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Rosita Steenbeek: inspirerend en indringend over het thema 
compassie 
Rosita Steenbeek voerde ons aan de hand van het thema compassie mee door 
haar eigen leven én haar ervaringen tijdens een reis naar het eiland Lampedusa. 
Zij schreef voor de Maand van de Spiritualiteit 2017 een essay over dit 
onderwerp met als titel ‘Heb uw vijanden lief’. Haar definitie van compassie is: 
het vermogen je betrokken te voelen bij het leed van anderen, te helpen en bereid 
zijn daar verantwoordelijkheid in te nemen. Volgens Rosita gelooft niet iedereen 
in het bestaan van compassie. De Dalai Lama zegt daarentegen dat de wereld niet 
kan overleven zonder compassie.
Aan de hand van gebeurtenissen uit haar jeugd vertelde Rosita  over de 
momenten  waarin ze compassie voelde  en hoe ze in haar latere leven na een 
ernstig ongeluk compassievol leerde te zijn. Haar bezoek aan Lampedusa, waar 
ze Pietro Bartolo ontmoette, de arts wiens inzet voor de vluchtelingen het 
onderwerp is van de prachtige documentaire Fuccoamare, doet haar realiseren 
dat iedereen talent heeft voor compassie en dat de wereld een tsunami van 
compassie nodig heeft.
Na een korte pauze beantwoordde Rosita vragen vanuit de zaal. Op de vraag wat 
er nu bedoelt wordt met verantwoording nemen, antwoordt ze dat concreet iets 
doen heel belangrijk is. 
Er ontstond een discussie over de vraag of compassie niet heel dicht bij egoïsme 
ligt. Zeker niet, volgens Rosita, maar natuurlijk word je er zelf wel gelukkiger van. 
Is compassie te leren en hoe dan? De een is daartoe misschien wat meer in staat 
dan de ander; opvoeding speelt daarbij ook een grote rol.
Als je angst en verdriet bij jezelf toelaat, als je 'thee drinkt met je angsten' en je 
hart volgt, ben je niet alleen aardiger voor de ander en kan je meer meevoelen, 
maar ben je ook aardiger voor jezelf. Dan kom je uit bij het begrip zelfcompassie.
De avond gaf ruim voldoende stof om nog eens goed over een en ander na te 
denken en na te praten. Mooi dat er in september een vervolg komt op dit essay, 
onder de titel: 'Wie is mijn naaste'. Om naar uit te zien!

Volgende activiteit in De Koningskamer: Jacco Eltingh
De Koningslezing maakt deel uit van het winterprogramma van De Koningskamer, 
een initiatief van de Remonstranten aan de Koningslaan 2b in Bussum. De 
volgende activiteit is een lezing door oudtoptennisser Jacco Eltingh, over 
inspiratie en motivatie, op donderdag 19 april om 20.00 uur.  Kaarten à € 10 zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar via www.koningskamer.nl en bij Boekhandel Los 
in Bussum. 
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