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van het leven, zooals zich dat aan hem geopenbaard heeft, de volheid
van het geluk en de vreugde om het bestaan, die onherroepelijk in het
dagelijksche leven wordt tot „eentonigheid," de „eentonige" uiting van
wat een rijkdom is aan innerlijkheid.

Zooals ook in de hollandsche natuur niet overheerscht het trotsche ge-
baar als in de verschijning dier natuur op andere deelen der aarde, maar
zich openbaart als rust en wijdheid en vlakheid, maar waarin de geest
tusschen de wazige horizonten tot droom en peinzing verzinkt, zoo is
ook het wezen van de speciaal hollandsche kunst vreemd aan het trotsche
en imponeerende gebaar.

Waar Rembrandt het eenvoudige leven beeldt, verkrijgt hij zijn grootste
kracht. Het is evenwel het wezen der wereldverschijnselen, de wereldziel,
de cosmische eenheid, of welke benamingen de mensch nog meer mag uit-
gevonden hebben voor het mysterieuse raadsel, dat zich achter de dingen
verbergt en dat ieder kunstenaar tot zichtbaarheid tracht te brengen in
zijn werk of ieder wijsgeer tracht te vatten in bevredigende verklaringen,
deze diepste grond van het zijn is het tenslotte, die zich bij Rembrandt
in verhevigde momenten zichtbaar maakt. En dit verhoogde moment der
realiteit behoudt de eenvoudige kracht der constructie van het „gewone"
leven.

Wat de beteekenis is van het godssymbool in het religieus geestesleven
van den mensch, is deze mystieke aanwezigheid in het wereldbeeld voor
den kunstenaar, alleen in andere vormen zich openbarend. Deze innerlijkste
grond van het zijn zoekt ook de kunstenaar, om zich aanbiddend voor te
buigen en dezelfde wezenlijkheid openbaart zich aan hem, maar is bij hem
gevormd uit kleur en lijn.

Ook in dit eenvoudige leven, dat Rembrandt uitbeeldt, ontbreekt het
dramatische of historische motief niet, maar het is enkel aanwezig als
zoodanig, het „geval" rechtvaardigend en bewegend. Het is enkel de wet,
die het verschijnsel heeft tot stand gebracht, een wet, even onontbeerlijk
in een kunstwerk, als in de natuur de wet der zwaartekracht. Zooals de
wind door den chaos der wolken strijkt en de orde der ééne richting op-
roept, en daardoor één der wetten van de bouworde eener wolkengroepee-
ring wordt, zoo schept in de verwarring van het dagelijksche leven het
motief orde en gestalte, waardoor het de aandacht van den kunstenaar
op zich vestigt.

Ook wanneer het leven bij Rembrandt tragisch of komisch verstoord
wordt of welke andere groepeerende beweegkracht ook bezit, is de groe-
peering enkel aanleiding en geen doel. Maar dit zijn waarheden te oud en
te overbekend eigenlijk, dan om ze nog eens te herhalen.

Het leven is rijk aan verschijnselen. En waar Rembrandts kunstenaars-
bewustzijn werd getroffen door zulk een tot bijzonderheid geworden uiting
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van het leven, beeldde hij het af met het doel het bijzondere van dit
feit te noteeren. Zoo maakte hij de vele portretten, die de afbeelding zijn
van de karakters in de menschenwereld om hem heen. Maar dit is een an-
dere zijde van Rembrandts genie. Dat hij hier niet het leven kon zien in
zijn groote geluksvolheid, is de aard van het leven zelf, dat zich ook in
andere vormen, als smart en lijden en zoo velerlei voorkomen dat het leven
kan hebben, uit. Dat hij evenwel ook het leven in zijn hoogste waarde als
geluk en vreugde zoo gelijkend wist te beelden, is het waarvoor Rem-
brandt een optimistisch kunstenaar zou kunnen heeten, een kunstenaar
van het aanvaarde leven, in wien het leven zijn voortzetting vindt, in
tegenstelling met bijv. de pessimistische uitingen der 19e eeuw, in welke
het leven machteloos wordt en verzwakt en in laatste consequentie de
mogelijkheid van bestaan verliest en ondergaat.

Dit is de indruk, dien de leek, de niet technisch ingewijde, van Rem-
brandts kunst moet ontvangen. Tot den leek heeft de kunstenaar zich te
wenden. Wat daar verder is, wat tot de kennis, de specialiteit van den schil-
der behoort, de techniek, het vermogen tot uitdrukken, dit alles kan van
het publiek niet geëischt worden te kennen. Het is goed zoo het ook daar-
van veel weet en kent, maar hier ligt niet het doel der kunst. De vakman
kan spreken van de werkwijze van den schilder en zijn „verfbehandeling"
en dit alles behoort dan ook tot zijn specialiteit. En daar ik slechts publiek
ben en niet vakman, kan ik hierover niet spreken. Ik wenschte slechts een
indruk te formuleeren, dien Rembrandt op mij heeft gemaakt, los van alle
begrijpen der techniek en dat deze indruk ontstaan zal juist ook buiten
alle vakkennis om, is toch het groote doel der kunst. Van de zwakkere
kunst is dit juist de zwakte (en de oorzaak van verwijt aan het publiek)
dat de kunstenaar op dit punt geen zuiver inzicht meer heeft in het wezen
en het doel van zijn kunst.


