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EDITORIAAL

Compassie als het hart van
liefdadigheid

O

ns animatieprogramma in 2021 stond
in het teken van “In de missie van de
caritas”, waarbij we dieper ingingen
op het derde deel van het thema van het 23ste
generaal kapittel: “Wees radicaal in de profetie
als gewijde mannen in de missie van de caritas”.
We diepten de verschillende moties uit die onder
deze noemer werden behandeld: onze preferentiële zorg voor de armen, onze christelijke identiteit,
het belang van het professionalisme, de financiële
duurzaamheid en de bescherming van de integriteit van kinderen en kwetsbare volwassenen.
Aangezien de caritas echt de kern is van ons
charisma, hebben we gekozen om dit thema nog
verder uit te werken en vooral stil te staan bij wat
het hart vormt van de caritas: het medelijden of
de compassie. Zonder de compassie valt de caritas
in de hinderlaag van het louter filantropisch bezig
zijn. De compassie moet dan ook als een gouden
draad aanwezig zijn in onze zorg voor de medemens en mag nooit verflauwen.
Rond de compassie bestaan er vele misverstanden, als zou deze een meer professionele hulpverlening in de weg staan. Dat is volledig onterecht,
daar we de caritas slechts kunnen omschrijven als
een triade van liefde, compassie en dienstbaarheid, en deze laten uitvloeien in het professioneel

handelen. Dat is de volle caritas zoals we deze als
Broeders van Liefde willen en moeten beleven. We
kunnen het zien als de affectieve vertaling van de
liefde die zich verder zal omzetten in de effectieve
vertaling van de dienstbaarheid. Zowel Franciscus
van Sales als Vincentius a Paulo hebben herhaaldelijk deze beide uitingsvormen van de liefde
beschreven en deze steeds aan mekaar gekoppeld.
“Laat uw affectieve liefde uitdeinen in effectieve
liefde, en zorg ervoor dat uw effectieve liefde de
kwaliteit en de warmte behoudt van de affectieve
liefde”, is één van hun uitspraken. Compassie
alleen is inderdaad onvoldoende en dient over
te gaan in concrete dienstbaarheid, maar deze
dienstbaarheid dient de warmte en nabijheid van
de compassie te behouden en dient erdoor gevoed
te worden.

Laat uw affectieve liefde uitdeinen
in effectieve liefde, en zorg ervoor
dat uw effectieve liefde de kwaliteit
en de warmte behoudt van de
affectieve liefde.
Voor 2022 hebben we gekozen om geen aparte animatiebrochure uit te geven, maar een themanummer van ons tijdschrift te wijden aan compassie.
En tegelijk broeders, aangesloten leden en medewerkers in het apostolaat gevraagd te getuigen wat
concreet compassie in hun missie van de caritas

betekent. Mogen vooral deze getuigenissen ons inspireren om tijdens het nieuwe jaar onze aandacht
toe te spitsen op het hart van onze caritas: de compassie of het medelijden waarmee we onze medemensen die we helpen, begeleiden, onderwijzen
in ons apostolaat toetreden. Met de uitnodiging er
ons eigen verhaal over neer te schrijven.

Laten we eindigen met een woord van onze geliefde Stichter, de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest, en
de wijze waarop hij sprak over het belang van het
medelijden.
“Om iemand te bewegen tot aandacht en medelijden voor een sukkelaar is er niets zo krachtig
als de liefde, die aan de oorsprong ligt van alles.
De liefde, zeg ik, heeft een bijzondere kracht om
iemand te bewegen en de geest te overwinnen; de
liefde is zo welsprekend dat zij zelfs het binnenste

van het hart doordringt.” “Die liefde moet een
tedere, kinderlijke, oprechte en standvastige liefde
zijn, een liefde die helemaal volmaakt is, die
medelijden heeft met hun lijden, die deelt in hun
vreugde.” ¶
Br. René Stockman

ITALIË

Compassie in het hart van
onze zorg voor elkaar

E

nige tijd geleden moest een stagiair
verpleegkunde horen bij de aanvang van
een nieuwe stage dat op deze dienst het
niet ging om compassie, maar om professionele
hulp. Wat was de motivering om dit te beweren?
Welk beeld had men hier over de zogenaamde
compassie en waarom werd dit in oppositie
geplaatst tegenover de professionele hulp?
Ik vrees dat hier een zware vergissing werd
begaan door de compassie af te zweren als zou
deze de professionele hulp in de weg staan. Het is
hetzelfde als beweren dat er vroeger veel caritas
was en nu gelukkig veel professionaliteit. Alsof
caritas de professionaliteit in de weg zou staan?
Wanneer men de professionaliteit loskoppelt
van de caritas, en ruimer van de liefdevolle
grondhouding, zal er slechts techniciteit
overblijven. En met de liefdevolle grondhouding
bedoel ik die algemene grondhouding van waaruit
we naar de ander gaan. Compassie willen we
beschouwen als de emotionele component van de
liefde voor de persoon die we voor ons hebben en
die we laten uitvloeien in daadwerkelijke hulp.
Het is de affectieve liefde voor de persoon die juist
het voedsel geeft om tot de effectieve liefde over te
gaan, die zich dan zal uiten in professionele hulp.

1. Compassie en de “gulden regel”
Het woord compassie komt van het Latijn “patiri”
en het Grieks “pathein”, waarvan het woord passie
is afgeleid en duidt op het ervaren en ondergaan
van lijden. Met compassie bedoelt men dan dat
men het lijden ondergaat met en van een ander.
Men voelt de pijn van de ander als is het de eigen
pijn. Men laat zich raken door het lijden van de
ander, men wordt emotioneel bewogen door de
confrontatie met het lijden van een ander.
Compassie klinkt als een centrale deugd in de
grote wereldreligies en wordt gekoppeld aan de
zogenaamde “gulden regel” die voor het eerst door
Confucius (551-479 voor Christus) werd geformuleerd: “Behandel anderen nooit op een manier
waarop je zelf niet behandeld wilt worden.” Of
positiever uitgedrukt: “Behandel anderen altijd
zoals je zelf behandeld wilt worden.”
Het is als het antidotum tegen de zelfzucht en het
egoïsme dat neurowetenschappers koppelen aan
onze zogezegde “oude hersenen” en de vier V’s
noemen: zich voeden, vechten, vluchten en zich
voortplanten. Het is via onze “nieuwe hersenen”,
de neocortex, dat de mens in staat is verder te
kijken dan zijn eigen overleven en de strijd die hij
daarvoor moet voeren. Het schaft hem de mogelijkheid enige afstand te nemen van de instinctieve,
primitieve emoties en brengt hem tot een onzelfzuchtig altruïsme. Maar de innerlijke strijd tussen
het zelfzuchtig streven om te overleven en het zich
openen voor het welzijn van de ander is een gegeven dat iedere mens in het diepste van zichzelf

blijft voelen en als een spanning blijft meedragen.
In de grote wereldreligies wordt dit als de strijd
tegen het kwade omschreven en zoekt men wegen
om een meer altruïstisch bestaan te leiden.
Binnen de joods-christelijke religie wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van
de compassie. In het Oude Testament leren we
God kennen als een God die compassie heeft met
zijn volk. Dat is zeer uniek in vergelijking met de
hen omringende religies waar het veelgodendom
werd beleden en een grote afstand bestond tussen
de goden en de mens. Israël daarentegen leert
een God kennen die enig is en zich wendt tot zijn
volk en dan nog compassie toont. Tegelijk met het
afkondigen van de decaloog, die zich uiteindelijk
in 613 geboden zal uitdrukken en ook een rem wil
leggen op de vier V’s, houden de verhalen van
het Oude Testament een geleidelijke openbaring
in van God, en hier klinkt op een heel bijzondere
wijze dat God zichzelf de barmhartige noemt, een
God van compassie. En het is deze compassie die
Hij ook verlangt van de mens. De hele Thora kan
worden samengevat in het liefdesgebod: “Bemin
God bovenal en uw naaste als uzelf.” Het liefhebben van de naaste als zichzelf is een andere wijze
om de gulden regel uit te drukken: “Behandel de
ander zoals je zelf behandeld wenst te worden, heb
de ander lief zoals je zelf geliefd wenst te worden.”
Reeds op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt
aandacht gevraagd om een duidelijke grens te
stellen aan de vier V’s, op het moment dat God aan
Kaïn vraagt wat hij heeft gedaan met zijn broer
Abel. Het antwoord van Kaïn is veelbetekenend:

“Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?” (Gen.
4, 9) Het doden van een ander om zelf te overleven
wordt vanaf de aanvang duidelijk afgekeurd, en
later zal ook ieder mensenoffer worden verboden.
Van respect voor de ander moet men groeien tot
liefde voor de ander, of omgekeerd, hoe de liefde
voor de ander moet aanzetten tot onvoorwaardelijk
respect voor de ander. Heel gekend is het woord
van God tot Mozes: “Ik heb de ellende van mijn
volk in Egypte gezien, de jammerklachten over
hun onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik
ben afgedaald om hen te bevrijden” (Ex. 3, 7-8).
Het is de compassie die God voelt voor zijn volk die
Hem in beweging zet om hen te bevrijden.
Christus zal deze oproep tot compassie niet alleen
verkondigen maar ook voorleven in de wijze dat
Hij zich heel speciaal laat raken door het lijden
van de medemens. Verschillende malen lezen we
in het Nieuwe Testament dat Jezus bewogen is bij
het zien van de zieken en hen die lijden. Heel sterk
wordt het uitgedrukt wanneer Hij aan het graf van
zijn vriend Lazarus weent (Joh. 11, 36). We zullen
later zien hoe binnen de christelijke traditie de
compassie samen met de liefde tot de topwaarde
wordt verheven en tevens door de liefde volledig
wordt uitgezuiverd van iedere vorm van zelfzucht
en egoïsme.
2. Hoe wordt men een mens van compassie?
Compassie is iets dat men als een gesloten vrucht
in zich draagt, maar waarvoor men het geschikte
klimaat moet weten te creëren opdat deze vrucht
zich zou openen en haar weldoende invloed in
de omgeving verspreiden. Dus iedereen heeft de

capaciteit in zich om compassie te tonen naar
de medemens toe, maar men moet daarvoor een
inspanning leveren en ingaan tegen impulsen die
de mens steeds opnieuw op zichzelf doen terugplooien. De vraag van God aan Kaïn : “Waar is uw
broeder?” is hierbij van wezenlijk belang. Kaïn is
de broeder van zijn broeder, daaraan kan hij niets
veranderen, maar hij heeft de vrijheid om daar al
dan niet het hoederschap aan toe te voegen. De
filosoof Levinas stelt dat de mens in se de vrijheid
heeft zichzelf op te sluiten in zijn individualisme
en zich derhalve af te sluiten voor zijn medemens.
Hij kan deze medemens als een concurrent beschouwen en wanneer hij zich door hem bedreigd
voelt hem zelfs uitschakelen. Dat is wat er tussen
Kaïn en Abel gebeurde. Maar door dat te doen,
loochende Kaïn dat hij naast mens ook medemens
was. Dat zet op de absolute vrijheid om zich af te
sluiten voor de medemens, hem als concurrent te
zien en hem zelfs uit te schakelen een rem en ontneemt aan de vrijheid haar absoluut karakter. Als
mens beschikken we slechts over een gesitueerde
vrijheid, een vrijheid die beperkt wordt door mijn
medemenselijkheid, mijn verantwoordelijkheid
die ik draag voor mijn medemens. Mijn medemenselijkheid gaat mijn vrijheid vooraf.
Dit is de basis waarop de compassie haar vruchtbare bodem vindt. Het is een voorafgaande voorwaarde om de compassie te laten groeien. Met
mekaar rekening houden als medemens is nog
geen compassie, maar is wel de voorwaarde om tot
compassie te komen.
Het is binnen de opvoeding, binnen het gezin, dat
het kind, de mens zal leren wat compassie is, door

zelf compassie te ontvangen en door voorbeelden
van compassie te ontvangen. In een eerste fase zal
het kind aan den lijve kunnen ervaren wat compassie betekent en dat in de liefdevolle zorg dat
het mag ontvangen. Wanneer het deze liefdevolle
zorg moet missen, zal het kind het later zelf heel
moeilijk hebben om compassie te tonen naar anderen toe. Het is zoals bij de bevestiging: wanneer
iemand in de jeugd onvoldoende of geen bevestiging ontvangt, zal het later gefrustreerd door het
leven gaan en ook niet in staat zijn bevestiging aan
anderen te schenken. Het weldoende effect van de
liefdevolle zorg is iets dat men voor de rest van het
leven meedraagt als een belangrijke bouwsteen
om compassie naar anderen te tonen.

Compassie is iets dat men als een
gesloten vrucht in zich draagt, maar
waarvoor men het geschikte klimaat
moet weten te creëren opdat deze
vrucht zich zou openen.
Daarna zal het belangrijk zijn dat het kind tijdens
zijn opvoeding getuige kan zijn van effectieve handelingen van compassie. Het moet zien hoe men
zorg draagt voor mekaar, hoe men bezorgd is voor
het lijden van anderen, hoe men zich emotioneel
laat raken door het leed bij de ander. Wanneer
het kind alleen maar hardvochtigheid ontmoet,
waarbij iedere vorm van emotionele bezorgdheid

voor de ander wordt weggeduwd als teken van
zwakheid, zal het heel moeilijk leren wat compassie is. Wanneer het daarentegen in de dagelijkse
gebeurtenissen binnen het gezin getuige mag zijn
van wederzijdse bezorgdheid, van het naar mekaar
kunnen luisteren, van het mekaar verdragen en
vergeven, zal ook deze bezorgdheid en verdraagzaamheid tot een grondhouding kunnen uitgroeien. Natuurlijk is het zeer belangrijk hoe in het
gezin gekeken wordt naar mensen die lijden, naar
mensen die oud worden en aftakelen. Worden deze
als nutteloos beschouwd en dan ook vermeden en
vergeten, of gaat men hen juist met meer eerbied
en bezorgdheid tegemoet? De ontmoeting met fragiel leven, met mensen die met een zware beperking moeten leven, met mensen die aftakelen, is
daarom zeer belangrijk voor de wijze dat men later
zelf zal omgaan met dit fragiele leven. Persoonlijk
heb ik heel veel geleerd toen ik reeds heel vroeg te
zorgen had voor een oude grootoom en groottante die in de buurt woonden en kinderloos waren
gebleven. Wanneer andere kinderen gingen voetballen, zocht ik hen op om met hen samen te zijn
en hen ook te helpen in het huishouden. Later had
ik ook de gelegenheid op vakantiekamp te gaan
met kinderen met een ernstige mentale beperking.
Ook hier leerde ik het belang om voor anderen te
zorgen, speciaal voor hen die niet voor zichzelf
konden zorgen. Ik moet zelfs terugdenken aan de
tijd dat ik in de kleuterklas zat en een jongetje met
het syndroom van Down één van mijn klasgenoten was. Op een speelse manier leerden we met
dit jongetje omgaan en ik heb een foto bewaard
waar we met zijn allen rond de kerststal zitten
en Henritje, zo heette het jongetje, zit er in zijn

onderbroekje, want hij had voor de zoveelste maal
in zijn broek gedaan. Het is een foto die één en al
tederheid uitstraalt en die me tot op vandaag nog
steeds emotioneel raakt. Dit zijn echte leerscholen
voor compassie!
Naast de opvoeding is de ervaring van eigen
lijden zeer belangrijk om tot medelijden te kunnen komen. Ooit hoorde ik iemand zeggen dat hij
moeite had met medelijden omdat hij nooit echt
ziek was geweest en zich dus moeilijk kon inleven
in de ziekte en het lijden van een ander. Het is
opnieuw vanuit een beleefde eigen ervaring dat
men gevoeliger wordt voor wat lijden in het leven
van een ander betekent. Zowel het negatieve dat
men ervaart bij het lijden als het positieve dat men
mag ondervinden wanneer men door anderen
liefdevol bejegend wordt, kunnen bijdragen tot de
groei van onze eigen capaciteit om compassievolle
medemensen te worden. Bij het negatieve denken
we vooral aan de eenzaamheid, de uitzichtloosheid en de ontreddering dat men kan doormaken
wanneer men door lijden wordt getroffen. Het is
deze herinnering aan het zelf doorgemaakte lijden
die wordt meegedragen en die ons gevoeliger kan
maken voor het lijden bij de ander. Het lijden van
de ander doet ons ons eigen lijden herinneren en
de nood die we voelden om geholpen, begrepen,
ondersteund te worden, om met compassie te
worden bejegend. Maar vooral het mogen ervaren
van de aanwezigheid van liefdevolle en troostende medemensen zal nog meer helpen om zelf ook
deze liefdevolle en troostende medemens te worden naar anderen. Hier wordt het belang van de
gulden regel duidelijk. Men gaat handelen naar

anderen zoals men zelf behandeld is geworden en
zoals men ook nu zelf behandeld wenst te worden.
Opvoeding, persoonlijke positieve ervaringen van
compassie en ook persoonlijke ervaringen met
lijden doen een mens groeien in compassie.
3. Hoe wordt onze capaciteit tot compassie
verder uitgezuiverd?
Ons uitgangspunt is dat iedereen de capaciteit in
zich draagt om een compassievolle medemens te
worden. Maar er is een afstand tussen het mekaar
gewoon respecteren als medemens en het mekaar
ook echt liefhebben en zich daardoor ook emotioneel laten raken.
Er is vooreerst de vraag wie onze compassie zal
ontvangen. Van een moeder is het normaal dat
ze compassie toont tegenover haar kind. Van een
kind is het normaal dat het compassie toont naar
de ouders en de nabije familieleden wanneer deze
zich in nood bevinden. Van vrienden is het normaal dat ze compassie tegenover mekaar tonen.
Maar wat naar mensen die we niet kennen, naar
mensen die ons helemaal niet liggen, naar onze
zogenaamde vijanden? En wat, in de andere richting, naar onszelf? Strekt onze compassie zich uit
te beginnen naar onszelf tot naar iedereen met wie
we in contact komen?
Laat ons beginnen bij onszelf. Misschien klinkt het
in eerste instantie raar dat we uitgenodigd worden
om compassie te hebben met onszelf. We verwijzen
hier naar het liefdesgebod dat klinkt dat we de

ander moeten beminnen zoals onszelf. Dus ook wij
zijn subject voor onze liefde. Om in staat te zijn de
ander echt te beminnen, dienen we allereerst onszelf te aanvaarden en te beminnen. Aanvaarden
zoals we zijn, met onze positieve en negatieve
kanten, met ons streven naar zelfbehoud en onze
bekwaamheid ons in te zetten voor het welzijn
van de ander. We moeten komen tot een gezonde
en evenwichtige kennis van zowel onze sterke als
onze zwakke punten. Wanneer we onszelf vastzetten in een hardnekkige strijd tegen onze negatieve
impulsen en daarin al onze energie steken, zal er
geen energie meer overblijven om het positieve in
ons tot ontwikkeling te laten komen. Mensen die
hard zijn voor zichzelf, zijn meestal ook zeer hard
voor anderen. Dat wil niet zeggen dat we geen
inspanningen moeten doen om onze negatieve impulsen onder controle te houden en ervoor zorgen
dat we niet de slaafse speelbal worden van onze
passies. Wanneer we eerlijk onze eigen zwakke
punten kunnen onderkennen en daarrond een

Saint Vincent de Paul

zekere mildheid ontwikkelen voor onszelf, zullen
we ook gemakkelijker deze herkennen bij anderen
en ook milder zijn in het beoordelen van de ander.
In het voorgaande hebben we aangegeven hoe
belangrijk het is dat men vanuit eigen ervaring
kan groeien tot compassie voor de ander. Daarom
is het belangrijk eigen verdriet te herinneren,
onze eigen strijd tegen onze impulsen voor ogen
te houden om zo een grote meedogendheid naar
anderen te kunnen ontwikkelen. Dus compassie
hebben voor zichzelf en daarvan het weldoende
effect mogen ervaren voor zichzelf is in zich reeds
een leerschool om ook compassie te voelen voor
anderen.
Het is gemakkelijk om compassie te ontwikkelen
voor onze directe naasten, mensen met wie we
samenleven en die we als vrienden mogen ervaren.
Daar is de emotionele band reeds aanwezig die
zich als het ware zal vertalen in een even spontane
compassie. Moeilijker wordt het naar vreemden en
totaal moeilijk is het naar mensen die we als onze
zogenaamde “vijanden” bestempelen.
We worden hier uitgenodigd om in de leer te gaan
bij Christus en de wijze waarop Hij het liefdesgebod tot in de kern uitzuivert. Het is een wezenlijk
deel van de Bergrede, die als een vervolmaking
van de decaloog kan worden gezien, en waarvan
Christus zegt dat Hij niet is gekomen om de wet op
te heffen, maar om deze te vervolmaken (cfr. Mt. 5,
17). “Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult
uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik
zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je
vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van
je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan
over slechten en goeden, en Hij laat het regenen

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als
je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je
dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen
je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus
onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader
onverdeeld goed is” (Mt. 5, 43-48).
Dit is de meest radicale boodschap die Jezus
Christus ons naliet en die ook op enorme innerlijke
weerstand stuit. Hoe kan ik mijn vijand liefhebben
en zoals de hemelse Vader onverdeeld goed zijn.
Dat men probeert ook de vijand te respecteren,
lijkt nog aanvaardbaar, maar hem liefhebben,
strijkt tegen de haren in en is echt de opponent
van wat wij spontaan voelen: haat! Proberen deze
haat onder controle te houden en dus proberen
onze emoties meester te blijven, lijkt nog aanvaardbaar en met enige inspanning ook doenbaar,
maar deze haat emotioneel laten evolueren tot
liefde, lijkt een bovenmenselijke aangelegenheid.
Het is daarom dat het liefdesgebod steeds in zijn
geheel moet worden gelezen: “Bemin God bovenal en uw naaste als uzelf.” Onze liefde die louter
op onze menselijke capaciteiten is gebaseerd, zal
steeds beperkt zijn en emotioneel alleen voor onze
vrienden. Het is de philia of de vriendschapsliefde
die we zonder veel inspanning kunnen beoefenen.
Maar de ontwikkeling van een liefde die bij machte is om spontane haatgevoelens te vervangen,
ligt niet in onze louter menselijke capaciteiten.
Daarvoor hebben we Gods genade nodig, hebben
we Gods liefde nodig, die onze menselijke liefde
op het goddelijk niveau kan brengen, zodat ze
onvoorwaardelijk en zonder maat wordt.

Wanneer we nu de overstap maken naar de compassie, dan gaat het juist om deze emotionele liefde die we tonen naar een medemens die lijdt, en
het is vanuit en met deze emotionele liefde dat we
ons emotioneel laten raken door het lijden. Bewust
herhaal ik hier het woord “emotioneel”, die in de
definitie van de liefde eigenlijk alleen maar past
bij de Agape of de goddelijke liefde en de philia
of de vriendschapsliefde die als een spontane
afstraling is van de goddelijke liefde. Door deze
emotionele liefde te plaatsen in het hart van de
compassie, vragen we eigenlijk dat de compassie
de kwaliteit krijgt van de Agape en de philia, zelfs
naar hen voor wie we spontaan helemaal geen
emotionele liefde voelen en zelfs naar hen voor
wie wij eerder een afkeer voelen, en zelfs een haat.

Saint John of God, Manuel Gómez-Moreno González (1880),
Granada, Spain

Daarom is de compassie in haar uitgezuiverde
vorm slechts te begrijpen binnen het liefdesgebod
van Jezus Christus en heel speciaal waar Christus

het gebod lanceert zelfs onze vijand echt lief te
hebben en onverdeeld goed te zijn zoals de Vader
onverdeeld goed is voor iedereen. De compassie
wordt dan een logisch uitvloeisel van deze liefde
en dient de emotionele component te vinden in
de liefde. Voor Christus is er slechts één liefde die
Hij onder het predicaat van een gebod plaatst: de
liefde die de kwaliteit heeft van de goddelijke liefde met de opdracht om deze zelfs te tonen in onze
liefde naar de vijand. Alleen een emotionele liefde
is bij machte om het spontane gevoel van haat te
ontkrachten. Alleen een krachtig antidotum is bij
machte om de haat te vervangen door liefde. En dit
antidotum vinden we niet bij onszelf, maar is het
geneesmiddel dat ons door God wordt aangeboden. Dus alleen wanneer we ons openstellen voor
Gods liefde zullen we de capaciteit ontvangen lief
te hebben zoals God: onvoorwaardelijk, zonder
maat, voor iedereen in gelijk welke omstandigheden, zelfs onze vijand.
We komen hier tot een zeer belangrijk punt: hoe
kunnen we in onszelf de ruimte creëren waarin
deze liefde met de kracht haar eigen onze innigste
gevoelens zal kunnen beïnvloeden en richten?
Want er moet een ware ommekeer, een metanoia in
ons gebeuren om de emotioneel geladen haat om
te vormen tot een even emotioneel beladen liefde
en compassie. De enige weg daartoe is de weg
van de zelfontlediging of de kenosis. Zoals voor
de ganse ontwikkeling van een spiritueel leven is
ook voor het laten groeien van de compassie in
ons leven tot een compassie voor iedereen zonder
uitzondering deze zelfontlediging essentieel.
Zolang we vol zijn van onszelf, onszelf als het

middelpunt zien van ons bestaan en onszelf
als enige referentie nemen, zullen we nooit
onze spontaan aangevoelde emoties kunnen
overkomen, bijsturen en zelfs opzijzetten om
ruimte te geven aan tegenovergestelde gevoelens.
Wat deze zelfontlediging of kenosis inhoudt, leert
ons Paulus, verwijzend naar Christus zelf, die vanuit zijn goddelijke status zichzelf volledig ontledigde om het bestaan van een mens aan te nemen, en
deze zelfontlediging voortzette als mens door zich
de dienaar te weten van iedereen en uiteindelijk
zijn leven op te offeren voor het ultieme welzijn
van de medemens: de verlossing. Paulus drukt dit
zeer gevat uit in zijn brief aan de Filippenzen.
“Hij die bestond in de gestalte van God heeft er
zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God
te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte
van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen
gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij
zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood,
de dood aan het kruis. Daarom ook heeft God
Hem hoog verheven en Hem de naam verleend
die boven alle namen staat, opdat in de naam van
Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op
aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus
Christus” (Fil. 2, 6-11).
Het Hooglied van de liefde dat eveneens door
Paulus wordt bezongen, geeft ons dan als het ware
een checklist waaraan onze liefde, en dus ook
onze daaruit vloeiende compassie moet voldoen.
Eenmaal we onszelf weten te ontledigen om ruimte te geven aan Gods liefde in ons leven, zal deze
goddelijke liefde onze menselijke liefde verder

uitzuiveren en deze brengen op het niveau van
de goddelijke liefde. En deze uitgezuiverde liefde
zal volgens Paulus de volgende karakteristieken
vertonen: “De liefde is geduldig en vriendelijk; de
liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt
zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij
zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet
over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij,
alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit” (1 Kor.
13, 4-8).
Het is vanuit deze liefde dat ook onze compassie
nooit mag vergaan! ¶
Br. René Stockman
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BELGIË

De stap naar de mens in
broosheid

D

e caritas kent in onze Kerk een
eeuwenlange traditie. Al in de eerste
gemeenschappen was er een bijzondere
aandacht voor wie klein en machteloos was. In
de late middeleeuwen mengde geloof zich met
wetenschap en werden er reuzenstappen gezet
in de verzorging. Denken we slechts aan Petrus
Jozef Triest, die de psychiatrische patiënten
letterlijk uit hun kerkers weghaalde, om hun
samen met dr. Guislain medische verzorging te
geven. Er waren ook de scholen, weeshuizen,
ziekenhuizen… Of de vele missionarissen die
gingen waar niemand hen ooit was voorgegaan:
Pater Damiaan, Pater Constant Lievens, Pater
Roger Vandersteene (Steentje), Moeder Teresa…
meestal om nooit meer terug te keren.
Mettertijd werden er handleidingen en boeken geschreven over hoe je het beste omgaat met mensen
met kwetsuren – lichamelijke, psychologische,
psychiatrische, sociale… We willen en kunnen het
waardevolle werk van deze auteurs hier niet overdoen. Wel gaan we op zoek naar de verschillende
facetten waarin de agapè van Jezus, zijn allesomvattende en onbaatzuchtige liefde, vrijkomt als
Hij mensen ontmoet. Zijn houding kan ons blijven
inspireren.
Als ik erken dat mijn leed en mijn angst resultaat zijn van kwetsuren, kunnen ook mijn ogen

opengaan om overal rondom me mensen te zien die
ook ziek zijn en met halfvergeten wonden leven.
Ik kan hen zien met sympathie, met mee-lijden. In
plaats van mezelf te isoleren, kan ik me solideren:
solidair maken met hen. Ik kan tot inzicht komen
dat ‘mijn’ situatie meer is dan alleen ‘mijn situatie’, ik kijk dus weg van mijn eigen navel. Ik kan
katholiek worden in de oorspronkelijke betekenis:
algemeen, over de hele aardbol verspreid. Mijn
leed geeft me de sleutel om lief te hebben. Wat niet
wil zeggen dat er geen angst of zelftwijfel meer
is, of dat mijn kwetsuren verdwenen zijn. Ik blijf
beperkt en tekortschieten. Maar er is de heelheid
van medelijden, de katholiciteit van de sympathie,
waarbij men zijn eigen onvolkomenheid kent op
een manier die de onvolkomenheid van anderen de
hand reikt.
Kan dat? Kunnen mijn kwetsuren, mijn twijfel,
mijn emotionele verwonding in plaats van verminkend en verminderend, verruimend werken? Kan
mijn trauma een ontmoetingsplaats worden voor
anderen? Hoe kan dat?
Dat kan alleen vanuit mijn geloof in Jezus
Christus. Hij maakt onze heelheid mogelijk, omdat
Hij geweld en verwerping omvormde tot absolute
liefdegave, aan zijn Vader en aan ons. Wij behoren
tot zijn gezelschap als het gaat over mee-lijden! Hij
is binnengekomen in onze armoede en beperking
en heeft ze omgekeerd tot een begrijpend medeleven, waarin mensen proberen te leven door zich
aan elkaar te schenken.
Wij geloven niet omdat onze littekens door een
goocheltruc zijn uitgewist, maar omdat onze leegte liefde en rijkdom heeft ontvangen. Zo kunnen
wij opstaan voor elkaar, met al onze angst, ons

verdraaide zelfbeeld… ons innerlijk dat zo schots
en scheef is.
Zo kun je een blijde boodschap verkondigen die
geen neerbuigende bemoediging is, maar een
nieuw samenleven doet ontstaan: een gemeenschap van arme mannen en vrouwen die zich inzetten om elkaar rijk en menselijk te maken, zoals
Christus dat met zijn mensen deed…
We kunnen elkaar minstens geven wat God ons
eerst heeft gegeven: ‘Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich
over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en
ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door
de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen
in al hun ellende moed kunnen geven’ (2 Kor. 1,34).
Het verhaal van de opwekking van de zoon van
een weduwe uit Naïn (Lc. 7,11-17) leidt ons stapsgewijs binnen in de gesteltenis waarmee Jezus
mensen benaderde.
Gaan in plaats van vluchten
Jezus is op weg naar de stad Naïn met behoorlijk
wat gevolg: zijn leerlingen en een grote menigte.
Hij wil de stadspoort binnen, maar op dat ogenblik wordt een dode de stad uitgedragen. Hij kan
zijn weg voortzetten, eigenlijk is dat gemakkelijker
dan de stoet op te houden. Maar Hij ziet de weduwe, de moeder die haar enige zoon beweent,
en staat stil. Hij ziet en gaat haar tegemoet. Jezus
ontvlucht de pijn niet, Hij durft hem aan.
Het zou al zoveel balsem zijn op het hart van
wie lijdt, dat zijn of haar pijn gezien, erkend en
niet ontvlucht wordt. We hebben als christenen

Jesus raises the son of the widow of Nain, Unknow author, 1873

gezinnen en kloosters nodig, parochiekernen,
plaatsen waar mensen mogen zijn wie ze zijn,
waar ze met hun eindeloze verdriet terechtkunnen, zonder dat men op de vlucht slaat. Zeker,
soms is het verdriet te veel voor één mens om te
dragen: daarom is de verbondenheid onder christenen ook zo belangrijk, zodat zij een ‘vangnet’
kunnen vormen. Wegvluchten van de pijn ‘omdat
je zelf al zoveel te dragen hebt’ maakt je eigen
en andermans misère vaak alleen maar groter.
Natuurlijk moet je rekening houden met je grenzen. We onderschatten echter de liefde van ons
hart nogal vlug. En daarbij veronderstelt christelijke solidariteit de overtuiging dat de ander die
op je weg komt, noodlijdend of niet, je door God
wordt gegeven als een geschenk voor elkaar. Niet
één is de bedelaar, de andere gulle gever – wij zijn
elkaars gelijke in broosheid. We hebben zoveel te
leren van elkaar, met onze kwetsuren, verwerkt of

niet… Niemand zou om aandacht moeten smeken,
ieder mag zich bemind weten, door God en door
mensen: dat is Jezus’ boodschap. Daarom is het
ook zo belangrijk dat de aandacht niet alleen gegeven wordt op ogenblikken dat er (bijna gênant
voor beiden) naar wordt gevraagd, maar ook spontaan, als een vrije beweging van je hart. De andere
broze mens moet niet alleen ervaren: ‘Als ik om
hulp vraag, vind ik wel iemand.’ Het is net zo
belangrijk een ervaring op te doen van spontane
vriendschap: ‘Iemand vindt me de moeite zonder
dat ik aandacht vraag.’ Mensen met gulle harten
gezocht, met een overlopende maat aan liefde…
Zien in plaats van toekijken
Jezus ziét de vrouw. Dat is heel wat anders dan gewoon maar nieuwgierig kijken naar wat er aan je
voorbijtrekt. Hoe ergerlijk zijn niet de kijkfiles bij
een ongeval. Hoeveel doden zijn er? Zie je bloed?
Zijn de auto’s total loss? Dat is niet Jezus’ manier
van kijken. Er is geen nieuwsgierigheid in Hem,
Hij laat de ellende van de vrouw toe in zijn hart:
zij is weduwe, bovendien verliest ze nu haar enige
zoon… Hij ziet haar tranen en erkent wat ze betekenen. Hij heeft ons zoveel te leren over het ware
‘zien’. Over het schouwen van wat met het blote
oog niet te zien is. Contemplatief leven komt van
het werkwoord con-templari, ergens schouwend,
maar met veel eerbied omheen gaan. Het betekent
dat je een mens niet meteen vastpint op wat je van
hem te zien krijgt, maar dat je de hele mens stap
voor stap en met veel respect wilt leren kennen. Je
ziet hem niet alleen in zijn ellende, maar blijft ook
oog hebben voor de creativiteit, de talenten, de

humor, de kracht in de ander. Door deze manier
van zien kun je het aan om bij de ander te blijven,
om hem of haar nabij te zijn.
Meeleven in plaats van negeren
Er gebeurt met Jezus meer dan alleen ‘zien’, hoe
vol dit zien ook is. ‘Toen de Heer haar zag, was

Raising of Widow’s Son at Nain, Master of the Darmstadt Passion,
ca. 1445, Munich

Hij ten diepste met haar begaan.’ Hij wordt tot in
zijn ingewanden bewogen, suggereert het Griekse
woord. Een woord dat ook gebruikt wordt in het
verhaal van de barmhartige Samaritaan, die tot in
zijn diepste bewogen wordt en juist daardoor tot
naaste wordt van het slachtoffer. Het Hebreeuwse
equivalent voor deze ‘ingewanden’ is ‘rchm’,
baarmoeder. Jezus kan niet meer voorbij aan deze
vrouw, Hij laat zijn binnenste door haar raken
opdat Hij haar hopeloosheid zou kunnen voelen.
Zozeer opent Hij zich. Dat is echt meeleven, meelijden: samen in de ogen van de hopeloosheid
kijken. Het is gedurfd. Je mag er immers niet in
verdrinken, maar je wordt uitgedaagd om er iets
aan te veranderen. Daar moet je een innerlijke
kracht voor vragen, een ruimte in jou die alleen
Gods Geest je kan geven, om zo ver te gaan, zo
diep, zo ruim. Kracht om alles wat je kunt vermoeden in de tranen van je medemens niet te negeren,
maar er ruimte en tijd voor te scheppen.
Het is zoveel gemakkelijker om te negeren, om de
andere kant op te kijken en je weg gewoon voort
te zetten. Je hart gepantserd tegen de pijn. De
wereld draait toch wel verder, ook als je mensen
met tranen in de ogen achter je laat. Dit negeren is
dodend en het tegengestelde van een christelijke
houding.
Troosten in plaats van ontmoedigen
‘Huil niet’, zegt Jezus dan. Het zijn woorden van
troost die een moeder spreekt als ze het gevoel
heeft dat haar kind al genoeg tranen heeft gelaten,
dat er nu een andere tijd moet komen: een tijd van
ommekeer, van bemoediging. De tijd om weer oog

te hebben voor het leven. Je moet er een fijngevoeligheid voor krijgen die ook weer alleen kan
groeien als je ‘begeesterd’ leeft. Dan zul je deze
woorden op het juiste moment spreken. Dan zul
je zoveel begrip opbrengen dat je kunt aanvoelen:
nu is de tijd van het huilen voorbij, kom, zet nu
een stapje dichter naar het leven. Je kunt natuurlijk ook met de lijdende mens mee gaan steunen,
kreunen en zuchten, en bevestigen dat er geen uitzicht is. Maar in God is er altijd uitzicht, hoe dan
ook. Zelfs als het lijkt dat wij alles verliezen wat
ons gelukkig kon maken. De echte troost bestaat
erin de ander weer te brengen bij zijn krachtige
zelf, het zelf dat aan God verbonden is en dat veel
sterker is dan elk verlies – of zelfs dan de dood.

Jesus raising the son of the widow of Nain, Anton Robert Leinweber
(1845-1921)

Tegenhouden in plaats van ten grave dragen
Jezus loopt naar de lijkbaar toe en raakt die aan.
De dragers blijven staan. Jezus maakt teder maar

krachtig een eind aan de loop van de dood naar
het graf. Hij wil niet dat het leed van de vrouw nog
groter wordt, Hij wil niet dat ze dit kind helemaal
verliest.
Kunnen wij het leed een halt toeroepen? Jawel. Op
de eerste plaats kunnen we ervoor zorgen dat het
leed niet groter wordt door bijvoorbeeld indiscreet
te zijn over de pijn van de ander, door zijn leed op
te schroeven of hem te dwingen de pijn te verdringen omdat jij het moe bent ernaar te luisteren. Dat
betekent immers dat je iemand ten grave draagt:
hij wordt monddood gemaakt en de enige uitweg
die hij nog heeft, is zich weer terug te trekken in
zichzelf, in het graf van zijn angsten en kwetsuren. Verder kunnen we het lijden dat zou uitlopen op een dood lijkende uitzichtloosheid afremmen door mildheid: een milde houding tegenover
de mens met kwetsuren, maar vooral hem leren
hoe hij mild kan zijn voor zichzelf. Dat is vaak het
moeilijkst als je gebukt gaat onder pijn, schuld,
angst: zacht te zijn voor jezelf…
Aanraken in plaats van zich afschermen
Jezus doet wat niet vanzelfsprekend is: Hij raakt
de lijkbaar aan. Zoals Hij in tal van genezingsverhalen de reine of de onreine, de lamme, blinde,
melaatse, zondares, leerling of verrader aanraakt.
Zijn hart kent geen kille afstandelijkheid, zijn
lichaam ook niet. Er is kracht in zijn aanrakingen
omdat ze voortkomen uit een hart dat absoluut
het beste wil voor de naaste, dat genezing wil, en
leven. Jezus schermt zich niet af uit vrees ‘besmet’
te worden door de onreinheid van de ander, door
het doodse, het lijden. Niets menselijks is Hem

vreemd, Hij laat het allemaal toe en omhelst het
zoals Hij ook het goede omhelst. Het is de enige
manier om dat wat tot de dood leidt om te vormen
in iets wat tot liefde leidt.
Hoe bang zijn wij… om aan te raken, om te moeten
delen in het oordeel dat over de ander wordt geveld, om over de tong te gaan, om vereenzelvigd te
worden met een minderheid in onze samenleving.
We hebben nog zoveel van Hem te leren. En zeker
dit: mensen nabij zijn en helen kun je niet zolang
je onaanraakbaar blijft… Dat is het risico van de
liefde. Het kruipt je in ieder geval in de kleren. Al
begrens en doseer je je krachten en je inzet, al respecteer je je beperktheden. Op het ogenblik dat je
wérkelijk iemand draagt uit de volheid van je hart,
word je aangetast. Je wordt melaatse met de melaatsen, je wordt gekruisigde met de Gekruisigde,
je hart wordt 24 uur per dag beschikbaar. Maar je
mag vertrouwen dat ook de scheuren die daardoor
in jezelf ontstaan, levensbronnen worden in de
hand van God. Hier en nu nog.

Je mag vertrouwen dat ook de
scheuren die in jezelf ontstaan,
levensbronnen worden in de hand
van God.
Oproepen in plaats van doodzwijgen
‘Jongeman, kom overeind!’ zegt Jezus. We kennen

die krachtige opwekkende woorden van Jezus uit
andere verhalen: ‘Meisje sta op!’, ‘Neem je bed
op en ga’, ‘Kom naar beneden, vandaag ben Ik
je gast’, ‘Kom naar buiten!’ Jezus heeft altijd het
juiste woord om kort en krachtig, met het gezag
van God zelf toen Hij de wereld schiep, de mens
die voor Hem staat of ligt het leven weer binnen
te roepen. We onderschatten de kracht die onze
woorden ten leven hebben.
Je kunt in een situatie waarin de dood zich echt
opdringt, heel stil, sprakeloos en ontmoedigd worden en alles wat nog kans maakt op leven doodzwijgen. Of je kunt in het spoor van Jezus blijven
bemoedigen, uitdagen, het beste in de ander naar
boven roepen of tevoorschijn beminnen. Het kleine beetje leven dat er nog is, koesteren. Zolang het
mogelijk is, mag geen enkel mens verloren gaan,
geen enkele creativiteit of capaciteit onbenut gelaten worden. Zolang het mogelijk is, moeten we het
beste van onszelf aanbieden om het leven van de
ander meer menselijk te maken.
Teruggeven in plaats van inpalmen
Jezus geeft de jongen terug aan zijn moeder. Hij
heeft helemaal niet de bedoeling de jongeman
waarin Hij zoveel tot leven heeft gewekt voor zich
op te eisen. Hij maakt hem niet afhankelijk van
zich of palmt hem niet in: Hij laat los en geeft terug. Dat is een kunst in het nabij zijn van mensen.
Als je je hart verliest aan iemand, loop je altijd het
risico om vanuit verkeerde motieven hulp te bieden. Je wilt graag zozeer voor iemand zorgen dat je
hem helemaal aan je bindt en dat hij afhankelijk
van je wordt, soms zonder dat je er erg in hebt. Dat

streelt je ego, je wordt onmisbaar, de ander draagt
je op handen. Wie van ons heeft dat niet nodig?
Maar het mag nooit zo ver komen. Een ander helpen om er zelf profijt uit te slaan voor je zelfbeeld,
of om respect af te dwingen omdat je eigenlijk
weinig zelfrespect hebt, heeft op jou én op degene
die je nabij wilt zijn een nefaste uitwerking. Op die
manier houd je het niet vol: de ander gaat je volledig in beslag nemen, zo dat je hem of haar alleen
maar kunt laten vallen om zelf overeind te blijven,
en dat maakt het gezamenlijk leed nog veel groter.
De ander wordt gekwetst in zijn vertrouwen, jij
zadelt jezelf op met een schuldgevoel.
De weg die Jezus gaat is anders. Jazeker, er ontstaat een binding door het diepe meevoelen en
door de aanraking, maar Jezus wijst de mens met
kwetsuren op de plek waar zijn mogelijkheden
tot hier toe verborgen waren gebleven. Hij opent
de ogen of de oren of het hart van de ander, niet
om naar Hém te kijken, maar om de ander te doen
inzien hoezeer het leven en de liefde nog door
hem stromen, hoezeer de Vader in de hemel nog
bron van alle kracht is. Jezus richt de mens die Hij
ontmoet weer op, zodat hij kan opstaan en verder
gaan, verwonderd over de mogelijkheden die in
hem aan het licht zijn gekomen. Hij geeft hem
terug aan zichzelf, aan zijn familie, zijn dagelijks
leven.
Dat is wat elke christen te doen staat: geen dag je
bed inkruipen zonder iemand bevestigd te hebben, zonder iemand gezegd te hebben: ‘Wat deed
je dat goed!’ Of: ‘Wat een talent heb je daarvoor!’
Er zijn duizenden variaties op deze woorden
waarmee je de ander uiteindelijk te kennen geeft:
‘Wat goed dat jij er bent!’ Zo word jij de armen

waardoor God zelf zijn broze mensen kan oprichten.
Dan zal gebeuren wat al door Jesaja werd voorspeld en door Jezus wordt herhaald wanneer Hij
zijn eerste leerlingen roept (Mt. 4, 16):
‘Het volk dat in duisternis zit,
heeft een groot licht gezien,
en over hen die in het land
en in de schaduw van de dood zitten,
over hen is een licht opgegaan.’ ¶
Kardinaal Godfried Danneels & Iny Driessen

Bron: Kardinaal Godfried Danneels & Iny Driessen
(2008), Richt ons weer op: Als leven pijn doet (pp.
307-316), Lannoo.
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Compassie en sympathie
Fijngevoelige compassie uit - op het eerste
gezicht - onverwachte hoek

G

edurende vele jaren was ik werkzaam als
psychiater in een psychiatrisch ziekenhuis. Eén van de voorvallen die mij is
bijgebleven is de volgende: een collega-psychiater kreeg een kwaadaardige aandoening in de
hersenen. Deze arts werd ernstig ziek en diende
in ziekteverlof te gaan. Hij verdween aan de
horizon van het psychiatrisch centrum en kwam
nog maar weinig ter sprake. Eén enkele patiënt
kwam echter regelmatig aan zijn behandelende
arts bezorgd vragen naar de toestand van de
zieke psychiater. Deze patiënt was psychisch zeer
ernstig ziek, dat was duidelijk, maar hij was meer
dan dat: hij was ook een fijnmenselijk iemand,
één van de weinigen uit het psychiatrisch centrum die nog regelmatig aan die dokter dacht,
zich inleefde in zijn lijden en bekommerd vroeg
naar zijn toestand. Natuurlijk kon die patiënt
niets concreets doen voor de zieke psychiater,
maar hij leed mee met de zieke psychiater. Hoe
ziek ook, deze patiënt gaf blijk van een fijngevoelige compassie.
‘Iemand zien staan’: een basisvoorwaarde
voor compassie
Om te kunnen mee lijden met iemand, is het

noodzakelijk dat men niet drukdoende aan mensen voorbijloopt, maar dat men de andere mens
echt ‘ziet staan’. Een uitspraak van patiënten
over hun hulpverleners is mij sterk bijgebleven:
“Voortdurend zijn ze met ons bezig, maar niemand ziet ons staan.” Wat een schrijnende (aan)
klacht! Hoe kan men zich inleven in de gevoelens
van mensen en met hen mee lijden als men niet
stilstaat bij deze mensen en hen ‘ziet staan’ in
hun levensrealiteit? Meestal heeft men het hier
over het ‘zien staan’ van de patiënten door de
hulpverleners. Maar verscheidene keren heb ik
het omgekeerde mogen ondervinden: hoe patiënten mij, hun hulpverlener, zagen staan. Zo bijvoorbeeld stapte een patiënt mijn bureau binnen
enkel om mij een mooie dag te komen toewensen. Een andere patiënt, een psychisch erg zieke
man, kwam mij eens uitdrukkelijk vragen hoe
het met mij ging. Hij lichtte mij zijn vraag toe:
“U moet, een beetje vanuit uw beroep, veel aan
mensen vragen hoe het met hen gaat. Maar stelt
men soms wel aan u de vraag hoe het met u gaat?
Daarom kom ik u vragen hoe het met u gaat.”
Wat een mooi geschenk, die attentie van die patiënten te mogen ontvangen. Zij hadden mij zien
staan en hadden hun mee-leven met mij op een
fijne wijze uitgedrukt. We kunnen veel leren van
erg kwetsbare mensen.
Blij zijn met de blijden en wenen met de
wenenden
Compassie wordt gedefinieerd als ‘de emotionele betrokkenheid op de emoties van een ander’. Meestal wordt de betekenis van compassie

beperkt tot een betrokkenheid op de ellende
of iets ongunstigs bij de ander. In het ‘Lexicon
van de Ethiek’ staat in dit verband het volgende
vermeld: “Compassie is echter ook verwant aan
empathie: het vermogen zich in te leven in de
emoties van een ander. Dit kunnen zowel nare
of ongunstige als prettige of gunstige emoties
zijn, en in deze zin is compassie dus niet beperkt tot meeleven met pijn en verdriet, maar
leeft compassie evenzeer mee met vreugde.”
Compassie dus als meeleven met de gevoelens
van een ander, zowel de positieve als de negatieve. Bedenken we hierbij dat de letterlijke
vertaling van het Latijnse woord ‘com-passie’
in het Grieks ‘sym-pathie’ is. In ons taalgebied
associëren we het woord sympathie veeleer met
aangename gevoelens. Dit alles doet ons denken
aan dat waartoe Paulus ons aanmaant in zijn
Romeinerbrief: “Wees blij met de blijden en ween
met de wenenden” (Romeinen 12,15). Dit lijkt op
een eerste gezicht misschien niet zo moeilijk te
zijn. Compassie is tenslotte, volgens sommige

biologen, iets natuurlijks, een liefderijk instinct,
dat ook bij andere zoogdieren voorkomt, zoals
mensapen, olifanten en walvissen, en dit in het
bijzonder - maar niet uitsluitend - tussen moeder
en kind (Lexicon van de Ethiek). Blij zijn met de
blijden en wenen met de wenenden: we doen
dit tegenover onze eigen kinderen, onze familie,
onze goede vrienden. Maar hoe zit het met compassie tegenover mensen met wie we een moeilijker verhouding hebben, die ons storen, die we
misschien zien als concurrenten of tegenover wie
we zelfs vijandige gevoelens hebben? Zijn we dan
ook ‘blij met de blijden’ als onze concurrent iets
goeds overkomt? Of voelen we spijt, afgunst of
wrok omdat hem of haar een geluk ten deel valt?
Wenen we dan in een zekere zin met de blijden?
En als onze tegenstrever iets droevigs overkomt,
hebben we daar soms niet een zeker genoegen in,
wat leedvermaak, bijvoorbeeld in de zin van: “Nu
voelt hij ook eens wat het is”? Zijn we dan soms
niet geneigd om ‘blij te zijn met de wenenden’?
Wenen om de blijden en blij zijn om de wenenden: het omgekeerde dus van dat waartoe Paulus
ons oproept. Dat zijn gevoelens waarover we niet
graag spreken, waarover we schaamte voelen,
maar die bij ons, mensen, zeker wel voorkomen.
Niets (on)menselijks is ons vreemd. Het evangelie roept ons op om de natuurlijke ingesteldheid
van meeleven, van compassie, die we vertonen
tegenover eigen mensen te ‘christianiseren’ en te
koesteren tegenover alle mensen, ook tegenover
hen die niet ‘eigen’ zijn, maar vreemd, of concurrent, of zelfs vijandig. Jezus leert ons dat, als we
alleen maar vriendelijk zijn voor onze vrienden,
we in feite niets bijzonders doen (Mattheüs 5,46).

Mee-voelen en mee-lijden, ook met de mensen
met wie we het moeilijk hebben is zeker niet
eenvoudig. Dit is geen instinct, dit is echt een
keuze die ons gevraagd wordt te maken als we als
christen willen leven. Een moeilijke keuze, jawel,
maar als we het proberen te beleven geeft dit ons
een diepe vreugde. We kunnen dan, met de woorden van paus Franciscus, de Evangelii gaudium,
de vreugde van het evangelie ervaren. ¶
Dr. Marc Eneman
Aangesloten lid
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IN DE MISSIE VAN LIEFDE
Een ervaring van
compassie in een klinische
setting

V

oordat mij gevraagd werd om de volgende
zinnen te schrijven, heb ik nooit beseft hoe
centraal compassie staat in de klinische
praktijk. Werken in het psychiatrisch ziekenhuis
is het in praktijk brengen van compassie. Werken
met compassie betekent eenvoudigweg werken
met zorg en zachtmoedigheid terwijl men denkt
aan de noden en het welzijn van anderen en er
uiteindelijk door bewogen wordt in elke actie die
we ondernemen.
Men hoeft geen christen te zijn om compassie te
tonen, maar christen zijn geeft ons meer redenen om compassievol te zijn. Het kan ook andere
namen hebben, maar toch is het de kern van elke
menselijke interactie en van de klinische praktijk
in het bijzonder. Elke zorgverlener wordt bewogen
door compassie en waar compassie verloren gaat,
is de essentie van menselijkheid verdwenen en
worden we harteloos.
Ik zag het nieuws uit een land waar een levenloos
lichaam van een vrouw voor een ziekenhuis lag en
de hulpeloze echtgenoot ontroostbaar naast zijn
dode vrouw stond. Deze vrouw leefde nog toen ze
het ziekenhuis bereikten, maar kon niet worden

opgenomen wegens gebrek aan financiële middelen, en terwijl de man aan het uitzoeken was waar
en hoe hij het geld kon vinden om de rekening te
betalen, blies de arme vrouw haar laatste adem
uit; in het ziekenhuis, in het bijzijn van verpleegsters en dokters die absoluut niets deden om
haar te helpen. Ze was arm, ze had geen geld, ze
verdiende het niet om te worden opgenomen; ze
verdiende het niet om te leven.
Het is jammer om met ontsteltenis te moeten
vaststellen dat dit de richting is die onze wereld
uitgaat: waar de zeer kleine groep rijken rijker
wordt en de meerderheid armer, waardoor elke
middenklasse verdwijnt en er een kloof tussen de
twee klassen ontstaat, de gekende schaar waar
sociologen het over hebben. Ik wil hier niet over
uitweiden; men hoeft maar twee minuten voor een
scherm te zitten om de huidige wereld te begrijpen, waarin iedereen die in de ogen van de moderne samenleving niet productief en/of nuttig is,
wordt gemarginaliseerd: van abortus tot euthanasie, van kasten tot de onverschilligheid tegenover
iedereen die anders is dan wij, tot het verwerpen
en verstoten of zelfs het fysiek elimineren ervan.
Al deze waarneembare realiteiten, die ons allen
zouden moeten verontrusten, lijken het resultaat
te zijn van de leegte die zich in het hart van de
mens bevindt vanaf het moment dat deze heeft
besloten zich los te maken van de essentie van het
leven zelf: de liefde, voor God en voor de medemens. Deze liefde is het wezen van God zelf, barmhartig en medelijdend, zoals het staat geschreven
in Exodus 34, 6: “De Heer is een barmhartige en

genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw.”
De medelijdende aard van God leidt ons op een
bijzondere manier als Broeders van Liefde wanneer wij gehoor geven aan onze roeping met ons
devies: “Deus Caritas Est” (God is Liefde) en typeert ons door onze modus operandi, onze manier
van leven te worden.

Icyizere Psychotherapeutic Center, Kigali, Rwanda

Gods medelijdende aard toont zich als de tederheid van een moeder voor haar kinderen, die zich
niet alleen beperkt tot zijn woorden, maar bewogen door zijn emoties wordt God door zijn compassie ertoe gebracht hen te redden: als zij honger
hebben, voedt hij hen; als zij dorst hebben, geeft
hij hun water, zo zien wij in Exodus. Compassie is
het tegenovergestelde van egocentrisme, egoïsme.
Compassie heeft God gedreven om in het menselijk lijden binnen te treden. Jezus is de compassie
van God. Jezus wordt door compassie bewogen om
in het menselijk lijden binnen te gaan. Jezus trad
binnen in de dood om de mensheid tot leven te

brengen. Hij nodigt ons uit hetzelfde te doen; dat
wil zeggen, het lijden van de ander aan te voelen,
het vervolgens te verlichten en zo de wereld om
te vormen. Ook wij kunnen de compassie van
Jahweh belichamen als antwoord op Jezus’ woorden: wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Barmhartigheid is het eerste woord dat
God gebruikt om zichzelf te beschrijven. Daarom
kunnen wij, wanneer wij pijn hebben en anderen
zien lijden, er zeker van zijn dat God diep bewogen is om te reageren en ons tegemoet komt met
zijn diep medelijden. Laten wij Gods medelijden
zijn voor de lijdende mensen. “De Heer kroont je
met liefde en erbarmen” (Ps. 103). Liefde is Gods
natuur door zijn barmhartigheid en compassie.
Ik ben er zeker van dat iedereen die een soortgelijke ervaring meemaakt als die van de vrouw die
in een ziekenhuis stierf zonder te worden verzorgd
wegens gebrek aan financiële middelen, getroffen zal zijn door droefheid om haar dood maar
tegelijkertijd ook door woede tegenover iedereen
die ongevoelig is geweest voor haar lijden. Deze
vrouw is slechts één van de vele, miljarden andere
mensen die elke seconde die voorbijgaat sterven
omdat zij arm zijn, of geestelijk of lichamelijk beperkt; of van de miljoenen mensen die hun eigen
land ontvluchten op zoek naar een beter leven. De
lijst is eindeloos en ik beperk mij hier tot de vraag
waarom.
Het antwoord dat ik mezelf die dag gaf, of dat ik
mezelf altijd heb gegeven sinds ik de Broeders van
Liefde heb leren kennen, is dat wanneer we onszelf in alles wat we doen in het middelpunt van de

belangstelling plaatsen, we uiteindelijk de ander
wegduwen; dan nemen we het enige weg dat we
allemaal delen en dat ons door de Schepper is
gegeven: zijn beeld en gelijkenis: onze menselijke
waardigheid.
Ik denk dat niemand zou lijden onder onverschilligheid als wij minder aan onszelf zouden denken
en een klein deel van onze tijd, onze bezittingen,
onze trots, onze zekerheid zouden opofferen voor
de ander die het waarschijnlijk harder nodig
heeft. Dit is precies wat Jezus deed toen hij zijn
eigen leven voor ons gaf. Een wijs man zei ooit dat
niemand zo arm is dat hij niets kan geven en dat
niemand zo rijk is dat hij niets kan ontvangen. In
dezelfde geest zei onze heilige vader Sint Vincent

de Paul dat de armen onze meesters zijn. Zij leren
ons en herinneren ons eraan opnieuw mens te
zijn, maar zij geven ons ook de kans Gods kinderen te worden.
In de jaren dat ik in het psychiatrisch ziekenhuis
werk, heb ik verschillende mensen met verschillende problemen ontmoet die dag en nacht binnenkomen op zoek naar hulp: jongeren, volwassenen en bejaarden met psychische problemen,
drugsmisbruik of comorbiditeit. Soms zijn de
problemen die ze ervaren te wijten aan hun eigen
specifieke geschiedenis, aan hun verschillende
kwetsbaarheden, waar ze vaak geen vat op hebben, of, voor veel jongeren, aan hun verkeerde
keuzes, voortkomend uit onwetendheid, nieuwsgierigheid, groepsdruk of zelfmedicatie, een manier voor hen om met de problemen van het leven
om te gaan.
Door hen te ontmoeten, zowel in individuele
sessies als in groeps- en familiesessies, begreep
ik dat één ding hen allen verbindt: het zijn mensen die lijden, in nood verkeren. Een lijden dat
vaak gevoed wordt door de veroordelende of
afwijzende houding van anderen: stigmatisering. Geestesziekte, een realiteit die bij velen nog
weinig bekend is, wordt een onderwerp van spot
en schaamte voor families met een ziek familielid.
Sommige zorgverleners maken waarschijnlijk dezelfde fout en benaderen hen met dezelfde houding, waardoor de patiënt geen verschil ervaart
met de kijk van de buitenwereld op psychische
aandoeningen.

Deze mensen hebben alle hoop verloren wanneer ze bij ons aankloppen, omdat ze niet alleen
getekend zijn door het lijden, maar ook het gevoel
hebben of ervan overtuigd zijn dat er geen toekomstperspectief voor hen is: een dubbel lijden
dat alleen een luisterend oor nodig heeft, een
schouder om op uit te huilen, en iemand die hen
aanvaardt zoals ze zijn, zonder vooroordelen.
Deze houding wordt niet alleen aangeleerd op de
schoolbanken, maar door het ontwikkelen van de
kunst van het luisteren met ons hart, waarbij we
onszelf leeg moeten maken om met een neutraal
hart in staat te blijven om, als een lege mand,
alles te ontvangen wat ons wordt aangeboden;
het is een soort kenosis die ruimte schept voor de
lijdende Christus in de persoon van iedere patiënt
die we ontmoeten. Deze relatie verandert wanhoop in hoop en is, eenvoudig gezegd, het begin
van een herstel van waardigheid; een manier om
hun de vreugde van de verrijzenis te schenken,
zoals Vader Triest het zou uitdrukken.
In de psychotherapie komt genezing voort uit de
relatie tussen patiënt en therapeut. Wat mij elke
ochtend motiveert als ik mijn kantoor binnenkom, is te denken dat ik mensen ga ontmoeten
met wie ik een therapeutische relatie of band ga
opbouwen of beleven, gebaseerd op hun aard beeld en gelijkenis van God - en niet op zaken die
behandeld moeten worden, zonder daarbij hoge
verwachtingen te koesteren, uiteraard. In die
zin wordt elke ontmoeting voor mij een ontmoeting met Jezus zelf. Maar het blijft niet beperkt
tot mijn ontmoeting met de lijdende Christus; ik
probeer de ander - de patiënt - Christus in mij te

laten ontmoeten: de Christus die luistert zonder te
oordelen, zoals Hij deed bij de overspelige vrouw:
“Jezus keek op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Nee,
heer, niemand,’ antwoordde ze. Waarop Jezus zei:
‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig
voortaan niet meer’” (Joh. 8, 10-11).

Het ontwikkelen van de kunst
van het luisteren met ons hart,
waarbij we onszelf leeg moeten
maken om met een neutraal hart
in staat te blijven om, als een lege
mand, alles te ontvangen wat ons
wordt aangeboden; het is een soort
kenosis die ruimte schept voor de
lijdende Christus in de persoon van
iedere patiënt die we ontmoeten.
Christus genas zonder onderscheid te maken,
maar was er altijd voor de noodlijdenden. Christus
had nooit een overvolle agenda, zeker niet voor
degene die tot Hem roept: Hij is er altijd. Wanneer
ik een patiënt heb die te laat is of een sessie
zonder kennisgeving heeft afgezegd, probeer ik zo
flexibel mogelijk te zijn en tijd te vinden, omdat ik
geloof dat ik er voor hen ben en niet andersom. Op
deze manier probeer ik elke dag, op mijn kleine

manier, Christus bij de patiënten te brengen.
Volgens mij is dit wat mijn praktijk anders maakt
dan alle andere psychiatrische hulpverleners.
Zoals ik al aangaf, wordt deze houding in de
klinische praktijk ook door wetenschappers
onderschreven: als de therapeut het heeft over de
therapeutische omgeving die hij moet scheppen
om de therapie te doen slagen, legt humanist Carl
Rogers de nadruk op 3 kernvoorwaarden:
1. Empathie: de wereld trachten te zien door andermans ogen; hun gevoelens trachten te zien
en te ervaren zoals zij ze ervaren.
2. Congruentie of echtheid: zichzelf zijn en geen
indruk proberen te maken of een rol te spelen;
geen façades opwerpen. Met andere woorden,
we moeten gewoon mens zijn ten overstaan van
de ander. Zoals de Franse filosoof Emmanuel
Levinas stelt in de relatie van gelaat tot gelaat
(rapport de face à face) dat het menselijk gelaat
ons “beveelt en gebiedt”. Het roept het subject
op tot het “geven en dienen” van de ander.
3. Onvoorwaardelijke positieve waardering:
oordeelvrije houding - het gedrag loskoppelen van de patiënt, met andere woorden de
zonde loskoppelen van de zondaar. (Corey, G.
2006. Theory and Practice of Counseling and
Psychotherapy. 8th ed. p. 6)
Onze zending van liefde, van caritas gaat steeds
gepaard met barmhartigheid, zoals Christus altijd
deed met hen die hij genas: hij keek naar hen met
mededogen, had dan medelijden met hen, nam
een oordeelvrije houding aan en genas hen.

Daar ligt nu juist de uitdaging: het is gemakkelijker van degene te houden die van ons houdt; te
luisteren naar een aardige of kalme patiënt, maar
wanneer diezelfde patiënt agressief wordt, of
zijn woede, zijn frustratie jegens ons toont, geen
respect toont of ons door zijn houding herinnert
aan onze eigen zwakheden, die te maken hebben
met eigenwaarde of een gebrekkige beheersing
van onze eigen emoties, dan confronteert dit ons
met onze eigen zwakheid, en bij elke dreiging
heeft iedereen de neiging zich te verdedigen om
te overleven. Ook wij worden niet gespaard. Aan
het einde van een therapeutisch contract, of bij
de beëindiging ervan, dank ik steeds God, niet
alleen voor de aardige en rustige patiënten die ik
heb kunnen helpen, maar vooral voor degenen
die mij confronteerden met mijn eigen zwakheden: de moeilijkste, de meest gecompliceerde,
de agressiefste, de minst gemotiveerde en zelfs
degenen die hun woede op mij hebben uitgestort,
misschien terecht of door projectie. Ik bid vaak
voor hen, en als professional feliciteer ik mezelf,
maar als broeder dank ik in de eerste plaats God
voor deze kansen, die me vaak op de proef stellen,
maar die een gelegenheid zijn om de essentie van
mijn roeping als Broeder van Liefde te beleven.
Het doel van ons werk is de menselijke waardigheid te herwinnen die verloren is gegaan door de
blindheid van de mens door hebzucht, egocentrisme, egoïsme en onverschilligheid.
Is het nog steeds mogelijk om compassie te betonen in een uitdagende omgeving? Zo ja, hoe?
Wanneer we omringd worden door verschillende

stromingen die ver af staan van het verkondigen
van de kenosis, het ontledigen van onszelf om
ruimte in ons hart te maken voor de ander?
Hoe kan dit als we zelf lijden? We hebben zo ongeveer allemaal positief getest op Covid, en ik hoop
dat deze ervaring ons veel compassievoller heeft
gemaakt met hen die lijden.
Wij moeten altijd voor ogen houden dat wat wij
ook doen voor de minste van onze broeders,
wij dat ook doen voor Christus, om Mt. 25, 40 te
parafraseren, omdat wij Jezus zien, ontmoeten en
liefhebben in de armen, zij die lijden. Wij zijn de
handen van de gekruisigde Christus. Er staat een
beeld van Jezus zonder handen in de gang van ons
generalaat in Rome dat ons voortdurend herinnert
aan de noodzaak om Jezus’ liefde uit te dragen in
de wereld.
Ik geloof “in de waarde van elke mens, ook van
de meest verlaten, de zwaarst getroffen mens”
(Leefregel, nr. 16). Dit is waarom ik “bijzonder
gevoelig wil zijn voor de mens, die door het lijden
aangestast en vertekend is” (Leefregel, nr 13). Ik
probeer me ook niet te beperken tot het professionele; als ik een moeilijke situatie meemaak met
betrekking tot een patiënt, bid ik voor hem of haar
en leg ik zijn of haar situatie in Gods handen.
Elke broeder heeft waarschijnlijk de ervaring dat,
telkens wanneer wij patiënten ontmoeten, zij zich
bij ons op hun gemak en gelukkig voelen, en zij
aarzelen niet om ons dat te bekennen. Niet omdat we de beste zijn, maar omdat ze in ons een

broeder zien die ook professioneel is, iemand die
hen begrijpt, die hen aanvoelt.

De Dalai Lama zegt: “Liefde en mededogen zijn
noodzakelijk, geen luxe; zonder hen kan de mensheid niet overleven.”
Compassie is een inherente menselijke eigenschap, maar de voorwaarden om compassie te
activeren, op te wekken, moeten in onze instellingen aanwezig zijn. Onze medewerkers hebben ons
goede voorbeeld, ons onderricht en onze dienstbaarheid nodig om het zaadje van compassie in
hen te doen ontkiemen. Op die manier zullen we
al onze apostolische omgevingen veranderen in
kernen van compassie, liefde en barmhartigheid.
Persoonlijk zie ik compassie als mijn zending als
Broeder van Liefde - zoals onze animatiegids van
2021 duidelijk vermeldt.
Joan Halifax zei: “Waarom leiden we onze kinderen niet op in compassie? Waarom leiden we onze
zorgverleners niet op, zodat ze kunnen doen wat
ze moeten doen, namelijk het lijden ombuigen?
Waarom stemmen we niet op mensen met compassie, zodat we een zorgzamere wereld krijgen?”
(TED Talk). ¶
Br. Bienvenue Kiyombo wa Nyembo
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Compassie, een
essentieel onderdeel
van vermenselijking
in de geestelijke
gezondheidszorg

V

aak wordt het woord compassie
gekoppeld aan medelijden of meeleven
met een persoon. Sommige mensen
zeggen het ook neerbuigend, haast minachtend.
Dat deze term op deze verkeerde manier wordt
gebruikt, is bijgevolg onaangenaam voor wie
hem te horen krijgt, en vanuit die positie
zouden we de persoon in kwestie niet kunnen
helpen in zijn lijden. Een van de definities in de
psychologie volgens Paul Gilbert (2015) is dat
compassie “het diepe bewustzijn van het lijden
van zichzelf en van anderen, samen met het
verlangen om het te helpen voorkomen” is.
Actueel onderzoek suggereert dat compassie een
toestand van welzijn bevordert en mensen helpt
beter om te gaan met lijden. Vandaag weten we
dat de houding van medewerkers in de gezondheidszorg, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, de kracht heeft om het leed bij zorgvragers
en de angst bij hun familie te vergroten of te verkleinen. Niet alle zorgverleners zijn zich er echter
van bewust dat compassie een vaardigheid is die
door oefening kan worden opgebouwd, waarvoor

echter vastberadenheid en persoonlijke inzet nodig zijn, evenals een gegronde spiritualiteit vanuit
onze heilsgeschiedenis, die de mens in het middelpunt plaatst.
Daarom streven we er elke dag naar om in het centrum voor geestelijke gezondheidszorg COSMA,
een apostolaat van de Broeders van Liefde in Peru
sinds 2010, met elk lid van het professionele team
deze essentiële houding als christenen in de stijl
van onze stichter Vader Petrus Jozef Triest te integreren. Dit wordt versterkt doordat wij, meerdere
keren per jaar, als team nadenken en bidden om
compassievol te handelen in de omgang met onze
zorgvragers die bij ons komen aankloppen met
verschillende noden, symptomen en vormen van
lijden. Dit is een waarde waarmee we ons kunnen
vereenzelvigen met het charisma van de broeders.

We hebben geleerd de zorgvrager niet te zien als
een statistiek of een ziektebeeld, maar vanuit zijn

innerlijk met liefde te kijken, waarbij we de compassie aanmoedigen en voortdurend aanscherpen
door Jezus in hem te zien en te herkennen als een
mens die lijdt. Daarom streven wij ernaar om tijdens onze hulpverlening gevoelig te zijn voor het
lijden van de persoon. Dat motiveert ons om met
openheid te handelen en hen te verwelkomen vanuit de liefde van God om hun lijden te verlichten
en welzijn te scheppen voor hen en hun families
door verschillende handelingen zoals een goede
behandeling, empathie, respect, actief luisteren,
interesse tonen in hun gezondheidsproblematiek
en het beste van ons zijn, onze kennis en onze
vaardigheden te bieden. Hier is een recente getuigenis, als voorbeeld van de hulp die wij bieden
aan onze zorgvragers:

Meerdere keren per jaar als
team nadenken en bidden om
compassievol te handelen in de
omgang met onze zorgvragers die
bij ons komen aankloppen.
“Voor mij betekent COSMA steun, familie, genegenheid, omdat ze gespecialiseerde en goed opgeleide professionals zijn. Ik ben COSMA echt heel
dankbaar, omdat ze me enorm geholpen hebben
om mijn leven een andere wending te geven. Ik
herinner me nog de situatie waarin ik aankwam
en alles wat ik heb meegemaakt, waar ze me mee

hebben geholpen, en vandaag heb ik een beter
leven, ik leef beter met mijn familie en emotioneel
voel ik me prima en daarvoor bedank ik COSMA
en de Broeders van Liefde.”
“Ik kwam naar COSMA met problemen van eigenwaarde, onzekerheid, paniekaanvallen, maar
nu voel ik me veel beter. Ik heb veel technieken
geleerd om mijn angst te beheersen en om emotioneel stabieler te zijn. Ik zou COSMA ten zeerste
aanbevelen omdat de specialisten heel vriendelijk
zijn. Ze luisteren, begrijpen, dragen oplossingen
aan en geven liefdevolle zorg. Ik dank COSMA
voor hun aandacht voor onze geestelijke gezondheid, vooral in deze bijzondere periode van
COVID.”
Ten slotte zou ik in deze tijd van crisis willen
en hopen dat de compassie, in de stijl van de
Broeders van Liefde, zou zijn als een “virus” dat
zich ongeremd over de wereld verspreidt, dan zouden we zeker een andere samenleving zijn. ¶
Mevr. Cristina De la Cruz
Aangesloten lid

TANZANIA

Geef hun kinderen
onderwijs

D

e Vader des Vaderlands, wijlen Mwalimu
Julius Kambarage Nyerere, werd door
journalisten in een interview gevraagd: “Wat
is de beste manier om de armen te helpen?” Zijn
antwoord was: “De beste manier om de armen te
helpen, is hun kinderen onderwijs te geven, het beste
onderwijs. Dat is alles, en de rest komt vanzelf.”
Dit weerspiegelt ook het antwoord van Vader Triest
op de realiteit waarmee hij geconfronteerd werd in
zijn tijd na de Franse Revolutie in België. Mwalimu
Nyerere’s visie om arme mensen via onderwijs
te emanciperen was duidelijk aanwezig in zijn
beleid. Hij bracht deze geest tot leven en vroeg
religieuze instellingen te investeren in onderwijs,
en veel religieuzen deden dat, en investeren nog
steeds veel middelen in de bouw van verschillende
scholen, hogescholen en universiteiten om gehoor
te geven aan deze oproep. In Tanzania gelooft men
dat wie de beste opleiding wil krijgen, moet gaan
studeren aan een van de religieuze instituten,
vooral die welke door katholieke instanties worden
geleid. Veel invloedrijke mensen, waaronder de
voormalige staatshoofden van Tanzania, gingen naar
katholieke scholen. Zo werd Mwalimu Nyerere zelf
opgeleid door de paters Maryknoll, wijlen president
Benjamin William Mkapa genoot zijn opleiding bij
de benedictijnen, en zelfs een moslim, voormalig
president Jakaya Mrisho Kikwete, studeerde aan de
Tengeru School in Arusha, die wordt geleid door de

spiritijnen.

De beste manier om de armen te
helpen, is hun kinderen onderwijs
te geven, het beste onderwijs. Dat is
alles, en de rest komt vanzelf.
Katholiek onderwijs wil niet alleen kennis bijbrengen, maar ook evangelische waarden, en de
Broeders van Liefde in Tanzania hebben niet nagelaten deze visie in de praktijk te brengen. Het ligt
ook in de lijn van de droom van wijlen Mwalimu
Nyerere om de armen via onderwijs te emanciperen.
Vanaf het begin, toen de Broeders van Liefde in
1994 in Tanzania arriveerden, werden verschillende
initiatieven genomen. De eerste broeders-pioniers,
zoals wijlen Br. Gabriel Subiyanto, Br. Marcellinus,
en anderen uit Indonesië, waren betrokken bij de
oprichting van de dovenschool in Tabora. Daarna
kwam er onderwijs voor de jeugd in Kigoma met
de oprichting van het beroemde Maendeleo Youth
Centre door Br. Stan in 1997. Van daaruit gingen
andere deuren open, bijv. de overname van de
Newman High School, de start van het Newman
Institute of Social Work door Br. Johan Bruers, en
het Ahadi-instituut, dat zich toelegt op het onderwijs aan vluchtelingen. Al deze initiatieven zijn nog
steeds gericht op het verbeteren van de kwaliteit
van leven van de mensen die we dienen en elke dag
ontmoeten, door middel van onderwijs.

Tegenwoordig is de Congregatie van de Broeders
van Liefde eigenaar en beheerder van het Kigoma
Training College, dat is voortgekomen uit het toenmalige Newman Institute of Social Work. De naam
moest worden veranderd om tegemoet te komen
aan de opkomst van nieuwe behoeften en opleidingen. Op dit moment heeft het Kigoma Training
College in totaal vier opleidingen, namelijk sociaal
werk, gemeenschapsontwikkeling, klinische geneeskunde en rechten. Er is veel vraag naar al deze
opleidingen en elk academiejaar schrijven zich een
groot aantal studenten in. De reden hiervoor is dat
zij na voltooiing van hun studie kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt en gemakkelijk werk kunnen
vinden om in hun levensonderhoud te voorzien en
een toekomst op te bouwen.

Veel van onze studenten komen uit arme gezinnen.
Ondanks het betaalbare lesgeld kunnen veel studenten het nog steeds niet betalen en zijn ze aangewezen op een speciale studiebeurs of moet de hogeschool een deel van de bedragen kwijtschelden,
zodat ze hun dromen kunnen verwezenlijken. Wij
proberen geen studenten weg te sturen op grond

van hun onvermogen om te betalen, maar wij stimuleren wel degenen die in staat zijn om te betalen,
om dat te doen, zodat de cursussen kunnen worden
voortgezet. Dit is hoe de droom van de stichter van
de natie in onze regio wordt beleefd. Ervoor zorgen
dat deze jonge mensen een goede opleiding krijgen,
zodat hun toekomst vervuld mag zijn van hoop en
zij verantwoordelijke burgers in hun land kunnen
worden.
Aangezien wij merken dat de hogeschool zo snel
groeit en er veel aanvragen binnenkomen, beseffen
wij dat er veel moet worden gedaan om aan de vele
behoeften te voldoen. We moeten bijvoorbeeld de
klassen uitbreiden, huisvesting voorzien, didactisch
materiaal en meubilair aanschaffen om tegemoet
te komen aan het groeiend aantal studenten. Het is
van groot belang dat al deze aspecten worden verbeterd om een gunstige leerklimaat te creëren. Wat
tot nu toe werd gerealiseerd, is te danken aan de
vrijgevigheid van mensen van goede wil die geraakt
zijn door de geleverde inspanningen en de inzet van
de broeders en de medewerkers, die zich met toewijding inzetten om deze droom te verwezenlijken.
We blijven hopen dat Kigoma Training College zal
uitblinken en een centrum van onderwijs bij uitstek
zal worden, waar professionele vaardigheden en
waarden worden bijgebracht ten behoeve van een
structurele verandering. ¶
Br. Chrisantus Rwehikiza

ZUID-AFRIKA

Het vermogen om binnen
te treden in de gevoelens
van de ander met liefde

I

n oktober 2017 kreeg ik een telefoontje van
wijlen Broeder Kaunda, onze toenmalige regionale overste. “Gefeliciteerd, Baba Pasco,”
zei hij, alvorens mij te bedanken. Ik wilde weten waar ik die felicitaties of beter gezegd ik die
complimenten aan te danken had. Ik vroeg het
hem. Hij zei dat hij de Joint Witness vergadering had bijgewoond, een bijeenkomst van de
hogere oversten in Zuidelijk Afrika en de leden
van de Bisschoppenconferentie van Zuidelijk
Afrika, die twee keer per jaar wordt gehouden.
Hij zei dat wijlen bisschop Sandri tijdens de
plenaire vergadering had gezegd dat als je wilt
leren hoe je een internaat moet leiden, je bij de
Broeders van Liefde in het Pax College moet zijn.
Vervolgens vertelde wijlen Broeder Kaunda mij
dat hij tijdens de vergadering gevraagd werd om
recht te staan. Hij werd gefeliciteerd en kreeg een
applaus omdat Pax College de beste katholieke
kostschool in Zuid-Afrika was. Hij vertelde me
dat hij diep onder de indruk was en zich vereerd
voelde. “Wow!” zei ik, “dat is fantastisch, Baba
Kaunda. Wij danken God en aan Hem behoort de
lof en eer, want Hij stelt ons in staat om te doen
wat wij doen.”
Na het telefoontje van Bro. Kaunda ben ik beginnen nadenken over wat ons tot de beste katholieke

kostschool had kunnen maken. Niet de gebouwen
uiteraard, want onze gebouwen zijn oud. Wat zou
het dus kunnen zijn? Ik wist het niet. Misschien
de ervaring van 94 jaar Pax? Dezelfde uitspraak
werd gedaan tijdens het derde onderwijscongres
voor katholieke scholen, dat in september 2019 in
Randburg plaatsvond, waarbij dezelfde oproep
werd gedaan door Anne Barker, de directeur van
het Katholiek Instituut voor Onderwijs van ZuidAfrika, die zei dat als men wil leren hoe men een
internaat moet leiden of een internaat wil stichten, dan moet men bij de Broeders van Liefde op
het Pax College te rade gaan.
Sindsdien kregen we veel mensen en groepen van
andere kostscholen op bezoek, zelfs overheidsscholen, om ons te vragen hoe we te werk gaan.
Sommigen verblijven enkele dagen bij ons om te
ervaren wat we doen en op welke manier. Soms
komt hun personeel mee en soms de prefecten om
te komen kijken en leren. Sommige scholen bellen
ons om te vragen naar ons recept voor het runnen
van een internaat. Helaas hebben wij zo’n recept
niet. Zowel openbare als katholieke scholen komen om te leren wat hen is opgedragen. Het eerste
wat we hen vertellen, is dat alles samen doen met
hen de beste manier is om te leren, bijvoorbeeld
als we ‘s morgens vroeg de leerlingen wekken,
dan doen we dat samen. Let wel, sommigen van
ons slapen in de internaten. We doorlopen het
programma dus samen met hen zolang ze hier
zijn. Na een paar dagen beginnen ze te klagen en
zeggen ze dat het te veel is, dat het te zwaar is. Ze
beginnen ons vragen te stellen, zoals: “Zijn jullie
niet moe?” en “Wanneer nemen jullie rust?” Toen
begonnen we te beseffen dat de meeste dingen die

we doen hetzelfde waren, maar wat ons van hen
onderscheidt, is in de eerste plaats onze aanwezigheid als Broeders van Liefde. Van daaruit kwamen
we tot de ontdekking dat het verschil zit in de zorg
die we aan onze leerlingen geven, omdat we met
hen samenleven. De leerlingen brengen 273 dagen
op 365 bij ons door, wat betekent dat ze maar 95
dagen per jaar bij hun ouders thuis zijn en in de
meeste gevallen werken de ouders van die leerlingen heel ver weg, zodat ze hen alleen tijdens de
feestdagen in december zien. Wij moeten dus ook
een ouderlijke rol op ons nemen. Het draait allemaal rond opvoeding, gastvrijheid, wederzijdse
zorg en beschikbaarheid. Als een jongen ziek is,
brengen we hem naar het ziekenhuis, soms heel
laat op de avond. De broeders wachten bij het bed
of op een bankje in de wachtkamer tot de ouders
arriveren. Als de ouders erg ver weg zijn, blijven
we tot de jongen naar huis mag. Daarom hebben
we het vermogen ontwikkeld om ons met liefde en
compassie volledig te verplaatsen in gevoelens.
We delen samen het leven, geluk, verdriet, enz.

Wanneer ons bijvoorbeeld wordt gemeld dat een
leerling een van zijn ouders heeft verloren, wordt
ons altijd gevraagd het nieuws aan de jongen te
vertellen, wat een zeer moeilijke taak is, maar
dat doen we en we blijven bij hem tot hij naar
huis wordt gebracht. Op de dag van de begrafenis
gaan we erheen om de jongen nabij te zijn. Onze
aanwezigheid en die van de andere leerlingen
van de school die met ons meegaan, brengen veel
troost, niet alleen voor de leerling, maar ook voor
de familie. We bidden samen met hen, we eten
samen en we geven hen een schouder om op uit
te huilen als ze problemen hebben, of het nu gaat
om problemen op school, sociale of psychologische problemen, enz. Ik denk dat dit laatste een
van de definities van compassie is. We hebben
geleerd dat compassie als een sleutel is die een
stroeve deur opent: het nodigt je uit om jezelf te
zijn en om jezelf te delen, om te ervaren dat niemand alleen is in onze school en dat gedeelde
blijdschap en verdriet momenten van genade en
groei worden. Anders, “als de compassie onszelf
niet omvat, is ze onvolledig”. In zijn brief aan de
Kolossenzen zegt de heilige Paulus dat we bekleed
moeten zijn met oprecht mededogen (Kol. 3, 12-15).
Wat doen we dan wel dat zo’n verschil maakt in
onze school, dat Pax anders maakt dan andere katholieke kostscholen? Heel eenvoudig: in de eerste
plaats zijn wij Broeders van Liefde en daarom zijn
we verplicht om liefdevol te leven met degenen
die we dienen en tegelijkertijd moeten we hen
compassie tonen. Een zakwoordenboek definieert
compassie als “een begaan zijn met het lijden van
anderen”. Voor ons zijn die “anderen” de leerlingen van onze scholen.

U zult het met mij eens zijn dat compassie voor
een opvoeder of leerkracht een van de belangrijkste waarden kan zijn in een schoolcontext en
meer in het bijzonder in een kostschoolcontext.
De reden waarom ik dit zeg is dat we in scholen
gewoonlijk werken met regels en voorschriften,
gedragscodes, uurroosters, schoolbeleid, enz., en
velen denken dat leerlingen in scholen geen fouten mogen maken, dat alles moet gaan volgens het
schoolbeleid, de voorschriften, regels en gedragscodes, maar als men niet oppast, verliest men zijn
menselijke kant als men niet met compassie naar
leerlingen kijkt of men zich niet in hun situatie
verplaatst, en omdat ze regels en voorschriften
moeten volgen, lijkt alles in orde, ook al is dat niet
zo. Ons financieel beleid zegt bijvoorbeeld dat elke
leerling aan het begin van elk semester het schoolgeld moet betalen. Stel dat de ouder die voor een
leerling betaalt, midden in het semester overlijdt
of zijn baan verliest, en de leerlingen na de vakantie terug naar school moeten komen met een
bewijs dat zij betaald hebben alvorens te worden
toegelaten. Wat moeten we dan doen? De jongen
van school sturen? Of kijken hoe we hem kunnen
helpen? Dit zijn zaken waar wij wel met compassie naar kijken en dit is wat ons onderscheidt van
andere kostscholen. We hebben natuurlijk geld
nodig en leerlingen moeten betalen, maar er zijn
omstandigheden waarin men zich moet verplaatsen in de gevoelens van de ander. Een leerling zit
al 4 jaar bij ons en ze hebben geen geld om voor
hem te betalen… Moeten ze dan op zoek gaan naar
een nieuwe school voor hem, waarbij hij opnieuw
moet beginnen, nieuwe vrienden moet maken,
enzovoort? Of moeten we een manier vinden om

ervoor te zorgen dat deze leerling zijn studie hier
bij Pax kan afmaken, omdat dit de enige school is
die hij al die tijd heeft gekend?

Compassie is als een sleutel die een
stroeve deur opent: het nodigt je
uit om jezelf te zijn en om jezelf te
delen, om te ervaren dat niemand
alleen is in onze school en dat
gedeelde blijdschap en verdriet
momenten van genade en groei
worden.
Een of twee jaar geleden was er een jongen die
vanaf de lagere school in het internaat zat. Toen
hij naar de middelbare school ging, verloor zijn
moeder haar baan of stopte ze met werken wegens
gezondheidsproblemen. Ze kwam de jongen van
school halen en zei dat ze het niet meer kon betalen. Op een dag, ergens in de vroege ochtend rond
3 uur, werd ik gewekt door een telefoontje van
een jongen die aan de telefoon zat te huilen. Het
gehuil aan de telefoon klonk als iemand die echt
hulp nodig had. Ik probeerde te vragen wat er aan
de hand was. Maar hij kon geen woord uitbrengen, hij huilde alleen maar. Ik moest wachten om
te weten te komen waarom hij huilde. Na enkele
minuten vertelde hij me dat zijn moeder net was
overleden bij hen thuis en dat hij alleen was met
zijn overleden moeder. Het was erg vroeg en ik

wou eigenlijk gaan slapen, maar ik besefte dat
de jongen alleen was. Ik belde hem opnieuw en
vroeg hem of hij de politie kon bellen. Hij zei dat
hij geen telefoonnummer had van een politiebureau. Ik wilde hem vragen of ik hem het nummer
van het dichtstbijzijnde politiebureau kon sturen,
maar ik realiseerde mij dat de jongen alleen was
met het dode lichaam van zijn moeder. Na een
paar minuten stilte aan beide kanten, vertelde ik
de jongen dat we eraan kwamen. Ik vroeg hem of
hij mij zijn locatie kon sturen. Dat deed hij. Ik ben
opgestaan en heb bij een andere broeder aangeklopt, die mij vroeg wat er aan de hand was op
dat uur. Ik vertelde hem dat Junior mij had gebeld
om te zeggen dat zijn moeder net was overleden
en dat hij alleen thuis was. Ik vroeg de broeder
of hij met mij mee wilde komen, maar omdat het
erg vroeg in de ochtend was en hij wilde slapen,
vroeg hij mij waarom de jongen niet gewoon de
politie kon bellen of een van zijn familieleden. Ik
zei hem dat als hij dat wilde doen, hij dat wel zou
gedaan hebben. Na een lange discussie vroeg hij
me echter hem een paar minuten te geven om zich
aan te kleden en een auto uit de garage te gaan
halen. Toen we het huis verlieten, hebben we het
niet aan de andere broeders verteld omdat het nog
te vroeg was. We vertelden het hele verhaal wel
aan de bewaking bij de poort, die ons probeerde
te ontmoedigen door te zeggen dat het te vroeg
was en niet veilig, maar we hadden onze angst
overwonnen, omdat we heel goed wisten wat de
jongen doormaakte. Toen we daar aankwamen,
gingen we eerst naar het politiebureau, en samen
met de politie gingen we naar het huis. We gingen
naar binnen en vonden de jongen. We kalmeerden

hem en de politie vroeg hem of hij familie had en
hun telefoonnummers. Hij vertelde hen dat hij het
nummer van zijn grootmoeder had. Ze woonde
kilometers verderop. Ze werd gebeld en ze gaf aan
dat ze pas in de namiddag zou arriveren omdat ze
erg ver woonde, dus moesten wij op haar wachten. Ondertussen had de politie de details over de
dood van de moeder genoteerd en gevraagd of ze
ziek was. De jongen gaf aan dat ze hoofdpijn had.
Daarop belde de politie de forensische eenheid en
de begrafenisondernemer om het lichaam te komen halen, wat enkele uren later gebeurde. Toen
de grootmoeder en andere familieleden aankwamen, lieten we de jongen bij hen. We zijn er nog
een keer geweest en we waren er op de dag van de

begrafenis, maar vanaf dat moment hoorden we
niets meer van Junior, tot begin dit jaar toen een
student, die dicht bij hem woont, langskwam en
me vertelde dat Junior er niet goed uitzag. Toen
ik hem vroeg waarom, vertelde hij me dat hij veel
problemen had. Ik vroeg om Juniors telefoonnummer en belde hem op. Ik vroeg hoe het met hem

en zijn grootmoeder ging. Hij vertelde me dat zijn
grootmoeder en zijn tante, die we op de begrafenis
hadden gezien, vorig jaar in 2020 zijn overleden.
Ik zei hem dat ik het betreurde dat te horen, en
dat hij op ons kon rekenen als hij iets nodig had.
Hij heeft echter nooit iets van zich laten horen.
Op een dag gingen we naar de begrafenis van een
ouder van een andere leerling en op de terugweg
zochten we Junior op. De toestand waarin we hem
aantroffen was niet goed. Ik vermoedde dat de
jongen aan de drugs was. Ik vroeg het hem, maar
hij ontkende en zei alleen dat het leven zwaar voor
hem was. Na de paasvakantie in april kwam de
leerling weer naar me toe en vertelde me dat hij
bang was omdat Junior veel over zelfmoord praatte. We moesten hem gaan zoeken en hem terugbrengen naar onze school.
Het is dus gemakkelijker deze waarde van compassie te beleven als men ze ooit heeft ervaren. U
weet dat dit een van de essentiële voorwaarden
is voor elke goede relatie, zowel in een gezin als
in een schoolomgeving. Want het is het vermogen om de vreugde en het verdriet van een ander diepgaand te kennen en zich erin te kunnen
verplaatsen. Men kan zich soms afvragen wat er
zich werkelijk afspeelt in de mensen waar men
mee omgaat, leerlingen, collega’s, medebroeders
in de gemeenschap, enz. Want soms zijn we nauw
met mensen verbonden en weten we niet hoe het
werkelijk met hen gaat.
Laatst droegen een paar jongens een andere
jongen het kantoor in. Deze jongen huilde; hij
had pijn. Toen ik de jongen vroeg wat er aan de
hand was, zei hij dat hij buikpijn had. Ik onderbrak mijn bezigheden en nam hem mee naar onze

eetzaal en zette thee voor hem. Daarna gaf ik hem
wat medicijnen, bracht hem naar de gastenkamer
en vroeg hem te rusten. Tijdens het middagmaal
bracht ik hem wat te eten. Maar toen vergat ik de
zieke jongen die in het huis sliep helemaal. Later
op de avond, toen ik in de eetkamer was, kwam hij
naar me toe en zei: “Dank u, broeder. Ik voel me
beter. Ik ga nu naar de slaapzaal.” Ik verontschuldigde me dat ik helemaal vergeten was dat hij er
was. Ik zei dat het me speet, maar toen begon hij
te huilen. Ik vroeg hem waarom hij huilde, want
hij had me net verteld dat hij zich beter voelde. Hij
vertelde me dat hij zo leed omdat hij van jongs af
aan aids had en dat zijn ouders aan aids gestorven
waren. Ik voelde me erg bedroefd en ik kalmeerde
hem en zei dat hij niet moest huilen. Bovendien
stelde hij me verschillende vragen waarom hij zo
leed en hij zei me dat hij op school veel bad, dus
waarom verhoorde God zijn gebeden niet. Ik had
hem geen welomlijnde antwoorden te geven, in
plaats daarvan zei ik: “Ik weet niet wat ik moet
zeggen of wat ik moet doen, mijn jongen, maar ik
wil dat je beseft dat God je nooit alleen zal laten
en dat ik je nooit alleen zal laten.” Ik vroeg hem
naar de dame die hem naar Pax had gebracht, die
hem komt opzoeken en naar ouderavonden komt.
Hij vertelde me dat zij zijn tante was, en ik zei dat
God zo je gebeden verhoort, door je zo’n liefdevolle tante te geven die goed voor je zorgt. En wij, de
Broeders van Liefde, zijn er ook, en we zullen er
altijd zijn als je je niet goed voelt. Ik kon zien dat
de jongen besefte dat hij niet alleen was in zijn
lijden. Zulke leerlingen, die ongeneeslijk ziek zijn,
houden ons soms de hele nacht wakker wanneer
ze zich ziek voelen en er niets is wat we kunnen

doen. We kunnen hen niet naar het ziekenhuis
brengen want ze hebben medicatie, dus moeten
we bij hen blijven tot de ochtend wanneer we hun
ouders of voogden vragen om te komen.

Ik ben er zeer zeker van dat dit enkele van de
factoren zijn die ertoe hebben bijgedragen dat
Pax, onze school, de beste katholieke kostschool
is geworden, waar andere scholen kunnen komen
leren. Wij bouwen ook op de ervaring van het
jarenlang leiden van een internaat; Pax bestaat dit
jaar 94 jaar. Volgens anderen zijn wij uitgegroeid
tot het beste internaat, waar andere scholen kunnen komen leren of ons kunnen uitnodigen om
hen te helpen bij het oprichten van een internaat.
Waarom? Omdat we geleerd hebben heel dicht bij
de leerlingen te staan en hen met liefde en compassie te dienen.
Een andere grote uitdaging voor ons als opvoeders en Broeders van Liefde is dat 75% van onze
leerlingen uit eenoudergezinnen komt, meestal
alleenstaande moeders. Bovendien ondervinden
we veel problemen bij hun ontwikkeling, vooral

wanneer ze het stadium bereiken waarin ze willen
weten wie hun vader is. Soms, als de moeder bijvoorbeeld hertrouwt, kan dat een probleem voor
hen vormen. Dit zet hen er vaak toe aan dat ze zich
gaan misdragen op school of dat ze drugs gaan gebruiken. Deze misdragingen leiden er soms toe dat
ze van school worden gestuurd. Maar voordat het
zover komt, luisteren we altijd naar hun gevoelens
en proberen we te kijken of er een andere manier
is om de jongen te helpen in plaats van alleen
maar uit te leggen wat er in de gedragscode staat.
We proberen eerst om rond de tafel te zitten en uit
te zoeken wat het probleem zou kunnen zijn dat
de jongen ertoe brengt om zich zo te gedragen. Dit
helpt ons enorm om soms een alternatieve manier
te vinden om de jongen te straffen in plaats van
hem weg te sturen. Dit betekent niet dat we willen
goedpraten wat de jongen heeft gedaan, maar we
willen hem een kans geven.
Als leraren en opvoeders, jeugdpastores, jeugdanimatoren, broeders, enz. beseffen we dat, als we
het over compassie hebben, het er in het leven van
jongeren, zoals onze leerlingen, niet zozeer om
gaat dat we ze leren schrijven, rekenen of denken.
Wat echt telt is dat, op momenten van verdriet
en lijden, iemand bij hen is en naar hen luistert.
Belangrijker dan welke actie of welk advies dan
ook, is de aanwezigheid van iemand die om hen
geeft. Wanneer iemand in een crisissituatie zegt:
“Ik weet niet wat ik moet zeggen of doen, maar
weet dat ik je niet alleen laat.”
Daarom streven we ernaar deze waarde van
compassie elke dag te beleven. Als broeders
kunnen wij compassie tonen aan onze leerlingen,
door tijd met hen door te brengen, hetzij in de

kerk, in de eetzaal, op het speelterrein of in de
klas, en naar hun problemen te luisteren en
hen op alle mogelijke manieren proberen te
helpen om alle moeilijke situaties in hun leven te
overwinnen, zodat zij in staat zijn uit te blinken
en hun doelen in hun leven te bereiken en, nog
belangrijker, door een vaderfiguur voor hen
te zijn. Omdat wij als een familie samenleven,
kunnen wij blijk geven van zachtmoedigheid,
zorgzaamheid en de bereidheid om hen te helpen
in moeilijke tijden. Hierdoor zijn wij erin geslaagd
een liefdevolle omgeving te scheppen waarin
leerlingen zich kunnen uiten en zich kunnen
openstellen en geholpen kunnen worden in alle
aspecten van het leven. ¶
Br. Pasco Chola

PERU

Mensen met bijzondere
vaardigheden

O

nze school voor buitengewoon onderwijs
“CEPETRI” voor kinderen met bijzondere
vaardigheden, is een apostolaat dat in
1998 door de Broeders van Liefde werd opgericht
in Peru, na verschillende ervaringen met dienstbaarheid aan kinderen en jongeren met verschillende lichamelijke en verstandelijke “beperkingen”, en hun gezinnen in het noorden van Lima.
De literatuur beschrijft mensen die een eigenschap hebben verworven of geboren zijn met een
eigenschap die niet voldoet aan de normen om
zich aan te passen aan wat de maatschappij te
bieden heeft, of aan de geglobaliseerde wereld,
waar productie, waarde en efficiëntie niet alleen
worden gemeten in indicatoren zoals “de verloren jaren als gevolg van een handicap”, of in de
bevordering van een “wegwerpcultuur” zoals
de Heilige Vader Paus Franciscus vaak opmerkt;
waar de essentie van de mens aan de kant wordt
geschoven; en zo ontwikkelt zich een klimaat
van vooroordelen, leed en angst rond de persoon
en zijn familie.
Integendeel, CEPETRI heeft een pedagogisch model ontwikkeld dat gebaseerd is op andere ervaringen, waarbij de persoon niet vanuit zijn beperking
maar vanuit zijn bekwaamheden wordt bekeken,
en daarom is hij een persoon met bijzondere

bekwaamheden, waarbij zijn behoeften en zijn
volledige ontplooiing als een kind van God tot
uiting komen.

Door de mens centraal te plaatsen, erkennen we
dat lijden inherent is aan iedereen, en dat we compassie moeten ontwikkelen voor zowel de gever
als de ontvanger, zodat men zich gesteund weet
en zich tegelijkertijd bewust is van onze natuur als
kinderen van God, zoniet zouden we onverschillig
blijven en zouden we de waardigheid vergeten die
in ieder mens besloten ligt: we zouden het lijden
van anderen met onverschilligheid beschouwen
en met de neiging steeds meer voorbij te gaan aan
die reactie die in ieder mens wordt losgemaakt

wanneer hij of zij de ander ontmoet en die “compassie” wordt genoemd.
In het evangelie lezen we het volgende: “Wees
barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is”
(Lc. 6, 36). Dit behoort niet tot de geboden, maar
het is een uitnodiging, het is de keerzijde van de
medaille om lief te hebben, om onze gesteldheid
als kinderen te onderkennen en niet als meesters.
Deze uitnodiging tot barmhartigheid is de grote
lering van Jezus aan de mensheid, in het bijzonder
aan hen wier menselijkheid niet wordt erkend of
gewaardeerd, of zoals het in onze Constituties,
In liefde bewogen, nr. 13 wordt gezegd: “door het
lijden aangetast en vertekend”.

We moeten leren kijken naar het
concrete gezicht van mensen. Om
de ervaring van verwelkoming,
nabijheid, begeleiding terug te
vinden: compassie.
Wij hebben levenslessen geleerd uit de vele
ervaringen in het werk en de zorg voor onze
kinderen en hun gezinnen bij CEPETRI. We moeten leren kijken naar het concrete gezicht van
mensen. Om de ervaring van verwelkoming,
nabijheid, begeleiding terug te vinden: compassie. Verantwoordelijk zijn voor anderen, in staat
zijn op te voeden, lief te hebben en compassie te

voelen, zijn essentiële werkwoorden die we voortdurend kunnen terugvinden in de houding die
onze stichter Petrus Jozef Triest had, en het is geen
toeval dat onze school zijn naam draagt: School
voor Buitengewoon Onderwijs Petrus Jozef Triest,
(in het Spaans) kortweg CEPETRI.
Daarom streven wij er bij CEPETRI naar om onze
identiteit en het engagement van elk teamlid niet
alleen te laten steunen op hun vakkennis of technische bekwaamheid, maar om het hart boven
de sympathie te doen uitstijgen; vooral naar een
compassievolle en liefdevolle houding omdat
we samen zijn. Hoe belangrijk is het dan om te
streven naar het scheppen van echt menselijke
verbondenheid, om kinderen en hun families te
steunen, om hen vol vertrouwen en sereen open
te stellen voor de realiteit, om een authentieke
ontmoetingsplaats te zijn, waar het ware en het
goede in hun juiste harmonie worden geschonken
als resultaat van echte compassie. ¶
Br. Jimi Huayta-Rivera

BELGIË

Medelijden in het
apostolaat

M

en zegt wel eens dat medelijden gemakkelijk is. De moeilijkste opdracht is
om echt te helpen. In zekere zin is dat
waar, maar echt helpen komt vaak voort uit medelijden. Het helpen kan de uitdrukking zijn van
een krachtige begeestering vanuit medelijden. Ik
denk hierbij aan het verhaal van de barmhartige
Samaritaan uit het evangelie. Zonder zijn medelijden zou er helemaal niet geholpen zijn. En
toch kan door medelijden bewogen worden ook
zeer moeilijk en lastig zijn, vooral als je machteloos moet toekijken of er nog weinig te doen valt.
Maar in het machteloos en met compassie naast
de ander staan, zit net de zuiverste en krachtigste
liefde van het medelijden.
Ik was jarenlang verantwoordelijk voor een klein
opvanginitiatief van de Broeders van Liefde in
Knesselare (België) en zag er jaarlijks tientallen
mensen op mijn bureel passeren met een verhaal
vol worstelingen. Ik werd er honderden keren
door medelijden bewogen, maar ook door machteloosheid. Mensen voelen snel of je met een ware
compassie naar hun verhaal luistert of enkel jouw
professionele ding doet. Vaak moet je vanuit jouw
compassie toch jouw machteloosheid toegeven
en/of doorverwijzen, maar mensen voelen zich
toch gesterkt door het luisterend oor, het medeleven. Vaak komen ze later nog eens terug om op

verhaal te komen of gewoon om je te bedanken
voor jouw oprechte medeleven, jouw compassie.
Soms ben je helemaal niet machteloos en dan ga
je samen op weg. De volgende twee getuigenissen
zijn zo’n verhalen van samen op weg gaan, bewogen door compassie en gedreven door professionaliteit.

1. Voor mij zit een man van eind de 40. Hij staat
op het punt om uit het ziekenhuis ontslagen te
worden en is op zoek naar een verblijfplaats,
want thuis kan hij niet meer terecht. Tijdens
zijn verblijf in het ziekenhuis heeft zijn vrouw
de echtscheiding aangevraagd en de vrederechter besliste dat de vrouw met de 4 kinderen thuis mag blijven wonen. De man is totaal
terneergeslagen. Tevens vertoont hij tekenen
van fysiek lijden, want uit zijn beide ogen ziet

hij niet meer zo goed. Dat laatste is het gevolg
van een verkeerde combinatie van medicatie
naar aanleiding van zijn behandeling voor een
psychose en een spierstoornis. Ik krijg een zeer
complex verhaal te horen van veel goede wil,
machteloosheid, psychisch en fysiek lijden en
een onmogelijk geworden huwelijksrelatie. Het
verhaal grijpt mij naar de keel en maakt pijnlijk
duidelijk hoe het leven zeer ongewenste wendingen kan nemen. De man wast zijn handen
niet volledig in onschuld, maar zijn hulpvraag
is meer dan terecht. Het is niet aan mij om
hier een oordeel te vellen, maar ik zie wel de
schrijnende situatie waarin deze goedmenende
man verkeert. Ik aanhoor geduldig zijn ganse
verhaal van vallen en opstaan, en zijn hopeloze
zoektocht naar een plek om tot rust te komen
en alles op een rijtje te kunnen zetten om de
juiste beslissingen te nemen voor de toekomst.
Ik kan alleen maar zijn pijnlijke situatie beamen
en zijn hulpvraag als terecht erkennen. Ik doe
vanuit mijn professionele bril navraag naar de
medische omkadering die er reeds is, en deze
blijkt zeer degelijk opgebouwd en actief aanwezig. Ik zeg dat zijn verhaal mij ter harte gaat
en dat ik intern zal bekijken wat we voor hem
kunnen doen.
Enkele dagen later bel ik de man op met de
boodschap dat hij welkom is in ons klein opvanginitiatief en dat we samen met de inwonende
broeders zullen bekijken wat we voor hem kunnen doen. Al was het maar om hem een rustplek
aan te bieden waar hij kan uitkijken naar een
nieuwe definitievere woonst. Iets in mij zegt
echter dat er ook veel onrust naar boven zal

komen. Ik weet niet goed waar te beginnen met
deze begeleiding en opvang, maar het is goed
dat de compassie het hier overneemt van de
ratio. Zijn verhaal, verdriet en worstelingen hebben mij te veel aangegrepen om aan de kant te
blijven staan. Mijn geloof en vertrouwen sterken
mij om samen met de broeders gewoon op weg
te gaan met deze man. En die weg wordt zeer
lang.
Er komt veel pijn en verdriet uit het verleden
en het huwelijk naar boven. De echtscheiding
wordt een ware vechtscheiding en het allerergste gevecht is dat om zijn kinderen nog op
regelmatige basis te mogen zien. De begeleiding
bestaat in het ondersteunen van vele rouwprocessen en tegelijk de hoop levendig houden
op een betere toekomst. Mijn betrokkenheid
gaat van het aanhoren van alle problemen tot
het helpen opstellen van brieven voor allerlei
instanties, het opzoeken van juridische steun en
de planning van de financiële middelen. Eens
binnengedrongen in het gehele verhaal van
deze man, is het voor mij onmogelijk om aan
de rand toe te kijken met advies vanop afstand.
We delen samen elke stap die wordt gezet en ik
doorleef zowel elke progressie als elke terugval
samen met hem. En toch blijf ik een vreemde in
het verhaal, want het is niet mijn verhaal, maar
mijn medeleven helpt mij om oprecht en actief
mee stappen te zetten. Natuurlijk worden hier
en daar grenzen aangegeven, want ook ik ben
maar een mens, maar we aanvaarden elkaars
grenzen, want we beseffen hoe waardevol we
zijn voor elkaar. Engagement en medeleven leiden tot een vorm van Liefde die krachten geven

die verder gaan dan de natuur je geven kan; zou
Vader Triest allicht geschreven hebben. We bouwen samen een nieuw leven op voor deze man,
ook al is het tijdelijk zonder de kinderen en lijkt
het een leven in mineur. Na meer dan 1 jaar
verblijf in ons opvanginitiatief heeft hij terug
zijn eigen studio, vindt hij terug zin in vrijwilligerswerk en heeft hij contact met één van de
kinderen. Later kijkt hij met een mededogend
hart naar zichzelf, naar wat er is gebeurd en
naar zijn voorbije huwelijk. Tot op de dag van
vandaag horen we elkaar geregeld om over de
gewone dingen des levens te praten of over de
iets ernstigere dingen, maar in ons beider dagboek staan medeleven en dankbaarheid bovenaan onze agenda als we onze gezamenlijke weg
overschouwen en verder plannen.

In het machteloos en met compassie
naast de ander staan, zit net de
zuiverste en krachtigste liefde van
het medelijden.
2. Voor mij zit een vrouw van begin de 50. Ze is
totaal uitgeput en moedeloos. Na een succesvol
leven vol inzet en een gezin met 4 kinderen, is
ze totaal uitgeput en vereenzaamd achtergebleven. Al enkele jaren sleept ze zich voort en
wordt ze geteisterd door pijn, vermoeidheid en
een verwoede zoektocht naar de zin van haar

leven. Al van bij een eerste gesprek merk ik
haar afhankelijkheid aan medicatie. Na tal van
behandelingen en ingrepen is ze ten einde raad
en zoekt ze een plek om tot rust te komen en
niet meer alleen te zijn. Ik onderga een stortvloed aan woorden over niet begrepen worden
en opgekropte woede. Maar ik merk tevens haar
vechtlust en worsteling met God en de mens.
Ze heeft materieel niets tekort, een eigen huis,
een eigen wagen, wat reserve op de bankrekening, maar ze is verteerd door onbegrip en
verwerping. Ik hoor haar noodkreet door merg
en been gaan, maar deins terug voor haar medicatie-afhankelijkheid. Ik ben gegrepen door
haar ellendig verhaal, haar schijnbare noodlot
en haar fysiek voorkomen. Dat alles raakt mij
diep, mijn hart huilt, maar ik maak mij zorgen
om haar medicatie-afhankelijkheid om haar
in ons opvanginitiatief een plek te geven. Ze is
bereid deze afhankelijkheid af te bouwen en
klampt zich bijna vast aan de strohalm dat ze
mogelijks in ons opvanginitiatief zou kunnen
verblijven om op verhaal te komen en een nieuwe levensadem te vinden. Ik voel de diepe pijn
van deze vrouw en deins terug, maar ook hier
wint de compassie van de ratio. De nacht voordat ze bij ons komt verblijven, slaap ik bijna
niet en bid ik tot God en alle heiligen dat ze mij
mogen bijstaan. Ik ontvang haar met een open
gemoed en de compassie geeft mij kracht om
met haar op weg te gaan. Het wordt een lange
weg en een zeer intens rouwproces, te beginnen
bij de verwerping van haar eigen moeder tot de
uitbuiting door haar man. Altijd gebruikte ze al
haar kracht en zeer veel inzet om aanvaard te

worden, maar nu is ze doodop. Met haar overgebleven kracht zoeken we, vallen we en staan we
weer op, telkens opnieuw. Maar ze leeft van het
houvast dat ze bij ons heeft in het opvanginitiatief. Na een eerste lange periode van verblijf
komt ze geregeld terug voor één of twee weken
in ons opvanginitiatief. Het blijft een moeilijk
verhaal met blijvende fysieke uitputting en
aftakeling, maar ook met spirituele en psychische groei. Ze laat zich psychologisch bijstaan
door professionele mensen en blijft bij ons op
verhaal komen, tot op vandaag, jaren later. Ze
blijkt bij ons iets gevonden te hebben wat ze
weinig elders kan vinden; compassie, intense
betrokkenheid en spirituele begeleiding in haar
zoektocht naar zin. Van medicatie-afhankelijkheid is al lang geen sprake meer. Veel lijden
is gebleven, maar gekaderd en omgeven door
medeleven. De zoektocht blijft, maar de tochtgenoten zijn oprechter, echter en op machteloze
momenten lopen ze niet weg. ¶
Dhr. Hans De Weirdt
Aangesloten lid
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