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De wanhoop nabij.... 

 

 
 

Voordat ik hoorde van jullie wedstrijd, had ik mij nooit verdiept in Rembrandt. 

Ik vond zijn schilderijen wel heel knap, maar raken...dat deden ze niet. 

Ik heb dus n.a.v. de wedstrijd de Rembrandt-Bijbel open gedaan en ben gewoon gaan bladeren, 

totdat ik “mijn schilderij” gevonden had. 

En dat is dit. (Zie foto-bijlage) 

 

Wat zie ik? 

Een man met een radeloos gezicht, teleurgesteld,  

Zijn armen wanhopig ten hemel geheven, 

In zijn handen iets groots met geheime tekens, 

De achtergrond rauw, kaal en vurig.... 



 

Het schilderij doet mij direct denken aan een periode in mijn leven, dat ik zwaar overspannen was.  

Ik had net een nieuwe baan in het onderwijs en na 4 dagen stortte ik in: Weg alle verwachtingen, 

weg nieuwe plannen, geen toekomstperspectief. 

Ik was er vast van overtuigd, dat ik nooit meer voor de klas zou kunnen staan, terwijl ik eerder toch 

met hart en ziel in het onderwijs werkte.  

De wanhoop van de geschilderde figuur raakt mij. 

 

Ook doet het schilderij mij denken aan andere mensen, die een enorme teleurstelling moeten 

verwerken. 

Hun levenswerk is ineen gestort; ze weten niet waar ze het zoeken moeten. 

Hun wijsheid, hun ervaring, hun inspanningen …...niemand die dat nog ziet. 

De mensen gaan hun gang, doen hun eigen ding en luisteren niet naar hen. 

Soms worden mensen thuis- en dakloos door zo'n ervaring. 

Diaconaal centrum “De Bakkerij” aan de Oude Rijn bekommert zich om deze mensen. 

Ze kunnen daar even op verhaal komen, hun sores kwijt bij een luisterend oor. 

Daar wordt met compassie naar deze mensen geluisterd. 

 

Rembrandt legt zoveel wanhoop in dit gezicht. 

Hij heeft zich goed ingeleefd in deze figuur en hem met veel compassie geschilderd. 

Tot zover mijn eerste impressie. 

 

Wie zien we hier eigenlijk?? 

De afgebeelde figuur is Mozes uit het Bijbelverhaal over het volk Israël. 

Hij heeft zijn roeping gevolgd, alles in dienst gesteld van de uittocht uit Egypte, het volk bevrijd uit 

het slavenbestaan onder de farao. 

Tijdens een godservaring op de berg Sinaï ontvangt hij de 10 leefregels, op 2 stenen tableaus 

gegrift. 

Hij hoopt op een verdere, veilige reis en wil dat volk graag inwijden in de geheimen van God. 

Als hij echter bij het volk terug komt, hebben zij een afgodsbeeld in de vorm van een Gouden Kalf 

gemaakt. 

Mozes is totaal verbijsterd, teleurgesteld heft hij zijn handen ten hemel en gooit stenen tableaus 

kapot. 

Weg wijsheid, weg levenswerk, wat moet hij beginnen?? 

Dat weerspannige volk, ze leren het nooit!! 

 

 

 

 

Ook de achtergrond is ruw, donker....een werveling van emoties. 

Toch blinkt er wat gouden glans doorheen. 

Niet alles is zwart, verloren, tevergeefs. 

Het Bijbelverhaal eindigt gelukkig hier niet. 

Het volk en Mozes krijgen een herkansing en vervolgen hun reis, op weg naar het beloofde Land. 

Een nieuwe start, een herkansing............ 

 

Rembrandt heeft dit schilderij geschilderd in 1659. 

In die periode had hij financiële problemen en verloor veel van zijn status. 

Ook privé kreeg hij het nodige verlies te verwerken. 

Het lijkt wel of hij zijn innerlijke, wanhopige toestand heeft afgebeeld. 

Rembrandt heeft veel Bijbelse taferelen geschilderd. 

Hij hield zich niet bezig met de authentieke sfeer, maar “vertaalde” de taferelen naar zijn eigen tijd. 



Hierdoor worden die verhalen een soort drama verhalen van alle tijden. 

Een soort Biblio-drama. 

Het mooie van Rembrandts verbeelding van de Bijbelverhalen is dat ze zo bij je binnenkomen, 

herkenbaar zijn in het leven van alle dag. 

Er straalt veel compassie door voor de uitgebeelde figuren in die Bijbelse verbeeldingen. 

Gelukkig werkt Rembrandt met dat “clair obscure”. 

De figuren, hoe dramatisch en donker afgebeeld, zijn altijd omringd door dat wonderlijke licht van 

Boven.  

Het donker heeft niet het laatste woord! 

In de laatste periode van zijn leven ging hij steeds meer Bijbel- verhalen verbeelden. 

Wellicht heeft hij zichzelf vaak herkend in die verhalen en heeft hij daar inspiratie uitgehaald om 

zijn eigen sores te verwerken. 

Voor mij is dat ook de essentie van die Bijbelverhalen. 

 

Het schilderij van Mozes  is gemaakt n.a.v. de tekst uit Exodus 34 ; 29, waarin staat: 

“Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van 

Mozes, toen hij van de berg afdaalde – wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij 

met Hem gesproken had. 

Voor mijn gevoel dekt de titel niet de lading van het schilderij: 

“Mozes en de tafelen der getuigenis”. 

Ik denk, dat Rembrandt zich op dat moment behoorlijk wanhopig gevoeld moet hebben, want de 

uitdrukking van dit schilderij is niet van een top-ervaring, maar één van wanhoop: 

“Alles is voor niets geweest”. 

 

Later op internet lees ik dat de titel van dit schilderij ook kan zijn: ”Mozes verbrijzelt de stenen 

tafelen”. 

Naar mijn gevoel klopt dat beter. 

Maar wat zegt een titel eigenlijk? 

Het gaat erom of de kijker geraakt wordt, iets herkent van zichzelf. 

 

 

 

Dit is mijn bijdrage aan “Rembrandt en Compassie” 

Met dank aan Rembrandt voor de verbeelding van die oude verhalen uit dat oude Boek. 

 

 

 

 

 

Officiële titel van het schilderij: “Mozes met de tafelen der getuigenis” 

Mijn titel: De wanhoop nabij 

(afbeelding uit de Rembrandt Bijbel blz 225) 

 

 


