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N onzen eigenen, evenzeer als in vorige tijden, erkent de
menschheid het werk van Rembrandt als schoon en groot.
Onverzwakt is nog steeds de suggestie, die uitstraalt van
zijn doeken, de beschouwenden er voor beheerschend.
Zooals de kunstenaar den indruk, dien het hem omringende
leven op hem maakt, zoekt te formuleeren, zoo heeft ook

de mensch van tijd tot tijd behoefte den indruk, dien een kunstwerk
maakte, in de taal van een ander kunstgebied uit te spreken en te formu-
leeren. Zoo worden de producten van schrijvers geïllustreerd, zoo wordt
in proza over gedichten geschreven, en zoo wordt ook geredeneerd over
schilderijen en schilderkunst. Hoeveel geschriften er op dergelijken grond
ook ontstaan, men heeft af en toe noodig zich weer eens rekenschap te
geven van het bestaansrecht dezer uitingswij ze, hetwelk niet zoozeer
in het oogvallend en vanzelfsprekend is als dat van de eigenlijke, oor-
spronkelijke kunst.

Er is veel over Rembrandt geschreven. Een onuitputtelijk onderwerp
is hij gebleken voor de schilderkunst-deskundigen. En door de groote veel-
zijdigheid van het probleem-Rembrandt, is er misschien nog nimmer een
„verklaring" gegeven, het groote gegeven voldoende omvattend en ophel-
derend, of anders gezegd, het groote gegeven waard, zoodat zou kunnen
beweerd worden, dat alles op dit gebied al gezegd zou zijn. — En
ook iedere nieuwe tijd heeft zich opnieuw te oriënteeren ten opzichte van
Rembrandt. De kunst blijft wel dezelfde, maar de menschheid reageert
daarop in iederen tijd op telkens andere wijze, een opperste autoriteit
in de kunst bestaat niet, en wat dan tijdelijk daarvoor doorgaat, schommelt
met den tijd mee en verandert telkens weer. Een menschheid in wie de
moderne kunstuitingen ontstaan, zal zich tot Rembrandt anders verhou-
den dan de tijd, waarin bijv. de 19e eeuwsche romantiek bloeit. — Ver-
schillende redenen om het schrijven van een beschouwing (een waagstuk
wegens het gevaar de juiste houding ten opzichte van het groote onderwerp
niet te kunnen bewaren en gezien het onderwerp!) te rechtvaardigen, te
meer waar deze eenzijdig en onvolledig genoeg is en slechts één zijde van
het verschijnsel-Rembrandt poogt te formuleeren.

Rembrandt is een machtig ziener der realiteit. Wat er aan schoonheid
leeft ook in de meest-dagelijksche en mogelijk juist in de meest-dagelijksche
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verschijning van het leven en speciaal van het hollandsche leven, is door
zijn kunstenaarsbewustzijn getrokken, heeft in dat proces vorm aangeno-
men en heeft zich in vorm uitgedrukt in zijn werken. Geheel anders is zijn
schilderwijze dan die van bijv. de groote italiaansche meesters der Re-
naissance. Hij heeft geen machtige compositorische verbeeldingen gescha-
pen als deze. Hij heeft het wezenlijkste van de bestaansverschijning der
dingen, de eenvoudigheid en de harmonie ervan, gevoeld, degelukkig-
makende realiteit der dingen, der meest alledaagsche dingen ondergaan.
Dat wat niet onder woorden is te brengen, dat wat het eigenlijkste geluk
der menschen is, de wonderbare en eenvoudige harmonie tusschen al de
dingen in de natuur, ook tusschen den mensch en de dingen om hem heen,
dreef hem tot de openbaring ervan in zijn schilderwerken. Die harmonische
wezenlijkheid der dingen, als verdronken in een glorie van licht en goud,
dat wat dan ook weer weinig stemt tot jubelende ontboezemingen bij den
eenvoudigen mensch, maar gevoeld wordt, ondergaan wordt en die in en
om hem onbewust bestaan leidt, maar door den kunstenaar bewust ge-
maakt en gepredikt wordt en de eentonigste alledaagschheid in de oogen
van den schilder onherroepelijk verzwelgt in het wonder der atmosfeer.
Boven die harmonie draagt, van die harmonie uit, de mensch zijn geluk,
zijn levensgeluk, de glimlach en de vreugde van dat geluk. Zoo is het leven,
dat deze kunst afbeeldt, waar het zich niet verhevigt tot dramatisch con-
flict, of geen worsteling wordt, door zich te verdiepen tot lijden, maar alle
voorwaarden tot een onbelemmerde demonstratie bezit en dus zich uit
als vreugde en geluk, die tot een grenzenlooze intensiteit kunnen stijgen.

Voor zoover ik kan nagaan is deze wezenlijkheid en aard van het geluk
en de levensvreugde, die zich „eentonig" uiten, (maar welk een rijkdom
achter deze eentonigheid) wel speciaal-hollandsch. Tot geen verfijnde en
gracieuse uitingen leidt en inspireert dit levensgeluk. Het heeft niet noodig
verfijnde en harmonieuse vormen te scheppen, opdat het zich te subliemer
uite. Hoe hooger het stijgt, des te eentoniger vormen neemt het aan, (naar
het groote woord van Dirk Coster). Dat is nog de volheid van het geluk, dat
leeft in de primitieve vormen. Verfijningen erop brengen meer en meer krach-
teloosheid. Wij vermoeden het allen, nu de klacht der uiterste weelde wordt
de erkenning van haar leegte en gelukloosheid. De vreugde en het levens-
geluk van den mensch zijn het grootst in hun primitief sten eenvoud. Ieder
kunstenaar heeft het tenslotte vermoed en uitgesproken. Het is de univer-
seele wezenlijkheid der schoonheid, die schijnt over alle dingen, over de onge-
vormdste dingen, over de natuur zelve het meest. Ook de grootste kunst-
schepping benadert slechts, wat in de werkelijkheid reeds onbewust bestaat.
De grootste schoonheid licht over den eenvoudigsten en natuurlijksten vorm.
Wij vermoeden het, zeg ik, als wij zien, hoe in het verst-gevorderd stadium
der cultuur, waarin het menschenleven steeds meer zich verf ijnt.ook de kracht
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van het gezondste leven en dus ook hèt geluk en de vreugde ervan verloren
gaan. Het moet wel zoo zijn, nu de meest-verfijnde kunst, wanneer die is de
uiting van de meest verfijnde cultuur, tenslotte tot vormen heeft de luxe, die
niet meer is de eenvoudigste en schoonste natuur. Het moet wel zoo zijn,
dat in het eenvoudigste en eentonigste leven, dat tegelijk is het gezondste,
krachtigste en natuurlijkste leven, de grootste schoonheid en geluk doorleefd
wordt, en zich omschept tot vreugde, vreugde tot leven, ook in de onbewust-
heid der eenvoudigste zielen (Coster). Want de mensch, welke verfijning
en luxe hij ook bereikt heeft, kan nooit iets toedoen aan de eeuwige
geTuks-aanwez ighe id , maar verbruikt integendeel daarvan in zijn
zwoegend zoeken naar de schoonheid. Zoo moet het wel zijn, want waar
blijven dat geluk en die vreugde, nu de steeds bewuster de schoonheid
zoekende kunst, die schoonheid nergens anders kan vinden dan in
somberheid en klacht?

Trouwens, heeft de kunstenaar, de wezenlijke kunstenaar, zich wel ooit
anders kunnen wenden dan naar het eenvoudige en „alledaagsche"
leven? Wanneer het leven zelf zich werkelijk „verfijnt," waar blijft
dan de schoonheid die de kunstenaar zoekt? Hoeveel kunstenaars zijn
er tenslotte die de schoonheid, die toch tot vreugde moet worden, vinden
in het luxueuse stadsleven onzer dagen? Neen, niet het verfijndere
leven zelf vermag den kunstenaar anders te boeien, dan om zijn vermogen
tot ontleden, zijn vermogen om op schoone wijze de ziekte af te beelden,
om het karakteristieke der ziekte, der verwording, te laten zien. De vreugde,
die alle afbeelding der schoonheid moet geven, vindt hij niet.

Wie het geluk hebben gehad uit dat eenvoudigste en gezondste leven
geboren te worden, in de eenvoudigste realiteit van dat leven te zijn op-
gegroeid en niet van der jeugd aan te hebben moeten ondergaan den ver-
ziekenden en verzwakkenden invloed van het meer luxueuse leven, hij zal,
als in lat eren tijd ook hij mogelijk gevangen is in den waan van dat rijkere,
luxueuse, dat ligt soms vlak naast dat andere leven, vanuit het ver-
slappende, het desillusioneerende van dien waan schouwt naar dat vroegere
andere leven, hij zal het ontdekken, als hij in zijn herinnering datzelfde
leven overstelpt ziet van een licht en een geur en een wonder van geluk
(de wezenlijkheid van dat geluk is ook aanwezig in de onbewustheid
der eenvoudige zielen) hij zal dan dat verloren jeugdleven voelen en zien
als het verloren paradijs. Dat is de groote schaduwzijde van onze maat-
schappij, dat er velen zoo zijn, die zulk een aanvankelijk paradijs verliezen,
tengevolge van den doem der noodwendigheid tot deelnemen aan het
het machinale leven dier maatschappij. Dat is de doem dier maatschappij,
dat zij bestaat uit veel zulke abnormaal gegroeide, verziekte individuen,
(want hoevelen zijn er wel niet in wie deze tragiek zich voltrekt?) Het feit,
dat nu eenmaal het mondaine leven in werkelijkheid niet anders dan ver-
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achting heeft voor dat ruwere, eenvoudigere leven (ofschoon de kunst
dier mondaine wereld altijd heenwijst naar dat leven, maar de kunst wordt
niet anders aanvaard dan als een schoone leugen.... de p r e d i k i n g
der k u n s t wordt in de m o n d a i n e wereld niet geloofd, n ie t
a u se r i eux genomen) dat feit nu heeft tot uitwerking, dat deze
tragiek wordt en blijft een verzwegen t r ag iek .

Een merkwaardige ontdekking van de herinnering is: dat zij den mensch
openbaart, dat alles wat de mensch ooit weten kan, ook alreeds onbewust
heeft bestaan en in die onbewustheid evenveel — of meer? —geluk schonk,
dan in de meest-klare bewustheid. Alle bewustworden is een spel van enkelen.
Het geluk voor den wetenden mensch bestaat daarin, dat zijn weten hem
vreugde schenke.

Het eigenaardig karakter, dat de kunst van ons verfijnd Europa aan-
genomen heeft is, dat zij niet meer is de prediking van de schoonheid, die
aanwezig is, maar geloofd wordt te zijn een scheppen van schoonheid. Het
is geen zuivere afbeelding meer, die de kunstenaar wil, maar hij wil een
nieuwe wereld van een nieuwe constructie scheppen. Dat deze wereld nood-
zakelijkerwijze bestaan zal uit elementen der werkelijkheid, in het kunste-
naarsbewustzijn enkel anders samengevoegd, is een onontkoombare wet
der natuur. Dat de moderne kunstenaar evenwel de door hem geschapen
wereld door andere wetten laat beheerschen dan die gelden in het een-
voudige, reëele leven, waarin hijzelf is opgenomen, is weliswaar een blijk
van den rijkdom van zijn vernuft, of het raffinement van zijn kunnen, maar
de wereld, die hij formeert, blijft in vergelijking met het groote leven zelf,
een bleek schimmenrijk.

Rembrandt zag de groote schoonheid der realiteit en voelde en
onderging het geluk dat die schoonheid gaf, maar hij zag en onderging
bewus t deze schoonheid en deze vreugde werd zich bewust in
het bewustzijn van den kunstenaar en hij werd de prediker dezer schoon-
heid. De schoonheid bestond en het geluk bestond en de vreugde bestond,
maar altijd onbewust, doch eerst de kunstenaar werd ze zich bewust en
hij predikte haar, opdat ook anderen haar bewust zouden worden.

Een goede omschrijving van den indruk, dien Rembrandts kunst altijd
weer maakt, is nauwelijks mogelijk. Wij zien op zijn doeken de groote
schoonheid van ook de meest-dagelijksche dingen en wij zien de men-
schen tusschen deze dagelij ksche dingen en wij zien welk een stemming
van geluk er groeit uit de harmonie die bestaat tusschen deze menschen
en de dingen om hen heen. Het mystische wonder dezer kunst maakt
•ons devoot. Het zelfde eindelooze geluk is zich bewust geworden in zijn
kunstwerken, als waarin wij de verre jaren onzer onbewuste jeugd zien
verdronken. Het zelfde licht, dezelfde geur, dezelfde stemming. Bij Rem-
brandt geen groote ontroeringen, ontstaan uit de groote gebaren en
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ordening van het leven. Op veel van Rembrandts werken is „slechts"
uitgebeeld de verschijning van het leven in zijn eenvoudige alledaagsche
eentonigheid, maar welk een spanning van geluk, die soms tot een
ondragelijken gloed stijgt en overstroomt als het ware tot een sfeer van
eeuwigheid en eeuwige schoonheid! En hier groeit dan een schoonheid van.
atmosfeer, grooter misschien dan die van de meest grootsche dramatische
ordening van het leven.

Het machtigste voorbeeld eener schepping van zulk een spanning van
geluk, die in het reëele leven is als een suizen van stilte, of een tranenrijke
weemoed, of ook zich omvormt tot een machtigen wil tot liefde van het
individu voor zijn omgeving, en op het bedoelde stuk een atmosfeer of een
droom wordt, is voor zoover ik kan nagaan „de Heilige Familie," met
den spinnenden en peinzenden Jozef en de lezende Maria. Het gegeven
dat Rembrandt hier uitbeeldt is ontleend aan de welbekende mythologie
van de Christelijke religie. Bij de groote meesters uit de Italiaansche
schilderschool zou de verschijningsvorm van het feit, dat deze groep
samenbrengt van geheel anderen aard zijn geweest. De gratie en de
gebaren van edele en schoone figuren zouden bij hen noodig zijn ge-
weest om het sublieme en het heel bijzondere motief, dat deze groep
samenbrengt, de eeuwige en goddelijke gedachte, die deze groep be-
weegt en doet ontstaan, uit te drukken. Bij Rembrandt is de uiting dezer
goddelijke idee geheel anders. Hij staat er zelfs slechts mee in een opper-
vlakkig verband. De goddelijke gedachte is slechts de uiterlijke aanleiding
tot het ontstaan van het kunstwerk. De innerlijke, de wezenlijke schoon-
heid ervan is van een gansch anderen aard. Hier vond hij de aanleiding,
om het schijnbaar eenvoudige huiselijke gebeuren bewust te maken als
de tot innigst, tot wonderlijkst geluk geworden wezenlijkheid van het
leven, van het hollandsche leven, zooals hij dat kende, en meteen predikte
hij dat, wat in de mythe als gebeurtenis plaats heeft, ook reeds in het
eenvoudigste leven en daar ook reeds volstrekt, de hoogste verschijning
ervan is en dat het eenvoudigste leven het volmaaktste geluk en de vol-
maaktste schoonheid bevatten kan.

Dit is een kenmerkende verschijningsvorm van de hollandsche kunst
en voornamelijk der kunst van Rembrandt in de 17e eeuw. Tegenover de
uiting van leven, die andere kunstperioden en werken hebben gepredikt
als de hoogste en schoonste, zooals de edele houding en de gratie van het
harmonieuse gebaar bijv. de uiting zijn van de Grieksche kunst, is Rem-
brandt de prediker der intimiteit, de vertrouwelijkheid, de rust en het
geluk, die weinig woorden en weinig gebaren noodig hebben. Dit wil niet
zeggen dat deze kwalificatie alleen de gansche openbaring van Rembrandts
genie omvat, maar in vele van zijn werken verraadt zich deze speciale
gesteldheid van zijn geest telkens weer. En zoo is de aard der schoonheid.


