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VOORWOORD 
 
Eind jaren ’80 is deze tekst al tot stand gekomen. Als districtcatecheet (iemand die r.-k. scholen 
begeleidt in het vormgeven aan hun identiteit) maakte ik deel uit van een werkgroep die voor 
het Museon – museum van het onderwijs – te Den Haag de zogenaamde ‘Leskist christendom’ 
bedacht en samenstelde. Daar hoorde ook het boekje ‘Bekende christenen’ bij. Eén van de 
werkgroepsleden was Evert van Rietbergen. Hij was bij het Museon in dienst en heeft aan heel 
de leskist en aan het zojuist genoemde boekje een grote bijdrage geleverd. 
Deze tekst is een digitale omzetting van dat boekje.
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INLEIDING_______________________________________________________________ 
 
Deze tekst vertelt iets over het leven van een zestal bekende christenen. Zo worden de volgelin-
gen van Jezus Christus genoemd. 
 
Volgens de evangelieschrijver Matteüs (22:40) zou Jezus eens gezegd hebben: ‘U moet uw 
naaste liefhebben als uzelf’. Naastenliefde (= zorg voor de medemens) is een opdracht aan de 
christenen. Over zorg voor medemensen spreken we, als mensen zieken bezoeken, met gevan-
genen praten of eenzame oude mensen helpen. Ook het inzamelen van voedsel voor hongerge-
bieden is al een vorm van naastenliefde. 
 
De leerlingen van Jezus worden als de eerste en bekendste christenen gezien, hoewel ze zich-
zelf nog geen ‘christen’ noemden.  
Hier volgen enkele voorbeelden uit latere tijden: Willibrord was een christen, die we kennen 
omdat hij in de vroege Middeleeuwen het christendom in ons land verbreidde.   
Erasmus, een Rotterdamse priester, schreef rond 1500 over de fouten in de rooms-katholieke 
kerk en werd in heel Europa bekend. Naar hem is een prijs genoemd: de Erasmusprijs. Elk jaar 
wordt die uitgereikt. Hij stapte niet uit die kerk, ondanks de vele fouten die toen aanwijsbaar 
waren.  
Latere hervormers, zoals Luther en Calvijn, ook bekende christenen, verlieten de rooms-
katholieke kerk en stichtten eigen kerken.  
 
In de vorige eeuw hebben christenen zich ingezet voor de allerarmsten in de grote steden. In 
Londen was dat in 1878 William Booth. Deze dominee richtte het ‘Leger des Heils’ op. Met 
een leger van heilsoldaten (mannen en vrouwen, die heil of geluk brengen) organiseerde hij de 
strijd tegen armoede, honger en eenzaamheid. 
 
Ook nu nog leven er veel mensen, die zich vanuit hun geloof inzetten voor anderen, die in nood 
verkeren. Denk maar aan het werk voor de hongerenden, de zieken, de vluchtelingen enzo-
voort. 
Slechts enkelen zijn bekend.  
De meeste mensen zullen nooit bekend worden: zij doen hun werk in stilte. Christen ben je dus 
niet alleen door op zondag naar de kerk te gaan. 
Wat nu volgt, gaat niet over de vele mensen die een onopvallend christelijk leven hebben geleid 
of nog leiden. Hier lees je iets over christenen, die al tijdens hun leven bekend geworden zijn. 
De verhalen gaan over mensen, die het vaak moeilijk hebben gehad, maar die door hun geloof 
op de been bleven en zo in staat waren hun medemensen te helpen. 
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2. PEERKE DONDERS________________________________________________________ 
 
  
Op 27 oktober 1809 werd in het toen nog kleine dorp Tilburg Petrus Nobertus Donders gebo-
ren. 
Zijn ouders noemden hem Peerke. Het gezin Donders was arm en leefde in een klein huis aan 
de rand van de grote heide. Al vroeg werd Peerke geboeid door de kerk. 
Hij deed spelletjes als ‘altaartje bouwen’ en ‘misje opdragen’. Staande in de lege wastobbe van 
zijn moeder, hield hij lange preken. 
 
De mensen in zijn omgeving vonden dat Peerke een bijzonder ‘menneke’ was. Zijn gedrag 
noemden de grote mensen ‘onberispelijk’: hij haalde immers geen ondeugende streken uit. 
Misschien zouden wij hem wel te braaf en saai vinden. 
Op school werd Peerke om die braafheid vaak geplaagd. Hij liet het maar over zich heen ko-
men. Hij sprak er liever niet over, ook in de klas niet. De moeders hadden dat wel in de gaten 
en zeiden tegen hun kinderen, dat ze beter het voorbeeld van Peerke konden volgen. ‘Gedraag 
je zoals Peerke’, klonk het in menig huisgezin, als de kinderen het weer eens al te bont hadden 
gemaakt. 
 
In het Brabant van rond het jaar 1820 moesten ook de kinderen nog werken voor de kost. Zo 
leerde Peerke als kind van 11 jaar spinnen en weven. Dagen, vaak ook nachten, werkte hij aan 
het weefgetouw. Onder het werken sprak hij gebeden uit. 's Morgens volgde hij de mis in de 
kerk en thuis bad hij uit zijn gebedenboek. Hij was dus zéér vroom, zoals men dat noemt. 
Het verbaasde dan ook niemand, toen Peerke bekend maakte, dat hij voor priester wilde stude-
ren. 
‘Peerke is wel godsdienstig, maar priester worden, dat zou wel eens een groot probleem kunnen 
worden. Peerke is niet bepaald een pientere leerling. Een priesterstudie zou wel eens te zwaar 
voor hem kunnen zijn,’ bedacht de pastoor.  
 
Na veel heen en weer gepraat mocht Peerke, toen hij 22 was, op een school voor priesters (se-
minarie) huisknecht worden. In zijn vrije tijd kon hij dan voor priester studeren. Peerke was er 
dolblij mee. 
 
Het leven op het seminarie was zwaar. In de winter moest hij iedere dag vroeg opstaan om de 
kachels aan te maken. Het hele jaar door moest hij stapels borden en honderden kopjes afwas-
sen en ook helpen bij het eten klaarmaken. 
Net als vroeger op school was hij weer iedere dag het mikpunt van spot. Omdat hij ouder was 
dan de andere studenten, moest hij het vaak ontgelden. Het lukte de brave Peerke om rustig te 
blijven. Nooit verloor hij zijn geduid. Behalve dan die ene keer, toen de jongens hem ‘heilige’ 
noemden. Nu was Peerke echt kwaad. ‘Hoe konden ze dat nu tegen hem zeggen? Dat was niet 
eerlijk tegenover de heiligen. Dat was een belediging zelfs voor al die heiligen, die zo vroom 
geleefd hadden. Nee, daar mochten de jongens niet mee spotten’, vond Peerke. 
 
Peerke heeft het dus niet gemakkelijk gehad op het seminarie. Maar toen zijn studie tegen het 
einde liep, werd hij wél vriendelijk behandeld door zijn medestudenten. Ze vroegen hem om 
raad en kregen respect voor de arbeiderszoon uit Tilburg. 
Toen hij in 1841 tot priester werd gewijd, beleefde Peerke het gelukkigste moment van zijn le-
ven. ‘Nu kan ik, als priester, God nog beter dienen’, meende hij. 
Groot was zijn geluk, toen hij, ondanks zijn zwakke gezondheid, een jaar later naar Suriname 
werd gestuurd. Daar zou hij als priester gaan werken. In die tijd was de slavernij nog niet afge-
schaft. 
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Slaven mochten door hun baas afgeranseld worden. Ook konden ze zonder proces door de poli-
tie gestraft worden met zweepslagen. Peerke kreeg vaak tranen in de ogen, als hij het gehuil 
van de gemartelde slaven hoorde. Hij smeekte God een eind te maken aan deze vorm van on-
recht. 
De slavenbezitters vroeg hij in de kerk, op straat en in de huizen om goed voor hun slaven te 
zorgen. Peerke was in Suriname priester voor zwarten én blanken. De laatste waren vaak ruw in 
de omgang en beschouwden de negers niet als medemensen. 
 
In 1856 werd hij benoemd tot pastoor van Batavia, een kleine nederzetting aan de Coppename-
rivier in Suriname. Dat was niet zomaar een verafgelegen plaatsje, maar een leprakolonie. Le-
pra is een besmettelijke huidziekte, die ernstige misvormingen veroorzaakt. Lijders aan deze 
ziekte noemt men wel leprozen of melaatsen. Vanwege het besmettingsgevaar leefden de zie-
ken door iedereen verlaten in een kamp. Ze hadden niet genoeg voedsel en medische verzor-
ging kregen ze niet. Het kamp, waarin ze leefden, stonk naar ziekte en dood. 
Met korte onderbrekingen heeft Peerke daar 27 jaar gewerkt. Daar bij de melaatsen kon hij God 
het beste dienen. 
 
Hij bad met de zieken, zorgde voor betere huisvesting en verbouwde met de zieken in een tuin 
allerlei groenten. Hij bedelde geld om medicijnen voor de melaatsen te kunnen kopen en 
bouwde met de mensen daar een kerk. 
Hij zorgde, zo goed en zo kwaad als dat kon, voor zacht aanvoelende kleding voor zijn melaat-
sen. De ruwe en harige lompen waarin ze eerst liepen veroorzaakten helse pijn bij elke bewe-
ging van het lichaam. 
Later werd Peerke voor zijn goede werk in deze verschrikkelijke omstandigheden ‘vader der 
melaatsen’ genoemd. 
 
In het oerwoud kwam Peerke in die jaren ook bij de bosnegers. Dit waren gevluchte slaven. Hij 
vertelde over God, het leven van Jezus en zijn opdracht dat mensen goed voor elkaar moesten 
zijn. 
Nog dieper in het oerwoud van Suriname, ver weg van alle anderen, leefden ook de oorspron-
kelijke bewoners, de indianen. Peerke bezocht ook die vele keren. Eenvoudig was dat niet. Hij 
moest daarvoor wekenlange, gevaarlijke tochten maken over rivieren, door moerassen en het 
dichte oerwoud. Ook aan hen bracht hij het evangelie (letterlijk ‘blijde boodschap’, de bood-
schap van Jezus). 
 
Voor zijn werk onder de indianen werd hij later ook nog ‘apostel der indianen’ genoemd. 
Over Peerke Donders werd door mensen in Suriname, net als vroeger in Tilburg, niets dan 
goeds verteld. Peerke dacht altijd eerst aan anderen: altijd stond hij klaar om te helpen. 
Zonder te mopperen deed hij wat er van hem gevraagd werd. Zijn spaarzame vrije uurtjes 
bracht hij vaak door in gebed. 
 
Op 14 januari 1887 is hij te midden van ‘zijn’ melaatsen in Batavia overleden aan de gevreesde 
ziekte. 
In 1900 werd vanuit 's-Hertogenbosch en Paramaribo aan de paus in Rome gevraagd om Peerke 
Donders zalig te verklaren. Tien jaar later werd in Rome een korte levensbeschrijving van hem 
uitgegeven en nog eens drie jaar daarna werd het proces van zijn zaligverklaring ingeleid. 
In 1982 uiteindelijk, bijna een eeuw na zijn dood, werd Petrus Norbertus Donders, Peerke dus, 
op 23 mei door paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaard (‘zalig verklaren’ betekent, dat 
de paus de zekerheid uitspreekt, dat de man of vrouw in kwestie in de hemel is). 
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3. FLORENCE NIGHTINGALE________________________________________________ 
 
 
Op 12 maart 1820 werd in de Italiaanse stad Florence een Engels meisje geboren. Haar ouders 
noemden haar naar die geboorteplaats: Florence. 
Haar vader was een Engelse grootgrondbezitter, die wel eens aan het hof van Koningin Victoria 
werd ontvangen. 
In die tijd gingen meisjes uit deftige kringen niet naar school, maar kregen meestal thuis les van 
een gouvernante. De vader van Florence verzorgde het onderwijs aan zijn leergierige dochter 
grotendeels zelf. 
 
Op 7 februari 1837, ze was toen bijna 17, meende zij de stem van God te horen. Haar werd me-
degedeeld, dat ze een opdracht zou ontvangen. Maar welke opdracht? Dat wist ze niet. Pas ne-
gen jaar later zou ze begrijpen wat die opdracht was. 
 
Florence vond het leven in de zogenaamde ‘hogere kringen’ maar saai, de gesprekken vaak 
leeg. Zij probeerde aan die saaiheid te ontsnappen en een eigen leven te leiden. Haar voorstel 
om voor verpleegster te gaan leren in een ziekenhuis werd door de familie afgewezen. De fami-
lie stelde haar voor parlementaire verslaggeving te gaan doen: ze had immers een vlotte pen. 
Florence gaf toe en specialiseerde zich in het onderwerp volksgezondheid. 
 
In 1846 zond een vriendin haar het jaarboek van het Instituut voor Protestantse Diaconessen te 
Kaiserswerth in Duitsland. Nu zag Florence ineens wat haar opdracht was. 
Ze reisde naar het vasteland van Europa. In Italië ging ze terug naar haar geboortestad en be-
zocht in Rome de armenschool van zuster Santa Colombo. 
Nog in hetzelfde jaar ging ze naar Duitsland en bezocht in het plaatsje Kaiserswerth dominee 
Theodor Fliedner. Deze had in 1836 het eerste ‘diaconessenhuis’ gesticht. 
Daar werden protestantse plattelandsmeisjes van goede zeden opgeleid tot helpster, verzorgster 
of verpleegster in armenhuizen, weeshuizen en ziekenhuizen.  
 
Dominee Fliedner zelf hielp arme wevers, bezocht gevangenen en begeleidde deze als ze weer 
vrij kwamen. Hij had ook een weeshuis en een ziekenhuis laten bouwen. Daarin werkten de di-
aconessen. 
 
Florence was diep onder de indruk en wilde niets liever dan diacones worden. Toch duurde het 
nog tot 1850 eer ze echt aan de verpleegstersopleiding in Kaiserswerth begon. 
Toen ze in 1853 de hele cursus had doorlopen, kreeg ze een aanstelling als hoofd van het Insti-
tuut voor de Verzorging van Zieke Dames in Londen. Met succes verbeterde zij de verpleging 
en zorgde ook voor een goede administratie. Toch verlangde ze naar een groter werkterrein. 
 
In maart 1854 brak de Krimoorlog uit tussen Rusland aan de ene kant en Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Turkije aan de andere. De Krim is een schiereiland in het noorden van de Zwarte 
Zee. Daar landden in september de geallieerde Britse en Franse legers. 
Al vrij snel werd het Engelse volk opgeschrikt door de krantenberichten over de vreselijke toe-
stand, waarin gewonden en zieken verkeerden. 
Er werd een dringend beroep gedaan op vrouwen om zieken en gewonden te gaan verzorgen. 
 
Florence meldde zich onmiddellijk aan en vertrok al na enkele dagen naar Constantinopel. 
Een oude vriend van haar, Sidney Herbert, was toen Minister van Oorlog geworden. Hij vroeg 
haar de leiding te nemen over een veel grotere groep verpleegsters. Zij werd hoofdverpleegster 
van de militaire hospitalen in Turkije. 
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De groep verliet Engeland op 21 oktober 1854 en kwam op 5 november aan bij de ziekenba-
rakken van Skoetari in Turkije. Al bij aankomst ontdekte Florence dat er geen behoorlijke 
voorzieningen waren. De afdelingen waren vergeven van de vlooien en de ratten. Het water-
rantsoen, voor alle gebruik, was niet meer dan een halve liter per persoon per dag! 
De meegebrachte voorraden moest ze onmiddellijk aanspreken. De doktoren waren vijandig en 
de verpleegsters mochten in het begin niet eens de ziekenzalen in. 
 
Op de dag van aankomst was er juist een veldslag bij Inkerman. Al gauw werd het hospitaal 
overspoeld met zieken en gewonden. Er was een groot tekort aan uitrusting, kleding en bedden. 
In de gangen lagen mannen op strozakken in hun eigen vuil. 
Toen pas werd Florence gevraagd om te helpen. Haar eerste eis was de aankoop van 200 
schrobbers. Daarna zorgde zij ervoor dat de vuile kleding van de patiënten buiten het hospitaal 
gewassen werd. 
Alle voorraden waren volledig uitgeput, maar Florence had een grote som geld meegekregen 
om goederen te kopen. Aan het eind van het jaar had ze het hospitaal van alles voorzien. 
 
Je begrijpt, dat Florence veel schrijfwerk moest doen. Toch bracht ze zelf vele uren per dag in 
de zalen door en was er nauwelijks een patiënt te vinden, aan wie ze niet persoonlijk aandacht 
besteedde. 
Na acht uur 's avonds mochten er geen vrouwen meer de zalen in, uitgezonderd Florence zelf. 
De nachtwacht werd gedaan door oppassers. Dat waren herstellende soldaten. Elke avond 
maakte Florence haar ronde door de zalen, troost en goede raad gevend aan de gewonde en zie-
ke soldaten. Bij haar rondgang droeg ze altijd een brandende stallantaarn. Daardoor kreeg zij 
van de soldaten de bijnaam ‘The Lady with the Lamp’ (= de dame met de lantaarn). 
 
Florence werd, toen ze in mei 1855 met een paar zusters De Krim bezocht, door de cholera ge-
troffen. Cholera is een ernstige darmziekte, die met hevige koorts, overgeven en diarree ge-
paard gaat en zeer besmettelijk is. De lijders aan die ziekte stierven soms binnen enkele dagen. 
Florence genas en in maart 1856 werd ze benoemd tot hoofd van het vrouwelijk verplegend 
personeel van alle legerhospitalen. 
In april 1856 werd er vrede gesloten en kort na het vertrek van de laatste patiënt ging ook Flo-
rence terug naar Engeland. Door de berichten over haar werk in de kranten was ze een soort 
nationale heldin geworden. Maar zij weigerde elke vorm van eerbetoon. 
 
Thuisgekomen zette zij haar strijd voort ter verbetering van de ziekenverzorging, de voedsel-
voorziening en de levensomstandigheden van de Britse soldaat. 
De verbetering van de ziekenverzorging lukte haar wel. Daarover kon ze tweemaal met konin-
gin Victoria praten. Al in 1857 werd er een school voor legerartsen geopend. 
Een verbetering van de laatste twee werd tegengewerkt. ‘Waar bemoeit zo'n vrouw zich eigen-
lijk mee?’ dacht de legertop. 
 
Intussen hadden veel mensen geld bij elkaar gebracht voor een blijvend aandenken aan het 
goede werk dat zij in de Krimoorlog had gedaan. In 1860 gebruikte Florence het geld van de 
naar haar genoemde Nightingalestichting, 45.000 Engelse ponden, voor de oprichting van een 
‘Nightingale School voor verpleegsters’. 
 
Van 1857 af woonde zij in Londen. Ze was invalide geworden, maar vanaf haar bed bleef zij 
zich dag en nacht aan haar taak, de verbetering van de ziekenverzorging, wijden. 
Op latere leeftijd ging haar gezichtsvermogen sterk achteruit en in 1901 was ze volslagen blind. 
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Koning Edward VII, die in 1901 zijn moeder Victoria was opgevolgd, verleende haar in 1907 
de ‘Order of Merit’ (= Orde van Verdienste). Florence was de eerste vrouw, die deze hoge on-
derscheiding kreeg. 
 
Op 13 augustus 1910 stierf Florence Nightingale. Haar levenslicht was gedoofd, maar zij bleef 
voortleven als ‘The Lady with the Lamp’. 
Te voren had ze het aanbod van een staatsbegrafenis en bijzetting in de beroemde kathedraal 
van Westminster Abbey afgeslagen. Zij werd begraven op het plattelandskerkhof van East Wil-
low in Hampshire. Daar werd haar kist naar het familiegraf gedragen door zes sergeanten van 
het Britse leger. Zo had zij dat gewild. 
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4. ALBERT SCHWEITZER____________________________________________________ 
 
In Kaisersberg, een dorpje in de Franse Elzas, werd op 14 februari 1875 in het gezin van domi-
nee Schweitzer een zoon geboren. Al gauw bleek hij een slimme, begaafde jongen te zijn: op 
z’n vijfde  kon hij al piano spelen en op z’n negende orgel. Dat laatste was natuurlijk niet zo 
vreemd, want hij kon volop oefenen in de kerk van zijn vader. 
 
De domineesfamilie Schweitzer behoorde tot de zogenaamde ‘hogere kringen’ en de jonge Al-
bert werd met ‘u’ aangesproken. Toch wilde hij zich niet onderscheiden van de eenvoudige 
jongens in zijn klas, dus droeg Albert geen colbert en stropdas, maar gewoon een oude broek, 
boerenpet en klompen. Maar in één ding wilde hij niet aan hen gelijk zijn: toen die jongens 
eens op vogeltjes gingen schieten, deed Albert niet mee. Hij weigerde aan ‘spelletjes’ mee te 
doen waarbij leven zinloos werd vernietigd! 
 
Op een dag was de jonge Albert in de stad Colmar. Geboeid keek hij naar een beeld dat de vier 
windstreken voorstelde: het zuiden werd uitgebeeld door een neger die er bedroefd uitzag. Dat 
heeft diepe indruk op hem gemaakt. Misschien is dat wel het begin geweest van het plan, dat 
langzaam in hem groeide, om later in Afrika te gaan werken. 
 
Na de middelbare school ging Albert studeren in Straatsburg. Hij deed maar liefst drie studies 
tegelijk: theologie (om dominee te worden), wijsbegeerte (om goed na te kunnen denken over 
de ‘zin van het leven’) en muziek.  
In de theologie en de wijsbegeerte behaalde hij de hoogste graad die aan 'n universiteit moge-
lijk is, die van ‘doctor’. 
Hij verdiende zijn boterham als hulpdominee in Straatsburg. In 1902 werd hij er zelfs hoogle-
raar in de theologie en gaf colleges (les aan studenten) over het Nieuwe Testament. 
De jonge geleerde schreef in diezelfde periode ook verschillende boeken:wetenschappelijke 
werken over Jezus en Paulus, maar ook over Bach, z'n lievelingscomponist. Kortom, Albert zat 
bepaald geen duimen te draaien. Dag en nacht was hij bezig! 
Toen Schweitzer ongeveer dertig jaar oud was, las hij bij toeval in een zendingsblad, dat er in 
Afrika groot gebrek was aan artsen. Zijn oude voornemen om ooit nog eens de zwarten te gaan 
helpen, kwam weer in hem boven. Hij besloot om medicijnen te gaan studeren en waar kon hij 
dat beter doen dan in ..... Straatsburg! Hij was nu professor én student in hetzelfde gebouw! 
Toen zijn vrienden en kennissen nieuwsgierig vroegen waarom hij zo nodig arts wilde worden 
en Albert hen vertelde, dat hij zijn verdere leven aan de zieken in Afrika wilde wijden, ver-
klaarden ze hem voor gek. 
 
Er was er één die hem begreep: Helene Breslau. Albert en Helene hielden van elkaar en in 1912 
trouwden zij. Het jaar daarop gingen ze per schip naar Afrika. Eindbestemming: Lambarene, 
een zendingspost in het oerwoud van Gabon, toen nog Frans-Kongo. 
Op de reis waren ze vergezeld van de heer Brand, die als houthandelaar met heel andere bedoe-
lingen naar Afrika ging. Dat bleek duidelijk, toen ze in een platte rivierboot verder het binnen-
land in voeren.  
Schweitzer keek z'n ogen uit en genoot van de mooie natuur. Visarenden zweefden boven de 
bomen, papegaaien krijsten in de palmen en krokodillen lagen bewegingsloos op de zandban-
ken. ‘Dit heerlijke land is waard, dat wij ons leven eraan wijden,’ zei Schweitzer tegen z'n 
vrouw en die knikte instemmend. 
Maar houthandelaar Brand liet een ander geluid horen: ‘De hitte wordt nog erger. En vergeet 
niet, dat de negers lui zijn. Zo lui, dat je er met een stok naast moet staan om ze aan het werk te 
houden. O, en vergeet niet de alcohol uit hun buurt te houden. Ik heb me toch dronkemanspar-
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tijen meegemaakt!’ Schweitzer wilde uit beleefdheid meneer Brand niet tegenspreken, maar 
dacht er zo het zijne van. 
 
Eenmaal in Lambarene, gingen Helene en Albert meteen aan het werk. In ‘hun ziekenhuisje’ 
werden de zieken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geholpen. Tijd om uit te rusten was er 
nauwelijks. Maar muziek was een heerlijke afleiding. Zo werd er midden in het oerwoud geo-
pereerd en piano gespeeld! 
Toen het ziekenhuis uitgebreid moest worden, hielpen de negers met man en macht mee. Ze 
kapten hout, timmerden en legden golfplaten op het dak. Als Schweitzer op ziekenbezoek ging, 
werkten de negers gewoon door. Dat was wel even anders, dan meneer Brand verteld had! 
 
Albert Schweitzer was een duizendpoot: naast opereren en bouwen deed hij nog veel meer. Zo 
legde hij een moestuin aan, leerde de mensen groenten te verbouwen en minder eenzijdig te 
eten. Omdat hij ook dominee was, leidde hij op zondag vaak de kerkdienst. 's Nacht zat hij ach-
ter zijn bureau om brieven of zelfs boeken te schrijven. En als hij zich wilde ontspannen speel-
de hij piano .   
Uiteraard kon hij dit allemaal doen, doordat zijn vrouw Helene helemaal achter hem stond! 
 
Tijdens zijn lange leven heeft dr. Albert Schweitzer vele keren heen en weer gereisd tussen 
Lambarene en Europa. Waarom? Natuurlijk, om z'n familie en bekenden te bezoeken. Maar 
vooral om geld in te zamelen voor z'n medische werk in Afrika. Vooral met het geven van or-
gelconcerten, overal in Europa, verdiende hij veel geld. 
 
Tot zijn dood in 1965, ruim 50 jaar, heeft hij gewerkt voor de mensen in Gabon. Het ziekenhuis 
dat hij gebouwd heeft, staat er nog. 
Ga zelf maar kijken! 
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5. EDITH STEIN_____________________________________________________________ 
 
 
Edith werd op 12 oktober 1891 geboren in Duitsland in een orthodox-joods gezin (‘Orthodox’ 
betekent, dat men zich streng aan de godsdienstige voorschriften houdt). Ze groeide op in de 
stad Breslau en niemand kon toen vermoeden, dat zij eens een bekende non zou worden. 
Edith was een opgewekt en gevoelig kind. Thuis werd ze door haar ouders wel wat verwend, 
maar dat mocht geen naam hebben. 
 
Toen Edith dertien jaar was, brak ze met het geloof van haar ouders. Ze geloofde helemaal niet 
meer in God, wilde niet meer bidden en noemde zich atheïste (een 'atheïst’ is iemand die niet in 
God gelooft). 
Na het gymnasium ging ze studeren aan de universiteit van Göttingen. Ze studeerde daar ge-
schiedenis en wijsbegeerte. Dat laatste is een moeilijke studie over de diverse vragen die men-
sen kunnen stellen. Men noemt die wetenschap ook wel filosofie. Ze heeft er de hoogste graad 
in gehaald, die van doctor (letterlijk: geleerde). 
 
Op een dag, Edith was toen al 31 jaar, logeerde ze bij haar vriendin Hedwig Conrad. 
Omdat Edith gek op lezen was, liep ze meteen naar de boekenkast. Ze pakte er een boek uit om 
de avond door te brengen. Het was de geschiedenis die de heilige Teresia van Avila over haar 
eigen leven geschreven had. Edith kon er niet meer van los komen en las de hele nacht door. 
Achteraf zei ze, dat het lezen van dit boek haar hele leven veranderd had. 
 
Teresia van Avila was een Spaanse non uit de 16e eeuw. Ze ergerde zich aan de verslapte tucht 
(dat is orde en regelmaat) van het karmelietessenklooster waarin ze opgenomen was. Daarom 
stichtte ze zelf een nieuw klooster waar weer strenge regels moesten gelden.  
De kloosterorden der karmelieten (mannen) en karmelietessen (vrouwen) noemen hun klooster 
Karmel. 
De Karmel is een berg bij Haïfa in Israel, die in de Bijbel vaak genoemd wordt. Na de kruis-
tochten hadden zich daar kluizenaars gevestigd. Toen die later verdreven werden, stichtten ze 
de Orde der Karmelieten. Vandaar de naam. 
De mensen van de Karmel spraken oorspronkelijk niet of nauwelijks met elkaar. Zij hadden 
bijna geen contacten met de buitenwereld, ook niet met familieleden. Wat ze samen deden was 
eten, zingen en bidden, maar niet praten. Zij probeerden dicht bij God te zijn en dachten dit 
vooral door de stilte te kunnen bereiken. 
 
Edith werd zo geboeid door dit leven, dat ze weer in God ging geloven. 
Kort daarna werd ze rooms-katholiek. Dat was wel een slag voor haar familie. Alsof haar jood-
se achtergrond niet goed genoeg meer was! Tot groot verdriet van Edith kon vooral haar moe-
der dit niet begrijpen. 
 
In 1922 was ze lerares geworden in Spiers en daarna, tot 1933, gaf ze les in Münster. In dat jaar 
mocht zij als jodin van geboorte niet langer lerares zijn in Duitsland. Zij vond een nieuwe be-
stemming: ze trad in bij de Karmel van Keulen. Nu kon ze op haar manier contact met God 
zoeken, in stilte en gebed. Als kloosternaam koos ze: zuster Teresia Benedicta van het Kruis.   
  
Veel mensen die Edith kenden, waren het niet eens met haar nieuwe bestemming. ‘Een vrouw 
met zo'n goed verstand hoorde toch niet in een klooster te leven om daar alle dagen door te 
brengen met bidden,’ dachten ze. Maar Edith voelde zich gelukkig: de stilte, het bidden en het 
lezen was haar genoeg. 
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Haar kloosterleven zou van korte duur zijn: in Duitsland werden de joden vervolgd en zonder 
vorm van proces vermoord. Zelfs in de kloosters waren de mensen van joodse afkomst niet vei-
lig.  
Edith probeerde van Duitsland naar Zwitserland te vluchten, maar dat mislukte. Toen ging ze 
naar Nederland. Daar werd ze opgenomen in de Karmel van het Zuid-Limburgse plaatsje Echt. 
Maar ook daar was Edith niet veilig. 
 
Half juli 1942 zouden de Duitsers beginnen met het wegvoeren van joodse Nederlanders. De 
leiders van verschillende kerkgenootschappen stuurden op 11 juli 1942 een telegram aan het 
hoofd van de Duitse bezetters. Daarin protesteerden zij tegen de jodenvervolging in ons land. 
Toen dat hoofd te weten kwam, dat de tekst van dit telegram op zondag 26 juli in alle kerken 
zou worden voorgelezen, dreigde hij met tegenmaatregelen. 
In de kerken van negen van de tien kerkgenootschappen, waaronder de rooms-katholieke, werd 
het telegram toch voorgelezen. 
Toen sloeg de vijand toe. Kloosterlingen van joodse afkomst werden opgehaald en wegge-
voerd. Op zondag 2 augustus 1942 werd ook Edith Stein gevangen genomen. Een week later 
overleed zij in een gaskamer van het concentratiekamp Auschwitz in Polen. 1 
 
 
 

                                            
1 Bij zijn vijfdaagse bezoek aan het toenmalige West-Duitsland maakte paus Johannes Paulus II op 3 mei 1987 haar heiligverklaring bekend. 
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6. MOEDER TERESA_________________________________________________________ 
 
 
Wie kent moeder Teresa niet, dat kleine, gedrongen en krom lopende figuurtje dat nogal eens 
op de televisie verscheen? Inderdaad, deze ‘moeder van de armen’ is over de hele wereld be-
kend en wordt door iedereen, gelovig én ongelovig, bewonderd. 
 
Haar naam luidt voluit: Agnes Gonxha Bohaxhiu. Ze wordt op 27 augustus 1910 geboren te 
Skopje. Dat ligt in Joegoslavie. Haar ouders zijn katholiek en er komen vaak paters op bezoek. 
De jonge Agnes luistert graag naar wat zij te vertellen hebben. Vooral de verhalen over het 
kloosterleven en hun werk in verre landen boeien haar. Zo groeit bij haar het verlangen om non 
(kloosterlinge) te worden. A1 op jonge leeftijd neemt zij het besluit om in te treden bij de zus-
ters van Onze Lieve Vrouw van Loreto. 
 
In een Iers klooster doet ze haar postulaat (dit is een periode waarin gekeken wordt, of iemand 
geschikt is voor het kloosterleven). Ook al staat het Ierse klimaat haar tegen en verlangt ze naar 
de zon in haar vaderland, toch brengt ze haar postulaat tot een goed einde. Vanaf nu hoort ze 
voorgoed bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Loreto. 
 
Ze kiest voor het klooster te Calcutta in India en neemt daar haar kloosternaam Teresa aan. 
Op de meisjesschool die bij het klooster hoort, geeft ze aardrijkskunde. Dat doet ze zeventien 
jaar lang. Met de meisjes kan ze goed overweg. Deze komen uit de rijke bovenlaag van de be-
volking en zijn echte ‘dametjes’: ze hebben goede manieren, gaan keurig gekleed, dragen 
mooie sieraden en worden thuis vaak op hun wenken bediend door huisknechten. 
 
Zuster Teresa doet haar best om deze meisjes echt iets mee te geven waar ze hun verdere leven 
houvast aan hebben. Maar zij wil meer. Ze weet maar al te goed, dat in haar omgeving hon-
derdduizenden mensen geen dak boven hun hoofd hebben, geen bed om op te slapen en niet 
eens een plek om te sterven! 
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Juist voor deze mensen zou ze zich willen inspannen. Maar de overste van het klooster en de 
bisschop geven haar geen toestemming, omdat haar gezondheid te zwak is. 
 
Zuster Teresa zet door. Ze blijft vragen of ze voor de armen mag zorgen.  
Op een dag wordt haar gezegd, dat ze het mag proberen. Ze volgt onmiddellijk een cursus ge-
zondheidskunde om de talloze zieken en stervenden te kunnen bijstaan. 
Daarna begint voor haar een heel actieve periode: ze verpleegt, staat stervenden bij, geeft te 
eten, bouwt schooltjes en leert vrouwen hun kinderen te verzorgen. Ze is altijd in de armen-
wijken van Calcutta te vinden. Vanwege haar grote inzet en ‘moederlijke zorg’ wordt ze door 
de mensen al gauw Moeder Teresa genoemd. 
Moeder Teresa wacht niet af, maar gaat zelf op zoek naar mensen die om de een of andere re-
den niet naar haar toe komen. Ze zegt zelfs, dat haar aandacht vooral uitgaat naar de ‘stille bun-
deltjes’ op de trottoirs, onder de bruggen en in de riolen. Ze zoekt naar mensen die door ieder-
een verlaten zijn en ze troost de moeders die het ene kind na het andere zien sterven. Ze zorgt 
ervoor, dat de dode lichamen op straat, vaak al door ratten aangevreten, begraven worden. Af 
en toe brengt ze zelfs de nacht door op straat. 
 
Haar zorg en liefde voor de armen inspireert veel Indiase vrouwen. Zij komen haar helpen en 
de meesten willen ook religieuze worden. Maar Moeder Teresa laat deze vrouwen een lange en 
zware proeftijd doormaken: zij moeten laten zien, dat zij het werk onder de armen kunnen vol-
houden. Als ze aan het einde van die proeftijd bij hun besluit gebleven zijn, kunnen ze intreden. 
Zij krijgen dan dezelfde kleren als Moeder Teresa draagt: een witte katoenen sari met een 
blauwe zoom. De eerste die intreedt is een oud-leerlinge! 
 
Zo komt Moeder Teresa aan het hoofd van een groep vrouwen te staan die voortaan de Zusters 
van Liefde worden genoemd. 
Wat vooral opvalt is, dat zij weinig bezitten: een stel ondergoed, twee sari's, een stel sandalen, 
een bord, bestek, een stuk zeep, een dunne matras en een metalen emmer. Een van de regels in 
deze nieuwe kloostergemeenschap schrijft voor, dat al het bezit in een emmer moet passen. 
Vandaar dat de Zusters van Liefde binnen vijf minuten hun boeltje hebben gepakt en klaarstaan 
om te helpen waar dat nodig is. 
 
De Zusters van Liefde hebben zich verspreid over de hele wereld. Ze zijn vooral te vinden in de 
armenwijken van steden als New York en Londen. Maar ook in oorlogsgebieden bieden ze de 
helpende hand. 
Haar inzet voor arme, zieke en gewonde mensen kent geen grenzen. Voor haar is ieder mensen-
leven belangrijk! De groep rond Moeder Teresa groeit nog steeds. 
Moeder Teresa is in 2002 zalig verklaard. 
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7. MARTIN LUTHER KING___________________________________________________ 
 
 
In de Verenigde Staten wonen veel negers. Zij maken meer dan 10% van de bevolking uit. Zo'n 
tweehonderd jaar geleden werden ze met scheepsladingen tegelijk uit West-Afrika weggehaald 
en naar het ‘nieuwe land’ gebracht om er als slaven te werken. Na de afschaffing van de slaver-
nij in de 19e  eeuw is hun positie eerder verergerd dan verbeterd: nog steeds tellen zij naar ver-
houding meer armen en werklozen dan de blanken. Op belangrijke bestuursposten  (ministers, 
burgemeesters enzovoort) en in andere belangrijke beroepen (advocaten, rechters, hoogleraren 
enzovoort) zijn zij ondervertegenwoordigd. Nog steeds worden veel negers gediscrimineerd om 
hun donkere huidskleur, ook al is er de laatste twintig jaar veel verbeterd. Die verbeteringen 
zijn voor een groot deel te danken aan de vasthoudendheid van een zwarte dominee: Martin 
Luther King. 
 
Martin Luther King heeft zijn bekendheid onder andere te danken aan de preken die hij hield. 
Daarin riep hij negers en goedwillende blanken op om zich in te zetten voor een vreedzame 
samenleving, zonder geweld te gebruiken. Zijn ideeën over geweldloos verzet haalde hij uit het 
evangelie. Dit leert ons, dat we onrecht met liefde en niet met geweld moeten bestrijden, want 
geweld lokt altijd weer nieuw geweld uit. 
 
King stond achter het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden en hij leidde op 28 
augustus 1963 een massademonstratie tegen rassenscheiding. Hij hield er zijn beroemde toe-
spraak ‘I have a dream’ waarin hij een toekomstige wereld schilderde waarin blank en zwart 
gebroederlijk samengingen. Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. 
 
Op 39-jarige leeftijd werd Martin Luther King doodgeschoten, terwijl hij op het balkon van het 
Lorraine Motel in Memphis stond. Dit was wéér een tragisch dieptepunt in de roerige jaren ’60, 
waarin ook andere voorvechters van burgerrechten in de Verenigde Staten vermoord werden. 
Voorbeelden zijn: president John. F. Kennedy (november 1963), de islamitische vrijheidsstrij-
der Malcolm X (februari 1965) en jurist en presidentskandidaat Robert F. Kennedy (juni 1968).  
Voor velen is Martin Luther King een symbool voor de burgerrechtenbeweging in de 
Verenigde Staten gebleven. De derde maandag in januari is in de VS de Martin Luther King-
dag, een nationale feestdag, gewijd aan King en zijn gedachtegoed.  
 


