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Dorothy Day (1897-1980) is een getalenteerde studente en trekt op jonge leeftijd naar de universiteit. 
Ze wordt evenwel een college dropout, want na twee jaar geeft ze de brui aan haar studies. Haar familie 
verhuist daarop van Chicago naar New York. Ze verhuist mee, maar weigert te teren op het kapitaal 
van haar ouders en gaat aan de slag als freelance journaliste en schrijfster. In 1918, het laatste jaar van 
de Eerste Wereldoorlog, breekt de pandemie van de Spaanse griep uit. Ze is dan twintig jaar en na een 
verpleegsteropleiding gevolgd te hebben werkt ze een jaar lang in een ziekenhuis. Het wordt een 
grondtrek van haar leven: telkens weer gaat ze naar de slachtoffers en verloren gelopen zielen van 
complexe sociale en politieke verwikkelingen om hen daadwerkelijk bij te staan. Ze trekt van crisis naar 
crisis.  
 
Dorothy schrijft anderen zelden of nooit af, waarschijnlijk omdat ze tijdens de woelige jaren van het 
interbellum en de roaring twenties zelf regelmatig verloren loopt. Ze leeft als een vrijgevochten jonge 
vrouw, verkeert in de communistische en anarchistische kringen van grootstad New York en schrijft 
voor dito bladen, geniet van het nachtleven, en verliest haar hart aan enkele mannen. Als ze op 
tweeëntwintigjarige leeftijd vier maanden zwanger is, laat ze een clandestiene abortus uitvoeren, 
mede onder invloed van haar toenmalige partner. Die gebeurtenis beschouwt ze als de grote tragedie 
van haar persoonlijk leven en zet haar ertoe aan om waar mogelijk tegen dat soort ingreep te pleiten. 
Ze heeft daarnaast al een zelfmoordpoging achter de rug. De man die haar tot wanhoop drijft, zal haar 
niettemin verlaten. Kort daarna is ze even getrouwd met een zestien jaar oudere man, maar de 
echtscheiding volgt snel. Ze ontmoet Forster Batterham, die de liefde van haar leven wordt, wat echter 
nooit met een huwelijk wordt bezegeld. Met hem krijgt ze een dochter: Tamar. In de periode dat ze 
met hem samen is, mondt haar gestage fascinatie en interesse voor de christelijke traditie uit in een 
bekering tot het katholieke geloof. Dat wordt een breekpunt voor haar relatie met de antireligieuze 
Forster. Ze blijven bevriend, maar ze bouwt haar leven vanaf dan met anderen uit – zowel met 
gelovigen als ongelovigen.  
 
Dorothy wenst handen en voeten te geven aan haar bekering. Haar sociaal activisme is voordien altijd 
al zeer sterk geweest. Haar ijver voor vrouwenrechten heeft haar zelfs in de gevangenis doen belanden. 
Begin jaren 1930 hakt de Grote Depressie er stevig in, ook in New York. Dorothy ziet het aantal 
werkloze arbeiders, daklozen en armen in haar omgeving massaal toenemen. In 1932 ontmoet ze de 
energieke katholieke intellectueel én arbeider Peter Maurin. Hij geeft haar het laatste zetje om de 
zogenaamde zeven werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen. Samen richten ze de krant 
The Catholic Worker op, die sociaal activisme zowel binnen als buiten de kerk zal bepleiten. Het eerste 
nummer, waarvoor Dorothy zich in de schulden steekt, verschijnt op 1 mei 1933 en kost niet meer dan 
één penny. Die prijs geldt tegenwoordig nog. Tegelijk wordt een eerste "huis van gastvrijheid" 
opgericht dat maaltijden en onderdak verschaft aan de allerarmsten. Dorothy en Peter laten zich 
inspireren door het leven van de heiligen uit de katholieke traditie en leven zelf met niet meer dan ze 
nodig hebben bij hun gasten. Vanuit de krant ontstaat op die manier een heuse beweging met meer 
en meer vrijwilligers: The Catholic Worker Movement. Die zal uiteindelijk huizen hebben over de hele 
wereld. Dorothy wordt, mede door de uitnodigingen om die huizen te bezoeken, in de tweede helft 
van haar leven een ware wereldreiziger.  
 
De beweging van Dorothy Day en Peter Maurin zal duizenden en duizenden onderdrukten, 
hulpbehoevenden en sociaal veroordeelde mensen bijstaan, niet in het minst omdat ze continu ook 
ijvert voor structurele veranderingen. Dorothy Day gooit zich in de strijd tegen antisemitisme, racisme 
en mensonwaardige werkomstandigheden. Niet toevallig staan op het logo van de krant, ontworpen 



door de in België geboren Ade Bethune, een blanke en zwarte arbeider naast elkaar onder het kruis 
van Christus. Haar pacifistisch verzet tijdens de Koude Oorlog doet haar wederom enkele keren in de 
gevangenis belanden. Vanuit die ervaringen begint ze te pleiten voor een ander gevangeniswezen dat 
gericht is op de "vermenselijking" van criminelen. Ze schuwt geen risico's. In 1957 bijvoorbeeld, tijdens 
een deelname aan de nachtwacht voor de christelijke interraciale Koinonia-boerderij in Georgia, wordt 
ze onder vuur genomen door blanke racisten. En net na de communistische revolutie bezoekt ze Cuba 
om er de ervaringen van de arme inwoners op te tekenen, en om "Christus te zien in de 
revolutionairen, en Christus te zien in de contrarevolutionairen" (p. 262). Ook binnen de kerk durft ze 
keet te schoppen, onder andere door haar verlangen naar toenadering tussen westerse en oosterse 
christenen, maar altijd in dialoog met het leergezag. In paus Johannes XXIII vindt ze een verwante ziel, 
vooral na diens encycliek Pacem in Terris (Vrede op Aarde). 
 
Jim Forest, zelf een jarenlange medewerker van de Catholic Worker, heeft met zijn biografie van 
Dorothy Day niet alleen het levensverhaal van één persoon verteld. Hij heeft tegelijk, door de aard van 
het activistische leven dat Dorothy heeft geleid, ook een kroniek geschreven van de meest ingrijpende 
momenten van de twintigste eeuw. Hij doet dat zonder overbodige franjes, wars van enige 
romantisering. Het verslag van de vele, onvermijdelijke conflicten binnen de beweging en van de 
twijfels en teleurstellingen van Dorothy zelf laten de hoopgevende kracht van de beweging echter des 
te meer verschijnen. Dat de Catholic Worker doorheen alle moeilijkheden zoveel vruchten draagt, is 
zonder meer wonderbaarlijk.  
 
Forest citeert veelvuldig uit de (ook autobiografische) schrijfsels van Dorothy zelf, wat het verslag van 
de historische gebeurtenissen voorziet van een gelaagde, doch niettemin heldere en vooral eerlijke 
reflectie. Dorothy blijkt als weinig anderen in staat om de concrete relevantie van het christelijk geloof 
uit te dragen. Daarbij inspireert ze onstuimige persoonlijkheden uit haar eigen tijd, zoals Ammon 
Hennacy. Die charismatische dienstweigeraar van de Eerste Wereldoorlog verdiept zich tijdens zijn 
verblijf in de gevangenis in de Bijbel. Daardoor komt hij tot een persoonlijk, niet-kerkelijk christelijk 
geloof dat op de Bergrede is gebaseerd. Geïnspireerd door Dorothy treedt hij niettemin kortstondig 
toe tot de katholieke kerk.  
 
Dorothy inspireert ook nu nog. De Amerikaanse sportlegende Colin Kaepernick heeft bijvoorbeeld een 
groot deel van de opbrengst van zijn sneakerlijn aan het Dorothy Day House voor daklozen in Berkeley 
gedoneerd. Kaepernick is wereldwijd bekend geworden door vóór wedstrijden te knielen tijdens het 
Amerikaanse volkslied. Zijn gebaar is intussen een teken van protest geworden tegen het politiegeweld 
dat zwarte Amerikanen al te vaak ondervinden. Wat weinigen weten, is dat Dorothy Day dat gebaar al 
veel eerder stelt. Forest verwijst in dat verband naar een anekdote over Dorothy van Ammon Hennacy 
– p. 229: "Hij vertelde hoe ze eens, tijdens een kerkbezoek, niet ging staan bij het zingen van het 
nationale volkslied, de Star Spangled Banner, maar knielde." 
 
Het grote verschil tussen hedendaagse exponenten van de zogenaamde woke-beweging en een 
activiste als Dorothy Day is misschien wel hun persoonlijke welvaart. Dorothy leeft nooit in grote luxe, 
wel integendeel. Haar streven naar een sober leven komt voort uit haar verlangen om zich te kunnen 
concentreren op de zorgen van de armen en de misdeelden, en niet afgeleid te worden door de zorgen 
die een grote rijkdom met zich meebrengt. Forest beschrijft dat streven scherp als hij verwijst naar een 
retraite van Dorothy in een klooster – pp. 208-209:  
 
"Een van de zaken waar Dorothy mee worstelde in de maanden dat ze alleen in Farmingdale woonde, 
was hoe ver ze nog afstond van echte armoede: 'Ik zit hier tijdens een ijskoude wintermiddag op Long 
Island, omgeven door een met sneeuw overdekt landschap en luister naar het Filharmonisch Orkest,' 
schreef ze in februari 1944 in haar dagboek. 'Tegelijkertijd stop ik mijn sokken, drie paar, meer heb ik 
niet. Grijs en beige van zwaar katoen en een paar van bruine wol. Ik ben me ervan bewust dat deze 
eigendom waren van arme kankerpatiënten die naar het ziekenhuis kwamen om te sterven. Tien jaar 



lang nu draag ik deze kousen. Een oude dame heeft ze voor mij verzameld en zorgvuldig gerepareerd. 
Deze dierbare vriendin brengt nu eveneens haar laatste jaren in dat ziekenhuis door. De sokken waren 
soms vuil als ik ze kreeg. Soms hadden ze nog die zware ziekenhuislucht die er nooit uit lijkt te gaan, 
hoe vaak je ze ook wast. Dankzij deze sokken en de andere tweedehands kleding die ik draag, heb ik 
veel geld uitgespaard voor onze huizen van gastvrijheid en het werk van onze krant. Maar het blijft een 
feit dat ik sokken heb om me te verwarmen, terwijl anderen het koud hebben en zonder kleding gaan.'" 
 
Het is wegens dat soort authentieke belijdenissen, en haar concrete handelen naar dergelijk kritisch 
zelfinzicht, dat Dorothy Day ook lang na haar dood een zegen blijft voor anderen. Niet toevallig maken 
velen gewag van een mogelijke heiligverklaring van deze van genade doorleefde persoonlijkheid.  
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