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We staan voor een volgende beschav ingsopdracht . 

Na de fase van werken aan emancipat ie ,  

het  ontwikkelen van de indiv idua l i te i t , 

gaat  het nu om het verbinden van indiv idua l i te i t 

met verantwoordel i jkheid nemen voor het geheel . 

Compass ie i s  daar voor een onmisbaar ingrediënt .

Herman Wij f fe ls , b i j  de lancer ing van de 
Char ter for Compass ion op 12 november 2009 
in de Mozes-  en Aäronkerk te Amsterdam
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C O M PA S S I E

Al le 	Menschen	werden	Brüder	

Schiller
 



c o m p a s s i e

Rembrandt |  De barmhartige Samaritaan |  1633
Ets ,	25 .4x	20 .3 	cm	 | 	Amsterdam,	R i jksprentenkab inet
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Uit 	de	kunst

Een gewonde man, half naakt, wordt van een paard geholpen en een herberg 
binnengebracht. Het paard is van de Samaritaan, die bij de deur van de herberg 
geld overhandigt aan de herbergier. Het verhaal is bekend: een man is onderweg 
door rovers overvallen. Ze laten hem berooid en gewond achter. Een priester 
en een leviet lopen langs, maar laten de man liggen. De derde persoon die langs 
komt is een rijke Samaritaan. Hij ziet de man en stijgt van zijn paard af om hem 
te hulp te komen. Hij verzorgt de gewonde ter plekke, hijst hem op zijn paard en 
brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg. Rembrandt geeft een vrije interpre-
tatie van het vervolg van het verhaal. In de bijbelse vertelling blijft de Samaritaan 
eerst een tijdje in de herberg met de gewonde. Pas bij zijn vertrek geeft hij de 
herbergier wat geld om voor de gewonde te zorgen. Hier betaalt de Samaritaan 
de herbergier vóórdat de gewonde de herberg wordt binnengebracht. 

De	dame	met	de	 lamp

Zou Rembrandt een latere, vrouwelijke versie van zijn barmhartige Samaritaan 
hebben willen etsen, dan is Florence Nightingale de beste kandidaat. Dit Engelse 
meisje uit de aristocratie is de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ze 
leefde in de tijd van de Krimoorlog, in het midden van de negentiende eeuw. In 
de genadeloze gevechten tussen Russen en Turken vielen duizenden gewonden. 
Zij crepeerden zonder dat iemand zich over hen ontfermde. Toen Nightingale 
dit vernam, besloot ze niet weg te kijken. Met een dertigtal jonge verpleegsters 
vertrok ze naar de Krim. Met gevaar voor eigen leven wist ze de chaos terug te 
dringen door ordentelijke veldhospitalen van de grond te krijgen. De dichter 
Henry Wadsworth Longfellow maakte van haar een portret in het gedicht Santa 
Filomena

Thus thought I, as by night I read 
Of the great army of the dead,  
The trenches cold and damp, 
The starved and frozen camp, 

The wounded from the battle-plain, 
In dreary hospitals of pain, 
The cheerless corridors, 
The cold and stony floors.  



c o m p a s s i e

Lo! in that house of misery 
A lady with a lamp I see 
Pass through the glimmering gloom, 
And flit from room to room.

A lady with a lamp, de dame met de lamp, was geboren als icoon van de 
compassie, van het mededogen. Een vrouwelijke barmhartige Samaritaan. 

Mijn	broeder s 	hoeder?

Barmhartigheid, medelijden, mededogen, compassie: in het woordenboek 
verwijzen deze woorden naar elkaar. Het hart is geraakt door de situatie waarin 
iemand zich bevindt, er ontstaat een band tussen de toeschouwer en degene 
die lijdt, een behoefte om te helpen, om te beschermen. Hoe zou dat komen? Is 
het een instinctieve reactie van de menselijke soort om soortgenoten te onder-
steunen? 
De Nederlandse wildlife-cineast Hugo van Lawick toonde in een van zijn prach-
tige natuurfilms (Hugo van Lawick, Wildlife collection 2009) hoe buffels, door 
leeuwen opgejaagd, de kreten van een bedreigd kalf horen, rechtsomkeer maken 
en gezamenlijk de belagers wegjagen, terwijl ze het jonge dier veilig afschermen. 
Een adembenemende scène. Compassie of behoud van de soort? Van oudsher 
stelt de mens zich de vraag waarom hij voor een ander zou moeten zorgen.
Vraag iemand hoe het gaat met een vriend die opzettelijk uit het oog is verloren. 
Het verongelijkte antwoord zou best kunnen klinken: ‘Ben ik mijn broeders 
hoeder?’ Een citaat uit het eerste boek van de joodse bijbel, opgetekend een 
slordige 2600 jaar geleden. Kaïn heeft zijn broeder Abel vermoord. God vraagt 
hem: ‘waar is je broeder?’ ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ antwoordt de moorde-
naar. De rest van het boek, Oude én Nieuwe Testament, is een pleidooi voor een 
positief antwoord op deze vraag, namelijk: ja, ik bén mijn broeders hoeder! 
Duizenden jaren kostte het daarna om dit besef uit te breiden en universeel 
te maken. Mijn broeder is niet alleen de zoon van onze gemeenschappelijke 
moeder, mijn landgenoot of mijn geloofsgenoot, maar elk mens die op de aarde 
rondloopt. Althans: zo zou het moeten zijn!
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Uit 	de	b i jbe l

Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 
‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 
Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 
De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord’, zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat 
en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg 
aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’
Nu volgt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, afgesloten met:‘wie 
van de drie voorbijgangers is volgens u de naaste geworden van het slacht-
offer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die zijn medelijden heeft 
getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
(lukas 10:25-29, 36-37)




