen
achterelkaar te krijgen. Ook al zeiden de
paters en de bisschop dat anticonceptie niet
mocht. Wij waren er voor het welzijn van
de vrouwen. Daarom werden we gerespecteerd.”
 door Josette Navarro
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■ zuster anna dengel
1892-1980
Oostenrijkse arts
1925 het Gezelschap van
Medische Missiezusters

