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Winter Sint Jansbouwstuk Zr:. Ingrid de Bonth-Weekhout 
16 december 2011 P:.S:. 

 
 
A:. Mr:., Z:. W:. Bb:. en Zz:., 
 
‘Zover als mijn ogen kunnen zien, komen er schaduwen op me af…’ Nee, veel erger 
nog: ‘Zover als mijn ogen kunnen zien, zijn er schaduwen die mij omringen…’ Overal is 
het donker om mij heen – het komt op mij af en het sluit mij in. Het licht vervaagt, 
het licht dooft uit en ik raak verstikt in een duister waaruit ik mij geen uitweg weet. 
 
U zult wellicht vertaalde fragmenten herkennen van Alan Parson’s ontroerende lied 
“Old and Wise”. En als dat zo is, dan weet u ook hoe het afloopt: aan degenen die 
met mij mijn donkerste uren hebben gedeeld, kan ik uiteindelijk zeggen:  
 
“And someday in the mist of time 
When they asked me if I knew you 
I'd smile and say you were a friend of mine 
And the sadness would be lifted from my eyes” 
 
En aan hen durf ik dan ook te vragen:  
 
“When they ask you if you knew me 
Remember that you were a friend of mine” 
 
Hoe moet ik mij staande houden in een wereld waaruit het Licht zich steeds verder 
terugtrekt? Hoe kan ik mij nog geborgen weten als het duister de overhand neemt? 
Hier sta ik en alles wat ik zie, alles wat ik ben, is donker – ik voel een oerverdriet en ik 
weet mij geen raad meer: de diepe wanhoop die ontstaat als het Goede geen stand 
meer weet te houden. Wat rest mij als ik geen Licht meer krijg? 
 
In deze tijd van het jaar maken wij het letterlijk mee: langzaamaan wordt het licht 
overmeesterd door het donker. Steeds korter de tijd dat wij in het licht kunnen leven 
– steeds langer de periodes van duister. 
 
In deze Winter Sint Jansviering zullen wij het letterlijk doorleven: de kaarsen doven, 
het Licht verdwijnt uit de Tempel – ons blijft slechts de nacht en de ontreddering. Als 
zelfs het Eeuwig Licht niet meer zichtbaar is, waar laten wij dan onszelf? 
 
In dit Bouwstuk wil ik met u van gedachten wisselen over de katharsis die voortkomt 
uit deze diepe wanhoop. Ik wil met u spreken over de loutering die hiervan het gevolg 
kan en moet zijn. En bovenal wil ik nadenken over hoe wij die loutering kunnen 
inzetten: voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor de wereld. 
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Als wij deze tragedie ten diepste doorleven en als wij onszelf de emoties die dat 
teweeg brengt voor altijd in herinnering houden… Als wij niet vergeten hoe wij 
uiteindelijk – na diep verdriet, zware gevechten en een bijna-opgeven, het Licht toch 
weer hebben hervonden… Zouden wij deze katharsis en deze loutering dan misschien 
kunnen inzetten voor de manier waarop wij omzien naar onze medemensen? Zouden 
wij dan misschien de vriend kunnen worden die werkelijk weet dat de ander ons 
nodig heeft juist ook in het diepste duister? Kunnen wij van deze ervaring een middel 
maken om ons ten volle in te zetten voor de ander? Zodat het niet blijft bij onze eigen 
loutering, maar zodat wij - gesterkt, wijzer en met grotere passie – daadwerkelijk 
kunnen omzien naar die ander? 
 
Als wij echt willen bouwen aan de Tempel der Mensheid, moeten wij deze ten 
diepste doorleefde ontreddering dan niet juist gebruiken voor de constructie? Voor 
het opnieuw opbouwen van wat verwoest leek? Voor het herstellen van de heelheid 
die wij volstrekt verloren waanden? 
 
Ik weet het, dit zijn abstracte gedachten – misschien wel al te hoogdravende 
aansporingen, maar daardoor laat ik mij niet uit het veld slaan. Ik wil handen en 
voeten geven aan deze idee. Ik wil vechten voor het Licht, opdat het steeds zal blijven 
terugkeren! 
 
Daarom ben ik bij voortduring op zoek naar handreikingen en gereedschappen – voor 
mijzelf en voor elkaar. En op die lange zoektocht ben ik uitgekomen op compassie. 
Compassie als de weg om naar elkaar om te zien, voor elkaar in te staan – er voor 
elkaar te zijn. Compassie als de leidraad om mijn eigen katharsis en loutering om te 
zetten in een zorgen voor elkaar. Zo moeilijk – zo nodig! 
 
Sta mij toe u een voorstel te doen om dit gereedschap nader te concretiseren. In 
november 2009 introduceerde de Engelse schrijfster Karen Armstrong, samen met 
een brede groep geestelijk leiders, de zogenaamde Charter for Compassion, met als 
doel om mensen wereldwijd stof tot nadenken te geven en vooral ook om ons in 
beweging te zetten. Het is een pleidooi, een hartstochtelijke oproep liever, om de 
mensen om ons heen steeds te behandelen zoals wij zelf zouden willen dat zij ons 
behandelen. Het is een evidente aansporing tot actie, tot het laten spreken van onze 
compassie voor onze medemensen. 
 
Met liefde deel ik met u de vertaling van deze Charter for Compassion – het is aan u, 
het is aan ons, om te bepalen of en hoe wij aan deze oproep gehoor willen geven: 
 
“Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, 
ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons 
gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. 
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Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten 
van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van 
onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de 
onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te 
behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect. 
 
Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven 
voor te waken leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit 
van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te 
misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over 
anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid, die wij allen met 
elkaar delen, geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te 
leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze 
overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt. 
 
Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om 
 

 Compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie. 
 

 Terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die 
aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft. 

 

 Garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over 
andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren. 

 

 Positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren. 
 

 Bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, 
ook van hen die wij als onze vijanden zien. 

 

 Compassie is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een 
harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.” 

 
Aan het inspirerende boek Catechismus van de Compassie, geschreven door 
Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas, naar aanleiding van de Charter die ik 
zojuist met u deelde, ontleende ik een ontroerend klein citaat van Henriëtte Roland 
Holst: 
 
“De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen” 
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Laten deze zachte krachten het uitschreeuwen in stilte – laten zij het duister 
overstemmen met hun fluisterend geraas! 
 
Straks zullen wij met elkaar het duister op ons af zien komen. Straks zullen wij de 
lichten voelen doven. Straks zijn wij samen in het diepste dal. Straks komen wij er 
samen uiteindelijk toch weer uit. Als wij het Licht dan samen weer hervonden 
hebben, laat dat dan het moment zijn om daadwerkelijk naar elkaar om te zien. Om 
deze diepste ervaring aan te grijpen om er – vanuit ons hart en vanuit onze ziel – echt 
te zijn voor de ander. Want: in mijn vriend zie ik mijzelf huilen en als ik huil, huilt mijn 
vriend in mij. En dus: een vriend zien huilen kán ik niet… Een vriend zien huilen wíl ik 
niet… 
 
Laat mij dit Bouwstuk eindigen met een prachtig klein verhaal van Paulo Coelho – een 
ode aan de vriendschap, een ode aan elkaar: 
 
“Een man die in geldnood zit, vraagt zijn baas om hulp. De baas daagt hem uit een 
weddenschap met hem aan te gaan: als hij een hele nacht op de top van de berg 
doorbrengt, krijgt hij een vorstelijke beloning, maar als het hem niet lukt, zal hij gratis 
moeten werken. Het verhaal gaat verder: Toen hij buiten kwam, merkte hij dat er 
echt een ijskoude wind stond. Hij werd bang en besloot zijn beste vriend, Aydi, te 
vragen of het niet dom was om een dergelijke weddenschap aan te gaan. Aydi dacht 
even na en antwoordde: “Weet je wat, ik zal je helpen. Als je morgen op de top van 
de berg bent, kijk dan naar de top van de berg ernaast. Daar zal ik zijn en zorgen dat 
er de hele nacht een vuur brandt voor jou. Als je naar dat vuur kijkt en denkt aan 
onze vriendschap, zal dat je warm houden. Ik vraag je er later iets voor terug, maar zo 
gaat het je lukken!” 
 
Ali won de weddenschap. Hij haalde zijn geld op en ging naar het huis van zijn vriend: 
“Je zei dat je er iets voor terug wilde.” Aydi pakte hem bij de schouders: “Ja, maar 
geen geld. Beloof me dat je voor mij, mocht er in mijn leven ooit een koude wind 
opsteken, het vuur van de vriendschap zult laten branden.” 
 
A:. Mr:., Z:. W:. Bb:. en Zz:., 
Zo moge het zijn - ik heb gezegd. 
 
Zr:. Ingrid de Bonth 
Voorschoten, 10 december 2011 P:.S:. 


