Cornelia (Corrie) Johanna Arnolda ten Boom (1892 -1983)
Corrie ten Boom oli hollantilainen kristitty kirjailija ja julistaja. Hän on tullut
tunnetuksi omaelämäkerrastaan Kätköpaikka. Corrie ten Boom syntyi kelloseppä
Caspar ten Boomin nelilapsisen perheen nuorimmaiseksi. Perheen talo
Haarlemissa tunnettiin avoimena kaikille avuntarvitsijoille ja perhe oli aktiivinen
paikkakunnan sosiaalisessa ja hengellisessä elämässä. Ten Boomien perhe
pelasti arviolta 800 juutalaista. Corrie ten Boom ja hänen vanhempi sisarensa
Betsie olivat naimattomia ja työskentelivät isänsä kellosepänliikkeessä. Hänen
Haarlemissa sijaitseva sodanaikainen kotitalonsa on nykyisin hänen nimeään
kantava museo.
Toisen maailmasodan alkaessa ten Boomin perhe alkoi piilotella juutalaisia ja
auttaa heitä pakenemaan natseilta. Corrie ten Boom joutui toisen
maailmansodan aikana Ravensbrückin keskitysleirille jäätyään kiinni
juutalaisten ja Hollannin vastarintaliikkeen jäsenten piilottelusta kotonaan
Haarlemissa. Hän oli vankeudessa ja keskitysleireillä yhteensä 11 kuukautta.
Corrie ten Boom selviytyi Ravensbrückin keskitysleiriltä ja julkaisi
kokemuksistaan myöhemmin omaelämäkerran Kätköpaikka. Ten Boom aloitti 53vuotiaana julistustyön, jonka sanomana oli Jumalan anteeksiantamus. Hän
korosti Jumalan anteeksiantamusta myös vihollisille. Hän toimi julistajana ja
kirjailijana 33 vuotta. Hollannin kuningatar löi Corrie ten Boomin ritariksi.
Vuonna 1968 Jerusalemin holokaustimuseo Yad Vashem nimitti hänet
"vanhurskaaksi kansakuntien joukossa" ja pyysi häntä istuttamaan puun
oikeudenmukaisuuden puistoon kunnioittaakseen hänen perheensä pelastamien
ihmishenkien muistoa. Hänen elämäkerrastaan tuli kansainvälinen best seller
vuonna 1971 ja siitä tehtiin elokuva Kätköpaikka (The Hiding Place) vuonna
1975. Elämänsä loppupuolella ten Boom julkaisi myös muuta hengellistä
kirjallisuutta sekä evankelioivia videoita. Hän kuoli kotonaan Yhdysvalloissa 91vuotissyntymäpäivänään.
Kätköpaikka kertoo hollantilaisen ten Boomin perheen tarinan toisen
maailmansodan aikana. Corrie ten Boom elää hiljaista vanhanpiian elämää
viisikymmenvuotiaaksi, toimien sekä kelloseppänä isänsä liikkeessä että

vapaaehtoistyössä kehitysvammaisten hyväksi. Kun toinen maailmansota syttyy
ja saksalaisjoukot miehittävät Hollannin, ten Boomien perheen elämä muuttuu.
Corrie liittyy kuin vahingossa maanalaiseen vastarintaliikkeeseen, ja alkaa toimia
laittomasti auttaakseen pakoon yrittäviä juutalaisia. Kuitenkin sekä Corrie,
tämän sisar Betsie että heidän isänsä vangitaan. Corrie ja Betsie lähetetään
Ravensbrückin keskitysleirille. Myöhemmin Betsie kuolee leirillä ja Corrie
vapautetaan kirjurin "erehdyksen" seurauksena.
Corrie ten Boomin tarina, Kätköpaikka, on kristillinen klassikko, ja sen
pääteemana on loputon luottamus Jumalaan ja henkilökohtainen usko. Kirjan
kantavana voimana on myös anteeksianto, mikä antaa sellaisen kuvan, ettei kirja
syyllistä keskitysleirien upseereita heidän tekemistään julmuuksista.

Kysymyksiä:
Oliko juutalaisten piilottelu oikein? Oliko oikein toimia viranomaisten käskyjä
vastaan?
Mitä voidaan oppia Corrie ten Boomin uskosta Jumalaan?
Millä syillä eri ihmisryhmiä on kautta aikojen vainottu?
Mitä muiden ihmisten laittaminen keskitysleireille kertoo natsien arvoista ja
ajattelutavoista?
Onko holokaustista oikein syyttää ainoastaan natseja? Ketä muita voitaisiin
syyttää tai pitää vastuussa holokaustista?
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=038cuYe3Nis
Lähteet:
http://www.corrietenboom.com/history.htm
http://www.raoulwallenberg.net/saviors/others/corrie-ten-boom-dutch-savior/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Corrie_ten_Boom

