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GELEEFD GELOOF: FLORENCE NIGHTINGALE 

Een werkwoord en een naam 

Florencenightingalen – een naam vervoegd tot een werkwoord: ‘Je bent 

behoorlijk aan het florencenightingalen.’ Het wordt hier en daar gebruikt. Het 

betekent zoiets als: zorgen voor, overdreven redderen. Alleen haar naam al staat 

voor een levenshouding.  

Florence Nightingale – ze leefde van 1820-1910. Ze werd wereldberoemd als de 

verpleegkundige die baanbrekend werk deed tijdens de Krimoorlog. Het was 

1854. Rusland was in oorlog met Turkije. Engeland bemoeide zich ermee en  

stuurde soldaten. Florence voelde zich geroepen om er gewonde soldaten te 

gaan verzorgen. Ze vertrok naar Scutari (tegenwoordig een wijk van Istanboel), 

maakte er naam en werd de meest beroemde verpleegster ter wereld. Lady with 

the lamp werd ze genoemd: vrouw met de lamp. Omdat ze ’s nachts haar ronde 

deed langs de gewonde soldaten.  

Veel meer dan verpleegkundige 

Maar we doen haar tekort als we haar zouden opsluiten in die verzorgende rol. 

Verzorgen lijkt bij uitstek een vrouwelijke, opofferende taak, passend bij het 

rollenpatroon van een patriarchale wereld. Maar Florence was allesbehalve het 

prototype van een zichzelf wegcijferende vrouw. Ze was een feministe avant la 

lettre.  

Ze vocht zich vrij uit het aristocratische milieu waarin ze was geboren - een 

wereld, waarin vrouwen geacht werden thuis te zitten, te borduren, gasten te 

ontvangen of een ritje in een rijtuig maken, maar in ieder geval geen rol van 

maatschappelijke betekenis te spelen. Florence brak uit die gouden kooi. Ze 

schreef een handboek voor verpleegkunde (Notes on Nursing). En ze zou behalve 

als verpleegkundige ook naam maken als sociaal hervormer, statisticus en 

mystica met kennis van de theologie. Ministers en wetenschappers zouden haar 

raadplegen. Ondanks het feit dat ze op jonge leeftijd zelf chronisch ziek werd, 

bleef haar invloed groot. 
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Krimoorlog 

Haar scherpe blik verraadde zich al tijdens de Krimoorlog. De situatie was 

schrijnend. Er waren dagen dat er meer dan zevenhonderd gewonden 

binnengebracht werden, vaak met verschrikkelijke verminkingen. Maar 

onvermoeibaar gaf ze twaalf tot vijftien uur per dag leiding aan haar team. Ze 

deed het met grote voortvarendheid.  

Ze signaleerde bijvoorbeeld dat er in het ziekenhuis waar zij te werken kwam 

meer soldaten stierven dan in andere ziekenhuizen aan het front. Ze ontdekte 

op een zeker moment ook waarom: de riolering onder het ziekenhuis was kapot. 

Dat typeert haar scherpe blik: ze had oog voor omstandigheden die ziekten in de 

hand werkten. Voor ons vanzelfsprekend, toen niet. Nadat het euvel was 

verholpen, werd het ziekenhuis de goedlopende organisatie die zij op het oog 

had. Ze werd door de soldaten op handen gedragen. 

Maatschappelijke conventies 

Met grote openheid schreef ze voor het thuisfront in Engeland over haar 

ervaringen. Ze schokte daarmee haar lezers. Die vonden het ongepast dat een 

lady  zulke dingen openhartig schreef. Maar Florence Nightingale trok zich weinig 

aan van maatschappelijk conventies. Daarvoor had ze teveel moeite moeten 

doen om zich los te vechten van haar milieu. 

Zelf schreef ze daarover: ‘Er is geen tirannie zo erg als de familie want die strekt 

zich zelfs uit over je gedachten.’ Ze  vergeleek haar plaats in haar eigen familie 

met die van de maan ten opzichte van de aarde: je komt er nooit van los, maar 

de aarde ziet altijd maar één kant van de maan, de achterkant blijft onbekend. 

Uit dat beeld sprak een onverholen woede en teleurstelling over de positie van 

de vrouw in het aristocratisch milieu van haar tijd. Haar leven lang ervoer zij het 

familieleven als zodanig als een beperking voor de vrouw. Ondanks een aantal 

verliefdheden, zou ze zelf nooit trouwen. Ze wilde een onafhankelijk blijven.  

Strijder voor sociale veranderingen 

Terug in Engeland ontwikkelde ze zich tot een maatschappelijk hervormer. Ze 

had oog gekregen voor de samenhang van gezondheid en maatschappelijke 

omstandigheden. Armoede gaat en ging gepaard met gebrek aan alles: juiste 
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voeding, huisvesting, hygiëne. Armoede zelf is dus een bron van ziekte. Zo zag zij 

al snel dat ziekenzorg ook vraagt om sociale veranderingen. 

Een groot wapen in haar strijd was de statistiek. Ze was een uitstekend 

wiskundige en gebruikte als een van de eersten de statistiek om met cijfers aan 

te tonen dat er verbanden waren tussen ziekte en vroege sterfte enerzijds en 

slechte maatschappelijke omstandigheden anderzijds. Ze vond een bondgenoot 

in de schrijver Charles Dickens die er zelf een belangrijk thema van maakte in zijn 

romans.  

Alles anders 

Verpleegkundige, statisticus, maatschappelijk hervormer – dit alles had een 

verbindingspunt in de spiritualiteit van Nightingale. Ze had een diepgeworteld 

geloof. Toen ze zeventien was, hoorde ze de stem van God. Hij riep haar tot een 

leven in dienstbaarheid. Het zou haar nog diverse malen overkomen.  

Maar als ik het woord ‘dienstbaarheid’ gebruik, moet dat niet misverstaan 

worden als een slaafs soort geloof. Je zou kunnen zeggen: Florence geloofde alles 

wat de kerk leerde, maar ze geloofde alles anders. In tegenstelling tot wat 

gebruikelijk is in het vrijzinnige milieu waarin ze opgroeide, geloofde ze in de 

drie-eenheid van God. Maar de goddelijkheid van Christus zag ze niet als een 

unicum: in ieder mensenkind wordt God mens! En ze geloofde wel in wonderen, 

maar we moesten die zelf bewerkstelligen met rationele middelen. Een eeuw 

voordat de moderne theologe Dorothee Sölle schreef: ‘God heeft geen andere 

handen dan de onze’, was dit al de opvatting van Florence Nightingale.  

Wijsheid en wetten 

Dat wil niet zeggen dat ze dacht dat God opgaat in ons. Of dat God werkloos aan 

de zijlijn van de geschiedenis afwacht wat wij ervan maken. Hij is de bron van 

liefde en schoonheid en geeft ons kracht om te doen waar zijn orde ons toe 

roept. Die orde of wetmatigheid in de schepping was voor Florence de basis van 

haar gedachten. God heeft deze wereld gemaakt met  grote wijsheid. En wij, 

wezens met verstand, zijn geroepen om met hulp van de wetenschap de wetten 

van Gods schepping te ontdekken en overeenkomstig die wetten te handelen en 

zo de schepping te vervolmaken. 
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Zoals het boek Spreuken schrijft. Het spreekt van Gods wijsheid die overal in de 

schepping is te zien. God heeft een prachtige orde in de wereld aangebracht. We 

kunnen er zijn wil uit aflezen. En nu – aldus Nightingale - komt alles neer op: zelf 

volgens die wil van God gaan leven. De wetenschap was daarbij in haar visie van 

groot belang.  

De kerk 

Ze kon de moderne wetenschap dus goed verenigen met haar geloof. Maar haar 

verhouding tot de kerk was dubbel. Ze vond dat de kerk een vastgeroest instituut 

was dat betekenisloze rituelen onderhield en nogal eens stond aan de kant van 

de heersende klasse. Tegelijk was de eucharistie (ze was lid van de Anglicaanse 

kerk) voor haar een belangrijk ritueel. Toen ze zelf invalide was geworden, kwam 

een bevriende priester regelmatig het avondmaal bij haar thuis bedienen. Maar 

haar geloof was vooral praktijkgericht. 

Ze leefde met een voor haar belangrijk woord van Jezus: dat het Koninkrijk van 

God niet ver was, maar binnen ons bereik. Daarin las ze: wij kunnen het met 

Gods hulp bewerkstelligen. Ook daarin was ze haar tijd ver vooruit, want het zou 

in de jaren zestig van de vorige eeuw een grondgedachte wordt binnen de 

moderne theologie.  

Orthopraxie 

De betekenis van Florence Nightingale was dus veel groter dan die van de 

verpleegkundige in de Krimoorlog. Haar boek Cassandra zou een klassiek 

feministische tekst worden. Notes on Nursing zou decennia lang het handboek 

voor verpleegkunde blijven. Ze schreef statistische werken. En ook op 

theologisch terrein zou ze haar vrouwtje staan. Er is ook een aantal preken van 

haar bewaard gebleven. Ze was dus een zeer veelzijdige en begaafde vrouw. Ik 

denk dat we ons als mensen van vandaag nauwelijks een voorstelling kunnen 

maken van de moed en kracht die er in deze vrouw heeft geleefd om a) zich vrij 

te vechten uit het voor vrouwen verstikkende milieu waarin zij opgroeide, b) om 

zich ruimte in de maatschappij te bevechten om haar uitzonderlijke talenten te 

kunnen tonen. Het maakt haar tot een inspirerend voorbeeld voor die vrouwen 

die vandaag nog steeds gevangen worden gehouden door maatschappelijke 

beperkingen.  
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In dat alles wees Florence zelf op God. Hij geeft mensen de kracht om hun lot in 

eigen handen te nemen. Het maakt haar bij uitstek tot een beeld van wat ik 

noem: orthopraxie. Je hebt orthodoxie: de juiste leer. Maar het ging Florence 

Nightingale om het juiste handelen, de juiste praktijk: orthopraxie. Indachtig het 

woord van Jezus: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het 

koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn 

hemelse Vader.’ 

Vuur en licht 

Was Florence ook een aangename persoonlijkheid? Niet altijd. Het is zoals met 

alle mensen in wie een groot vuur brandt: ze kunnen een ander verwarmen, met 

dat vuur ook anderen aansteken, maar je kunt je - als je er te dicht bij komt - ook 

aan branden. Zo kende haar gedrevenheid ook een keerzijde: ze kon nog wel 

eens zwart-wit denken en hard oordelen over anderen en kort voor de wagen 

staan. Geen mensenkind komt door het leven zonder schaduwzijden, ook 

moderne heiligen niet. De Geest van God bezielt mensenharten, maar moet er 

ook strijden tegen tegenkrachten. Maar in en ondanks die strijd kan er in 

mensenkinderen een licht ontbranden dat de duisternis verdrijft.  

Zo was het ook met de lady with the lamp. Gedreven door een onzichtbare 

kracht ging ze onverschrokken nieuwe wegen, zo een weg banend voor vrouwen 

die na haar kwamen. Toonbeeld van geleefd geloof.   
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Citaten van Florence Nightingale 

 

Ware religie is geen andere wil hebben dan God.  

 

De basis van alle mystieke religie is dat in al onze daden, al onze woorden, al 

onze gedachten […] God woont […] met de Geest van Goedheid, Wijsheid en 

Kracht, Allerhoogste Kracht, om alle daden van ons leven te volbrengen.  

 

In Christus geloven als onze vriend, dat is geloof. En handelen voor Christus als 

onze vriend, dat is praktijk. 

 

Als ik mijn handen was, zie ik nooit een zeepbel zonder aan de goedheid van God 

te denken, die water uitvond en ons hielp om zeep uit te vinden. Hij dacht aan 

ons allen en hoe hij het proces van schoonmaken mooi kon maken, verrukkelijk 

voor onze ogen, zodat elke zeepbel de mooiste kleuren van de wereld toont. Het 

is een symbool van zijn Geest… 

 

Voor zover wij kunnen zien, komt volmaaktheid voor Gods schepselen neer op 

het oneindig vermogen tot vooruitgang. Voor zover wij kunnen zien, bestaat 

Gods leiding uit een orde waardoor mensen onophoudelijk vooruitgang boeken.  

 

Degenen die welllicht het minst de wegen van God verstaat, is hij die peinst over 

de onvolmaaktheid van deze wereld zonder daarvoor ooit een hand uit te 

steken. Of die filosofeert over de slechtheid en onvolmaaktheid van deze wereld, 

zonder ooit een stap te zetten om de situatie te verbeteren. 

 

Mijn zusters en broeders, laten we medewerkers van God zijn. Dan zullen we 

niet alleen zijn Geest kennen maar ook de onze – uit wat voor Geest wij gemaakt 

zijn. Laten we hem bijstaan, voor zover we zijn wegen kennen.  

 

(Citaten zijn genomen uit: ‘De spiritualiteit van Florence Nightingale’ van Jean-

Jacques Suurmond) 


