
Eerbied voor het leven
Albert Schweitzer

“Idealen zijn gedachten. Zolang ze 
niet meer dan gedachten zijn, blijft 
de macht, die in hen is, zonder effect, 
al worden ze ook met de grootste bezie-
ling en diepste overtuiging gedacht.”
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Het is nach
t in het h

artje van 
Afrika.

In het oer
woud staat ee

n huisje. De warme wind 

streelt de
 bladeren 

van de pal
men en bren

gt de geu
r 

van tropis
che bloem

en mee. Zo af en t
oe klinken

 

vreemde geluiden van w
ilde dieren

.

Uit het raa
m van het k

leine huisje schij
nt licht 

en als je 
dichterbij

 komt, kun je aan e
en tafel d

e 

gestalte v
an een man zien. H

ij heeft s
lordig, dik

, wit 

haar en e
en gerimpeld gezic

ht.

In zijn kra
chtige ha

nd houdt hij een
 pen die h

ij 

langzaam beweegt.

Hij is daar 
de enige d

ie op dit 
moment wakker is e

n 

hij zal no
g een groo

t deel van
 de nacht

 wakker blij
ven 

want het is
 de enige 

tijd die hi
j voor zic

hzelf hee
ft. 

De tijd dat
 hij kan n

adenken o
ver de wereld, ove

r de 

raadselen 
van de eeu

wigheid en 
dat hij ov

er muziek 

kan dromen.

Uit ‘Geschiedenis voor jonge mensen’

C.P.J. van der Peet

De man achter de tafel is 
Albert Schweitzer; hoogleraar 
theologie, predikant, filosoof, 
arts en ethicus.
Bovendien is Schweitzer een 
wereldberoemd organist 
geweest en heeft als arts het 
ziekenhuisdorp ‘Lambarene’ 
in Afrika opgericht.
Een man wiens verdiensten 
slechts bij benadering kunnen 
worden aangeduid.

Jacqueline van der Zee zorgt er 
met haar veelzijdigheid voor dat 
de lezing op een unieke manier 

gepresenteerd wordt. 
Door haar bevlogenheid & 
enthousiasme en met een 

muzikale omlijsting van 
bestaande stukken en eigen 

werk, biedt ze een afwisselend 
programma.

 
Teksten, muziek en presentatie: 

Jacqueline van der Zee


