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Een kleurrijke 
congregatie

Op de lagere school kregen we 
een fi lm te zien over de missie. 
Ik heb nog steeds beelden uit 
die fi lm op mijn netvlies; hij 
moet een diepe indruk hebben 
gemaakt. Een pater in Afrika, 
op een zware motor, die door 
het oerwoud naar afgelegen 
dorpen reed, waar kinderen 
hem enthousiast verwelkom-
den. Hij bracht het geloof en 
hij zorgde voor zieke en ge-
wonde mensen, vooral kinde-
ren. Avontuurlijk, vooral die 
motor.
De fi lm was zeker bedoeld om 
ons warm te maken voor de 

missie, om toekomstige missi-
onarissen te vinden. Ikzelf 
kreeg die aanvechting toch 
niet, ik was zeker niet avon-
tuurlijk genoeg.

Inculturatie
Die motor zag ik onlangs op-
eens terug in het Erfgoedcen-
trum Nederlands Kloosterle-
ven in Sint Agatha. Daar werd 
een tentoonstelling geopend 
over het werk van de Witte 
Paters en de Witte Zusters in 
Afrika. Honderdvijftig jaar ge-
leden zijn ze gesticht, in Alge-
rije. Ze werkten in Noord-

Afrika en van daaruit trokken 
ze ook naar het zuiden, naar 
het centrale deel van Afrika.
Hun witte kleding was aange-
past aan die in Noord-Afrika 
in die tijd; in hun spiritualiteit 
stond inculturatie heel cen-
traal: leer de taal van de men-
sen voor wie je werkt, pas je 
aan aan de cultuur, de kleding 
en de gewoonten van het land 
waar je komt te wonen.
Ook veel jongeren uit onze 
streken voelden zich aange-
trokken tot deze paters en zus-
ters. Bij de opening van de 
tentoonstelling vertelde de 
huidige algemeen overste van 
de zusters, Carmen Sammut, 
zelf afkomstig uit Malta, hoe 
de drie zusters die de meeste 
invloed op haar hadden gehad 
allen van Nederlandse af-
komst waren. De vertegen-

woordiger van de Witte Pa-
ters, Ignatius Anipu uit 
Ghana, voegde daar nog aan 
toe dat hijzelf indertijd nog 
door een Nederlandse pater 
was gedoopt.

Veelkleurig
De naam van de tentoonstel-
ling, De Witte Karavaan, roept 
het beeld op van de vele jonge 
mensen die zo’n tocht hebben 
gemaakt. Een tocht door de 
Sahara naar het oerwoud van 
centraal Afrika. Een leven in 
moeilijke omstandigheden 
waardoor velen van hen al op 
jonge leeftijd bezweken. Een 
karavaan van in het wit gekle-
de vrouwen en mannen. En 
het waren bovendien ook alle-
maal blanke jongeren. Dit laat-
ste is wel veranderd sinds-
dien. Luisterend naar de 

verhalen van nu, ook over de 
pas ingetreden zusters, zie je 
een veelkleurige karavaan 
verder trekken. Veelkleurig in 
kleding en zeker ook in uiter-
lijk.
De zusters die uit Afrika zijn 
teruggekeerd naar onze stre-
ken blijven, ondanks hun vaak 
al hoge leeftijd, hun oorspron-
kelijke inspiratie trouw. Ze 
leggen contact met vluchtelin-
gen uit Afrika en helpen hen 
nu om zich te incultureren in 
onze maatschappij: het leren 
van de taal en de cultuur. +

De Witte Karavaan is te zien in 
het Erfgoedcentrum Nederlands 
Kloosterleven (Kloosterlaan 24, 
Sint Agatha). Openingstijden: 
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zondag. Info: (0485) 31 10 07, 
www.erfgoedkloosterleven.nl

s.m.a., gecelebreerd door pater Janssen 
s.m.a. Aanvang 10.30 uur. Vanaf 10.15 
uur worden Marialiederen gezongen. 
Vrijwilligers van het Huis voor de Pel-
grim, dat Lourdesreizen organiseert, 
zullen deze dag behulpzaam zijn bij het 
assisteren van bezoekers van en naar 
de grot. Na afl oop koffi e met vlaai. 
Intenties doorgeven: (043) 407 73 76,
info: (043) 321 57 15, sma-nederland.nl

Hof van Lof
Megen, vr 26 en za 27 mei
De kloostertuin van het minderbroe-
derklooster (Kloosterstraat 6), de Hof 

van Lof, is tot september vrijwel elke 
vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 
– 16.00 uur geopend voor publiek. Vrij-
dag 26 mei is er om 14.00 uur een rond-
leiding.
Info: (0412) 46 57 70, www.hofvanlof.nl

Bonifatiusdagen
Dokkum, vr 9 t/m zo 11 jun
Bonifatiusdagen met als thema ‘Tegen-
denken’. Dit slaat onder meer op de uit 
Dokkum afkomstige Z. Titus Brands-
ma die 75 jaar geleden in concentratie-
kamp Dachau werd vermoord. Op vrij-
dagavond is er een jongerenprogramma 

verzorgd door mediapriester Roderick 
Vonhögen in de Bonifatiuskapel met 
een mystery guest. Op zaterdag is er on-
der andere in de Grote Kerk een lezing 
over dominee Cohen, die net als Titus 
Brandsma in een concentratiekamp 
stierf, en in de christelijk-gereformeer-
de kerk geeft Leo Fijen een lezing over 
Titus Brandsma naar aanleiding van 
zijn laatste boek. ’s Avonds is er een 
muzikaal programma in de Bonifatius-
kapel. Op zondag is er om 10.00 uur 
een heilige Mis in de parochiekerk ge-
celebreerd door de nieuwe bisschop,  
mgr. Ron van den Hout. Afsluiting van 

de Bonifatiusdagen is om 13.30 uur met 
een oecumenische viering in de Bonifa-
tiuskapel.
Info: www.bisdomgl.nl/bonifatiusdagen

Bezinningsdag
Sittard, za 10 jun
Bezinningsdag in stilte in Bezinnings-
huis Regina Carmeli (Kollenberg 2) on-
der leiding van pastoor Otto. De dag 
begint om 10.00 uur. Thema: ‘Het litur-
gisch jaar’. Kosten: € 12,-. S.v.p. zelf  
lunchpakket meebrengen.
Info: (046) 457 09 93,
www.reginacarmeli.nl

Een missiebisschop 
van de Witte Pa-
ters is onderweg 
in zijn Afrikaanse 
bisdom.

Inculturatie 
vormde en 
vormt een 
fundamenteel 
onderdeel van 
het werk van de 
Witte Zusters.
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De Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (‘Witte Pa-
ters’) werd in 1868 gesticht door de Franse kardinaal 
Charles Lavigerie, die aartsbisschop van Algiers was en 
een belangrijke rol speelde in de veroordeling van de 
 slavernij. Een jaar later stichtte hij ook de Missiezusters 
van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika (‘Witte Zusters’). 
 Vanuit Algiers trokken de paters en zusters Afrika in.
Paters en zusters zijn tegenwoordig actief in jeugdzorg, 
onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipa-
tie. Het doel is steeds om Afrikanen zelf het werk voort te 
laten zetten en de inlandse Kerk een Afrikaans gezicht 
te geven.
Kardinaal Lavigerie spoorde zijn missionarissen aan om 
zich te verdiepen in de talen en culturen die zij tegenkwa-
men: “U spreekt hun taal, u eet zoals zij, u kleedt u zoals 
zij.” Om die reden droegen de paters en zusters witte 
 kleding en kregen zij hun bijnaam.

‘ Spreek, eet en 
kleed u zoals zij’

De Witte Zusters en Witte Paters bestaan honderdvijf-

tig jaar. In Sint Agatha is een fraaie tentoonstelling te 

zien over deze kleurrijke congregaties.
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