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Wie kent De Nachtwacht van Rembrandt 
niet? Het schilderij is wereldberoemd. Het is 
lett erlijk en fi guurlijk een groots meesterwerk. 
Minder bekend zijn de tekeningen en etsen van 
Rembrandt. Ze zijn klein van formaat, maar 
hebben een grote zeggingskracht. Ik werd ge-
grepen door de ets ‘Bedelaar, zitt end tegen een 
heuveltje’. De arme man kijkt in de lege verte 
met een blik die boosheid en moedeloosheid 
verraadt. Rembrandt weet met krachtige kras-
sen op de koperen etsplaat de kijker te raken. 
Hij heeft  niet meer dan 12 cm bij 7 cm1 nodig 
om onze compassie voor deze bedelaar op te 
roepen.

Voor veel mensen is compassie belangrijk en 
tegelijkertijd voelt het als een verheven en 
onhaalbaar ideaal. Past compassie wel in mijn 
dagelijks leven en hoe geeft  ik het handen en 
voeten? Rembrandt schiet ons te hulp met zijn 
etsen die de kern van compassie raken. Hij 
brengt compassie dichterbij en hij helpt ons de 
onvolmaakte realiteit onder ogen te zien. Zijn 
alledaagse taferelen leren ons dat een compas-
sievolle levenshouding vraagt om een beweging 
van zien, bewogen worden en in beweging komen.2

zien
Oog hebben voor de wereld en de medemen-
sen om je heen is nog niet zo eenvoudig. We 
zijn vaak met ons hoofd ergens anders en 
missen daardoor het droevige gezicht van een 
vriendin. Onze aandacht wordt opgeslokt door 

het vele werk en we merken niet op dat een 
collega wordt gepest. Willem Hussem, schilder 
en dichter, schreef heel kernachtig wat we te 
doen hebben: “Wanneer je kijkt zie je nog niet, 
wanneer je ziet grijpt het je aan.”3  Een com-
passievolle beweging begint met het echt zien 
van de ander: onze vriendin, collega, partner, 
overbuurman, cliënt, vluchteling. Vooral als zij 
onze hulp goed kunnen gebruiken.   

Kunnen we leren zien als Rembrandt? Zijn 
kunstenaarsoog was niet alleen getraind om 
rijke lieden levensecht te portrett eren en de 
lichtval met zijn penseelstreken te vangen. 
Landlopers, bedelaars en gehandicapten zag 
hij ook. Rembrandt bracht ze tot leven in zijn 
etsen met zwart en wit, maar daarmee  bekende 
hij wel kleur; deze mensen zijn de moeite 
waard om gezien te worden! Kijk naar de 
bedrukte houding van de bedelaar. Zijn hand 
is uitgestoken, zonder verwachting dat er een 
muntstuk in zal belanden. De open mond die 
wil roepen, maar de woorden blijven steken in 
radeloosheid. Zijn schoenen zo versleten dat 
de voeten zichtbaar zijn. Wat Rembrandt kan 
kunnen wij ook. Kijkt u straks de dakloze aan 
op het centraal station? Of vraagt WhatsApp al 
uw aandacht?  

bewogen worden
Wanneer het lukt om andere mensen echt te 
zien, dan laat ons dat niet onberoerd. Hun 
zorgen, verdriet en lijden gaan ons aan het hart, 
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we worden erdoor bewogen. Compassie is geen 
medelijden tonen, maar meeleven vanuit gelijk-
waardigheid. Het ene moment tonen wij com-
passie met een mens in nood en in een andere 
situatie ontvangen wijzelf hulp en compassie. 
Medemenselijkheid verbindt en verbroedert. 
De vluchteling die in de straat komt wonen kan 
eerst als bedreiging aanvoelen, maar na enkele 
jaren burencontact ontstaan er vriendschappen 
en groeit het wederzijdse begrip. In het basale 
besef: jij bent mij en ik ben jou.

Rembrandt leerde dit al op jonge leeft ijd. De 
eerste 25 jaar van zijn leven woonde hij in 
Leiden. De stad met al haar schoonheid en 
schaduwkanten inspireerde hem. Hier maakte 
hij in 1630 de ets ‘Bedelaar’ die een boeiend 
geheim bevat. Rembrandt gaf de bedelaar zijn 
eigen gezicht.4 Blijkbaar kon hij zich zo vereen-
zelvigen met de leefwereld van de verstotenen 
van zijn tijd dat hij zichzelf zo levensecht kon 
portrett  eren. Als mens onder de mensen. Als 
kwetsbare onder de kwetsbaren. 

in beweging komen    
Als het gaat om compassie volgt na het ‘zien’ 
en het ‘bewogen worden’ nog een belangrijke 
stap: in beweging komen. Je wilt iets doen als 
de ander in nood is, klem zit of zich geen raad 
weet. Het gaat dan niet alleen om de grote 
gebaren, maar ook om de kleine acties van 
compassie. Een arm om de schouder. Een luis-
terend oor. Een pannetje soep. Een glimlach. 

Kleine moeite, groot plezier. Zo simpel kan het 
zijn. Compassie is een groot ideaal, maar wordt 
waargemaakt door de dagelijkse daden van 
ons allemaal. Net als de vele kleine krasjes van 
Rembrandt op de koperplaat, die compassie tot 
leven brengen. Ze zett en ons vele eeuwen later 
nog steeds in beweging.

1  De exacte maten van de ets ‘Bedelaar, zi� end tegen een heu-
veltje’ in de collectie van het Rijksmuseum is 11,6 cm bij 7 cm. 
Het komt overeen met het getoonde beeld. Bron: Rijksstudio 
van het Rijksmuseum, www.rijksmuseum.nl.

2  Deze drieslag is ontleend aan de Fraters van Tilburg die op 
deze wijze handen en voeten geven aan het begrip barmhartig-
heid. Zie www.cmmbrothers.org en www.barmhartigheid.nl.

3  ‘Zet het blauw van de zee tegen het blauw van de hemel’, 
Willem Hussem, 1977, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.

4  ‘Rembrandt, die selbstbildnisse’, Pascal Bonafoux, 2019, Schir-
mer/Mosel, München.

Artikel zonder voetnoten: 730 woorden. Bij publicatie kunnen de 
voetnoten eventueel verwijderd worden.


