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De verbreiding van Gods woord is al zo oud als het 
christendom zelf. De zendingsopdracht van Jezus aan 
zijn leerlingen, “Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo 
zend ook Ik U”, valt met name in het katholieke zui-
den in vruchtbare aarde. Tussen circa 1900-1960 telt 
Noord-Brabant de meeste Nederlandse congregaties 
en is ‘topleverancier’ van missionarissen. Niet voor 
niets heet deze periode Het Grote Missie-uur. Een van 
die missionarissen is Zuster Trinitas.

Eiwit ge b r e k
Zuster Trinitas begrijpt er niets van. Waarom sterven 
er nog steeds vijf van de tien kinderen in hun eerste 
levensjaar op haar missiepost in Malawi? Ondanks al 
haar jarenlange inspanningen op het gebied van hy-
giëne, pre- en postnatale zorg in het mede door haar 
opgerichte Likuni ziekenhuis? Van de honger gaan de 

kinderen niet dood, er is immers voldoende voedsel. 
Jarenlang besteedt ze haar tijd aan onderzoek voordat 
ze uiteindelijk de boosdoener achterhaalt: eiwitge-
brek. Het eiwitrijke papje dat ze ontwikkelt biedt de 
oplossing: twee eenheden mais, één eenheid gemalen 
bonen en één eenheid gemalen pinda’s gemengd met 
melk of water en wat suiker. Eenvoudig te bereiden 
met lokale producten. Likuni Phala (‘Likuni pap’) wordt 
op verschillende laboratoria uitgebreid onderzocht 
en krijgt in 1978 de goedkeuring van de Food & Agri-
cultural Organization (huidige World Food Program) 
van de Verenigde Naties, als voedselproduct van hoge 
kwaliteit. Het patent op haar uitvinding houdt Zuster 

Trinitas lange tijd zelf. Het papje kan zodoende met 
lokale producten gemaakt worden, waardoor het ook 
betaalbaar voor de allerarmsten blijft. 

Klo oste r S a n c ta M o nica i n E sc h
Truus Koop (1912-1999) komt uit een gelovig en sociaal 
bewogen nest. Als ze zeven jaar is, leest ze in een mis-
sieboekje dat in Afrika geboren tweelingen ongeluk 
brengen in de familie en in het dorp. Daar wil ze wat 
aan doen als ze groot is. Enkele jaren later hoort ze de 
roep van Christus om het ‘goede nieuws’ te versprei-
den. Omdat ze graag mensen in nood wil helpen en 
slecht stil kan zitten, meldt ze zich op 19-jarige leeftijd 

Je moet er maar opkomen. Het eenvoudige eiwitrijke papje van mais, bonen en pinda’s ‒ Likuni Phala 

‒ heeft in Afrika inmiddels al miljoenen kinderlevens gered. Met dank aan Witte Zuster Trinitas, die 

in 1968 het mengsel ontwikkelde. Inmiddels is het papje dagelijkse kost voor veel kinderen in Afrika. 

Het is een van de voorbeelden van het werk dat de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika 

(MZOLA) hebben verzet. Vanuit klooster Sancta Monica in het Brabantse Esch, het moederhuis van 

de congregatie, vertrokken vanaf 1895 honderden vrouwen richting Afrika. De Witte Zusters, zoals 

ze ook wel worden genoemd, vierden in 2019 hun 150-jarig jubileum (1869-2019).

 

Likuni Phala, een eenvoudige eiwitrijke papje van mais, 
bonen en pinda’s, heeft in Afrika inmiddels al miljoenen 
kinderlevens gered. Met dank aan Witte Zuster Trinitas, 
die in 1968 het mengsel ontwikkelde. (Collectie: MZO-
LA-NL)

150 jaar Missiezusters van Onze Lieve Vrouw 
van Afrika - Witte Zusters (1869-2019)
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bij het klooster Sancta Monica in het Brabantse Esch, 
het Nederlandse moederhuis van de Missiezusters 
van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Bij haar eerste gelof-
te krijgt Truus de naam Zuster Trinitas. Het merendeel 
van de postulanten komt uit Noord-Brabant, maar ook 
sluiten zich katholieke meisjes aan uit Noord-Holland, 
Friesland, Twente en andere regio’s.

Links: Op 19-jarige leeftijd kreeg Truus Koop in Santa 
Monica in Esch de kloosternaam Zuster Trinitas.  
Onder: Professie van een nieuwe lichting Witte Zusters 
in Esch in 1952.  (Collectie: MZOLA-NL)
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M i ssiez u ste r s va n O n ze L ieve Vr o u w 
va n Afri ka
Charles M. Lavigerie (1825-1892) is aartsbisschop van 
de Noord-Afrikaanse stad Algiers (Algerije). Hij ziet 
Afrika als de bakermat van het oude Christendom van 
kerkvader Augustinus (354-430), toen de Noord-Afri-
kaanse kuststrook nog een provincie was van het 
christelijke West-Romeinse Rijk. Zijn droom is om het 
evangelie over heel Afrika te verspreiden. Dit keer dus 
niet alleen kerken aan de noordkust, maar op het hele 
continent. Te beginnen in de Franse kolonie Algerije. In 
1868 richt hij in Algiers de Sociëteit van de Missiona-
rissen van Afrika op. 
Maar Lavigerie ziet dat de paters in het islamitische 
Algerije geen toegang hebben tot de leefwereld van 

de vrouwen. Daarom richt hij een jaar later, in 1869, 
ook een vrouwelijke tak op: de Missiezusters van Onze 
Lieve Vrouw van Afrika. Zij kunnen de moslimvrouwen 
en hun kinderen wel bereiken. Via scholing, gezond-
heidszorg en liefdadigheid trachten ze het katholieke 
geloof en de westerse beschaving te verbreiden.           
De missionarissen gaan gekleed in witte habijten, die 
lijken op de Arabische kledij. De paters met een lange 
baard, rode fez en boernoes, de zusters met een lange 
witte sluier. Vandaar de naam Witte Paters en Witte 

 

Sancta Monica, het klooster van de Witte Zusters in Esch. Schilderij van 
Zuster Dymphna Kleeman, 1995. (Collectie: MZOLA-NL)
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Zusters, zoals ze dan ook wel genoemd worden. Ze 
moeten bereid zijn om ‘alles voor allen te worden en 
geen enkele moeite uit de weg te gaan, zelfs de dood 
niet, voor de uitbreiding van het Rijk Gods’. Er heerst 
op dat moment een grote hongersnood in Algiers met 
veel (islamitische) weeskinderen tot gevolg. Lavigerie 
vangt deze kinderen op en geeft ze een christelijke 
en Franse opvoeding. Hij stimuleert ze om onderling 
te trouwen en katholieke gezinnen te stichten, zodat 
nieuwe christelijke dorpen ontstaan. 
Omdat succes uitblijft ‒ de moslims blijken nauwelijks 
te bekeren ‒ verandert hij na enige tijd zijn strategie. 
Voortaan moeten de Europese invloeden tot een mi-
nimum beperkt worden en dienen de missionarissen 
zich aan te passen aan de lokale bevolking. Ze moeten 
zich uitdrukkelijk de taal en gewoontes van de Afrika-
nen eigen maken en respect tonen voor hun cultuur en 
geloofsovertuiging. Zijn belangrijkste instructie om 
de geloofsverkondiging bij de Afrikaanse bevolking 
succesvol aan te pakken is: “U spreekt hun taal – u eet 
zoals zij – u kleedt u zoals zij.” 

Dic h t bij  d e m e n se n
Lavigerie heeft geen Afrikaanse kerk naar Westers 
model voor ogen. De Afrikaanse kerk moet juist een 
eigen religieuze identiteit hebben en dichtbij de men-
sen staan. De Witte Zusters werken als pioniers en 
dienen zichzelf uiteindelijk overbodig te maken. Ze 
zorgen voor de opleiding en religieuze vorming van de 
Afrikaanse vrouwen en dragen daarna hun activiteiten 
aan hen over. De Afrikaanse zusters worden daarom 
(tot 1960) ook niet opgenomen in de congregatie van 
de Witte Zusters, maar worden juist gestimuleerd hun 
eigen religieuze zustercongregaties te stichten en uit 
te bouwen. 
Het aantal nieuwe aanmeldingen van postulanten valt 
in eerste instantie tegen, waardoor Lavigerie in 1885 
de congregatie wil opheffen. Eerste overste Mère Marie 
Salomé verzet zich hier fel tegen en haar gebeden tot 
Onze Lieve Vrouw van Afrika worden uiteindelijk ver-
hoord: Lavigerie draait zijn besluit terug. Als overste 
zal Salomé ruim veertig jaar, ook na het overlijden van 
Lavigerie, zich met hart en ziel inzetten om de congre-
gatie in stand te houden. De focus van de Witte Zus-
ters verlegt ze van landbouw en handarbeid naar het 
apostolaat voor vrouwen en meisjes. De Witte Zusters 

moeten eigenstandige taken krijgen en niet in dienst 
staan van het werk van de Witte Paters. Het wordt hun 
later zelfs verboden om sokken te stoppen en te was-
sen voor hun medebroeders; daar moeten de paters 
maar lokale mensen voor in dienst nemen.

Slave rnij
Evangelisatie van de moslimbevolking in Algerije 
blijkt, zoals gezegd, een onmogelijke opgave. Samen 
met Lavigerie besluit Marie Salomé het werkterrein te 
verplaatsen naar het gebied ten zuiden van de Sahara. 
In 1878 vertrekt de eerste ‘karavaan’ van tien missio-
narissen naar de streek van de Grote Meren (Oost- en 
Centraal Afrika) om daar onder meer scholen, wees-
huizen en ziekenhuizen op te richten om zo het evan-
gelie in praktijk te brengen. De Witte Zusters volgen 
al snel de Witte Paters het binnenland van Afrika in. 
Slavenhandel, spanningen tussen koloniale machten 
en oorlogen tussen krijgsheren zijn hier aan de orde 
van de dag. 
Net als in Noord-Afrika, waar hij al slavenkaravanen 
onder leiding van Arabieren door de Sahara ziet trek-
ken, wordt Lavigerie ook hier geconfronteerd met de 
dagelijkse praktijk van de slavernij. Hij ontpopt zich als 
een vurig tegenstander. Hij schrijft: “Sinds ongeveer 
een kwart eeuw zijn meer dan twintig miljoen mensen 
het slachtoffer geworden van de slavenhandel en over-
geleverd aan een gruwelijke dood. Ik heb uitgerekend 
dat elk jaar twee miljoen mensen op die manier verdwij-
nen, d.w.z. ongeveer vijfduizend zwarten per dag die 
worden opgepakt, verkocht of vermoord. Het betekent 
de vernietiging van een heel continent.” Tussen 1885 en 
1888 begint hij daarom een grote antislavernijcam-
pagne in Europa. Hij reist het hele Europese continent 
over en roept vrijwilligers op om naar Afrika te gaan 
voor een kruistocht tegen de slavernij. Regeringslei-
ders spoort hij aan om hun verantwoordelijkheid niet 
uit de weg te gaan. Zijn inspanningen resulteren in een 
internationaal verdrag tegen de Afrikaanse slaven-
handel: de Conventie van Brussel (1890).
De bevrijding van vrouwen uit de slavernij is een rode 
draad in de missie van de Witte Zusters. Ze ontfer-
men zich over vrijgekochte slavinnen en andere (wees)
meisjes en vrouwen. Bieden hun een liefdevolle, vei-
lige thuishaven, onderwijs en medische zorg. “Houd 
van die arme mensen, doe hen goed en verzorg hun 
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wonden. In ruil zullen ze u eerst hun genegenheid, ver-
volgens hun vertrouwen en tenslotte hun ziel geven”, 
aldus Lavigerie.
In Tanzania, Kenia, DR Congo, Zambia, Ghana, Burkina 
Faso, Rwanda, Burundi en Oeganda krijgen de Witte 
Zusters diverse missieposten. Hier houden ze zich 
voornamelijk bezig met (lager) onderwijs, huishoudon-
derwijs, godsdienstlessen, gezondheidszorg, jeugd-
zorg, zorg voor vrouwen en het afleggen van huisbe-
zoeken. Hoewel in de beginjaren de congregatie erg 
Frans gericht is, volgen er al snel zusters van andere 
nationaliteiten. In 1940 werken er 230 Nederlandse 
Witte Zusters in Afrika. 

Vertrek Witte Zusters vanuit Esch naar Afrika in 
1925. (Collectie: MZOLA-NL)

N aa r M a lawi
In het Moederhuis in Esch en in Algiers krijgt Zuster 
Trinitas haar religieuze en medische opleiding. Ze 
legt haar gelofte af om zich voor altijd te binden aan 
de congregatie. In 1940 is ze klaar om te vertrekken 
naar Midden-Afrika. Van haar overste krijgt zij het 
advies mee: “Kijk of er water is, vruchtbaar land en ga 
verbouwen zodat je tenminste zelf kunt eten.” Het is 
een bootreis van zes weken en de Tweede Wereldoor-
log is net begonnen. Daarom moeten ze in het donker 
varen met alle ramen en gordijnen potdicht. Het is een 
gevaarlijke reis, de Middellandse Zee, het Suez Kanaal, 
de Rode Zee en Indische Oceaan liggen bezaaid met 
mijnen. Eenmaal veilig aangekomen in Malawi leert 
ze het eerste half jaar de lokale taal, het Chichewa, en 
de inlandse gewoonten en cultuur. Daarna vertrekt ze 
naar haar missiepost in het plaatsje Likuni. Samen met 
enkele andere zusters begint ze bij aankomst meteen 
met de medische verzorging van lokale bewoners en 
het opleiden van Malawische vroedvrouwen. Ze bou-
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wen eenvoudige lemen hutjes voor de verzorging en 
het verblijf van patiënten, die soms wel een reis van 
dertig kilometer achter de rug hebben. Behalve me-
dische hulp geven ze ook voorlichting over ziektepre-
ventie, voeding en hygiëne, met name aan zwangere 
vrouwen en moeders met jonge kinderen. 
Twee jaar later bouwt een Witte Pater het eerste zie-
kenhuisje van in de zon gedroogde stenen. Mede dankzij 
het geweldige organisatievermogen van Zuster Trinitas 
groeit de kraamafdeling snel en zijn er na enkele jaren 
al ruim 800 moeders en baby’s geholpen. Kort na de 
oorlog studeert de eerste lichting vroedvrouwen af. 
Van de 27 kandidaten ontvangen er 22 hun diploma. Zij 
worden uitgezonden naar verschillende missieposten 
om daar te helpen bij bevallingen. 

Tot 1947 blijft Zuster Trinitas in Likuni. Daarna wordt 
ze overgeplaatst naar andere missieposten in Malawi, 
waar ze soortgelijke klinieken opricht. Ruim tien jaar 

Boven: Zuster Trinitas geeft in alle vroegte dagin-
structies aan haar verpleegsters.  Links: Likuni, 1964: 
Zuster Trinitas temidden van verpleegsters en kinde-
ren, Likuni, 1964. (Collectie: MZOLA-NL)
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later is ze weer terug in ‘haar’ ziekenhuis in Likuni. Nu 
als hoofdzuster en onderwijzend hoofd van de oplei-
ding verpleegsters en vroedvrouwen. Het ziekenhuis 
telt inmiddels 160 bedden, maar er zijn vaak veel meer 
patiënten. Zuster Trinitas is pragmatisch; problemen 
zijn er voor haar om opgelost te worden. Ze leert zelfs 
het ambacht van klompenmaker. Leprabesmetting 
kan zo worden voorkomen, omdat mensen niet langer 
op blote voeten hoeven te lopen. Ook doet ze uitge-
breid onderzoek naar de oorzaak van het hoge sterf-
tecijfer van kinderen in het eerste levensjaar. Wanneer 
duidelijk is dat eiwitgebrek de oorzaak is volgen vele 
experimenten met verschillende voedselsamenstel-
lingen met lokale producten. In 1968 ziet Likuni Phala 
het licht. Enkele jaren later verrijst in Malawi een fa-
briek waar Likuni Phala op grote schaal wordt gepro-
duceerd. Met als belangrijkste afnemer het Wereld 
Voedsel Programma. 

 

Boven: Het ziekenhuisje van Chiwenga. Rechts: Informatie-
brochure over Likuni Phala. (Collectie: MZOLA-NL)
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Het uitschenken van de voedzame pap.  (Collectie: 
MZOLA-NL)
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Het periodiek wegen van een kind geeft inzicht in zijn 
fysieke ontwikkeling. (Collectie: MZOLA-NL)

M o e d e r vo o r a lle m e n se n
Inmiddels is Malawi in 1964 onafhankelijk geworden 
van de Britse kolonisator. Iedereen die niet in het bezit 
is van een Malawisch verpleegstersdiploma moet het 
land uit. Door haar inmiddels landelijke bekendheid 

wordt voor Zuster Trinitas een uitzondering gemaakt. 
Onder het dictatoriale bewind van president Hastings 
Banda dat daarop volgt is Zuster Trinitas niet bang 
openlijk voor haar mening op te komen. Verschillen-
de malen belandt ze hierdoor bijna in de gevangenis. 
Dankzij de echtgenotes van mannen in regeringskrin-
gen, die ze heeft geholpen bij bevallingen, gaat ze toch 
steeds weer vrijuit.   
Op 62-jarige leeftijd, in 1974, stopt ze met haar acti-
viteiten in Likuni. Het ziekenhuis wordt in zijn geheel 

overgedragen aan de Malawische staf. Door de jaren 
heen heeft ze in totaal 300 verpleegsters en vroed-
vrouwen opgeleid. Ze wordt overgeplaatst naar een 
andere missiepost. Onvermoeibaar en initiatiefrijk als 
ze is stort ze zich nu op gezondheidsvoorlichting. Met 
een rijdende kliniek bezoekt Zuster Trinitas afgelegen 
dorpen om de Likuni Phala onder de aandacht te bren-
gen en mensen bewust te maken van goede voeding en 
hygiëne om ziektes te voorkomen. Trinitas is in Malawi 
als een moeder voor alle mensen, jong, oud, rijk en arm. 

“Ons werk is niet een jacht op zieltjes. Daar ben ik eigen-
lijk  nooit  aan  toegekomen”,  vertelt  ze  in  een  kranten-
interview.
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Boven: Zuster Trinitas met haar collega’s en drie 
bezoekers van het hospitaal in Likuni.  Links: 
Missiekistje waarmee Brabantse gelovigen geld 
spaarden voor de Witte Zusters in Afrika. (Collec-
tie: MZOLA-NL)
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Zuster Trinitas en haar mobiele artsenpost, augus-
tus 1973. (Collectie: MZOLA-NL)

Ve ra n d e r e n d e tijd sgee st
Net als Malawi worden ook veel andere Afrikaanse 
landen in de jaren zestig onafhankelijk. Tegelijker-
tijd klinkt ook steeds vaker de roep om kerkelijke 
zelfstandigheid. Na het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962-1965) – over de modernisering van de kerk – 
roept de paus de Afrikaanse christenen op om zelf hun 

kerk en het missiewerk voort te zetten. De overdracht 
van de Afrikaanse wees- en ziekenhuizen en scholen 
komt in een stroomversnelling. De theorie van ‘jezelf 
overbodig maken’ is in de praktijk namelijk niet overal 
ten uitvoer gebracht. Het blijkt voor de Witte Zusters 
niet altijd even makkelijk om het jarenlange werk over 
te dragen, afscheid te nemen van de mensen en los te 
laten.  
De taak van de westerse Witte Zusters zit er nu gro-
tendeels op. Missie gaat veel meer lijken op ‘gewone’ 
ontwikkelingshulp en de Afrikanen zijn steeds beter 
opgeleid, waardoor ze zelf kader kunnen leveren. Veel 
zusters keren daarom eind 20ste eeuw en begin 21ste 
eeuw terug naar hun geboorteland. 
De tijdsgeest is veranderd, de kritische blik op het 
idee van westerse suprematie in de koloniale tijd en in 

de missie neemt toe. Aan de goede bedoelingen van de 
missionarissen (voor hen is de missie als ‘een geschiede-
nis van liefde dat het goede nieuws aan de armen verkon-
digt’) blijkt ook een keerzijde te zitten. Het beschaven en 
bekeren van ‘heidense’ Afrikanen – middels onderwijs, 
zorg en liefdadigheid – vanuit een wit superioriteitsge-
voel hebben ingrijpende culturele veranderingen tot 
gevolg gehad. Ook de Witte Zusters ontkomen niet aan 
deze maatschappelijke kritiek. Ondanks dat zij – anders 
dan andere congregaties in Afrika – werken vanuit res-
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In 2019 vierden de Witte Zusters hun 150-jarig bestaan. 
(Collectie: MZOLA-NL)
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Drie van de ongeveer 40 Nederlandse Witte Zusters die nog in leven zijn, poserend in de tuin van 
het Wereldhuis Molenheide in Boxtel, 2017. (Collectie: MZOLA-NL)

In het kader van het 150-jarige jubileum is het boek Dragers van hoop. Een leven lang missie uit-
gebracht, met daarin interviews met Witte Zusters. Ook is er een wandelboekje verschenen in 
de serie van De Paadjesmakers, de Witte Zuster-route, die loopt langs verschillende (voormali-
ge) missiecongregaties tussen NS Boxtel en NS Vught. Routes van 15 of 17,5 km met uitgebreide     
historische achtergrondinformatie. Beide uitgaven zijn samen voor 10 euro te bestellen via  
administratie@wittezusters.nl

pect voor de lokale cultuur en om zichzelf overbodig te 
maken. De Witte Zusters zijn immers als ‘een moeder 
voor hun Afrikaanse kinderen’ geweest en hebben zich 
sterk gemaakt voor de emancipatie van de Afrikaanse 
vrouw, tenminste gezien vanuit westerse opvattingen 
over de positie van de vrouw. 

Ee n s ee n mi ssio na ri s ,  a ltijd ee n 
mi ssio na ri s ! 
Net als Zuster Trinitas hebben vanaf de stichting ruim 
3.000 vrouwen als Witte Zuster hun eeuwige geloften 
gedaan, waarvan circa 500 uit Nederland. In totaal zijn 
er 21 (zelfstandige) Afrikaanse zustercongregaties ge-
sticht. Zo’n 40 Nederlandse zusters zijn er nu nog over, 
allen boven de tachtig. Na het verlaten van hun kloos-

ter Sancta Monica in Esch in 2005, toentertijd herbe-
stemd tot startersappartementen voor jongeren en in 
2012 succesvol opgeleverd, zijn de meesten verhuisd 
naar het Boxtelse verzorgingshuis Molenweide, in 
1972 opgericht door de Zusters JMJ uit Den Bosch. Mo-
lenweide is inmiddels omgeturnd tot een hedendaags 
intercultureel en multireligieus verpleeghuis, Wereld-
huis geheten, waarin de zusters samenwonen met be-
woners van islamitische, Indonesische en Nederlandse 
afkomst. Ook wonen er nog medezusters in Eindhoven, 
Nuland en Etten-Leur. Ondanks hun leeftijd zetten zij 
zich nog steeds in voor hun medemens en voor vrede 
en gerechtigheid in de wereld. Eens een missionaris, 
altijd een missionaris!                                                                                        

Boek


