
 

Persbericht 
Engagement speelt ‘Schweitzer’. 

 

Op 2 oktober 2015 speelt Stichting Engagement de theatervoorstelling ‘Schweitzer’. Locatie: de Dorpskerk van 
Opperdoes. Aanvang 20.00 uur. Tickets á € 8,00 (inclusief koffie/thee) online verkrijgbaar via 
www.dorpskerkopperdoes.nl of telefonisch te bestellen op 0227-543034. 

Albert Schweitzer was theoloog, filosoof, musicus, componist, arts en heeft een zeer bewogen leven gehad als 
tropenarts in Afrika. Schweitzer stierf vijftig jaar geleden. Reden om opnieuw aandacht te besteden aan deze man, 
een tragische held. Maar ook omdat het thema actueler is dan je zou denken. 

Achtergrond 

Aan het begin van de twintigste eeuw vormden zogeheten luipaardmannen een geheim genootschap dat met het 
bloed van mensen de woede van moeder Afrika moest verzoenen. Het was de tijd van de blanken die het continent 
in en uit banjerden en meenden dat het land, de bewoners en de bodemschatten toebehoorden aan de Europese 
mogendheden. 
De luipaardmannen vormden het extremistische Afrikaanse verzet tegen deze praktijken. Zij op hun beurt 
moordden ook, liepen op handen en voeten rond in de nacht en maakten ijzeren klauwen waarmee ze de kelen 
van hun slachtoffers dicht drukten. 

Theaterstuk 

In het theaterstuk Schweitzer zoekt een luipaardman zijn heil bij dokter Schweitzer in diens ziekenhuis aan de rivier 
de Ogowe in Lambarene. Deze man, Bartholdi, zal Schweitzer het hele stuk lang als een schaduw begeleiden, ook 
als de zwarte man al lang in de loopgraven van Europa gestorven is. 
We volgen de dokter naar Günsbach en weer terug naar Lambarene. We ontdekken waar Schweitzers liefde voor 
Bach vandaan komt, hoe het Schweitzer als echtgenoot en vader afgaat en zien steeds de zwarte man opduiken. 

Anders dan een biografie over Schweitzer is dit voluit theater. Aan de hand van het levensverhaal van de 
gelauwerde dokter wordt een aantal grote thema’s in ons bewustzijn naar boven gehaald. Dan gaat het om de 
illusie van de alwetende Europese mens (Schweitzer als een uomo universale), de vaderloze maatschappij (de 
man die altijd aan het werk en buitenshuis is), de strijd om de eerbied voor het leven (en de afbraak aan alle 
kanten van fauna, flora en mensenrechten) en de naar het lijkt onoplosbare problematiek waarin Afrika verzeild 
raakte. 
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