De bijgaande tekst van de toenmalige minister van Koloniën, is een schets van hoe hij een project
voor ogen heeft om (meer) sociale werkers – toen aangeduid met de officiële titel ‘maatschappelijk
assistent’ – naar Kongo te sturen.
De tekst was bedoeld voor een conferentie in Antwerpen in de tweetalig (liberaal georiënteerde)
opleiding (De Sociale School, l’Ecole Sociale), die trouwens aangestuurd werd door zijn schoonzus
Juffrouw Bauss.
De belangrijkste passages uit de tekst zijn hieronder vertaald. Erna volgt de hele tekst in het Frans.
Godding was minister van Koloniën tijdens de regeringsonstabiele periode na de Tweede
Wereldoorlog. Hij werd drie maal voor korte tijd minister van Kolonies:
van 2 augustus 1945 tot 18 februari 1946,
van 31 maart tot 9 juli 1946,
van 3 augustus 1946 tot 11 maart 1947.

Mutara Rudahigwa, de mwami van Rwanda, bracht in
1949 een bezoek aan ons land.
Op 5 mei was hij de gast van Robert Godding, toen oud‐
minister van Koloniën, die hem in het Lindenhof in
Kapellen een etentje aanbood.
Op de foto de heer en mevrouw Godding met de rijzige
Tutsikoning.
Foto Liberaal Archief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutara_III_van_Rwanda

Bron: De voorliggende tekst is ter beschikking gesteld door het Liberaal Archief:
http://www.liberaalarchief.be/

Hoe ziet Godding de rol van de ‘maatschappelijk assistent’ (MA) in Kongo? Vanaf p.10
In een voorafgaande (lange) aanloop geeft de minister aan dat er veel gebeurd is op het vlak van onderwijs,
maar minder op het vlak van moraliteitsvorming. (p.9)
En dat is niet de enige lacune. In dat onderwijs is bv. vooral op de jongens gemikt, met het oog op het vormen
van ‘évolués’ (degenen die al een Westerse manier van leven begonnen te tonen in kledij, leefgewoonten,
omgangsvormen). Maar als ze een vrouw zoeken dan vinden ze die nauwelijks van een vergelijkbare status. En
die vrouwen voeden dan de kinderen op. Gevolg: gebrek aan harmonie in het gezin,
‐

‐

‐

Ze moeten zich met de zwarte vrouw en haar kinderen bezig houden (binnendringen – pénétrer – in
het familiale leven... met het oog op het huishouden, organisatie van huis etc.)
Dit trouwens niet enkel in de steden, maar ook in de mijncentra en de landbouwcentra.
Doelgroepen zijn niet wat men de évolués noemde, maar de groep die tussen de stam en de évolués
in hangt.
Opmerking: In België is de rol van ‘maatschappelijk assistent’ en ‘verpleegster‐bezoekster’ gescheiden,
niet in Kongo. Daar moet de MA ook de rol van verpleegster opnemen: ze moet raad kunnen geven
m.b.t hygiëne, onderhoud van huis, zorgen bij (op)voeden van baby’s
Er moet een organisatie komen voor de MA’s in Congo, met administratieve zetel in Brussel en een
moederhuis en algemene directie in Leopoldville.
Beginnende MA’s gaan naar Leopoldville voor 6 maand stage.
Daarna kunnen diverse taken wachten:
o De MA’s kunnen onder de leiding van een monitrice komen en samen wonen dicht bij de
Foyer Social (het is de bedoeling dat die verder uitgebouwd worden, nu (1945) is er zo’n
Foyer in Leopoldville. Ze moeten in directe relatie werken met de medische diensten, met
het onderwijs en met de katholieke missies;
o MA’ zouden ook ingezet (kunnen) worden bij de grote (landbouw)ondernemingen en mijnen
waar grote groepen “inboorlingen” (indigènes) werken. Zo werken er al MA’s in die context in
Elisabethville en Leopoldville;
De MA’s zullen gehouden zijn aan de richtlijnen die ze krijgen vanuit de organisatie/bedrijf waarvoor
ze werken, maar alles wat betreft deontologie, discipline, gedrag zal aangestuurd worden vanuit de
Brusselse zetel. Hun organisatie zal iets zijn van een ‘lekenorde’.

Op grond van deze schets zullen er twee assistentes eerstdaags afreizen om de werking voor te bereiden.
Er wacht hen een vruchtbaar en gevarieerd actieterrein. Ze zullen er bewijs moeten leveren van hun zin voor
initiatief, intelligentie en tact. Maar er wacht hen een passionele taak... ze kunnen bijdragen aan het
ontwikkelen van een ras dat – ik kan het u verzekeren – goede basiseigenschappen heeft. Wie tussen hen heeft
geleefd zoals ik kan enkel maar sympathie voor hen opbrengen !
Men maakt wel eens de opmerking “En wat als er heel veel van die MA’s daar trouwen?” Mijn antwoord is dan:
“Het zij zo, het is een risico dat ik er graag bij neem. De komst van blanke vrouwen in Kongo heeft het niveau
van het leven van de Europeanen al behoorlijk verhoogd en als MA‐ers dan trouwen dan zijn er geen anderen
die beter voorbereid zijn op het leven van een koloniale vrouw. (p.14)
Godding ziet dit als een project dat moet bijdragen aan het verder legitimeren van de Belgische aanwezigheid
in Kongo.

