
Bijlage 1 
 
Deel 1  
 
“Meneer, o meneer doet u het toch alstublieft niet. Het is zo’n gevaarlijk plan! U komt vast 
niet levend terug. Geloof ons, de stad Tongzhou staat bekend als “de troon van de satan”. 
Wij kennen de bevolking. Ze hebben al heel veel buitenlanders vermoord.’ Smekend kijken 
de twee Chinese onderwijzers Hudson Taylor en John Burdon aan. Ze hebben hun handen 
samengevouwen. ‘Gisteren hebben we toch ook geen problemen gehad?’ vraagt Hudson 
Taylor verbaasd. ‘Toen hebben we nota bene in de binnenlanden onder duizenden mensen 
die afgodstempels bezochten het Evangelie verspreid. Ik zou geen nacht meer slapen als we 
de mensen in Tongzhou niet zouden vertellen dat er een God in de hemel is Die sterker is 
dan alle afgoden die zij nu dienen.’ ‘Inderdaad’, knikt John Burdon. ‘Zó is het. Weet je wat? 
Wij gaan wel alleen, Hudson. Gaan jullie maar terug naar onze twee boten bij de Yangzi-
rivier en wacht daar op ons.’ Verslagen lopen de twee Chinezen door de druilerige regen 
terug naar de rivier. De zendelingen denken vast dat ze te laf zijn om mee te gaan, maar dát 
is het niet. Hun plan voor vandaag is gewoon levensgevaarlijk! Zodra de twee onderwijzers 
zijn vertrokken, pakken Hudson Taylor, John Burdon en hun knecht de bagage die ze in 
zakken hebben gebonden en gaan op weg. Ze hebben weer heel wat traktaten en 
Bijbelgedeelten bij zich om vandaag onder de bevolking te verspreiden. ‘Dit had ik ruim een 
jaar geleden niet durven denken’, verbreekt Hudson na enige tijd de stilte. ‘Ik ben blij toe dat 
ik de taal steeds meer ga beheersen. Het is een goed plan geweest om niet alleen in 
Shanghai te werken maar om ook samen de binnenlanden in te trekken.’ ‘Inderdaad’, knikt 
Burdon. ‘En…het mes snijdt op deze manier aan twee kanten. Terwijl ik de traktaten en 
Bijbelgedeelten uitdeel en het Evangelie verkondig, kun jij de zieken helpen. Het is alleen 
jammer dat we het vandaag niet treffen met het weer. Het lijkt wel of het steeds harder gaat 
regenen. Ik ben bang dat het avond is voordat we in de stad aankomen, als we op deze 
manier verder moeten ploeteren door de modder.’ ‘O, maar … meneer kijk dan eens’, mengt 
de knecht zich in het gesprek, ‘daar bij dat huis zijn kruiwagens te huur met koelies. Is dat 
misschien een idee?’ ‘Perfect!’ zegt Hudson Taylor. Dát is de oplossing.’ Resoluut stapt hij op 
de koelies af en vraagt hun of ze naar Tongzhou gebracht kunnen worden. De koelies buigen 
diep. Ze zijn heel blij dat ze wat kunnen verdienen. Zo snel ze kunnen halen ze de kruiwagens 
uit de bouwvallige schuur. Onderstussen loopt hun eigen knecht wat zenuwachtig heen en 
weer. ‘Eh …meneer…’ vraagt jij, zoekend naar woorden, ‘ eh … vindt u het goed dat ik eh … 
dat ik ook terugga naar de twee Chinese onderwijzers op de boot?’ Veelbetekenend kijken 
Hudson Taylor en John Burdon elkaar aan. Ook hij durft durft dus niet verder… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 
 
Werkblad 
 

 
 
 
 
 
 

Wat is de gebeurtenis?  Welke keuzes kunnen er 
gemaakt worden? 

Wat zijn de gevolgen van 
deze keuzes?  

   

   

   

   

   



Bijlage 3 
 
Deel 2 
‘Ga gerust’, knikt Hudson. ‘Maar wij zullen doorgaan.’  
 
Zie je dat daar?’ wijst Hudson Taylor in de verte. Bij de stadspoort staat een groep mannen. 
Zo te zien zijn ze druk met elkaar in gesprek. Zodra ze echter de twee vreemdelingen in de 
gaten krijgen, beginnen ze tegen hen te schreeuwen en te roepen: ‘Hei guizi, wat moeten 
jullie hier!’ Verschrikt zien Hudson en John hoe de kerels pijlsnel op hen aanstormen. 
‘Wegwezen hier! Jullie zijn guizi!’ schreeuwen ze. Voor John Burdon beseft wat hem 
overkomt, voelt hij een vreselijke pijn in zijn schouder. Een grote, dronken kerel heeft hem 
een enorme klap verkocht. Even duizelt het ook Hudson Taylor. Wat gebeurt hier opeens? 
Dan recht hij zijn rug op en roept streng: ‘Breng ons naar het hoofd van de stad!’ Hij hoopt 
dat de mannen onder de indruk zullen komen. ‘Wat denken jullie wel’, roept een van de 
bandieten. ‘Dacht je dat wij naar jullie luisteren? Jullie zijn een stelletje Taipingrebellen. 
Jullie komen hier alleen om de buurt onveilig te maken.’ Dreigend stapt de grote woeste 
kerel op Hudson Taylor af. ‘Geen praatjes, jij!’ waarschuwt hij met een flikkering in zijn ogen. 
‘Ik zal je meteen laten weten wie hier de baas is!’ Woedend gooit hij Hudson enkele keren 
tegen de grond. Hij slaat hem waar hij hem maar raken kan. Dan grijpt hij de zendeling met 
zijn grote handen bij de keel en schudt hem heftig heen en weer. Hudson snakt naar adem. 
Hij meent dat zijn laatste uur is geslagen. John Burdon ziet het gevaar waarin zijn vriend 
verkeert. Hij pakt een Nieuw Testament uit zijn tas en roept: ‘Wilt u misschien iets van ons 
aannemen?’ Maar dat maakt de mannen nóg bozer. ‘Wat? Nog brutaal ook? Hebben we hier 
geen handboeien?’ brult de reus. ‘Sleur hen gewoon mee naar de stad!’ roept één van de 
mannen. “Welnee, we slachten hen hier al af’, roept een ander. Even ontstaat er een tumult. 
De wrede mannen zij het niet met elkaar eens. ‘Burdon’. Brengt Hudson moeizaam uit, ‘denk 
aan de apostelen. Zij verheugden zich erin dat ze waardig geacht werden om te lijden voor 
de zaak van Christus.’ Dankbaar knikt Burdon zijn vriend toe. Dan bedenkt Hudson opeens 
dat hij zijn identiteitspapieren bij zich heeft. Zo snel hij kan grist hij in een van zijn zakken en 
houdt het papier trots omhoog. ‘Kijkt u eens, wat ik hier heb. Dit is het bewijs dat wij geen 
rebellen zijn!’ Even zijn de mannen beduusd. Dáár hadden ze niet op gerekend. ‘En … ik eis 
dat dit papier aan de hoogste ambtenaar van jullie stad wordt gegeven’, gaat Hudson verder. 
‘Breng ons bij hem. Onmiddellijk.’ Nog even sputteren de mannen tegen, maar dan brengen 
ze hen – al is het met grote tegenzin – naar de stad.  
 
Bij het huis van de Chinese Mandarijn die in dit deel van de stad voor het zeggen heeft, 
verzamelen steeds meer mensen en terwijl de identiteitspapieren van Hudson gebracht 
wordt bij de Mandarijn, spreekt Burdon de toegestroomde menigte toe. Verbaasd luisteren 
de mensen naar Burdon, daar hadden ze nooit eerder van gehoord. Halverwege het betoog 
komt de onderdaan van de Mandarijn terug. ‘Er is besloten dat uw papieren naar een nóg 
hogere Mandarijn van Tongzhou gebracht zullen worden. Dan zal hij oordelen. Hij woont in 
een ander deel van de stad.’ Hudson Taylor is er niet mee eens en zegt: ‘Ik accepteer dit 
niet!’ ‘Zeg maar tegen uw Mandarijn dat we in draagstoelen daarheen gedragen willen 
worden. We zijn zo mishandeld bij de stadspoort dat de reis daarheen voor ons te zwaar is.’ 
Korte tijd later worden Burdon en Hudson schommeld in de draagstoelen naar de grote 
Mandarijn gebracht.  
 



Moe, maar diep verwonderd en dankbaar kloppen Hudson Taylor en John Burdon aan het 
eind van de dag op het raam van de huurboot in de monding van de Yangzi-rivier. Ze zijn 
weer veilig thuis ‘Hoe is dát mogelijk? Hebben de wreedaards van Tongzhou u niet gedood?’ 
stamelt de knecht. ‘Zoals je ziet. De Heere heeft ons bewaard.’, zegt Hudson.  
 
 


