
Toespraak van mevrouw Hélène Carrère d'Encausse  
ter gelegenheid van de uitreiking van de Follereauprijs aan Geeske Zijp 

 

Bij de Fondation de France werken we samen met de Raoul Follereau-stichting. Ik zou meteen willen 
zeggen dat niemand weet dat lepra een probleem is, mensen zijn vergeten dat het bestaat. We zeggen 
tegen onszelf dat het is verdwenen, en daarom is het des te moeilijker voor u om dit werk te doen. Dat 
wil zeggen, het is des te belangrijker omdat de hele wereld zich geen zorgen maakt over deze 
afschuwelijke ziekte, die een samenleving kan vernietigen en in ellende storten. Dus dit werk is 
noemenswaardig en daar zijn wij allemaal oneindig veel dank aan verschuldigd. En ik moet zeggen dat, 
mijn vriendin Chantal en ik, we twee academies belichamen1 en deze academies zijn erg gevoelig voor 
wat er gebeurt en namens deze academies wil ik de Raoul Follereau Stichting nogmaals bedanken. Heel 
hartelijk dank voor wat jullie in onze plaats doen en ga zo door en wij gaan door. Niet door zelf mee 
samen te werken, we zijn totaal nutteloos, maar door in ieder geval op gezette tijden vinger aan de pols 
te houden, hoe staat het ermee? 

En door degenen te belonen die jullie hebben gekozen als de symbolen van de strijd. Dus, uw laureaat 
dit jaar is een absoluut opmerkelijke vrouw, haar biografie maakte grote indruk op mij. Mevrouw 
Geeske Zijp heeft een buitengewone biografie. U bent van alles: een verpleegster, een vroedvrouw, u 
hebt dermatologische problemen behandeld. Bovenal bent u iemand die op alle fronten waar de 
omstandigheden slecht zijn, aanwezig bent geweest. Bijvoorbeeld in Irak en in vluchtelingenkampen. 
Dat wil zeggen dat u overal bent waar u aanvoelde dat men u nodig had. U gaf gehoor aan het ongeluk 
van anderen en stond steeds klaar om te helpen. 

Uw belangrijkste strijd was steeds die tegen lepra. Vandaar deze prijs. Deze strijd tegen lepra vindt 
plaats in een enorm werkveld. Dat werkveld is voor u Tsjaad, waarschijnlijk omdat het daar nog erg 
onontwikkeld is. De problemen zijn groot en u zorgt voor zowel melaatsen, gehandicapten als andere 
problemen waar mensen tegen aanlopen, voor al diegenen die u nodig hebben. Er is geen onderdeel van 
het leven waarin u niet dicht bij degenen wilt staan die zijn getroffen door ziekte of de gevolgen 
daarvan. 

We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om het ongeluk niet te willen zien, te denken dat 
het achter ons ligt, dat het om anderen gaat, in verre landen. Te denken dat we recht hebben op geluk. 
U weet dat het niet waar is, dat zelfs als we recht hebben op geluk, er juist mensen zijn die door deze 
vreselijke ziekte getroffen worden, door lepra die lichaam en ziel kapot maakt. Maar er is een redmiddel 
en u weet dat het bestaat, u bent daar, u hebt uw leven gewijd aan hen die ongelukkig zijn. Ik weet niet 
eens hoe ik mijn bewondering voor u kan uitdrukken, het is buitengewoon. 

Ikzelf, ik doe niets, ik kan alleen zeggen: bravo! Maar ik kijk naar u en bedenk me dat u alleen voor deze 
prijs naar Parijs bent gekomen. Direct daarna gaat u terug naar de leprapatiënten om onder hen te 
werken. Werkelijk, u belichaamt de zorgzaamheid voor anderen. Dat is de reden waarom de Follereau-

 
1 Namelijk de Académie Française die de Raoul Follereau Prijs uitreikt, waar Hélène Carrère d’Encausse en Chantal 
Delsol bij betrokken zijn. Chantal Delsol is daarnaast voorzitter van de Académie des Sciences Morales et 
Politiques. 



prijs dit jaar aan u wordt uitgereikt, en dat is de reden waarom ik u zowel onze immense dankbaarheid 
als onze immense bewondering aan u overbreng. En... nu zeg ik iets verschrikkelijks: ga door! 

Het is verschrikkelijk, want u zou kunnen zeggen: ‘En wat doen jullie?’ En u zou helemaal gelijk hebben! 
Maar ga door, het betekent dat u hoop belichaamt, hoop op een wereld waar menselijke broederschap 
liefdadigheid in de diepste zin toelaat, dat is wat we doen voor anderen. Dus ik heb diepe bewondering 
voor u. Deze prijs is helemaal voor u. Bedankt namens iedereen! Wij zullen uw inspanningen blijven 
volgen, en verzoeken u ons van tijd tot tijd te informeren over de vooruitgang die ter plaatse wordt 
geboekt, en ook over wat u nodig heeft. We kunnen niet in alle noden voorzien, maar wanneer het 
nodig is kunnen wij proberen middelen in te zetten om u te helpen. Mevrouw, ik dank u uit de grond van 
mijn hart, u bent een buitengewoon persoon! 

 

Applaus en schouderklopjes! 

 

Ontvang hierbij de Raoul Follereau Prijs. Nu horen we graag van u. We hebben gezien wat lepra is en 
wat u doet en horen graag uit uw mond wat dit betekent. 

 


