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VOORREDE

In de eerste samenkomst van de Algemeene Commissie
ter herdenking van

REMBRANDT

op zijn

300sten

geboortedag, werd

door Dr. C. Hofstede de Groot de wensch uitgesproken, dat bij
deze gelegenheid een voor Hollandsche lezers bestemd boek over
REMBRANDT ' S

Leven en Kunst zou verschijnen, zooals dat tot

heden noode werd gemist. Het samenstellen van zulk een boek
werd door de Commissie aan schrijver dezes opgedragen.
Trouwens er viel ook in een andere taal nog niet op een bondig,
strikt historiesch opgevat boek over

REMBRANDT

te wijzen.

Vosmaers in de Fransche taal verschenen werk, dat baanbrekend was, is verouderd. De gelukkige onderzoekingen van
de Vries, Bredius en de Roever wierpen een geheel nieuw licht
op zijn leven. Michel kon in hoofdzaak reeds van hunne vondsten
gebruik maken, maar zijn vollediger boek is voor velen te
omslachtig. De grondige studies, die Bode aan

REMBRANDT'r

kunst heeft gewijd, liggen saamgevat in zijn meesterlijk standaardwerk, dat echter voor weinigen toegankelijk wordt. Het blijft
niettemin voor een ieder, die den kunstenaar meer van nabij
bestudeert, ten eenenmale onmisbaar, en schrijver dezes heeft
er zich, bij de bespreking der schilderijen ook voor een goed
deel naar gericht. Op een enkele uitzondering na heeft hij in dit
boek echter alleen schilderijen behandeld, welke hijzelf herhaaldelijk mock t zien. De welgeordende uitgave van Dr. de Groots

Urkunden vergemakkelijkte het saamvatten der levensbizonderheden buitengemeen. Verder ontving de schrijver van de Heeren
Dr. Bode, Dr. Bredius, C. G. 't Hooft, E. W. Moes, Mr. S. Muller,
Prof. Six en Dr. Valentiner, den meest welwillenden steun door
mondelinge en schriftelijke mededeelingen aangaande historische
en kunsthistorische details. Het bleef, overigens bij alle streven
naar nauwgezetheid, zijn bedoeling, zonder zich aan smakeloos
popularizeeren te buiten te gaan, niet voor de koks maar voor
de gasten te werken.
Nog een enkel woord over de illustraties. Tegenwoordig
wordt alles in elk verband, in elke afmeting, en op alle manieren
gereproduceerd. Schilderijen in eenvoudigen boekdruk weer te
geven heeft echter, vooral wanneer men niet aan het leelijke
geglaceerde papier wil gelooven, zijn bedenkelijke, bijna profane
zijde. Teekeningen en etsen laten dit beter toe. Daarom werd
uit

REMBRANDT ' S

prentwerk en uit zijn teekeningen een keuze

gedaan van zulke werken, die het minst verkleining vergden
en het best een reproduktie in boekdruk toelieten. Met vijftig
van zulke cliché's werd het werkje opgeluisterd, zonder dat
daarmee bedoeld kon zijn een overzicht van heel

REMBRANDT'S

kunst te geven. De prentjes staan niet in onmiddellijk verband
met den tekst zooals dan ook sommige der gereproduceerde etsen
worden besproken zonder dat de cliché's onmiddellij k in de buurt
staan. De welstand van het geheel werd hierbij meer in acht
genomen dan de illustratieve detail-eisch. Overigens verschijnt bij
dezelfde uitgevers een met goede fotogravures versierde grootere
uitgave van dit boek.
J. V.
Juni 1906

-7,1 L E I D E N was,
toen REMBRANDT
er 15 Juli 1606
geboren werd ,
een stad van
beteekenis, die,
vooral ook in
de schilderkunst,
reeds een eerwaardig verleden
achter zich had,
en die thans, na
de beproevingen
van het beleg,
opnieuw in verREMBRANDT ' S MOEDER. - ETS VAN 1628.
schen ,
vollen
opbloei verkeerde. Wat omvang betreft, bleef zij onder
de Hollandsche steden alleen bij Amsterdam achter.
Juist in de eerste jaren van REMBRANDT' S leven,
zouden de vroede vaderen het keurslijf uitleggen,
dat den groei der stad ging beengen. Al van ouds
was de winstgevende draperie er thuis geweest, maar
de voor Vlaanderen slechte tijden hadden nog tal van
nijvere Antwerpenaars hierheen gedreven, en zoo was
Leiden thans Holland's eerste fabrieksstad. Het statige

Rapenburg herbergde de rijke drapeniers, de nijvere
arbeidersbevolking maakte de smalle grachtjes en de
nauwe straten vol en druk. Na het beleg was er
een nieuwe bloei ook in anderen zin gekomen : de
Univerziteit, die jeugdig maar reeds wijdbefaamd,
ook uit den vreemde belangrijke krachten tot zich
trok, werd een geestelijk middelpunt voor dat frisch
ontwaakte, reeds zeer zelfbewuste en ver om zich
heen ziende yolk, dat voor groote dingen had gestaan,
en groote gevoelens kende.
Holland, ofschoon van Spaansche soldaten vrij
gevochten, toch nog onder zwaren oorlogsdruk levend,
was in den vrijheidskrijg waakzaam en sterk geworden,
en liet zijn ondernemende zeevaarders heel de wereld
door, tegen vele bezwaren en gevaren op, verre en
vreemde landen bezoeken en ontginnen. Men stond
aan den vooravond van dat twaalfjarig bestand, dat
nu ook tegenover den vijand de eigenlijke erkenning
van de Zeven Provincien als onafhankelijke mogendheid beteekende, en dat een tijdperk, wel van felle
binnenlandsche twisten, maar ook van groot welvaren
zou brengen. Geen wonder dat uit zulk een broeien
van veelomspannende levenskracht, de kunst lets
groots zou mogen oogsten.
Zooals verreweg de meeste schilders uit lien did,
is REMBRANDT voortgekomen uit die kleine burgerij,
welke de groote kracht uitmaakte van het Gemeenebest.
Zijn varier, Harmen Gerritsz., die zich, naar zijn
aan den Rijn staand panel, van Rijn noemde, was
molenaar. Zijn moeder, Neeltje Willemsdochter van
Zuytbrouck, was een bakkerskind. Beide ouders konden
schrijven en zij genoten zekeren welstand. Zij bezaten,
althans later, een graf in de Sint Pieterskerk. Harmen
had bij zijn huwelijk in 1589, tegen een schuldbrief
van 1800 gulden, van zijn stiefvader en moeder de
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helft van een molen, „de zuytzijde vant Molenhuys
tot de voorsz. molen behorende" „ende ten laetsten
een nieut gemaekt huysken", alles aan de nabij de Wine
Poort gelegen Weddesteeg, gekocht. Bovendien bezat
hij aanvankelijk nog de helft van een „tuyntgen" „buyten
de Rijnsburger poorte in den ambachte van Ougstgeest",
waarvan hij ook later nog de andere helft verwierf. Bij
den flood zijner moeder in 1600 erfde hij een grooter
huis en erf aan de Weddesteeg, belendend aan het
vorige , waar hij nu introk , en hier waarschijnlijk
kwam REMBRANDT als achtste kind (twee waren er
toen echter reeds overleden) van zijn ouders ter
wereld.
Wat den betrokken molen aangaat, waar de legende
REMBRANDT wel ten onrechte deed geboren worden,
doch waar het niet zoo geheel onmogelijk is, dat hij
in zijn jongelingsjaren, en terwijl het ouderlijk huis
toch Licht niet zooveel ruimte over had, tijdelijk een
schilderkamer vond, — het was een vroeger door
REMBRANDT ' S grootmoeder vanuit Noordwijk overgebrachte houten molen, eerst als korenmolen, na die
verplaatsing als moutmolen gebruikt, die aan den
overkant van de Weddesteeg, bij de opening van het
Noordeinde en dicht aan de Witte Poort boven op
den Pelicaanswal stond, en de Rijn geheeten werd. Hij
bood een wijd uitzicht over de rivier heen naar de
landerijen buiten de stall, en al kan het Landschap
met den Windmolen bij Lord Lansdowne, dat
REMBRANDT in veel later jaren schilderde, ofschoon het
makelij van den molen zich daarop ongeveer juist zoo
vertoont als de teekening op de oude kaart van Pieter
Bast hem aanduidt, toch zeker niet als een getrouwe
afbeelding er van gelden, zoo denkt men zich onwillekeurig dit heerlijke schilderij als een herinneringsvizioen van dien statigen houten molen, die daar schuins
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tegenover het ouderlijk huis hoog op den vestwal lag.
Van REMBRANDT ' S vader is ons, behalve wat omtrent
zijn bezittingen bleek, niet veel anders bekend gebleven
dan dat hij in 1605 tot H eer der Gebuurte, dit is, wat
wij zouden noemen wijkmeester, van de Pelicaenshove
werd gekozen, en dat hij in 1620 opnieuw met deze
funktie werd belast. Uit de etsen en schilderijen van
REMBRANDT ' S hand, die waarschijnlijk het voorkomen
van zijn vader weergeven, krijgen wij den indruk
van een ernstig uitziend man, eenigszins martiaal van
houding, met in zijn blik iets star doordringends als
van een angstigen goudzoeker, betrouwbaar maar
wantrouwend, niet bizonder intelligent, licht wat waanwijs, misschien wel een weinig penibel, en er ouder
uitziend dan zijn jaren. Het beeld van zijn moeder
spreekt dieper aan. Blijkens de etsen en schilderijen,
waar men op goeden grond haar portret in ziet, moet
zij een waarlijk indrukwekkende vrouw zijn geweest.
Achter het hooggewelfde voorhoofd broeien hooge
den k beelden — de oogen zien koen en ver voor zich
uit, — de trekken om den fraaien neus en den
gerezigneerden mond getuigen van groote beslistheid,
zonder de gedachte aan zachter gevoelens te bannen.
Er woont iets van de verheven waardigheid en den
plechtigen ernst van een profetes in dit mooi gevormde,
veel ervaren gezicht, en in de gansche houding
ligt iets wel zOO majestueus als een vorstin niet zou
misstaan.
Terwijl zijn oudere broers een ambacht hadden
geleerd, werd REMBRANDT, allicht omdat hij reeds jong
blijk gaf geest te bezitten, aanvankelijk voor de studie
bestemd. De Leidsche Burgemeester Orlers, die de
familie moet gekend hebben, zegt hierover in zijn
Beschrijving van Leiden (1641) : „Zijne ouders hem
„ter scholen bestedet hebbende omme metter tijdt te
4
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„doen leeren de Latijnsche Tale ende daer naer to
„brengen tot de Leytsche Academie, op dat hij tot
„zijne jaeren ghecomen wesende de Stadt ende
„tgemeene besten met zijn wetenschap zoude mogen
„dienen ende helpen bevorderen, en heeft daer toe
„gants geen lust ofte genegenheyt gehadt, dewijle
„zijne natuyrlicke beweghingen alleen streckten tot
„de Schilder- en de Teycken Conste ; Waer omme
„zyluyden genootsaeckt geweest zijn, haren Soon uyt
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„de Schole te nemen, ende volgende zijn begeeren te
„brengen ende te besteden, by een schilder omme
„by deselve te leeren de eerste fundamenten ende
„beginselen van dien.”
Intusschen vindt men den 205ten Mei 1620
Rembrandus Hermanni Leydensis, zijnde in zijn veertiende jaar en wonende bij zijne ouders, toch nog als
student in de letteren aan de Leidsche Akademie
ingeschreven. Neemt men aan dat deze inschrijving
niet, zooals in dien tijd wel voorkwam, enkel tot het
verkrijgen van zekere vrijdommen of voorrechten
geschiedde, maar beteekent zij inderdaad dat REMBRANDT
op dat tijdstip voor de akademische studie klaar was,
dan moet hij omtrent zijn zevende jaar op de Latijnsche
school gekomen zijn, daar deze zeven klassen had.
Latijn was op die humanistische inrichting het hoofdleervak. Aan Grieksch werd minder gedaan. Latijnsche
schrijvers werden vlijtig gelezen. Latijnsche voordrachten en opstellen speelden een voorname rol.
Doch ook aan theologie werd vrijwat aandacht gewijd.
En de kalligrafie werd mede onderwezen.
Kalligrafie nu heeft REMBRANDT inderdaad, blijkens
de sierlijke hand die hij schreef, wel geleerd. De
Bijbelverhalen kende hij als geen ander. En verschillende Latijnsche schrijvers moet hij, al was het dan
maar in vertalingen, goed gelezen hebben, — een
aantal schilderijen bewijzen het. Zekere meer verzorgde
opvoeding blijkt voorts ook uit den beschaafden stijl
zijner brieven.
Feitelijk als student kan men zich echter REMBRANDT
moeilijk nog een pons voorstellen, zonder in konflikt
te komen met de verklaringen van Orlers, die in
deze wel op de hoogte zal zijn geweest, en met de
latere verzekering van Sandrart, die van REMBRANDT'S
schoolsche ontwikkeling niet hoog opgaf. Het zal
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dus niet Lang na dit tijdstip geweest zijn dat hij als
leerling de schilderswerkplaats betrad.
Al was Leiden meer een middelpunt voor de
wetenschap dan voor de kunst, zoo bood de stall toch
gelegenheid genoeg om een knaap tot het schilderen
te trekken. Op het Stadhuis vond men, behalve het
groote tryptiek van Cornelis Engelbrechtsz, ook het
Laatste Oordeel, van zijn leerling Lucas van Leiden,
welk laatste schilderij vooral een groote faam genoot.
Zeide niet kort voor dit tijdstip van Mander over dit
schilderij : „datter groote uytheemsche Potentaten nae
„hebben laten vraghen om te coopen, dan is van den
„edel Heeren aldaer beleefdlijck afgeslaghen, als dat
„sy 't hun vermaert Borgher ter eeren niet begheeren
„te missen, wat groote sommen gheldts men daer voor
„oock wilde gheven ; welcken glans der eer ende edel
„Schilderconst heerlijck met een wederschijn claer
„en blinckende maeckt" ! Het lijdt dus geen twijfel
of REMBRANDT is opgegroeid in een sfeer van eerbied
voor dit roemruchte werk. Bovendien kan men wet
aannemen dat de beroemde prenten van den zestiendeeeuwschen grootmeester toen in zijn vaderstad, waar
men zijn nagedachtenis zoo hoog wist te houden,
veelvuldig in afdrukken voorkwamen, en dat REMBRANDT
deze prenten reeds vroeg leerde kennen. Later in elk
geval toonde hij er zich bizonder verzot op. In 1637 liet
hij op de veiling van zekeren Jan Basse een kunstboek
van Lucas van Leyden, door een zijner leerlingen, voor
f 637.10 aankoopen. Een ander leerling, Johann Ulrich
Mayr, verzekerde aan Sandrart, dat hij zelf REMBRANDT
in een openbare veiling 1400 gulden voor veertien mooie
drukken van LUCAS had zien besteden. En een derde
van REMBRANDT ' S scholieren, Samuel van Hoogstraeten,
vertelt, dat hij „voor een moezelmannetje, gezegd
„Uilenspiegel, van Lucas van Leyden, by de tachtich
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„rijksdaelders door REMBRANDT had zien geven”.
Blijkens den inventaris van REMBRANDT ' S boedel in
1656, bezat hij toen, behalve een schilderij van Lucas,
een zeer uitgebreide kollektie van diens prenten. En
nog een jaar vOOr zijn flood kon hij aan Christiaen
Dusart een kunstboek met houtsneden en teekeningen
van Lucas in onderpand geven. Niet alleen in het
fantastiesch uitdossen van sommige zijner figuren, maar
ook in veel van de grondopvatting zijner Bijbelsche
voorstellingen, gaat hij door op de kunst van zijn
grooten Leidschen voorganger, en in een van zijn
schoonste en belangrijkste etsen ontwikkelt hij duidelijk
een door Lucas aangegeven motief.
Op den Doelen en in de Bibliotheek hingen in
REMBRANDT' S jeugd reeds een aantal portretstukken,
en verscheiden partikulieren binnen Leiden hadden,
naar wij vooral door van Buchel weten, grootere of
kleinere kunstverzamelingen aangelegd, waarin de beste
namen van lien tijd vertegenwoordigd waren. Wie
toegang tot de kabinetten van Screvelius, Boissens en
Backer vond, kon er Albrecht Altdorfer, Pieter Aartsen,
Abraham Bloemaert, Antony van Blokland, Hans Bol,
Paulus Bril, Pieter Brueghel, Cornelis Cornelisz.,
Gillis van Coningsloo, Albrecht Dilrer, Frans Floris,
Hendrik Goltzius, Frans Hals, Maarten van Heemskerk,
Hans Holbein, Cornelis Ketel, Lucas van Leyden,
Rafael, Rotten hammer, Rubens, Sadeler, Roeland Savery,
Schongauer, Jan van Scorel en nog vele anderen, in
schilderij, teekening of prent leeren kennen. Verder
werkten er, ofschoon de stad geen Sint-Lucas-Gilde
had, omtrent dit tijdschip ook schilders van beteekenis,
als Joris van Schooten, Jan van Goyen, David Bailly.
De keuze van een leermeester voor REMBRANDT
intusschen viel op een zeer middelmatig penseelvoerder, den toen omtrent vijftigjarigen en sinds
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1617 weer in zijn
geboortestad ge,
vestigden Jacob
Swanenburch.
Deze was de
zoon van den
meer bekwamen
schilder Isaac
Claesz. Swanenburg , die , behalve van Goyen ,
ook Otto van
Veen, Rubens'
leermeester, tot
leerling had gehad, en binnen
Leiden tevens
een burgemeestersplaats had
bekleed. Jacob
ontleende, naar
de opvatting van
lien tijd, waarKREUPELE VAGEBOND - ETS VAN + 1630.
schijnlijk
een
zeker prestige aan zijn veeljarig verblijf in Italie, waar
hij in verschillende steden gewoond, een Italiaansche
vrouw getrouwd, over het algemeen veel beleefd, ja
zelfs van nabij met het Gericht der Inquisiteurs kennis
gemaakt had.
Behalve echter vanwege dat, in een Akademiestad
allicht dubbel geldende, gezag van zijn Italiaansch
klassieke eruditie, en om het aanzien in kunstzaken
dat de familie Swanenburch genoot ( Jacob was
niet enkel een schilderskind, maar hij had ook nog
een broer gehad die graveur, en een anderen broer
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in leven, die schilder was), kan de omstandigheid,
dat de familie van Rijn met de Swanenburchs
verwant was, hebben meegewogen in de keuze van
Jacob tot leermeester.
Men is geneigd er zich over te verwonderen dat
een weinig beteekenend artiest de meester van
REMBRANDT kon zijn. Doch wie zal zeggen of deze
zwakke kunstenaar niet wellicht een uitmuntend leeraar
was, en in elk geval, wat men van Swanenburch als
wegwijzer moge denken, REMBRANDT deed het er mee,
en niemand die kan beweren dat het hem later bleek
aan wel-onderlegdheid te ontbreken.
Doch wij zullen Orlers verder laten vertellen :
„Volgende dit besluyt hebben zy hem gebracht
„by den welschilderende Mr. Jacob Isaacxsz. van
„Swanenburch, omme van denzelven geleert ende
„onderwesen te werden, by denwelcken hy gebleven
„is omtrent de drie Jaeren, ende also hy gheduyrende
„denzelven tijt, zoo zeer toegenomen hadde, dat de
„Const Lief hebberen daerinne ten hoochsten ver„wondert waeren, ende dat men genoechsaem konde
„sien, dat hy metter tijdt een uytnemen de Schilder
„sonde werden. So heeft zijn Vader goet ghevonden,
„hem te besteden ende te brengen by den vermaerden
„schilder P. Lasman , woonende tot Amsterdamme,
„opdat hy door denzelven vorder ende beter mocht
„geleert ende onderwesen werden”.
Het in de leer gaan bij Lastman werd blijkbaar
als de finishing touch voor REMBRANDT ' S kunstopvoeding
beschouwd. En wel zou die voltooiling in den geest
van het vroegere onderwijs zijn, want Lastman vertegenwoordigde denzelfden smaak en dezelfde neigingen
als Jacob Swanenburch deed. Den algemeen Italiaanschen draai had hij zoo goed als de ander beet.
Evenals deze zich Jacomo teekende, schreef Lastman
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zich gaarne, ook nog na zijn terugkeer, Pietro. Maar
bovendien hadden beiden in Italie meer speciaal onder
hetzelfde slag van kunstenaars verkeerd, verwante
invloeden ondergaan, voor zich verwante kunstbeginselen aanvaard. -- Aileen was de Amsterdammer
stellig iemand van meer beteekenis dan de Leidenaar.
Pieter Pietersz. Lastman was omtrent 1623, toen
REMBRANDT waarschijnlijk op zijn atelier kwam, een
veertiger, die een grooten naam als kunstenaar en
ook als leermeester genoot. Hij had zijn leerjaren bij
den bekwamen portrettist Gerrit Pietersz., den broeder
van den beroemden organist Jan Pietersz. Sweelinck
doorgebracht, en bezocht tusschen 1604 en 1607 Italie,
waar hij zich in den kring van den Frankforter Adam
Elsheimer had bewogen. Toch, al hechtte hij zich
aan de nieuwe formule van Elsheimer, bezat hij niets
van diens teerdere kwaliteiten, en wat hij uit Italie
naar Holland ma terugbracht, deed meer bloot aan
de sterke tegenstellingen en krasse bewegingen van
dien Michel Angelo Caravaggio denken , die ook
Elsheimer's jeugd had beinvloed, dan aan het eigenlijke Bier idylliesch-heroische poezie van den in de
Hollandsche bent to Rome toen terecht als een groot
padvinder gevierden Duitscher zelven. Maar prenten
naar Elsheimer en vereering voor hem bracht Lastman
stellig mee naar Amsterdam. De kunst van den
Frankforter had zulk een groote aantrekkingskracht
voor de Hollanders van dien tijd. Sommige zijner
werken doen ons, gelijk Carl Neumann het niet
onaardig uitdrukt, als Hollandsche stukken vOOr het
eigenlijke begin der Hollandsche kunst aan. Er lagen
in het genre-achtig heimelijke van Elsheimers handeling, in zijn pikant-stemmingvolle verbinding van
het landschap met die handeling, in het teedere timbre
van heel zijn op het pikturale aangelegde kompozities,
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elementen van een familjaarder gevoel dan de Italiaansche kunst hun bieden kon. En het was in dit familjaar
doordringende gevoel, dat het vertrouwelijk boeiende
school voor die zoekend naar Italie getrokken jongens
van het Noorden, die in de anti-monumentale schilderkunst van hun eigen ras, zij het op andere wijze,
die grondeigenschap reeds van kindsbeen of hadden
gekend.
Kurieus is het overigens hoe, in zooverre men
Lastman als een bepaald volgeling van Elsheimer
kan laten gelden, REMBRANDT daarmee geestelijk komt
of te stammen van het onstuimigste genie dat de
Duitsche schilderkunst van de zestiende eeuw heeft
voortgebracht, — van Matthias Grtinewald. Deze
namelijk had een leerling die Hans Grimmer heette,
wiens leerling weder, Philipp Uffenbach, de meester
van Elsheimer was geweest. Over Lastman heen
reikt Elsheimer dan weder de hand aan REMBRANDT.
Waarheid is dat, wanneer men in de vroegere kunstgeschiedenis naar een schilder wilde omzien, die aan
REMBRANDT ' S hartgrondigen levensgreep kon herinneren, men moeielijk iemand zou vinden meer aan
zijn grootheid verwant, dan de sombere geweldenaar
het was, die Griinewald heette.
Hoe REMBRANDT er toe gekomen kan zijn zich
juist tot Lastman te wenden, laat zich niet beslissen.
Maar het ligt wel in de rede, dat hij op aanbeveling
van Swanenburch zelven het Amsterdamsche atelier
bezocht. Lastman toch gold als de fenix van diezelfde
neo-Italianizeerende richting waar Swanenburch toe
behoorde, de beide meesters moeten elkaar in Italie
hebben gekend, en best mogelijk dus zond de laatste,
toen hij als leeraar au bout de son latin was gekomen,
zijn scholier zelf nog eens naar den eerste, dien hij in
zijn eigen 'lijn voor een groot meester zal hebben
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gehouden. Ook weten wij dat reeds van 1617 tot 1619
REMBRANDT 'S stad- en tijdgenoot Jan Lievens bij
denzelfden Amsterdammer in de leer was gekomen,
en Lievens, die later een groot vriend van REMBRANDT
was, zal weer in Leiden terug zijnde, allicht zijn
kunstbroeder van Lastman hebben verteld en hem
misschien voor dezen hebben warm gemaakt. De
eene omstandigheid kan echter zoowel als de andere
aanleiding tot de keuze van Lastman als tweeden meester
zijn geweest, — en juist dat Lievens reeds vroeger
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om hem naar Amsterdam was gegaan, bewijst gen oeg
hoe goed Lastman in Leiden stond aangeschreven.
Dat bij al de oneindig grooter beteekenis waartoe
de kunst van REMBRANDT zou uitgroeien, zij toch wel
degelijk door Lastman beinvloed werd, schijnt moeielijk te miskennen. Enkel reeds uit de omstandigheid
dat REMBRANDT later verschillende sujetten schilderde,
die hij ook door zijn meester had zien behandelen,
ware dit aan te toonen. Want dat REMBRANDT de
leeringen van zijn meester ook later in eere hield, wordt
niet alleen door de schilderijen en teekeningen, welke
hij van hem in bezit had, bewezen, het blijkt ook nog
uit de ordonnantie van sommige zijner werken, welke
aan die van Lastman doen denken, en uit zijn in
menig opzicht doorgaan op Lastman's smaak voor
Oostersche accessoires. Aileen : al wat in Lastman
rauw was, werd reeds bij den vroegen REMBRANDT
fijn-krachtig, al het gezochte van zijn meester is bij
hem natuurlijk, al het opgestelde is levend geworden,
al het impotente van Lastman's willen heeft bij
REMBRANDT ziel gekregen.
Doch, wat hij dan ook aan den meester mag gehad
hebben, heel lang bleef de jonge Leidenaar niet in
het Amsterdamsche atelier. Hooren wij Orlers verder:
„By denselven omtrent ses maenden gheweest zijnde,
„soo heeft hy goet gevonden alleen ende op hem selven
„de Schilder Conste te oeffenen ende te practiseeren :
„ende heeft daerinne soo geluckich gheweest, dat hy
„geworden is een van de tegenwoordighe vermaertste
„Schilders van onse eeuwe".
REMBRANDT trok dus, na een verblijf van omtrent
een half jaar in de hoofdstad, waarschijnlijk niet veel
later dan 1624, weer naar Leiden terug om er op
zich zelf te werken. Opmerkelijk is het, dat de jonge man
van omtrent achttien jaar toen niet, zooals zijn meesters
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dat gedaan hadden, ging reizen. Maar het schijnt wel
of het geslacht waartoe REMBRANDT behoorde, en dat
de eigenlijke Hollandsche Schilderkunst stond te
brengen, genoeg had van het Italie hunner meesters,
en alsof het veeleer op eigen houtje het krachtige
Leven wilde openbaren, dat het in zich voelde. De
generatie, die zich in den staat vrijgemaakt zag van
een romaansche autoriteit, wilde zich nu ook in haar
geestelijk Leven, wilde zich ook in den card van haar
kunst emancipeeren, en zou bewijzen daar de deugdelijke kracht toe te bezitten.
Men behoeft bij het beoordeelen van deze Bingen
niet te ontkennen, dat de op Italiaansche kunst steunende Hollanders, die zelf luttel blijvends hadden
voortgebracht, ongetwijfeld de verdienste bezaten, de
nationale schilderkunst bewaard te hebben voor zekere
verburgerlijking. Maar hun wijder reikende kunst kon
zich toch niet gezond ontwikkelen, wanneer zij niet
als een andere reus Antaeus telkens met de aarde in
aanraking kwam. De schilderkunst mocht bij ons ras
slechts tieren door kracht te putten uit een aandachtige
studie der realiteit. En, zooals Fromentin het zoo goed
liet voelen, de Hollandsche schilderkunst heeft zich in
kritieke tijden altoos moeten ophalen aan het portret.
Dat portret van de natuur, die intieme weergave der
zichtbare werkelijkheid, werd door de jongeren van
dezen tijd meer of min bewust nagejaagd, en REMBRANDT,
buiten kijf, zal zijn eerste jaren van zelfstandig werken
mede hebben willen besteden aan dat uitgraven van
die geheimenissen der natuur, zonder welke te doorgronden hij later zijn stoute vizioenen nooit zoo
vleeschelijk had kunnen uitbouwen.
Allicht zal dit besliste werken op eigen koers een
indruk als van stijfhoofdigen overmoed hebben gewekt.
Reeds toen vonden belangstellenden grond om hun
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hart vast te houden voor die autodidaktische vrijbuiterij
welke, zooals Andries Pels het naderhand in een
tirade over REMBRANDT zou noemen:
„ . . . . alles uit zichzelf te weeten onderwindt!"
De kiassiek geletterde Constantijn Huygens verbaast zich ook over die eigenzinnigheid bij zulk een
veelbelovend schilder, maar wij hebben het aan die
verbazing te danken, wanneer hij, in zijn tusschen
1629 en 1631 opgestelde notities, mededeelt wat de
jonge REMBRANDT en zijn vriend Lievens ten antwoord
gaven, wanneer men hun met de gangbare bezwaren
tegen hun provincialisme aan boord kwam. „Zij zeggen"
— zoo schrijft Huygens
„dat zij in den bloei van
„hunne jaren, waarmee zij in de allereerste plaats
„rekening moeten houden, geen tijd hebben om te
„reizen, en verder dat thans koningen en vorsten aan
„deze zijde der Alpen zoo verzot zijn op de schilder„kunst, haar zoo in waarde houden en onderscheiden,
„dat men de beste Italiaansche werken buiten Italie
„kan zien en dat, wat men ginds op tal van plaatsen
„met allerlei moeite moet opsporen, hier opeenge„hoopt en meer dan genoeg wordt gevonden.”
TerwijI er in heel dit antwoord een tintje ironie
doorschemert, zal in ernst de eerste reden wel zwaarder
hebben gewogen dan de tweede. Van REMBRANDT
voorzeker kan men aannemen dat hij, eenmaal de
school achter den rug hebbende, niets anders wenschte
dan zich ongestoord te verdiepen in zijn studie van
de natuur. Over vreemde kunst en over wijze voorschriften had hij van zijn meesters genoeg gehoord;
hij verlangde nu rustig in praktijk te kunnen gaan
brengen, wat in hem aan begrip gerijpt was, en anders
niet. Zijn leerling van Hoogstraeten vertelt in het
kurieuze boek dat hij ons naliet — natuurlijk van later
tijd sprekende : „Als ik mijn meester REMBRANDT
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„eens lastig viel,
„met te veel oor,zaek vragen, zoo
„antwoordde hij
„zeer wel : Schikt
„u daer nae, dat gy
„'t geene gy alreets
„weet, wel leert in
„'t werk stellen, zoo
„zult gy de verbor,
„gentheden, daer gy
„nu nae vraegt, tijts
ZELFPORTRET. - ETS VAN 1631.
„genoeg
ontdekt
„zien”. En wanneer hij nu in datzelfde boek een
door hem aan zijn broeder geschreven brief aanhaalt,
waarin deze vermaning van REMBRANDT vrijwel wordt
overgenomen, dan zijn wij geneigd ook de uitweiding
over die gedachte, welke van Hoogstraten er aan vast
knoopt, als in hoofdzaak van REMBRANDT herkomstig
te beschouwen. En deze passage zou men als een nog
beter afdoend antwoord op vragen als die Huygens
zal hebben gesteld, kunnen beschouwen. Samuel van
Hoogstraeten schrijft dan op zijn naieve wijze, en wel
eenigszins als een vos die de passie preekt, aan zijn
broeder Jan, die hem zijn verlangen om te reizen
kenbaar had gemaakt: „Men moet al 't geene men weet,
„leeren in 't werk stellen, en al 't geene men ter
„handt slaet, poogen te verstaen. En dit kunt ge in
„'t vaderlant alderbest behartigen, berey U daer, als
„in d' eerste schoolen, in de grondregels, om daer
„nae in hooger schoolen tot hooger beschouwingen
„bequaem te zijn. Leer vooreerst de rijke natuer
„volgen, en wat er in is naebootsen. De Hemel,
„d'aerde, de zee, 't gedierte , en goede en booze
„menschen , dienen tot onze oeffening. De vlakke
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„velden, heuvelen, beeken en geboomten, verschaffen
„werx genoeg. De steeden, de marten, de kerken,
„en duizent rijkdommen in de Natuer, roepen ons,
„en zeggen : kom leergierige, beschouw ons, en volg
„ons nae. Gij zult in 't vaderlant zoo veel aerdicheit,
„zoo veel zoeticheit, en zoo v eel waardicheit vinden,
„dat, als gij 't eens wel gesmaekt had, gij U leeven
„te kort zoud keuren, om alles wel uit te beelden.
„En in deeze minste voorwerpen kan men al de
„grontregels leeren in 't werk stellen , die tot de
„alderheerlijkste dingen behooren.” Het is alles in
den grond niet veel anders dan wat twee-honderd jaar
later, een eveneens zich tegen een Italianizeerende
richting verzettend schilder, de merkwaardige Georges
Michel bedoelde, met zijn konciezere uitspraak. „Celui
„qui ne peut pas peindre toute sa vie sur quatre
„lieues d'espace n'est qu'un maladroit."
REMBRANDT ging zich, in zijn geboortestad teruggekeerd, dus zelfstandig aan zijne kunst wijden. Maar
dat wil niet zeggen dat hij geen verkeer met kunstbroeders zocht. Met den een jaar jongeren Lievens,
dien wij reeds noemden, en die buitengewoon vroeg
rijp was, studeerde hij nu zelfs waarschijnlijk voor
een deel samen. Maar ongetwijfeld bleef hij ook aan
andere Leidsche schilders van die dagen niet geheel
vreemd. Hij moet Joris van Schooten gekend hebben,
die omtrent dien tijd enkele van zijn bekwame schutterstukken schilderde, en bij Wien zijn vriend Lievens
als jongen in de leer was geweest. Hij kan niet anders
dan van Goyen hebben gewaardeerd, den grooten
initiateur van Goyen, met zijn prachtig losse en toch
zoo pittige hand van doen, en die misschien het eerst
en stelligst van alle zeventiende-eeuwsche schilders
den adem van het atmosferische buiten heeft weergegeven. Hij zal licht van Goyen's meester, den
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vindingrijken en tintelenden Esajas van de Velde,
nog ontmoet hebben, die zich in het laatst van zijn
leven binnen Leiden moet hebben opgehouden. Zeer
wel ook kan hij met den uitmuntenden zeeschilder
Jan Porcellis, van wien hij, de kunstkeurige, later w el
zes stukjes bezat, en die in 1632 onder Zoeterwoude
vlak bij Leiden stierf, persoonlijke relaties gehad
hebben. Porcellis, door Ampzing (1628) „de grootste
kunstenaar in schepen", door Hoogstraeten „lien
grooten Raphel in 't zeeschilderen" genoemd, was
een allerdelikaatst kunstenaar, en de eigenlijke grondlegger van het Hollandsche zeeschilderen. Hij was
het, die in het aardige verhaal bij Hoogstraeten den
kurieuzen wedstrijd met van Goyen en Knipbergen
hield, een verhaal dat Porcellis den prijs doet winnen
en waarvan men zich onwillekeurig voorstelt dat de
leerling het in de werkplaats bij REMBRANDT, waar
Porcellis zoo in eere werd gehouden, moet hebben
opgedaan. — Maar stellig bleef REMBRANDT niet geheel
buiten den invloed van de Leidsche school van stilleven-schilders, die zich vooral onder den overigens
ook subtiel portretteerenden David Bailly vormde,
en waartoe als diens bepaalde leerlingen Harmen en
Pieter Steenwijck, doch in misschien wat losser
verband ook de Vanitas-schilderende Pieter Potter
(de varier van Paulus) en diens jongere kunstbroeder
Jan Davidsz de Heem, die juist van REMBRANDT'S
leeftijd was, behoorden. In al zulke schilders-stadgenooten kon hij in elk geval steun vinden tot een
inniger zich verdiepen in de zichtbare natuur, dan
waartoe zijn meer akademiesch formulaire leermeesters
hem zullen hebben aangespoord.
Wat nu het allereerste werk van REMBRANDT vlak
na zijn leerlingstijd betreft, het is tot heden niet gelukt
iets daarvan met beslistheid aan to wijzen. Maar als
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men in aanmerking neemt, dat zijn oudst bekende
schilderijen enkele in een stilleven-omgeving gezette
figuren te zien geven, en hoe zich eerst dAdruit dan
van lieverlede kompozities van drie en meer personen
ontwikkelden, dan is er reden om te gelooven dat zijn
werk van die allereerste jaren vooral uit zorgvuldige
studies naar mensch-figuur en stilleven heeft bestaan :
angstvallige studies dan vanzelf nog, maar die den
jongen kunstenaar den deugdelijken grondslag gaven,
waarop hij weldra een reeds meer psychologische
kunst kon laten uitgroeien.
Wanneer wij nu, bij het bezien van de bekend
gebleven schilderijen zelf uit REMBRANDT ' S eersten
tijd, te zeer vervuld zijn met de gedachte aan het
grootmachtige zijner rijpste kunst, dan kunnen zij niet
antlers dan teleurstellend werken. Maar wanneer men
ze wil vergelijken met wat anderen in dien tijd of op
dien leeftijd voortbrachten, wanneer men er de gradueele
pogingen van een vastberaden padvinder in wil zien,
dan zal men ze als inderdaad reeds bewonderenswaardige proeven van verdieptheid op de rechte waarde
weten te schatten.
Het vroegste jaartal dat wij op twee schilderijen
van REMBRANDT vinden is 1627. De Paulus in de
gevangenis, te Stuttgart, is er een van. Het is uiterst
studieus werk, maar het lijkt alles nog een weinig
opgesteld, — niettegenstaande de zeer doordachte,
zeer gevulde scene, doet het stuk wat kaal, wat nuchter
aan. De Goudwisselaar te Berlijn, het andere, is
een wel wat opgepropte voorstelling, eveneens van
een enkele figuur met een drukke stilleven-entourage,
ditmaal bij kaarslicht; het is niet beter geschilderd
maar wel warmer gekomponeerd. Het overwegende
stilleven-element in deze schilderijen doet aan kontakt
met de Leidsche Vanitas-schilders denken. Veel meer
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reeds REMBRANDT in den dop voelt men in den Filozoof
schrijvend bij kaarslicht, bij Mevrouw Mayer te
Weenen, waarin men, naast die zekere brandspiegelachtige koncentratie van uitdrukking, ook reeds dat
mooi gebondene van toon aantreft, dat de zelfs pikant
tegengestelde licht- en schaduwpartijen toch als in
een sfeer doet staan.
In de schilderijen uit een volgend jaar wordt naar
een bewogener kompozitie van meer figuren gestreefd.
De Gevangeneming van Simson in het slot te Berlijn,
is, al zijn de hoofdfiguren niet zeer sprekend, ja veeleer
ietwat vertoonend van handeling, toch in menig opzicht
al een heel knap stuk werk. Veel doordringender
echter is het eveneens 1628 gedateerde, kleine nachtstukje, de figurenrijke Verloochening van Petrus bij
von der Heydt te Berlijn. Het intiem zich indenken in
dat schier huiverig fantastische tafereel uit zich door
een gansch aparte levendigheid van schikking. Het zijn
niet enkel figuren, het is een situatie, en het is bovenal
een eigenaardige sfeer die men hier geschilderd ziet.
Veel stouter van hand, maar als kompozitie nog
dicht bij den Stuttgarter Paulus staand , is de sterk
dragende, mooi, diep, warm en smedg geschilderde
Paulus aan zijn schrifftafel uit het Germaansch
Museum te Neurenberg, die ook omtrent dezen tijd
gesteld wordt.
Waarschijnlijk in het jaar daarop ontstond een
ander nachtstuk, — ongemeene lichteffekten laten hem
nu reeds geen rust
de Christus in Emmaus bij
Madame Andre. Het is het volkomenste schilderij
dat men uit deze periode van den schilder kent. De
greep is grandioos, en bij dat stoute, dat gewaagde
vindt men hier tevens bewijzen van het fijnste overleg.
In dit magische tafereel, waarvan hij het sujet later
nog zoo vaak, en altoos weer antlers, en zeker nog veel
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diepgevoelder zal behandelen, is het aan REMBRANDT
eigene pathos der gemeenzaamheid reeds duidelijk
aan het doorbreken. Wat hem bij dit alles sterk
bezighoudt is het markant psychologische, dat hij
bizonderlijk ook in aangezichten wil bestudeeren. De
gespannen verbazing in den van-voren gezienen jongere
op dit laatste schilderij, verraadt reeds een zeldzame
kennis van de uitdrukking der gemoedsaandoeningen.
Maar hij bestudeert die uitdrukking ook in afzonderlijke
koppen. Hij schildert in allerlei houding, onder allerlei
verlichting en in allerlei expressie het aangezicht van
zijn vader, van zijn moeder, wellicht van zijn broer
Gerrit en zijn broeder Adriaan en vooral van zichzelf. In vreemde modellen kon hij het heimelijke,
wat gelaatstrekken zeggen , niet zoo onmiddellijk
gemeenzaam naspeuren. De gemoedsaandoeningen wil
hij echter tegelijkertijd ook in het hevig gebarende van
figuren-kompozities uitdrukken. Over het algemeen
maakt de nog bedremmelde, meer stillevenachtige aanschouwing der allereerste schilderijen al spoedig plaats
voor een jagen naar het sterk dramatische. De Judas
die de zilverlingen terugbrengt, bij Baron de Schickler
te Parijs, is het uitgesproken type van dit streven.
Er moge in dit schilderij dan al iets ontegenzeggelijk
theatraals liggen, ongekend kras en doordringend van
uitdrukking is het buiten kijf. En het werkelijk nieuwe
dat het biedt in aanmerking genomen, valt het niet
geheel te verwonderen, dat Constantijn Huygens het in
zijn merkwaardige en boven reeds vermelde notifies,
met zoo nadrukkelijke, ja opgewonden ingenomenheid
bespreekt. In tegenoverstelling tot Lievens die, zegt
Huygens, naar niets streeft dan naar het grootsche
en prachtige, getuigt hij van den REMBRANDT, uit die
dagen : „Zich hullende in zijn werkzaamheid, houdt
„hij er van, om in een kleiner schilderij bijeen
23

„te voegen en in een klein bestek een effekt te
„geven, dat men in de grootste doeken van anderen
„tevergeefs zal zoeken. De schilderij van den
„berouwhebbenden Judas, die de zilverlingen, de
„belooning voor den onschuldigen Heer, aan den
„Priester terugbrengt, neem ik als voorbeeld van al
„zijne werken. Laat geheel Italie hier komen en al
„wat er van de hoogste oudheid of voor schoons en
„bewonderenswaardigs is overgebleven. Het gebaar
„van den wanhopigen Judas alleen, om nu niet te
„spreken van zoovele bewonderenswaardige figuren
„op dit eene doek, van Judas, die raast, jammert,
„vergiffenis afsmeekt en haar toch niet verwacht of die
„verwachting op zijn gelaat uitdrukt, dat afschuwelijke
„gelaat, de uitgerukte haren, het gescheurde kleed, de
„gewrongen armen, de handers ten bloede toegeknepen,
„de knie door een plotselinge beweging gebogen, het
„geheele lichaam ineengerold met eene woestheid, die
„medelijden opwekt, die figuur stel ik tegenover
„elk kunstwerk van alle eeuwen en ik wensch die
„onkundige menschen te kennen, die meenen — reeds
„elders kwam ik er tegen op — dat tegenwoordig niets
„kan worden gedaan of gezegd, wat niet reeds in
„de oudheid gedaan en gezegd is. Want ik beweer,
„dat geen Protogenes, ApeIles of Parrhasius gedacht
„zou hebben, noch als zij terugkwamen op garde,
„zou kunnen denken aan datgene, wat — en ik sta
„verstomd als ik het zeg — een jongmensch, een
„Nederlander, een molenaar, een baardelooze, al niet
„in eene figuur heeft bijeengebracht en te zamen
„heeft uitgedrukte Bravo, REMBRANDT ! Het was van
„minder beteekenis Ilium en geheel Azie naar Italie
„over te hebben gebracht, dan dat de grootste roem
„van Griekenland en Italie door een Nederlander,
„die tot nu toe nauwelijks buiten de muren van
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„zijne geboortestad is geweest,
„naar Nederland is overge„plant.”
De (oorspronkelijk in het
Latijn geschreven) notities van
Huygens, waaraan deze uitgelaten passage werd ontleend,
zijn in menig opzicht van
bizonder belang. Terwijl de
klassiek gevormde aristokraat
er zich op een andere plaats
nog over verbaast en bijna
ergert, dat een Hollandsch
jong-schilder het niet noodig
oordeelt Italie te bezoeken,
erkent hij bier, hetzij dan met
meer of minder recht, in den
uitbundigen lof lien hij voor
REMBRANDT ' S Judas over heeft,
DE KWAKZALVER.
ETS VAN 1635
toch inderdaad, dat de jonge
schilder op eigen wijze een kunst vermocht te geven,
welke voor die van Italie niet behoefde onder te
doen. En dit schijnt wel teekenend voor de wijze
waarop REMBRANDT ' S kunst van den aanvang of door
de toenmalige Hollandsche kultuur werd ontvangen.
Men stond verbaasd, maar men liet zich meeslepen.
Er ging reeds vroeg een groote roep van hem uit.
De Utrechtsche jurist Arent van Buchel, die aanteekeningen over kunst verzamelde, schreef in 1628,
hoe men hoog opgaf van een Leidschen molenaarszoon,
loch hij voegde er toen nog aan toe dat die schatting
voorbarig scheen. Van slechts enkele jaren later zijn
Huygens' ontboezemingen, waarin hij tegelijkertijd het
klassieke vooroordeel laat gelden en nochtans zonder
voorbehoud en buiten mate weet te roemen.
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Merkwaardig is de eerst in 1891 door Dr. J. A. Worp
gedane vondst van het Huygens-handschrift ook
daarom, omdat het weer grond heeft gegeven aan het
verhaal van Houbraken, dat den jongen REMBRANDT
een Haagsch heer als begunstiger toeschrijft, — al
blijft de heele, later door Immerzeel berijmde, historie
van de voorspoedige reis, die er door Houbraken
aan vastgeknoopt wordt, toch wel wat al te anekdotiesch
gekleurd. Huygens is in zooverre overigens ook een
ernstig belangstellende in REMBRANDT ' S kunst gebleven,
als hij den schilder later belangrijke opdrachten van
Prins Frederik Hendrik weet te bezorgen. In 1632
werd zijn oudere broeder Maurits Huygens door
REMBRANDT geschilderd (Hamburg).
Aardig is ook nog de persoonlijke indruk lien
Huygens omtrent de verschijning en het doen en
laten van den jongen REMBRANDT en zijn vriend
Lievens heeft gegeven. „Beiden" — schrijft hij —
„zijn nog baardeloos en, als men op hun gestalte
„of gezicht let, dichter bij de kinderjaren dan bij
„den jongelingsleeftijd . . ." En verder: „Ik moet de
„verzekering geven, dat ik zulk een ijver en toewijding
„bij geen enkel soort van menschen, bij geen enkel
„streven, bij geen enkelen leeftijd heb gezien. Terwijl
„zij zich waarlijk „hun tijd ten nutte maken", is dat
„alleen hun doel, en, opdat er aan het wonderbaarlijke
„niets zou ontbreken, hebben zelfs de onschuldige
„genoegens van den jongelingsleeftijd, omdat zij tijd
„kosten, zoo weinig aantrekkelijks voor hen, alsof
„men grijsaards ziet, zat van jaren, die al die kinder„achtige Bingen vroeger hebben genoten. Dikwijls
„heb ik gewenscht, dat de uitstekende jongelieden
„deze onvermoeide volharding in moeielijk werk, hoe
„grooten vooruitgang zij ook plotseling belooft, mochten
„matigen en ook rekening mochten houden met hun
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„tenger lichaam, dat reeds nu door hun zittend leven
„niet zeer krachtig en sterk is.”
Zooals Huygens hem teekent, kennen wij REMBRANDTS Jong, baardeloos gezicht van dezen tijd, uit
een kleine pochade te Cassel, maar pozitiever uit
een bijna levensgrooten kop naar zichzelf, in het
Mauritshuis, waarvan in het Germaansch Museum te
Neurenberg een duplikaat voorkomt. De grondtrekken
van het uit veel en velerlei latere schilderijen zoo
bekende gelaat zijn in dezen streelend geschilderden
jongenskop reeds aanwezig. De staande groeve tusschen
de tamelijk zware wenkbrauwen, de zeer horizontaal
liggende en eenigszins geknepen oog-openingen, de
bonkig-ronde en dubbele neustop, de loodrechte
groeve onder dien neus, de vooruitstekende bovenlip,
de diepingedrukte mondhoeken, het gesplitste kinappeltje, het zeer vleezige oor, het kroezige haar, —
deze kenteekenen zullen later gedeeltelijk nog sterker
uitkomen, maar zij zijn er reeds alien. Er spreekt nu
uit het gladde gelaat nog zekere kinderlijke onbedorvenheid en frische zachtheid, maar er ligt ook al iets in
van het hooghartige, dat op de stille, in zichzelf een
broeiende wereld wetende laatdunkendheid van het
genie duidt.
Zijn alles onderzoekend, huiszittend studie-leven
bracht hem ook al vroeg tot het boeiende, doordringende en aan alchimisterij grenzende procede van het
etsen. De oudst gedateerde plaatjes zijn van 1628,
maar deze beide kopjes van zijn moeder zijn in hun
sobere raakheid reeds zoo volkomen, dat men ze
moeielijk voor coups d'essai kan aanzien, zoodat er
al wel andere proeven aan voorafgegaan zullen zijn.
Toch is het aan te nemen dat hij ook als etser begon
met enkele koppen of figuren, terwiji de kompozities
dan volgen. Opmerkelijk is het hoe in zijn etswerk
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uit dezen Leidschen tijd een aantal prentjes met
fantastiesch uitgedoste bedelaars of vagebonden
voorkomen, welke men in zijn schilderwerk zoo niet
aantreft, en die het vermoeden wettigen, dat de jonge
kunstenaar door het prentwerk van Callot (dat althans
later in zijn bezit was) beinvloed is geweest, al is
REMBRANDT ' S teekentrant ook in deze lijn dadelijk een
geheel eigene. Want het bloot teekenachtige van
Callots vagebonden wordt bij deze vroege prentjes
van REMBRANDT verdiept door dat aangeboren gevoel
voor de onterfden, dat in zijn werk zulk een voornaam element zou worden. Of men juist binnen
Leiden toen nog vele in hunne kinderjaren en tijdens
de nooden van het beleg tot ziekte en gebrekkigheid
gedoemden aantrof? Het is niet onmogelijk, maar in
elk geval was de stad reeds van ouds meer dan
andere Hollandsche steden, vol geweest van allerlei
gespuis, daarheen gelokt door de vette uitdeelingen
der talrijke kloosters. Doch ook meer deerniswaardige
behoeftigen ontbraken er niet. Reeds de fabrieksnijverheid der 16e Eeuw had zich gekenmerkt door
een exploitatie van den arbeider, in den geest van
die, welke men haar thans algemeener verwijt. Het
herhaalde verzet der geplaagden had niet gebaat en
al waren de rijke drapeniers door Prins Willem na
het beleg uit den Leidschen raad verwijderd, afdoende
verbetering had deze besnoeiing hunner macht niet
gebracht. Steeds groeide onder de blijvende wanverhoudingen het getal der leegloopers aan. En
zoo was de rijke stad vol van bedelaars, die ook den
geheelen omtrek onveilig maakten. Verklaarbaar is het
dus dat men deze pittoreske zwervers in REMBRANDT'S
Leidschen tijd zoo vaak, en later niet zoo zeer meer
in zijn werk aantreft, — al wist hij in zijn Honderdguldensprent in den stoet van kranken en gebrekkigen
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die Christus naderen, juist een optocht van menschelijke ellende te verbeelden, waartoe deze geetste
geuzen wet iets als de dokumenteele vOOrstudie
schijnen te vormen.
Tegelijkertijd met de reeks van zulke bedelaars
ontstaan een aantal expressiekoppen, die hij naar zichzelf in den Spiegel maakte. Hij bestudeert zijn gelaat
terwiji hij glunder, schalksch, loerend, gefronsd,
dreigend, schreiend, bespiedend, peinzend, lachend,
of hevig ontsteld kijkt, en het is duidelijk hoe hij in
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al die gezichten, ook al doen zij door het opzettelijke
soms aan grimassen denken, er naar streeft de bedoelde
uitdrukking met de eenvoudigste middelen het meest
direkt te treffen.
In hetzelfde jaar 1630 waarin de bedelaars-serie en
de expressiekoppen naar zichzelf ontstonden, etst hij
drie kleine, maar rijk geordonneerde tafereelen uit
de jeugd van Jezus, die te zamen een top van hoog
bereiken in zijn jeugdwerk uitmaken.
In de eerste, een Besnijdenis, waarbij het etswater
den aandachtigen kunstenaar niet zoo willig gehoorzaamde als de spits-omschrijvende naald dat deed,
boeit de figurenrijke handeling door een, men zou
zeggen, bij uitnemendheid rhythmische koncentratie.
Op het tweede, evenmin nog perfekt gebeten prentje,
een Voorstelling in den tempel, waar als hoekrepoussoir een gedeelte van zulk een kreupelen
bedelaar werd aangebracht, als REMBRANDT in dien
tijd gaarne teekende, treft vooral het rijke ruimtegevoel,
waarmee het statige tempel-interieur is weergegeven.
De derde, die evenmin volkomen gebeten is, Het
kind Jezus onder de schriftgeleerden voorstellende,
verrast door het nieuwe, vrije in de mise-en-scene,
en door het met uiterst weinig middelen uitdrukken
van een sprekenden lichtinval. Te zamen onderscheiden zich deze etsjes, die van een ongekend
intiem zich in de handeling indenken getuigen, van
bijna al wat de prentkunst totdien had voortgebracht,
door die warmte van spelend aanduiden, waarmee bij
uitstek het mysterieus levende bereikt wordt, dat zich,
zelfs in de toonvolheid van REMBRANDT ' S doorwerkte
olieverfkunst, nauwelijks zOO als door zijn gevoelig
friemelende naald liet uitdrukken.
Toch heeft het pittig bewegelijke karakter van de
ets, waar de jonge meester hier zoo mee wist te
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woekeren, hem waarschijnlijk ook in het meer gebonden
schilderen toen reeds tot een losser, levendiger voordracht verlokt. Een 1630 gedateerde oudemanskop te
Cassel namelijk is van een malsche en men zou haast
zeggen : pittig trillende behandeling, die aan het tegelijk
abrupte en koesterende, dat aan de welgeetste lijn eigen
is, herinnert. Het is alsof het penseel, dat de pikante
trekken neerschreef, door een bevenden ether heen
het paneel bereikte. En ofschoon hij noch in zijn
psychologiesch dieper peilende kompozities, noch in zijn
om de juiste karakteruitdrukking tot straffer tucht dwingende opdrachtportretten, die spoedig volgen zullen,
vooralsnog den lenigen trant van dezen fantaziekop
volhoudt, zoo valt er nu toch juist in de vrije portretstudies van deze periode een bepaalde verruiming
waar te nemen. De fijnschildering wordt hierbij
losgelaten en de levensgroote kop doet zijn intree
in REMBRANDT ' S werk.
Men mag aannemen dat eenige invloed van zijn
kunstkameraad Jan Lievens, die, naar Huygens' getuigenis, van den beginne of aan den meer verdiepten
en levendiger voelenden REMBRANDT „in grootschheid
van vinding en een zekere brutaliteit van onderwerpen
en figuren" overtrof, zich hier merle liet gelden. Zeker
valt een welgelukt streven naar stouter schildering in
de studieportretten van 1630-31 niet te miskennen.
Op enkele van de beste der geschilderde koppen uit
dezen tijd van krachtigen uitgroei zij nog in het
bizonder gewezen.
De van expressie zeer verdiepte, bijna levensgroote
kop naar zijn varier, met het kapje op, en die aan
Dr. Bredius behoort, is eenvoudiger, grooter gezien
dan de in kleiner afmetingen gevatte kopjes naar
denzelfden. Maar een wel nauwelijks latere levensgroote studiekop naar zijn moeder, bij Arthur
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Sanderson, is vooral verrassend. Ziehier een groot
meester in gang. Van greep, doorvoelen en behandelen raakt de schilder aan het geweldige. Welk een
materiaal ook hood die kop van zijn moeder hem!
Men zegt dat genieen de vonk meest van hun
moeder hebben, en waarlijk, deze majestueuse sfinks
is wel de moeder van een man, die het leven zoo
hoog doorschouwen zou.
Anders, en nog meer verwant aan het toch reeds
een paar jaar vroeger ontstane kopje van zijn moeder,
dat eveneens aan Dr. Bredius behoort, en dat, bij
minder kloeken greep, in houding, tooi en blik, ook
van een ongemeene waardigheid spreekt, is de
studie naar zijn moeder die op Windsor-Castle de
Countess of Desmond wordt genoemd, alsof men het
aristokratische in dit gelaat door adel van geboorte
wilde verklaren. Het is een prachtig geschilderde
kop, waarvan de strengheid in de besliste uitdrukking
door zekere rijke tooverij van toon wordt verzacht.
In een aan F. Fleischmann te Londen behoorend
en 1631 gedateerd mansportret, dat op de REMBRANDTtentoonstellingen te Amsterdam en te Londen de
aandacht trok, en daar REMBRANDT ' S varier werd
genoemd, — wat intusschen niet waarschijnlijk klinkt
omdat deze reeds April 1630 gestorven was, —
zou men bijna meenen reeds een vollen , geheel
ontplooiden, zich van zijn doel en zijn kracht volkomen bewusten REMBRANDT te vinden. Ongetwijfeld
is de schilder zich in dit liefhebberij-portret, waarmee hij zich vrijer bewegen kon, bij zijn bestelportretten vergeleken, een heel eind, ja jaren vooruit.
In dit werk van den nog maar vijf-en-twintig-jarigen
bespeurt men de klauw van den leeuw, ziet men den
man die, ofschoon hij de Anatomische Les nog voor
de borst heeft, de Nachtwacht al vOOrgevoelt. Bizonder,
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toegetakelde mansbuste bij mevr. May te Brussel zou willen zoeken,
voor den Jozef op een groote Heilige Familie (1631),
in Munchen, een schilderij, dat zeker merkwaardig is
als een poging om ook een kompozitie levensgroot en
in een losser, stouter schildering uit te voeren. Toch
ging dit nog boven zijn macht. De kleuring is bij
gedeelten bont, de hand van doen zwaar. En al is in
dit studieuze schilderij de geheele samenstelling welgewikt, en al zijn het voorzichtig begluren van het
kind door Jozef, het zich in heel haar houding zacht
naar den zuigeling voegen van Maria, de wijze waarop
deze de bloote kindervoetjes koesterend omvat, en
bovenal het vredige slapen van het poezele kinderkopje, fraai uitgedrukt, zoo is dit groote stuk toch lang
niet zoo gevuld als hij reeds verschillende kleinere
tafereelen had geschilderd, en mist men er noode
die waarlijk religieuze poezie in, waar REMBRANDT
i»Craindf
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immers later zoo vaak ditzelfde sujet van zou
doordringen.
Meer wijding zeker ligt er over het omtrent den
zelfden tijd in kleine afmetingen uitgevoerde schilderij
van Simeon in den tempel (1631 Mauritshuis). Men
vindt er een gelukkige saamvatting in van veel dat
den schilder en etser reeds had beziggehouden, en
wat subtiele doordringendheid betreft, kan het — al zou
de kunstenaar zelf later dit werk verre overtreffen —
als een meesterstuk gelden. De samenstelling is tegelijk
stout en fijngewikt; zij is grootsch te noemen, zonder
in het teedere tekort te schieten. Fantastische architektuur akkompagneert plechtig de pathetische hoofdgroep
waar, zij het bij eenige vertooning, een stille waardigheid van uitstraalt. En de menigte grooter en kleiner
figurers van de ruime omgeving voegen zich slechts tot
een luisterrijker koncentratie op het heilige gebeuren
in die statige tempelhal.
Zulke schilderijen moesten den roep die er sinds
eenige jaren van den jongen, alles aandurvenden
meester uitging, spoedig verbreiden. Van 1628 af,
zoo weten wij, had hij ten minste een leerling van
beteekenis: Gerard Dou. Misschien was ook Willem
de Poorter al in dies Leidschen tijd, zoo niet zijn
discipel dan toch zijn volgeling. Niet onwaarschijnlijk
werkte ook zekere Isaac de Jouderville toen onder
hem. Een etser, Joris van Vliet, maakte, zooals men
aanneemt onder 's kunstenaars leiding, prenten naar
zijn schilderijen. En blijkbaar waren zulke afbeeldingen,
door dezen en ook door de Balliu naar Rembrandt's
kompozities vervaardigd, gewilde waar. In 1631 alleen
al verschenen er een aantal van bij bekende handelaars
als Clement de Jonghe, Dancker Danckerts, Cornelis
Danckerts en Hugo Allardt, alien te Amsterdam, en
zelfs bij den Parijschen uitgever Ciartres. Maar
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bovendien begon hij in Amsterdam opdrachten voor
het schilderen van portretten te krijgen. De tijd werd
voor den zich van zijn kracht bewusten jongen
kunstenaar rijp om een ruimer baan te kiezen.
Wij kunnen hieromtrent zijn oudsten biograaf
Orlers verder citeeren: „Dewijle dat zijne Konst
„ende arbeijt," zoo schrijft deze, „de Borgeren ende
„Innewoonderen van Amsterdamme ten hoochsten
„behaechde ende aengenaem was, ende dat by veel„tijden versocht werde omme 't zy Conterfeytselen
„ofte ander stucken aldaer te maecken, zoo heeft hij
„goet ghevonden hem van Leyden te transporteren
„naer Amsterdamme . . . .”
Het toenmalige Amsterdam was waarachtig wel een
plaats; geschikt om een vurig jong kunstenaar, die
het gansche leven wilde omvatten, met kracht aan te
trekkers. Was Leiden een stall van industrie en
geleerdheid, Amsterdam was het middelpunt van een
bonten wereldhandel. Het wemelde er van vreemde
kooplieden in kleurige kleedij.
Vol opgebraste schepen
Ligt er het Y te schijnen,
De Buitenkant beslepen
Van Aziers, Levantijnen.
Kaftan en pekkige broek,
Tulband en rokkelore,
Kris, kromzwaard, dolk en doek,
Blinkt bij den Schreiers-toren.

Zoo teekende van Looij het in zijn prachtigen
Tijdzang op Rembrandt. Een etsje uit deze dagen van
een paradeerenden ouden Pers in zwierig kostuum,
een ander van een soldatesken Pool, en een derde
van den eveneens zeer buitenlands uitgedosten zoogenaamden Kwakzalver, geven wel een indruk van
de soort schilderachtige vreemdelingen, zooals men
er in Amsterdam dagelijks kon tegenkomen. Ook
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de prachtige prent van den Grijsaard in den wijden
fluweelen mantel geeft iets exotiesch, gelijk de aardige
kompozitie van den Rattengifverkooper een levendig
genre-beeld uit het toenmalige volksleven in prent
brengt. Elken dag hood de fortuinlijke stad wat nieuws
to zien. REMBRANDT ' S moed moest er gesterkt, zijn
blik verruimd worden, — voor zijn fantazie lag er
voedsel in overvloed.
Wanneer in het begin van Wilhelm Meisters
Lehrjahre, de held van het verhaal door zijn vriend
Werner toegesproken wordt over de schoone zending
van den handel, — hoe deze het leven beter doet
verstaan, den geest opwekt en scherpt, laat Goethe
den jongen koopman zijn meesleepende voorstelling
eindigen met deze schoone passage:
„Und dir, der du an menschlichen Dingen so
„herzlichen Antheil nimmst, was wird es dir fur ein
„Schauspiel seyn, wenn du das Gluck, das muthige
„Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen den
„Menschen wirst gewahrt sehen ! Was ist reitzender
„als der Anblick eines Schiffes, das von einer gliick„lichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen
„Fange friihzeitig zurtickkehrt! Nicht der Verwandte,
„der Bekannte, der Theilnehmer allein, ein jeder
„fremde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die
„Freude sieht, mit welcher der eingesperrte Schiffer
„an 's Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz
„berilhrt, sich wieder frey Milk, und nummehr das,
„was er dem falschen Wasser entzogen, der getreuen
„Erde anvertrauen kann. Nicht in Zahlen allein, mein
„Freund, erscheint uns der Gewinn ; das Gluck ist
„die GOttin der lebendigen Menschen, und um ihre
„Gunst wahrhaft zu empfinden, musz man leben und
„Menschen sehen, die sich recht lebendig bemilhen,
„und recht sinnlich genieszen.”
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De naar de wereldstad verhuizende zes-en-twintigjarige REMBRANDT, wij kunnen er zeker van zijn,
heeft dergelijk gevoelens gekend en ondergaan. Zijn
prentje bij Herckmans' Der zeevaert lof, uit het
tweede jaar van zijn wonen in Amsterdam, bewijst het
ten overvloede. Zelfs een in den grond huiselijk
aangelegde natuur als die van den diepzinnigen
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Leidenaar, moest onder den indruk komen van het
grootscheepsche karakter der kloeke stad, die zoo
gulhartig hood wat een krachtnatuur vol verbeelding
als de zijne kon bekoren. Het ietwat romaneske
geetste zelfportret van 1631 vertoont ons hem wel
gelijk altoos als een onderzoeker, maar als op dit
tijdstip weinig een peinzer en bijna als een veroveraar.
Hoe kon het antlers bij een overmoedigen, zich van
zijn genie bewusten jongen man, wien het geluk zoo
vriendelijk toelachte!
De jonge REMBRANDT hoorde thuis waar de polsslag
van het leven het snelst ging, en in de stad waar hij
zich thans voorgoed ging vestigen, sloeg de harte-ader
van heel het bloeiende gemeenebest. Het was een
Staat van regeerende kooplieden in den Staat, maar
de Stadsregenten waren Landsregenten. Als het er
op aankwam zetten zij zich schrap tegen de macht
van den Stadhouder, om deze in menig opzicht to
kleineeren.
Doch wanneer de Amsterdamsche Burgemeesters
in de Landsregeering hun gezag zwaar lieten wegen,
dan bleef het bovenal door de belangen van den
handel dat zij zich lieten leiden. Hunne politiek was
een handelspolitiek. De door Amsterdam aangestookte
oorlogen waren handelsoorlogen. De verdragen waar
haar bestierders op stonden waren handelsverdragen.
Evenals een eeuw vroeger met Venetie het geval was
geweest, berustte ook haar kultuur op handelsbelangen.
Amsterdam was de groote zeventiende-eeuwsche
koopstad bij uitnemendheid.
Zoozeer lag er een centrum van internationaal
verkeer, dat men in haar haven, naar reeds Guicciardini
getuigd had, somtijds wel „vijf hondert groote schepen
van alle landen aankomende" zag.
Sedert de Antwerpsche uitgewekenen, waaronder
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mannen van machtige gaven, en ook de intelligente,
ervaren Portugeesche en Spaansche Joden er den
reeds wijd-strekkenden ondernemingsgeest nog waren
komen versterken, omspande de Amsterdamsche handel
welhaast heel de wereld. Het I J scheen een mastbosch
gelijk. „Alle rijkdommen van het Oosten", zoo dachten
tijdgenooten het zich ongeveer, „lagen to Amsterdam
opgestapeld ten gebruike van de geheele wereld".
Bovenal gold de stall als de reusachtige graanstapelplaats voor Engeland, Frankrijk, Spanje, Italie.
Men sprak er van als van de „koornschuyr van
Europa". In 1601 waren binnen Brie dagen meer
dan achthonderd schepen om graan naar de Oostzee
uitgevaren.
Ook het hout lag er bij groote menigte in magazijn.
Het werd eveneens van de Oostzeekust, maar nog
meer uit Noorwegen gehaald. En „niet alleen als
„stammen en als planken en balken", zegt Prof.
Brugmans, „maar ook als trotsche zeekasteelen, ranke
„galjoenen en stevige fluiten, verliet het Noorsche hout
„de haven van Amsterdam".
Naast dezen alouden handel op de Oostzee,
en dien op de Noorsche kust en Archangel, bloeide
die op de Duitsche Noordzeehavens, op Denemarken,
Engeland, Frankrijk, op het vijandige Spanje en
op de Middellandsche Zee. En de Middellandsche
Zee, dat beteekende sinds eenigen tijd niet alleen
Genua, Napels, Venetie, maar ook nog de Levant,
dat is „de kusten van Egypten, Syrie, Caramenie,
„Natolie, Griekenland, Morea, het eiland van Cyprus,
„en al de eilanden van Archipel tot Santen incluis".
Daarbij kwam dan echter bovenal nog de groote vaart
op Oost- en West-Indie, Japan, Perzie, Voor-Indie.
De handel der trotsche Oost-Indische Compagnie
alleen was van zulk een omvang, dat naar men zeide,
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twaalfhonderd werklieden in Amsterdam geregeld werk
vonden aan het bouwen en uitrusten van hare schepen,
terwijl in de slachthuizen der Compagnie jaarlijks
wel duizend ossen werden geslacht en gezouten,
noodig voor hare vaart op Indie.
„S'il y a du plaisir", zoo schreef Descartes in
die dagen in een brief uit Amsterdam, „a voir croitre
„les fruits de nos vergers, pensez-vous qu'il n'y en
„ait pas bien autant a voir venir ici des vaisseaux
„qui nous apportent abondamment tout ce que pro„duisent les Indes et tout ce qu'il a de rare en Europe ?
„Quel autre pays pourrait-on choisir, au reste du
„monde, oil toutes les commodites de la vie et toutes
„les curiosites qui peuvent ëtre souhaitees soient si
„faciles a trouver qu'en celui-ci?”. Het vorschen naar
vreemds en kostbaars en zeldzaams, dat vanzelf een
voornaam element van lien alles aandurvenden
handelsgeest uitmaakt, moest des kunstenaars rusteloos
onderzoekenden zin in het gevlei komen.
Wat de kostbare waren aangaat, die in het bizonder
het oog van den prachtlievenden schilder konden
bekoren, men kan er zich nauwelijks denken, die te
Amsterdam niet werden aan- en uitgevoerd. Men
vond er zijden en satijnen stollen, brokaat, goud- en
zilverlaken, Perzische tapijten, marmer, roode koraal,
paarlen, diamanten en andere edelsteenen, Venetiaansche-, Brabantsche- en Vlaamsche kant, kostelijke
lakens, damast, fluweel, trijp, mousseline, batist,
kristalwerk , Venetiaansch glas , bont , pelterijen ,
juchten , Japansch lakwerk , Chineesch en ander
porcelein, alles te kust en te keur. Voor een hartstochtelijk verzamelaar als REMBRANDT schatten om van te
watertanden.
Van de schoonheid der toenmalige stad zelve
kunnen wij ons een denkbeeld vormen wanneer wij
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overwegen, hoe Amsterdam niettegenstaande een
jarenlang systematiesch doorgezet bederven van haar
aspekt, zelfs nu nog een stall is, die in haar grootsch
intiem karakter nauwelijks een wedergade kent.
Vraagt men naar de schilders, die Amsterdam op
het oogenblik dat REMBRANDT er zijn vaste woonplaats
neemt, huisvestte : zijn leermeester Lastman was reeds
aan het sukkelen, terwill diens geestverwant Jan Pynas
juist gestorven was. Niet zonder beteekenis was
Claes Cornelisz. Moeyaert, die ook Italie had bezocht,
portret, historie en genre schilderde, en later aan den
invloed van zijn jongeren kunstbroeder niet ontkomen
zou. De begaafdsten der schilders, die in de zeventiende-eeuw den roem der A msterdamsche school
zouden uitmaken, waren overigens voor het meerendeel
nog niet aan den gang. Toch woonden er een aantal
wier rang niet te miskennen valt.
De puntige Avercamp en zijn geestverwant Cabel
schilderden er hun klare winterstukjes. Gillis d'Hondecoeter werkte er nog aan zijn zuivere en uitvoerige
landschappen. Het is aan te nemen dat de door
REMBRANDT vereerde Hercules Seghers er nog zijn
trotsche koncepties etste en schilderde. De buiten41

gewone Pieter Stalpert leefde nog, en Aert van der
Neer was er misschien reeds woonachtig.
Aan zeeschilders kon Amsterdam — Simon de
Vlieger zou er pas later aanlanden — op Abraham
de Verwer, Claes Claesz. Wou, en op Porcellis'
zwager Hendrik van d'Anthonissen wijzen. Wat de
genreschilders betreft : de geniale Adriaen Brouwer
had stellig eenigen tijd binnen de stad vertoefd en
er herinneringen achtergelaten. Pieter Quast werkte
er in zijn lijn. Pieter Codde produceerde er zijn
gezelschapsstukjes, die door zijn leerling Willem
Cornelisz. Duyster nog overtroffen werden. Een
zwager van hem was de eigenaardige en verdienstelijke
Symon Kick. De veelzijdige Pieter Potter, dien wij
reeds onder de Leidsche Vanitas-schilders noem den,
was juist in Amsterdam aangekomen.
Maar vooral voor de portretschilders was Amsterdam het aangewezen terrein. De stad was rijk aan
liefdadigheids-instellingen, welker regenten zich gretig
lieten vereeuwigen. In geen andere stad speelden de
schutters een zOO groote rol, en gaarne werden zij in
gezelschap, voor hun doelenzalen op het doek gebracht.
Maar buitendien, de rijke, wereld-beheerschende
kooplui zelve, die, ofschoon in het dagelijksche
leven van eenvoudigen stijl, op hunne wijze aan het
reprezentatieve hechtten, en aan weekere weelde
geenszins vreemd gebleven waren, zij wilden voor
zichzelf en de hunnen hun beeltenis geschilderd zien.
Van der Helst was op dit tijdstip nog bezig aan
het deugdelijk leeren van zijn handwerk, dat hij zoo
bij uitnemendheid zou beheerschen. Een gevierd
konterfeiter was de kundige Nicolaes Eliasz. Pickenoy,
de schilder van een menigte regenten- en schutterstukken. Thomas de Keyser was van een nog voller,
steviger greep. In zijn tegelijk sobere en malsche
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portretten behoort hij tot de kloekste meesters der
zeventiende eeuw. Op zijn kunst vooral was het dat
REMBRANDT als portretschilder in de eerste jaren zou
doorgaan.
Op gezag van Houbraken neemt men aan, dat
onze meester in Amsterdam aangeland ,.een Pakhuis
huurde op de Bloemgraft". Daar moet hij dan
echter alleen zijn schilderswerkplaats gehad hebben,
want zijn intrek nam hij feitelijk bij den toen omtrent
vijfenveertigjarigen schilder en kunsthandelaar Hendrick
van Uylenburch, met wien hij reeds van uit Leiden
in betrekking had gestaan. Men kent een schuldbekentenis van Uylenburch ten gunste van REMBRANDT
tot een bedrag van 1000 gulden „ter cause van geleende
„penningen bij den voorsz. Hendr. van Ulenburch
„van den voorn. REMBRANDT tot zijn contentement
„ontfangen". Zij is 20 uni 1631 gedateerd en vermeldt
REMBRANDT nog als „woonende tot Leyden". Het
kan niet lang daarna geweest zijn, dat hij inderdaad
naar Amsterdam verhuisde. Op 26 Juli 1632 in elk
geval „logeerde", — en men zal dit wel als in huis
wonen moeten opvatten, — REMBRANDT „ten huyse
van Mr. Heyndrick Ulenburch, schilder, op de
Brestraet aen St. Anthonissluys", niet ver dus van
de plaats waar hij zeven jaar later een eigen huis
zou koopen.
Hoe men zich nu dat inwonen moet denken,
blijft onzeker. Bode neemt aan, dat hij er zijn eigen
ménage had, en dat zijn jongere zuster Lysbeth zijn
huishoudster was. En dit vooral op grond daarvan, dat
in lien eersten Amsterdamschen tijd, in REMBRANDT'S
werk veelvuldig een Jong blond meisje voorkomt, dat
wel eenige gelijkenis met de trekken van den schilder
zelf vertoont. Het vooral bij jongere schilders vaak
toepasselijke chacun fait son portrait, laat hij daarbij
43

niet gelden, en de bizonderheid dat er onder de
geschilderde bustes dezer jonge dochter eenige zijn,
waar weder verwanschap met de trekken van zijn latere
vrouw, zijns huisheers eigen nicht in valt op te
merken, zoodat men bier niet onmogelijk met een
ander juffertje uit de familie Uylenburch te doen heeft,
laat Bode buiten rekening. Doch of nu dit aanvallige
meisje, de eerste jonge vrouw die hij met zijn paarlen,
juweelen, borduurselen, kanten en gouden ketenen
tooide, zijn zuster was of niet, dat hij naar dit
geliefkoosde model bizondere Bingen geschilderd heeft
staat vast. Haar rijpe blankheid bood hem een oogenweelde, waarin hij zich met edelen schroom vermeide.
Mooi schilderde hij haar fluweelen oogen, haar fijn
gekruifde mond, maar vooral het zachtelijk uit het
voorhoofd groeien van het blonde haar.
Een goed staal van zijn bij deze bustes vanzelf
eenigszins achterstaande bestelde portretten uit dezen
tijd van overgang, is het portret van den cierlijk
uitgedosten Nicolaes Ruts, bij Jos. Ruston te Lincoln.
Het is een frappante beeltenis, die, zonder bij langer
doorkijken veel diepers te openbaren, een bijna
overmoedige bekwaamheid van zorgvuldige uitvoering
vertoont.
Aantrekkelijker intusschen is het portret van Maerten
Looten bij Colonel Holford, uit het volgende jaar.
Er komen nieuwe gevoeligheden in zijn schilderen,
maar hij blijft er ingetogen onder. Ware REMBRANDT
op zesentwintigjarigen leeftijd gestorven, wij zouden
van den grooten wonderdoener ongeveer niets bezitten.
Doch zich bazeerend op portretten als dit, zou men aan
hem als aan een der wezenlijk gedistingeerdste der
Hollandsche portrettisten mogen denken. In denzelfden
geest en bizonder perfekt is de negen-en-dertig-jarige
vrouw in de kollectie Hage te Nivaa in Denemarken
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uit datzelfde jaar 1632, die als door een inniger en
dieper beschaafden de Keyser geschilderd schijnt. En
een zeer karakteristiek staal van deze soort is ook de
vloeiend en vleiend gebootste schrijfmeester Coppenol
to Cassel. Zelden werd in een zoo smeltende voordracht zulk een levenspit uitgedrukt.
Al deze kwaliteiten van schuivend omschrijven en
fluweelen kernachtigheid, van kiesche karakteristiek en
schier elegante toonbegeleiding, van smaakvol opofferen
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en lichtend doen spreken, vatte hij in datzelfde jaar
samen in een gedramatizeerd gezelschapsportret van
acht om een lijk gegroepeerde dokters, — in de
Anatomische Les van Prof. Tulp uit het Mauritshuis,
waarin hij, zich grondend op verdiepter studie, breeder
gevoelsgolving en zeldzamer begrip, een bestaande
traditie, die veel opmerkelijks en weinig moois had
voortgebracht, plotseling tot iets buitengewoons ophief,
om van een verwarrende opgaaf een indrukwekkend,
en trots al zijn gebreken, harmoniesch tafereel te
maken. Indien het eenvoudige tooneel van een
gezelschap anatomen, die zich met de sektie van een
lijk bezighouden, hier tot een plechtige en boeiende
gebeurtenis werd omgedicht, zoo kan men daar slechts
een grondtrek in onderkennen van REMBRANDT ' S kunst
zelve, die in wezen wel nooit anders deed, dan het
dagelijksche, voor anderen onbeteekenende, in een
steer van geheimenis te dompelen en het zoo te
verheerlijken tot verschijnselen van hooger orde.
Omtrent 1632 en '33 hield REMBRANDT zich in ets en
schilderij ook meer met mythologische onderwerpen
bezig. Diana in het bad heet een geschilderde en
eveneens geetste naaktfiguur, die reeds uit 1631 is, en in
werkelijkheid niet veel anders vertoont dan een uiterst
sterk op het levend modele ingaande studie van eene
in ongedwongen houding pozeerende vrouw. Misschien
waren de tafereelen uit Ovidius, die hij voor een
Amsterdamsch magistraat op den wand heet te hebben
geschilderd, ook uit dezen tijd. Danae en Jupiter heet
een ets uit hetzelfde jaar 1631, Minerva, De Roof
van Proserpina en De Roof van Europa zijn de
voorstellingen welke hij nu verder schildert. Opmerkelijk is het welk een niet antieke felheid van gemoedsbeweging hij aan ingewikkelde kompozities als deze
beide laatsten bijzet. En opmerkelijk niet minder hoe
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diezelfde stukken toch ook kunstig doorgevoerd, en
in onderdeelen gecizeleerd zijn, alsof de schilder zich
bovenal in het verfijnd kostbare vermeide. In de
achtergronden begint dan reeds zijn eigenaardige
opvatting van het dramatische landschap door te breken.
Maar portret-opdrachten nemen hem toch vooral
in beslag. Uit het jaar van de Anatomie alleen al bleven
ons nog een twintigtal bestelde portretten bewaard,
en hoeveel gingen er misschien nog verloren ! Het
zijn mannen en vrouwen, soms beiden saam op een
doek, een enkele maal ook de man te voetenuit met
zijn zoontje, de vrouw evenzoo met haar dochtertje,
in twee tegenhangers geschilderd. Bijna alien worden
in eenigszins reprezentatieve houding voorgesteld,
den toeschouwer aankijkend met doordringenden blik.
Somtijds zijn de gebaren zoo levendig betoogend,
dat men van lets te onrustigs zou spreken, als niet
het totaal-evenwicht toch zoo uitnemend bewaard was.
Van sterke, zoogenaamd Rembrandtieke effekten is
thans weinig sprake. De schildering is gelijkmatig.
De figuren ademen in een helderen dag. Zij staan
er duidelijk op, zou men zeggen. Aan kanten kragen
en lubben, aan mantels, wambuizen, japonnen en
witte mutsen wedervaart alle recht. Er zijn er onder
deze beeltenissen, die voor de bevalligheid van Van
Dijck nauw hoeven te wijken. Wat Nicolaes Eliasz.,
de Keyser, Sandvoort, Moreelse gedaan hadden,
werd met stelligheid voortgezet, -- maar REMBRANDT
overwon zijn Hollandsche voorgangers al te saam
met hun eigen wapenen. Hun kundige portret-kunst
werd door hem tot lets magistralers en doordringenders
opgevoerd.
Wij willen slechts enkele voorbeelden nader
aanduiden. Het portret van den dichter-smid Jan
Hartnensz. Krul te Cassel, streeft naar meer indivi47

dualizeering, maar biedt iets minder gaafs dan de
Anatomie-koppen. Margaretha van Bilderbeecq te
Frankfurt is een voorbeeld van oneindig losser,
gemakkelijker, koelanter schildering. Maar men proeft
in dit gezonde konterfeitsel meer een bloedrijk en
geequilibreerd schilder dan den unieken menschenspeurder. Een portret van een Jongen man in de
National Gallery te Dublin, met vragende lodderoogen
in het indolente gezicht, is van een stellig pikanter
psychologie, en dat bij een vooral niet minder
appetissante schildering. Het Portret van een jong
man van zijn stoel opstaand, van Graaf Pourtalês
te Parijs, herinnert weer speciaal aan een verfijnden
de Keyser. Er ligt iets geaffekteerds in lien dandyachtigen kop en de beweging is haast te momentaan,
maar de voordracht is wel opvallend perfekt en
aangenaam. Het waarschijnlijke pendant bij Lord
Leconsfield peilt dieper en is bewonderenswaardig
van distinktie. Prachtig koel kijkt de jonge vrouw ons
uit die en-face-oogen aan. Het geheel is van een
uitdagend troonende deftigheid. De Vrouw van
Maerten Daey bij Gustave de Rothschild te Parijs,
gaat in deze lijn nog haast verder. De ten voeten uit
geschilderde mooie vrouw is van een gerezerveerde
gratie, welke bij misschien meer diepte, die van
Van Dijck evenaart. Een grooten roep geniet het
portret van den Scheepsbouwmeester en zijn vrouw,
in Buckingham-Palace, en zeker is de opzet niet
konventioneel. Maar ook bier is de beweging bijna
te plotseling. Er blijft iets genre-achtigs aan dit
kloeke schilderij, waarin de kop van den man weinig
genietbaar en op de grens van het mombakkesachtige,
die van de bolle, gedienstige vrouw daarentegen
zeldzaam van goedmoedige expressie is. De drie-entachtig-jarige Oude Vrouw in de National Gallery,
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met het zachtgebulte, veelervarene, lijdzame gezicht,
kan ten slotte wel als een van de mooiste en
sprekendste portretten uit deze periode gelden. De ets
van den Arminiaanschen dominee Jan Uytenbogaert,
die zoo vol is van lichtende waardigheid, het kalme
etsportret van den Joodschen dokter Menasse ben
Israel, en het sublieme prentje van den Nadenkenden
jongeman zullen wel minder als opdrachtwerk
beschouwd moeten worden.
Van een zich voegen naar eenig mode-voorschrift
schijnt in dit alles veel minder sprake te zijn,
dan van een opzoeken der eigenaardige moeielijkheden, van een strenge oefening en zelftucht, van
een geduldig doorgronden der eischen van het vak.
Zijn eigen smeltenden, aan manier grenzenden want
wilde hij ongetwijfeld overwinnen. Hij treedt zijn
model met respekt tegemoet, hij blaast zich niet op om
de natuur te overtroeven, maar in trouwhartige overgave
ziet men hem alle parade schuwen. Aileen op de
bazis van zulk deemoedig aanschouwen kan een dieper
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psychologische vertolking zich ontwikkelen. Men
moge van meening zijn, dat REMBRANDT in deze breede
reeks van zeer pozitieve portretten toch weinig
gegeven heeft van dat magische, dat sommige werken
uit zijn Leidschen tijd reeds duidelijk aankondigden,
zeker is, dat zijn latere wonderbare ontploofing
nauwelijks denkbaar ware, zonder dit worstelen met
zoovele hem gestelde opgaven, zonder deze periode
van gestadige, zakelijke, stalende studie.
Naast al deze bestelde portretten ontstonden
intusschen behalve de mythologische stukken die wij
reeds noemden, ook een aantal schilderijen van
gewijde onderwerpen in kleiner formaat. Met den
Barmhartigen Samaritaan in het Wallace Museum
te Londen, die in spiegelbeeld, lichtelijk veranderd
en verlevendigd, niet onmogelijk met medewerking van
leerlingen en stellig minder harmoniesch, ook geetst
werd, — met dit boeiende schilderijtje, dat al zoo
zeer boven het uiterlijk vertoonende staat, worden
zijn vele heerlijke vertolkingen van deze gelijkenis
op gelukkige wijze ingeleid. Het reeds door Houbraken
om zijn uitvoerigheid geprezene zoogenaamde Petrusscheepje bij Lord Clinton Hope, is wellicht niet
het mooiste van deze soort subtiele schilderijtjes.
De beide Filozofen uit het Louvre, zijn van veel
intiemer gehalte en schijnen een meer verdiepte en
verteederde voortzetting van Apostel-voorstellingen
uit zijn allereersten tijd. Vreemd dat deze zuivere
schilderijtjes ongeveer terzelfder tijd ontstonden met
een wel in vele opzichten uitdrukkingsvolle, maar
toch wat erg theatrale ets, als de populair geworden
Opwekking van Lazarus. De nog moede, uit den
doodslaap ontwakende Lazarus zelf is wel het beste
uit dit tafereel, maar de mimiek der omgeving is wat
al te barok-gymnastiesch, en in de indrukwekkende
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Christusfiguur ligt meer van een rhetorischen toovenaar,
die een verbluffende voorstelling geeft, dan van dien
Heiland, dien REMBRANDT zelf later zoo vaak louter
ontroerend in beeld zou weten te brengen. En toch,
al mag men in deze ets een bepaalde kollaboratie
van leerlingen aannemen, de kompozitie, moet wel
stellig aan den meester en aan niemand antlers
toegeschreven blijven. Ook op de etsjes van Christus
met de Samaritaansche, Christus in Emmaus en den
Cynspenning doet het al te levendige in Jezus'
houdingen schade aan de intimiteit.
De twee vroegste der serie passiestukken uit
Munchen, welke REMBRANDT door bemiddeling van den
hem zoozeer bewonderenden Constantijn Huygens voor
Prins Frederik Hendrik maakte : de Kruisoprichting
en de Kruisafneming, dateeren waarschijnlijk van kort
daarna. De invloed van Rubens laat zich in deze
eveneens te pompeuze en zelfs ietwat zwaaierige
kompozities op niet gelukkige wijze Belden, terwijl,
in zooverre men bij den slechten toestand waarin
deze stukken verkeeren, daarover oordeelen kan, de
uitvoering gefatigeerd schijnt. Oneindig hooger dan
dit alles staat de waarschijnlijk geheel voor zichzelf
en in een kostelijke gevoelsuitstorting geschilderde
Graflegging van Christus in het Univerziteitsmuzeum
te Glasgow, een prachtig levende grisaille, waarin
vooral het lijdzaam liggen van het doode lichaam in
het gesjorde laken onvergetelijk schoon is.
In dezen bij uitstek vruchtbaren tijd, waarin de
kunsthandel ongetwijfeld gretig naar werk van zijn
handen reikhalsde, schilderde REMBRANDT een menigte
studiekoppen, onder welke mooie staaltjes van gevoelige,
likiede penseelvoering. Niet zoo genietbaar zijn onder
deze studies eenige Oostersche types, die men volgens
Bode voor Zuid-Slaven of Armeniers zal moeten
51

houden, en die met tulband op het hoofd en brokaatmantel om de schouders, een tamelijk pompeusuitdagenden indruk maken. De Miinchener Pinakotheek
biedt een voorbeeld daarvan, waarin de barokke
neigingen, die een tijdlang in REMBRANDT ' S werk
zullen bovenkomen, onplezierig getypeerd zijn.
Zooals wij gezien hebben, nam REMBRANDT bij
zijn verhuizing naar Amsterdam zijn intrek bij den
kunsthandelaar Hendrick van Uylenburch. Te diens
huize waarschijnlijk leerde hij, weinig later, een
nichtje van Hendrick kennen, de in 1612 te Leeuwarden
geboren Saskia van Uylenburch, die hare ouders al
vroeg verloren had. Haar vader, Rombertus van
Uylenburch, Hendrick's oom, was burgemeester van
Leeuwarden geweest, en had in de politiek van zijn
gewest een achtbare rol gespeeld. Hij zat in 1584
juist als afgezant van Leeuwarden met Prins Willem I
aan tafel, toen deze daarvan weggeroepen en vermoord
werd. Toen hij in 1624, vijf jaar na den flood van
zijn vrouw Sjukje Osinga stierf, liet hij negen kinderen
na. Twee zoons waren advokaat, een derde officier;
van zijn dochters huwde Antje met Johannes
Maccovius, professor in de theologie te Franeker,
Hiskje met Gerrit van Loo, secretaris der gemeente
Het Bildt, Titia met den commissaris Francois Coopal
te Vlissingen, Jeltje met Doede van Ockama (van
wien zij echter ten tijde dat REMBRANDT kennis aan
Saskia kreeg reeds weduwe was), Hendrikje met den
historie- en portretschilder Wijbrand de Geest : een
bekwaam en gevierd kunstenaar, die te Rome, waar
hij een tijdlang vertoefd had, den bijnaam van den
Frieschen A delaar had verworven, en die vooral door
portretten van de Friesche Nassaus bekend gebleven is.
Mogen wij het onderschrift bij een pracht-teekeningetje, dat in het Berlijnsche Prentenkabinet berust,
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vertrouwen, dan had REMBRANDT ' S verloving met het
jongste kind uit dit huwelijk, de aanvallige Saskia,
in Juni 1633 plaats.
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„dit is naer myn huysvrou geconterfeyt do sy 21 jaer
„oud was den derden dach als wy getroudt waeren —
„den 8 Junyus 1633”,
zoo luidt de notitie. De uitdrukkingen huysvrou en
getroudt zullen als verloofde en verloofd moeten
worden begrepen, zooals dat in de zeventiende eeuw
niet ongebruikelijk was, en de aangegeven leeftijd
van 21 jaar moet als een kleine vergissing beschouwd
worden, daar Saskia den lOden Juni 1634 ook
out 21 wordt genoemd, en zij 2 Augustus 1612
gedoopt was.
Blijkbaar bleef Saskia niet gedurende den ganschen
tijd harer verloving, die ongeveer een jaar duurde,
te Amsterdam. Tegen het einde van 1633 ten minste
vertoefde zij te Franeker bij hare zuster Antje, die
in November van dat jaar kwam te sterven. De
aanteekening van het huwelijk „bij de heeren Cornmissarissen van d'echtzaken" geschiedde te Amsterdam.
In het Extraordinaris Trouw-register aldaar heeft
men het volgende gevon den :
„Den 10den Junij 1634 compareerde voor Corn„missarissen Outgert Pietersz Spiegel ende Luycas
jacobsz. Rotgans, Rembrant Harmansz. van Rijn,
„van Leyden, out 26 jaeren woonende op de Brestraet,
„wiens moeder sal consenteeren in desen huwelyck,
„ende Saskia v. Uylenburgh van Lewerden, out 21,
„woonende opt Bil tot St. Annenkerck, voor welcke
„persoon heeft gecompareert Jan Cornelis, predicant,
„als neve van de voorsz. Saskia, aennemende voor
„'t derde gebodt inne te brengen wettelijcke inteecke„ninge van de voorn. Saskia”.
Den 14den Juni gaf Rembrandt's moeder, bij
notarieele akte, te Leiden haar „vrywillich consent"
en bij het bovenstaande vindt men dan ook, blijkbaar
iets later, in margine aangeteekend :
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„Des moeders consent is goet merle gebracht,
„blijckende by Acte Notarieel”.
Saskia had zich bij den ondertrouw laten vertegenwoordigen door den predikant Jan Cornelis Sylvius,
die met hare nicht Aaltje van Uylenburch gehuwd
was, en wiens portret REMBRANDT in hetzelfde jaar
etste. Zij zelve was in Friesland gebleven, waar het
huwelijk kort daarna werd voltrokken. In het kerkboek
der Gereformeerde gemeente van Sint Anna Parochie
vindt men deze aanteekening :
„Anno 1634 den 22 Junij sijn in 't houwelijck
„bevestigd Rembrant Hermens van Rhyn, tot Amster„dam woonachtigh ende Saskia van Ulenborgh, nu
„tot Franeker woonachtigh.”
Het jonge paar nam te Amsterdam nog weder
zijn intrek bij neef Hendrik van Uylenburch. In Juli
vinden wij REMBRANDT, om welke reden blijkt niet,
misschien zeer voorbijgaand, te Rotterdam, waar hij
een akte passeert, bij welke aan zijn zwager Gerrit
van Loo volmacht wordt gegeven om zekere geldelijke
belangen van Saskia voor haar te behartigen. Haar
vermogen schijnt niet onaanzienlijk geweest te zijn.
Had deze finantieel gunstige pozitie invloed op
REMBRANDT ' S kunst? Bode is van meening dat hij
sedert zijn huwelijk minder portret-opdrachten aannam,
en zich meer naar eigen lust aan ander werk wijdde.
In elk geval schilderde hij nu talrijke, meer of minder
aan verdichtselen grenzende portretten van Saskia
zelve. Reeds uit 1632, dus van voor hunne verloving,
dateert een profielportret dat gelijkenis met Saskia
vertoont (bij Mad. Andre-Jacquemart te Parijs). Het
is mooi, ingetogen van uitdrukking, koel, voornaam
van gamma, en draagt iets van de statige rust der
allermooiste Bingen. In het bekende, zoo delikaat
doorschilderde profielportret van Saskia te Cassel,
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waarschijnlijk uit het volgende jaar, en waar zij met
den gevederden roodfluweelen hoed op, en een
rosmarijntakje als bruidssymbool in de hand, wordt
afgebeeld, heeft REMBRANDT met vindingrijke kunstkeurigheid, de (blijkens de Berlijnsche teekening) van
nature ietwat gedrongene figuur slanker gemaakt, en
aan de lieve verschijning, ook door den ongemeenen
mantelval en de afhangende wijde zijden mouwen
iets hinde-achtigs verleend. Terwijl het haar hooger
opgenomen werd, de hoed van achter guitig opwipt,
en de witte veer een verluchtiging markeert, zijn
de schouders meer naar ons toegewend, waardoor het
vooruitstekende profiel-kopje zich pikanter, de pals
zich ranker vertoont. Ook is de gelaatsuitdrukking
pittiger, peinzender, warmer, wonderlijker. Als wij
denken aan REMBRANDT ' S lief hebben, aan zijn courtoisie,
aan zijn Broom van overmoed, aan zijn to kortstondig
geluk, dan is het dit schilderij dat ons voor den geest
verschijnt. Heel de poezie, die de naam Saskia in
de verbeelding oproept, wordt gedragen door dit
bekoorlijke beeld. Er gaat een toovermacht van uit,
ook op de menigte, welke met die van Botticelli's
schoonen, del Sarto's jonge moeders en de Madonna
Sistina schier op een lijn komt.
Wij vinden Saskia nu in het jaar voor en de eerste
jaren na haar huwelijk, herhaaldelijk in wisselende
hooding, wisselende haardracht, wisselende kleedij en
wisselende uitdrukking door REMBRANDT geportretteerd.
„ . . . . chaque fois
„ni tout a fait la même, ni tout a fait une autre . . ."
Te Dresden lacht zij ons in een min of meer
genre-achtig schilderij van uit de schaduw van haar
schuins staanden hoed, familjaar toe. Zachter glimlachend vinden wij haar bij Lord Elgin op Broom
Hall, in een eveneens 1633 gedateerd schilderij. Op
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een etsje uit hun trouwjaar zien wij haar in de rijke
dracht eener jonge patricische vrouw. Liever ziet
zij er twee jaar later uit op het bekende prentje, waar
zij met haar man aan tafel zit. Haar profil bij Mrs.
Samuel Joseph to Londen (1635) geeft een minder
opgewekte uitdrukking, maar men zal dit stuk wel
vooral als een mooie kostuum- en cieradien-studie
moeten beschouwen. Ongeveer hetzelfde kostuum is
op een ander stuk tot nog zwieriger pracht ontplooid.
Misschien toch het meest een bepaald portret van
Saskia's aanvallig gelaat vinden wij op het groote
schilderij in Dresden, waar het kleine vrouwtje bij
haar lachenden man op schoot zit, en het kopje
naar ons omkeert met een uitdrukking, alsof zij den
toeschouwer wilde vragen wat deze van zooveel
uitbundigheid wel mag denken.
Terwijl dit Dresdener stuk den schilder zelf met
zijn lachend gezicht al bizonder genre-achtig opgevat
vertoont, vinden wij uit dezelfde periode een groot
aantal naar zijn eigen gelaat geschilderde koppen, die,
althans wat voorstellingswijze betreft, meer in het
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kader van een portret blijven. Toch zijn ook de meesten
hiervan meer als studies naar, of als parafrazen op
zijn eigen wezenstrekken te beschouwen.
Het ovale borstbeeld in het Louvre uit 1633 lijkt
meer op een eigenlijke beeltenis; dat andere vriendelijker ovaal-portret terzelfder plaatse en uit denzelfden
tijd, waar hij met een baret op is voorgesteld, valt iets
meer in het genre-achtige, — terwip een derde ovaalportret in nog eens dezelfde kollektie, maar van een
paar jaar later, daarentegen een indruk van wel
op cierlijkheid gespitste, maar toch min geforceerde
natuurgetrouwheid geeft. In een niet minder aantrekkelijk zelfportret bij Captain Heywood-Lonsdale te
London, valt het bizonder op , hoe de penetrante
kunstenaar er zich somtijds bepaald op toelegde om
vlot te schilderen.
Weder meer opgetooid zijn de pikante Rembrandt
als officier uit het Mauritshuis, de diergelijk gekostumeerde, maar meer in gedempten toon gehouden buste
in het Wallace Museum te Londen, de spiedend
voorovergebukte Rembrandt met den helm te Cassel,
en de nauwelijks minder militair toegetakelde kop te
Berlijn, terwijl ook het zwierige zelf-portret uit 1634

in hetzelfde museum wel eenigszins als een travesti
zal moeten worden begrepen. Te samen bewijst
zulk werk vooral hoe REMBRANDT in dien eersten
Amsterdamschen tijd algemeen gevierd was, en hoeveel
vraag er was naar dit soort van min of meer geromantizeerde portretten van den reeds wijdberoemden man.
Verbazingwekkend blijft het, hoe REMBRANDT in deze
periode, waarin het veeleischende portretschilderen
hem toch zoozeer in beslag moest nemen, tevens
gelegenheid vond zoo enorm veel verscheidenheid
van ander werk of te leveren. Dikwijls zeker, evenals
hij het te Leiden al gedaan had, koos hij zich personen
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uit zijn familiekring tot model. Een aardig kereltje
met een bol gezicht en groote oogen van een jaar
of acht, wordt in 1633 —'34 verscheidene keeren, in
fantastische kleedij getooid, door hem geschilderd.
Een als officier uitgedoste jonge man en zijn mooie
jonge vrouw, twee portretten uit de LichtensteinGallerie te Weenen, zullen ook wel tot zijn naderen
kring hebben behoord. Voor zijn bij tijdgenooten
meer gezochte, dan door ons gegouteerde, toch ietwat
plomp-arkadische , Flora's pozeerde allicht Saskia.
Niets van het gekapte dezer stukken heeft de Badende
Susanna uit het Mauritshuis, in welker gezichtstrekken
men eveneens Saskia meent te herkennen. Het naakt is
hier in beweging en modele van een warm gekoesterde
levensvolheid, zoo als men die eigenlijk uit het werk
van geen ander schilder kent. In nog hooger mate
moet dit het geval zijn met de groote zoogenaamde
Dana van 1636 te Petersburg, waar men ook weder
Saskia als model in zoekt, een werk dat om strijd als
een der heerlijkste naaktschilderingen geprezen wordt,
welke de wereld kent.
Wanneer zijn eigenlijke portretten hierbij worden
uitgezonderd, zou men kunnen zeggen dat REMBRANDT'S
kunst van deze dagen misschien gelukkiger was in het
uitkleeden dan in het aankleeden. Ging hij aan het
kostumeeren, dan hield zijn neiging tot het getoermenteerd-pompeuze hem al te zeer gevangen. Dat hij
zijn vrouwen arkadiesch of oostersch verkleedt, zagen
wij reeds. Schildert hij manspersonen, zij worden,
wanneer zij niet weder als ietwat tooneelmatige krijgslieden voor den dag komen, liefst als rabbijnen,
hoogepriesters of profeten fantastiesch aangekleed, met
muts of tulband op het hoofd, wijde afhangende
mantels om, en gouden cieradien op de borst. De
beroemde Rabbijn met Witten tulband (1635) bij den
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Hertog van Devonshire, die van een zoo rijpe en
krachtige uitvoerigheid is, kan als een der kompleetste
stalen dezer toch altijd wat uitdagend-gemaniereerde
schilderijen gelden.
Maar ook als hij ingewikkelder scenerieen van
ongekleede figuren samenstelt, wordt de buitengewone
bekwaamheid van fel dramatizeeren nog niet tot meerder
harmonie verdiept.
Een kurieuze kompozitie met kleine naaktflguren
in eigenaardige akties: de Vinding van Mozes, en een
zeer opmerkelijk grooter schilderij van Diana en
Actaeon, met wel een twintigtal druk gebarende naakte
vrouwtjes (1635) sluiten zich in grondkarakter vrijwel
bij de mythologische stukken van een paar jaar vroeger
aan. De krasse realiteit, die men vooral in sommige
gedeelten van dit laatste schilderij kan aanwijzen,
wordt nog overtroffen door die in de gelijktijdige,
levensgroot geschilderde Roof van Ganymedes te
Dresden. De verrassende vinding, het drastische
karakterizeeren en het uitdrukken van de beweging,
om zoo te zeggen midden in de beweging zelve,
zijn pier van een krasheid, waarbij de durf van
die andere gewelddadige ontvoering , de vroegere
Roof van Proserpina, geheel verbleekt. Het ware
inderdaad moeielijk , in deze lijn van de oudheid
als in moment-opnamen te naturalizeeren, verder te
gaan.
Bij deze en dergelijke werken van den meester
heeft men terecht van een Sturm-und-Drangperiode in
zijn kunst gesproken. Zij kenmerken zich door een
zeker barok krachtsvertoon, dat eerst later voor dieper
harmonieen zou plaats maken.
Zonder twijfel zette hij zich bewust en eenigszins
demonstratief tegen aangenomen kunstregelen schrap.
Hij schroomde niet, vertelt Sandrart: „wider unsere
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„kunst-Reglen, als die Anatomia und Maas der mensch„lichen Gliedmaszen, wider die Perspectiva und den
„Nutzen der antichen Statuen, wider Raphaels Zeichen„kunst und verntinftige Ausbildungen auch wider
„die unserer Profession hOchstnOhtigen Academied
„zu streiten, und denenselben zu widersprechen,
„vorgebend, dasz man sich einig und allein an die
„Natur und keine andere Reglen binders solle.” Als
men hem van de antieken sprak, wees hij, naar de
Piles meedeelt, op zijn oude wapens, oude instrumenten,
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oude hoofddeksels en oude bewerkte stollen, „et it
„disoit que c'etoit la ses Antiques." REMBRANDT zelf
noemt in een brief aan Huygens, wat hem in dit sterke
reageeren tegen het akademische kennelijk bezighield,
het observeeren van de „naetuereelste beweechelick„heyt.” Hij zou op den duur minder bewegelijk en
meer innerlijk bewogen zijn.
Vier omvangrijke oud-testamentische voorstellingen,
tusschen 1634 en 1636 ontstaan, hooren nog in het
bizonder tot die sterk gebarende, van aktie overladen
schilderijen. Het zijn Abrahams Offer te Sint Petersburg, Simson zijn schoonvader bedreigend te Berlijn,
Simson door de Filistijnen beteugeld te Frankfurt, en
de Mene Tekel bij den Earl of Derby. Terwijl reeds
Constantijn Huygens in den berouwhebbenden Judas
geroemd had, hoe REMBRANDT daar binnen klein bestek
een effekt gaf, dat men in de grootste doeken van
anderen te vergeefs zal zoeken, daar zijn het hier
levensgroote en meer dan levensgroote figuren, die
zulke heftige gemoedsbewegingen op niet minder
bizondere wijze uitdrukken. In de ongedwongen pozes,
in het koloriet, in de schildering en over het algemeen
in heel des meesters beheerschen van de stof is de
vooruitgang belangrijk. Doch terwiji men bij het
Leidsche jeugdwerk reeds aan de grenzen van het
theatrale mocht denken, worden die grenzen in deze
nog uitbundiger tragiek herhaaldelijk vrijmoedig
overschreden. Wat in Abrahams Offer te luidruchtig
is, valt dadelijk op wanneer men de kompozitie
vergelijkt met de prachtige ets, die REMBRANDT zelf
later van dit sujet zou maken. De dreigende Simson
te Berlijn, doet denken aan een kermisathleet. In den
Frankforter Simson is, bij ontegenzeggelijk enorme
kwaliteiten, het spektakelstuk overwegend. Bij den
Mene Tekel kan het prachtige stuk vrouwelijf rechts
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niet wegnemen, dat in den grotesken Belsazar rondweg
te veel bombarie vertoond worth.
Het is alsof er in zulke kunst een spekulatieve
overmoed uitslaat, welke doet denken aan lien dwazen
tulpenhandel, waarin men zich binnen en om
Amsterdam, ongeveer terzelfder tijd, te buiten ging.
De fortuinzoekende waagkoorts om hem heen viel
samen met een waagkoorts ook in REMBRANDT ' S kunst.
Carl Neumann heeft over de schilderijen en etsen
van deze soort een aardige opmerking gemaakt. Hij
wijst er op hoe REMBRANDT' S streven om tegen de akademische poze en het konventioneele gebaar in te gaan,
er hem in deze periode toe brengt, de uitdrukking van
het Leven bij uitstek in het plotselinge, het tranzitorische
te zoeken. In de lucht zwevende en vallende figuren
en voorwerpen komen nu inderdaad herhaaldelijk in
zijn werk voor. De Roof van Ganymedes is in volle
plotselinge vlucht voorgesteld. Op het schilderij van
Abrahams Offer, waar de Engel Gods uit de lucht
komt vallen, laat de verschrikte aartsvader het mes,
dat hij reeds tot dooden gereed hield, aan zijn handen
ontglippen. Het zweeft in deze schilderij tusschen
hemel en aarde. In de huiverig gemouvementeerde
ets van de Verkondiging aan de Herders (1634) laten
dezen zich, uit Touter ontsteltenis om het glorieuze
hemelbeeld, den staf uit de handen vallen. Op gelijke
wijze ziet men op de eveneens treffende scene der
Ouders van Tobias met den Engel in het Louvre,
waar de lang niet etherische Hemelgezant stoutweg
de wolken invliegt, aan de hand der verschrikte oude
vrouw den stok ontglijden. Op de treffende Arent
van Den Verloren Zoon is, bij het driftig toesnellen
van den ouden vader, de wandelstaf door den boetvaardigen zwerveling zoo plotseling neergesmeten, dat
hij op afrollen van het stoepje ligt. Het etsje van
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dermate fel, dat de deken van het ledikant sliert. In
de ets van de Uit den tempel gedreven wisselaars
rollen van een omgevallen tafel de geldstukken over
den grond. Op den Mene Tekel stort de wijn uit
een door den haastig opstaanden Belsazar omgestooten
bokaal, terwij1 ook de opzijbuigende vrouwefiguur den
inhoud van haar beker door haar snelle wending
leeggiet. Alles voorbeelden van die anti-monumentale
momenten-jacht, die door een ontegenzeggelijk scherpe
observatie en krasse vinding gediend werd, doch
waarmee REMBRANDT nog al te zeer verre bleef van
zijn eigenlijken kunstaard.
En echter, evenals de jonge meester, door zich in
zijn veelverscheiden opdrachtportretten tot een konkrete
uitbeelding te dwingen, als psychologiesch schilder
ongemeen aan kracht gewonnen heeft, zoo is ook dit
vechten in de lijn van een bijna geweiddadige expressie,
alles later profijt voor zijn groote kunst geworden.
Wanneer op zichzelf genomen, deze te uiterlijk bewogen
werken den Rembrandt-minnaar slechts betrekkelijk
aanstaan, zoo blijft het toch onweerlegbaar, dat zulk
een ontzachelijk studieus doorvorschen van de menschelijke figuur in haar ongekendste bewegingen, bij
beproefder zelfbeheersching ten slotte tot zijn voordeel
moest komen. Hoe veel dieper ontstellend Rembrandt
er later ook in zou slagen de geheimste roerselen
van het menschelijk gemoed tot uitdrukking te brengen,
verbazen kan het ons niet, wanneer de diepgewortelde
kracht van die rijpste kunst niet verworven werd
langs rustig-gewone wegen.
Hoe men over al dit werk moge denken, van
een buitengewoon zelfstandig kunnen getuigt het
ongetwijfeld, en het nieuwe, het gedurfde, het bijna
verbluffende er van, was buiten kijf geschikt om de
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aandacht te trekken, ja zelfs om de gemoederen mee
te slepen. Zijn kunst werd dan ook, naar Houbraken
verzekert, „zoodanig geacht en gezogt, dat men hem
„(als het spreekwoord zeit) moest bidden en Belt
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„toegeven”. Niet alleen echter vond Rembrandt's
kunst overvloedig belangstelling en aftrek, ook zijn
persoon en zijn leering trokken de aandacht in
buitengewone mate tot zich. De fiere zelfbewustheid,
die Huygens reeds in den jongen man had aangeduid,
werkte er zeker nog toe merle, den thans wijdvermaarden kunstenaar het middelpunt van een kring
volgers te doen worden.
Reeds spoedig nadat de jonge meester zich
metterwoon te Amsterdam had gevestigd, waren van
allerwegen de leerlingen tot hem gekomen. Tot de
vroegsten behoorde wel de Harlinger Jacob Adriaensz.
Backer, die maar twee of Brie jaar minder telde dan
Rembrandt zelf. Lang kan deze echter niet bij hem
geweest zijn. Anders was het met den Dordtenaar
Ferdinand Bol, die waarschijnlijk als zestien-jarige
knaap, omtrent 1632, bij hem op het atelier kwam om
er verscheidene jaren te blijven. De Clevenaar
Govert Flinck, die aanvankelijk bij Lambert Jacobs
te Leeuwarden, Backers eersten meester, had geleerd,
en vandaar naar Amsterdam bij Rembrandt kwam,
was een jaar ouder dan Bol, en werkte in 1636 reeds
op zichzelf. Umtrent dienzelfden tijd of iets later
was de Amsterdamsche goudsmidszoon Gerbrand van
den Eeckhout bij Rembrandt op het atelier. Van
hem weet men, dat hij niet alleen Langer dan de
zooeven genoemden het voorbeeld van zijn meester
getrouw bleef, maar ook dat hij persoonlijk vriendschappelijken omgang met hem gehouden heeft. Verder
waren er toen nog de Amsterdammers Jan Victors,
Leendert van Beyeren en Philips Koninck.
Door Houbraken zijn wij een weinig ingelicht hoe
het met die leerlingen toeging. Van Rembrandt's
verhuizing naar Amsterdam gewagende zegt hij :
„Daar zynde vloeide hem het werk van alle kanten
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„toe; gelijk ook menigte van Leerlingen, tot welken
„einde by een Pakhuis huurde op de Bloemgraft, daar
„zijne leerlingen elk voor zig een vertrek (of van
„papier of zeildoek afschoten) om zonder elkander te
„storen naar 't leven te konnen schilderen”. Op een
teekening van Rembrandt's hand in het Louvre,
meent men de voorstelling die Houbraken hier geeft
metterdaad uitgebeeld te zien.
Een passage bij Sandrart werpt op Rembrandt's
verhouding tot zijne leerlingen een eigenaardig licht.
Wij lezen namelijk bij hem :
„ . . . dannenhero ihme das Gluck grosse baare
„Mittel zugetheilt, und seine Behausung in Amsterdam
„mit fast unzahlbaren ftirnehmen Kindern zur Instruc„tion und Lehre erftillet, deren jeder ihme jahrlich
„in die 100 Gulden bezahlt, ohne den Nutzen welchen
„er aus dieser seiner Lehrlinge Mahlwerken und
„Kupferstucken erhalten, der sich auch in die 2 bis
„2500 Gulden baares Geld belauffen, samt dem, was
„er durch seine eigne Hand-arbeit erworben.” Door een
notitie van REMBRANDT' S eigen hand, op een teekening
in het Berlijnsche Prentenkabinet tot ons gekomen,
vindt men dien handel in werk zijner leerlingen nailer
bevestigd. Deze notitie. waarvan een gedeelte werd
afgesneden, luidt :
Syn vaendraeger synde
en floora verhandelt
fardynandus van syn werck verhandelt
aen ander werck van syn voorneemen
den Abraeham een floorae
Leenderts floorae is verhandelt tegen

15.-.4. 6.-

5.-.-

Zooals Dr. de Groot heeft opgemerkt, geven deze
cijfers, die wel guldens zullen beduiden, geen hoog
denkbeeld van het door Sandrart zoo groot genoemde
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inkomen, dat REMBRANDT uit het werk zijner scholieren
(het moeten kopieen naar zijn eigen werk geweest
zijn) kon trekkers. Misschien ging het antlers met
schilderijen waaraan hij zelf nog wat werkte. In de
Pinakotheek te Munchen vindt men namelijk een
minder mooie herhaling van het groote Abraham's
Offer te Sint Petersburg, waarop dit inschrift :
Rembrandt verandert en overgeschildert 1636. Men
moet hier dus gelooven, dat hij een kopie van een
leerling naar het schilderij van 1635 nog weer eens
onder handen genomen heeft. Inderdaad vertoont
het duplikaat een belangrijke verandering in de vlucht
van den engel. Dit bijschilderen, hetzij van kopieen
naar eigen werk of van produkten door anderen, heeft
REMBRANDT stellig meer gedaan. In zijn inventaris
van het jaar 1656 treft men er niet minder dan acht
voorbeelden van aan :
Een stil leggent leven, van Rembrant geretukeert.
Een Vanitas, van Rembrant geretukeert.
Een
dito vanden selven met een scepter, geretukeert.
Een schilderije van een Samaritaen, door Rembrant
geretukeert. - Een vanitas, van Rembrant geretukeert.
Een vanitas, geretukeert van Rembrant.
Een dootshooft, van Rembrant overschildert.
Een
maneschijntie, van Rembrandt overschildert.
Verder
geldt een Graflegging van Christus te Dresden voor

een school-kopie, door REMBRANDT zelven bijgewerkt.
In REMBRANDT ' S etswerk is iets dergelijks aan te
wijzen. Op de drie zoogenaamde Oostersche koppen
vindt men als signatures : Rembrandt geretuc. 1635
Rembrandt geretuckert
en Rembrandt geretuck.
1635. Zij waren dus oorspronkelijk niet van zijn
hand, hij deed er alleen het laatste werk aan. Daar
deze prentjes nu in spiegelbeeld groote gelijkenis met
drie etsen van Lievens vertoonen, valt aan te nemen
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dat REMBRANDT, waarschijnlijk door discipelen en te
hunner leering, het werk van zijn Leidschen vriend
heeft doen kopieeren, en toen aan die plaatjes zelf
nog een weinigje fleur heeft bijgezet. Bij een vierde
etsje, allicht evenzoo ontstaan, dock waar wat meer
in veranderd werd, zette REMBRANDT eenvoudig zijn
letterteeken op de Arent. In elk geval schijnt hier
een bewijs te liggen, hoe den meester het opwerken
van door anderen geprepareerde prenten doenlijk bleek.
Reeds bij de ets van den Barmhartigen Samaritaan,
waar een geschilderd voorbeeld van bestaat, wezen
wij er op, hoe daarin eenige medewerking niet
onmogelijk is. Misschien werd ook de ets van Jozef
zijn droomen vertellend door een leerling naar het
mooie grauwtje van ± 1633 uit de kollektie Six begonnen,
OM later door REMBRANDT zelf te worden voltooid.
Nog waarschijnlijker lijkt dit voor de groote ets van
de Kruisafneming (1633), die in hoofdzaak naar het
Miinchener schilderij gevolgd werd. Een eerste plaat,
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kennelijk met buitengewone zorg ter bijting voorbereid,
mislukte in het sterkwater-bad. Blijkbaar ontbrak het
den kunstenaar toen aan tijd of lust de groote figurenrijke
voorstelling andermaal in den etsgrond te teekenen.
Althans de tweede bij Uylenburg in druk verschenen
plaat van hetzelfde sujet vertoont naast de eerste
bewerking een plompheid, die zeer sterk aan de hand
van helpers doet denken.
Gelijksoortig uitgevoerd, maar nog rauwer, is de
groote Ecce Homo (1635), waar een mooie vlotte grisaille
in de National Gallery te Londen (1633) kennelijk
het voorbeeld voor was. Althans de eerste staat, waarin
een heel stuk eenvoudig wit gelaten werd, terwijl de
rest reeds uitgevoerd staat, wijst op een volgen van
de prent naar de olieverfschets, waarbij waarschijnlijk
het witte stuk ter nadere voorbeiding aan den meester
werd overgelaten. Een druk van dezen staat in het
British Museum is blijkbaar door REMBRANDT zelf met
breede bisterstrepen gekorrigeerd. Ook op de latere
prent van den zoogenaamden Goudweger (1639) werd
het geheel reeds gereed gemaakt, voor de kop van
Uytenbogaert aan de beurt kwam, die er daarna wel
stellig door REMBRANDT ' S eigen hand werd ingezet.
Wie bij al dit werk de medewerker of medewerkers
geweest mogen zijn, valt moeielijk te bepalen, vooral
ook omdat wij zeker niet alle leerlingen van REMBRANDT
uit lien tijd kennen. Van Vliet en Lievens komen,
zooals Hofstede de Groot bewezen heeft, niet in
aanmerking. Bol, al was hi; in 1633 pas zeventien,
schijnt niet uitgesloten. Maar dat Sandrart redenen
had om van de voordeelen te spreken die REMBRANDT uit
de Kupferstucken zijner leerlingen trok, valt moeielijk
geheel te loochenen. Het is namelijk in dit verband
ook opmerkelijk, dat juist drie prenten van deze soort,
de Barmhartige Samariiaan, de Kruisafneming en de
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Ecce Homo, blijkens de toevoegsels aan de signatuur,
cum pryvl
luidend respektievelijk : cum priu.l
meer
speciaal
voor
den
handel
bestemd
cum privile,
—en
werden.
Reeds stipten wij boven aan, dat de schilderijen
van de Kruisoprichting en de Kruisafneming te
Munchen, de twee eersten vormen van een serie passiestukken, door REMBRANDT voor Frederik Hendrik
geschilderd. Het warmer doorleefde eerste werk wint
het van het tweede, waarin alleen de schildering van
het ingezegen lijk bizonder treft. De Hemelvaart
van Christus van 1636, is een stoutmoedig probeersel,
in opzet een weinig verwant aan die eveneens een
lichtend fenomeen verbeeldende ets der Boodschap
aan de Herders. De Opstanding van 1639 is in de
achttiende eeuw te sterk gerestaureerd om nog eigenlijk
een indruk van REMBRANDT ' S werk te kunnen geven.
Heel rijp en diep daarentegen, in haar prachtige,
nachtelijke statigheid, is de Graflegging uit hetzelfde
jaar. Aangrijpend vooral is hier het stomme geweeklaag
der vrouwen in den duisteren hoek. Welk een verwonderlijke magier toch was deze schilder, die in
linksche gebaren en verzonken trekken de menschelijke
gemoedsbewegingen het welsprekendst heeft vertolkt!
Nog veel tooverachtiger doorstoofd evenwel is het
laatste schilderij uit de serie : de Aanbidding der
Herders van weer zeven jaar later, dat zwaar doorwerkt
schijnt als een telkens uitgeslepen en dan weer fluweeliger
gebraamde etsplaat. Prachtig is hier de heilige schroom
der stil in hun eerbied ingekeerde ommestaanders,
en het schoonst de murwe Maria.
Er zijn een zevental, op deze serie van schilderijen
betrekking hebbende brieven van REMBRANDT aan
Constantijn Huygens bekend gebleven, die, al zijn
het niet veel meer dan zakenbrieven, te meer belang
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hebben, omdat ons zoo weinig van REMBRANDT' S eigen
schrift gewerd.
De eerste deter brieven is van Februari 1636.
Ik hoop, zoo zegt REMBRANDT daar: „dat UE. gaerne
„sijn Excellensy sal aenseggen dat ick seer naerstigh
„doende ben met die drie passystucken voorts met
„bequaemheyt of te maecken die sijn Excellensy my
„selfs heeft geordyneert, een graf legging ende een
„verrysenis en een Hemelvaert Christy, de selvyge
„ackoorderen met opdoening en afdoeninge vant chruys
„Christy." De Hemelvaart is al gereed. Hij geeft
op te wonen „naest den Lyonaeus boereel (in de)
„nieuwe doel straet". Blijkbaar was hij eerst kort bij
Uylenburg vandaan.
De tweede brief is van weinig later. REMBRANDT
bericht zeif te willen komen zien hoe het schilderij
van de Hemelvaart bij de vroeger geleverde passiestukken voegt. „Ende wat aengaet de prijs vant stuck",
gaat hij verder, „soo hebbe ick daer wel 200 pondt
„aen verdient maer ick sal my laeten contenteeren
„met tgeenen syn excellens my toe legt".
Als postscriptum voegt hij er bij : „op de galdeerij
„van S. Exell. salt best te toonenen syn alsoo daer
„een starck licht is".
In den derden brief, van 12 Januari 1639 meldt
REMBRANDT, dat de twee stukken, waar drie jaar te
voren al sprake van was, „weesende het een daer
„dat doode lichaem Christy in de graeve gelecht
„wert ende dat ander daer Christus van den doode
„opstaet dat met groote verschrickinge der wachters . ..
„door stuydiose vlijt nu meede afgedaan" zijn. „Deese
twe sijnt" heet het verder, „daer die meeste ende die
„naetuereelste beweechgelickheyt in geopserveert is
„dat oock de grooste oorsaeck is dat die selvijge soo
„lang onder handen sy geweest". Verder biedt hij
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Huygens uit erkentelijkheid voor zijn bemodingen
een groot schilderstuk ten geschenke aan. R1MBRANDT
is intusschen weer verhuisd. „Mijn heer", zoo zegt
hij op den rand, „ick woon op die binnen emster
„thuys is genaemt die suykerbackerrij."
Reeds enkele dagen later volgt de vierde brief,
waarin hij de afzending der twee schilderijen bericht,
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„die ick meen”, zegt hij, „dat soo daenich sullen
„bevonden werden, dat Sijn Hoocheyt nu selfs mij
„niet met min als dusent guldens voor ieder toe
„leggen sal, doch soo Sijn Hoocheijt dunckt, dat sijt
„niet en meeryteeren sal naer sijn eygen believen
„minder geeven".
De vijfde is van 27 Januari 1639. Huygens heeft
blijkbaar geschreven, dat hij het aangeboden schilderij
niet mag akcepteeren, waarop REMBRANDT hem niettemin het doek toezendt. Verder luidt het : „Mijnheer
„den ontfanger Wttenboogaert is by mij geweest, soo
„als ick besich waer met dees 2 stuckens te packen.
„Hij most die noch eerst eens sien. Die seyden,
„soo het Sijn Hoocheijt beliefde, wil mij hier wt
„sijn kantoor die betaelinge wel doen. So soude ick
„aen U mijn heer versouken, sulx Sijn Hoocheyt mij
„toelecht aan die 2 stuckens, dat tsel gelt hier in den
„eersten ontfangen mocht, daer ick nu sonderlingen
„meede gerijft souden weesen".
Over het aan Huygens zelf ten geschenke gezonden
schilderij, schrijft hij nog: „Myn heer hangt dit stuck
„op een starck licht en dat men daer wijt kan afstaen,
„soo salt best vouchen".
In den zesden brief, van 13 Februari, beantwoordt
REMBRANDT een schrijven van Huygens, waarin hem
kennelijk beduid was, dat de Prins den voor zijn twee
laatste schilderijen bedongen prijs van 1000 gulden
per stuk te hoog vond. REMBRANDT zegt hierop :
„Ende alsoo Sijn Hoocheyt met goede vougen tot
„hooger prijs niet en is te beweegen alhoewel sijt
„kennelick meryteeren met 600 k. guldens ick my
„van ieder te vreden stellen mits dat ick mijn wtgelyde
„van d 2 ebbene lijsten en de kas dat saemen 44
„guldens is mocht by geordyneert werden. Soo soude
„ick aen Myn heer vriendelick versoucken dat nu
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„met den eersten mocht mijn betaelinge alhier tot
„Amsterdam hebben.”
De betaling bleef nog te lang uit naar den zin
van REMBRANDT, die om geld verlegen was. Eenige
dagen later schrijft hij, in den laatsten der zeven, door
Dr. Hofstede de Groot het eerst in goede volgorde
geplaatste brieven : „Mijn Heer met schroomen ist
„dat ick U E. met mijn schrijvens kom besoucken ende
„dat doort seggen van den ontfanger Wttenboogaert,
„die ick tardeeren van mijn betaeling klaechden, .. .
„soo bidde ick U mijn goet aerdygen Heer dat mijn
„ordonansij nu in den eersten mocht klaergemaeckt
„werden, opdat ick mijn wel verdiende 1244 guldens
„nu mocht een mael ontfangen."
Uit het ordonnantie-boek van Frederik Hendrik
is gebleken, dat „Den XVII februarij 1639 is gedepe„scheert ordonnancie op d' attestatie van d' Heer van
„Zuylichem ten behouve vanden schilder REMBRANDT".
Intusschen had REMBRANDT op 5 Januari 1639, dus
nog voor het schrijven der laatste drie brieven aan
Huygens, blijkens bewaard gebleven notarieele akte
gekocht : „een huys en erve aen de Suytzijde van de
„Breestraet, wesende het tweede huys buytenwaarts
„van de St. Toonis-sluys". De kooper zou „de possessie
„aenvaerden op Meye deses jaers XVIC negen en
„dertich . . . . Ende dit voor de somme van dertien
„duysent gulden". Bij de aanvaarding zou REMBRANDT
1200 gulden betalen, en de rest in termijnen binnen
vijf of zes jaren. De aankoop van dit huis, op een
oogenblik dat hij blijkbaar reeds in eenige geldverlegenheid verkeerde, zou voor REMBRANDT een bron
van eindelooze zorgen worden.
Hoe REMBRANDT reeds nu in eenige finantieele
moeielijkheid kwam te verkeeren, is niet vanzelf
duidelijk. Want ook als Sandrart het ons niet verzekerde,
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zouden wij kunnen vermoeden, dat de inkomsten uit
al zijn zeer in trek zijnd werk vrij aanzienlijk waren,
ongerekend dan nog het vermogen van Saskia. Wij
zullen later gelegenheid hebben hierop nog terug te
komen. Alleen valt thans reeds aan te stippen, dat
zijn kooplust in deze dagen buitengewoon was. Reeds
in 1635 kocht hij behalve een houten beeldje allerhand
prenten en teekeningen. In 1637 zien wij hem weder
een aantal prenten, teekeningen en kunstboeken, maar
ook schelpen en pleister-afgietsels aanschaffen, en
later schilderijen, waaronder een Rubens voor f 424.—.
In het volgend jaar alweder vele prenten en teekeningen.
En dan weten wij nog maar enkel van publieke aukties,
waar toevallig dokumenten over gevonden werden.
Men mag hierbij ook wel in rekening houden, hoe
Baldinucci vertelt, dat REMBRANDT, wanneer er een
kunstwerk van belang verkocht werd dadelijk met
een zoo hoog bod inzette, dat niemand meer na hem
bood. Ook gewaagt dezelfde schrijver in zijn schets
van REMBRANDT van diens tot extravagantie gedreven
goedheid, waarbij men onwillekeurig denkt aan iemand,
die links en rechts weggeeft. Stellig ging er in die
dagen een zekere roep van verkwisting over hem uit,
zooals blijkt uit de dokumenten van een kurieus proces.
In de door REMBRANDT ingediende aanklacht tegen
Dr. Albertus van Loo en diens zuster verklaart hij
namelijk 16 Juli 1638, „dat oftschoon hij Impetrant ende
„sijn huysfrouwe voorsz. rijckelyck ende ex superabun„danti zijn begoediget (waervan sij den Almachtigen
„nummermeer genochsaem connen dancken) dies
„onangesien de gedaechden op den 5den July naest„verleden haer niet hebben ontsien op seeckere
„declaratie van schaden ende interessen, in plaetse van
„diminutien, te stellen ende laeten stellen respectivelyck,
„dat d'Impetrants voorsz huysfrouwe met pronken
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„ende praelen haer ouders erffenisse hadde verquist".
REMBRANDT' S eisch om de gedaagden deze injurie
te doen boeten werd door het Hof te Leeuwarden
niet ontvanke!ijk verklaard. En wanneer wij nu niet
lang daarna, terwijl hij nog niet eens aan den eersten
betalingstermijn voor den koop van zijn huis toe was,
REMBRANDT bij Huygens zoo fel op afdoening zien
aandringen, dan krijgt men den indruk dat er toen
reeds van een ordelijk beheer zijner financien weinig
sprake was. Reeds voor 1640 blijkbaar kon hij de
tering niet naar de toch ruime nering zetten. Het
zou daarmee nog veel erger worden. Doch coming
events cast their shadow before.

Laat ons thans echter weer tot REMBRANDT'S
bijbelsche voorstellingen terugkeeren.
Een eigenaardig schilderij uit 1638 is de Christus
als Hovenier in Buckingham Palace, waarin de bravour
van sommige bijbelsche kompozities uit vorige jaren
al meer tot rust gekomen is. Er ligt verwantschap
in met de Manchener Graflegging van het jaar daarop,
77

maar hier heeft toch vooral de landschappelijke
stemming den boventoon. Het magische lichten van
den gulden morgen verhoogt in dit poetische tafereel
den luister van het vizioen.
Een kompozitie van veel belang, maar die door
Vosmaer toch wel wat overschat werd, toen hij Naar
tot de werken van REMBRANDT ' S allerhoogst bereiken
telde, is de gelijktijdige Bruiloft van Simson te
Dresden. Niettegenstaande een studieus indenken in
de handeling en grootsche grepen bij de mise-en-scene,
doet het schilderij als uitdrukking toch niet bizonder aan;
het somber-bacchantische tafereel met de straf-demonische Delila in het midden naast den druk-uitdagenden
Simson, houdt als geheel iets gedwongens. Het ligt
er alles te dik op. Althans wat aktie, wat teekening
betreft. Maar de schilderkunstige voordracht neigt
in dit gekompliceerde schilderij reeds zeer tot dieper
gekleurde harmonien. REMBRANDT ' S liefde voor overdaad en pracht veredelt zich. De ongebonden beweging
zijner figuren vindt samenhang in de kleur-houding van
het gansche schilderij. Het licht, hoe gekoncentreerd
ook op een hoofdmoment, is overal, ook in de zware
schaduwtonen, die zich oplossen in transparante lucht.
In een olijfgroen gedragen totaaltoon schikken zich
de rijke gradaties van dof-blauw en rood-goud feestelijk
saam tot rijk golvende modulation van gesmoorde
schittering. Allengs wordt zoo het hooglied van de
Nachtwacht voorbereid.
REMBRANDT ' S in deze Bruiloft meer onder de
schildermuziek schuilgaande neiging tot het ongelikte,
het rauwe, het hevig-natuurlijke, spreekt nog naakter
uit de gelijktijdige, dikwijls te hard gevallen ets van
Adam en Eva, die, wat men verder ook van de
opvatting moge denken, in het uitbeelden van zekere
animale oerwoud-menschelijkheid van een zeldzame
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kracht is. Maar in REMBRANDT ' S veel omvattenden
geest liggen de grootste tegenstrijdigheden dikwijls vlak
naast elkander, en terwijl hij met zulke zwaar-senzueele
vizioenen omging, gaf hij ook het aanzijn aan die
schoone, melodiesch-pathetische grisaille van de SintJans-Predikatie in het Berlijnsche museum, die vol
van de fijnste overweging is en door een adem van
spiritualisme gedragen schijnt. Althans moet hij deze,
naar Bode aanneemt, omtrent 1638 vergroot en nog
rijker aangeblazen hebben, want de oorspronkelijk op
papier geschilderde hoofdgroep zal wel een paar jaar
vroeger ontstaan zijn, en was misschien bedoeld als
voorbeeld voor een onder zijn toezicht te maken
etsplaat. Dat deze nooit werkelijk gemaakt is, valt
intusschen nauwelijks te betreuren. Het zijn nu
eenmaal niet zijn mooiste prenten, welke op deze
min of meer reproduktieve bazis ontstonden.
Geheel als ets gedacht en uitgevoerd is de groote
prent, het Sterfbed van Maria (1639). 0 fschoon er
juist verschillende krabbelstudies voor bestaan, en de
kompozitie, wat evenwicht en samenspel betreft,
uitnemend overwogen is, zoo is toch de voordracht
van deze omvangrijkste van REMBRANDT ' S prenten wijd
en vrij, en men zou zeggen meer gelimprovizeerd, dan
bij de andere groote etsen. Het gekriskras van de
eerste ontwerp-lijnen is op verscheiden plaatsen
zichtbaar gebleven. Het is de moeite waard, een prent
als deze in grondkarakter te vergelijken met wat een
ander groot kunstenaar van hetzelfde sujet had gemaakt.
Op de bekende houtsnede uit Diirers Marienleben
is het vooral een voorname persoonlijkheid welke
men groot eerbetoon bewijst. REMBRANDT grijpt ons
aan doordat zijn stervende ons ontroert. En toch,
wij zagen het reeds herhaaldelijk, wilde hij waarlijk
het statelijk vertoonende niet veronachtzamen. Hij
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hechtte er meer aan dan iemand antlers. Maar hij
verwerkte het op zijne wijze. Ook in deze ets nog
is aan het reprezentatieve, het statieuze, een groote
rol toebedeeld. Maar dat weidsch vertoon is als de
rijke omlijsting, die een kern omvat van groote
innigheid. En terwijl bij Darer de gansche omgeving
zich bijna uitsluitend bezighoudt met het ritueele om
dat sterven heen, is het hier het zieltogen zelve Bier
oude vrouw, waardoor de aandacht der omstaanders
met liefde vervuld wordt. In de figuur van den
Hoogepriester naast het sterfbed kulmineert dat
samengaan van het ceremonieel-statelijke met het
teeder-pathetische, dat mee het bizonderste is in het
karakter van de gansche, voor REMBRANDT ' S kunstaard
in deze periode zoo prachtig karakteristieke prent.
In hetzelfde jaar zet von Seidlitz, die de betrouwbaarste klassifikatie van REMBRANDT ' S etswerk heeft
gemaakt, een meestal niet hoog genoeg gestelde prent :
de groote Voorstelling in den tempel. De zwaai is
misschien minder grandioos dan bij het Sterfbed van
Maria, de gooi is minder grif, de kleur niet zoo
rijk : de scene spreekt minder luid. Maar in de
ritselende grijsheid der schroomvalliger duiding van
ruimte en figuren ligt meer teerheid van geheimzinnige
wijding, en een dwaasheid schijnt het mij toe, deze
fijn-uitgezegde prent voor onvoltooid to willen houden.
In den eerbiedwaardigen ootmoed van den verheerlijkten Simeon, in het vrome nederknielen van Maria,
en vooral in het verheven schrijden van de heerlijke
figuur der zieneres, is een stille hoogheid van uitdrukking gelegd, die REMBRANDT zelf zeker maar
zelden overtroffen heeft.
Tot nog toe had REMBRANDT het landschap alleen
in achtergronden en als akkompagment, een rol in
sommige zijner etsen en schilderijen toebedeeld. Uit
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het jaar 1638 is zijn vroegst gedateerde eigenlijke
landschapschilderij : een machtig bezield stuk natuurdecor, hevig, bijna schril van dramatiesch effekt, maar
waar als Pointe nog een Bijbelsche stoffeering in gezet
werd. Wij bedoelen het Landschap met den barmhartigen Samaritaan te Krakau. In het gelijktijdige
Landschap met de obelisk te Budapest, is de verbeeldings-ontstuimigheid nog harmonischer beteugeld.
Groot, ruim en warm is de voordracht van dit
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dichterlijke Gezicht. In de beroemde Stad tegen den
berg bij onweer te Brunswijk ligt het wezen van zulke
schilderijen saamgevat. De stemmen van huiverend
geboomte, dreigende bergruggen, stortende stroomen,
spokende vestingmuren, lokkend azuur en klagende
wolken, schijnen in deze stoute natuurherschepping op
te schreien, saam te ruischen, aan te zwellen tot een
prachtig hartstochtelijken orgelklank.
Ook in zijn Bijbelsche kompozities speelt het stemmende landschap nu een voorname rol. De 1640
gedateerde Verstooting van Hagar, bij Ionides te
Brighton, leeft in den glans van nachtelijk donker
buiten. Het in levensgroote figuren voorgestelde Offer
van Manoah (1641) te Dresden wordt in de open
lucht ontstoken. De Verzoening van David en Absalom
(1642) te Petersburg gebeurt bij hellen dag buitenshuis.
In de smeltend geacheveerde Bathseba bij Steengracht,
neemt de landschap-omlijsting een gewichtige plaats in.
Wat de figuren in dergelijke schilderijen betreft,
het gewelddadige, het overdrevene, het al te hevig
bewogene der voorafgaande jaren is geheel overwonnen
en heeft voor een veel vertrouwelijker, men zou zeggen
meer melodische uitdrukking plaats gemaakt.
Sterk komt dit uit op het 1640 gedateerde schilderij,
de Ontmoeting van Maria en Elizabeth bij den Hertog

van Westminster, die bij vallenden avond op het terras
voor een groot gebouw, met een in toon sluimerend
stadsgezicht als achtergrond voorgesteld is. Men staat
hier voor een prachtig stuk bedachtzaam werk van een
ongelooflijke uitvoerigheid, die echter niemendal peuterig wordt. Het pathetische van de eerbiedig opgetogen
Elizabeth, het voorname van de in het fijnste modele
gekoesterde Maria, wier gelaat de Casselsche Saskia
als gekondenzeerd schijnt weer te geven, de aktie van
de negerin die op de teenen staand hare meesteres
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respektvol-dienstbaar den mantel afneemt, de uit het
huis de treden afwaggelende, witgebaarde Zacharias,
steunend op dien bizonderen knaap, de rijke repoussoir
van dien pauwepraal op den voorgrond,
het is alles
wonderbaarlijk minutieus en toch als met iets van
den stillen luister van gewijde majesteit omgeven.
Ook op de waarschijnlijk gelijktijdige ets: de Triomf
van Mordechai is, niettegenstaande de zeer levendige
beweging in de volksgroep rondom den ouden man
te paard, niets meer van dat too much salt, dat Josuah
Reynolds in de thans te Munchen berustende passiestukken niet zoo ten onrechte gelaakt heeft. Al is de
kompozitie druk, zij is prachtig saamgehouden. Het
is met sober krasse trekken, dat REMBRANDT hier overal
tot op de nerf van het drama doordringt.
Nog verder van die ietwat gewrongen observatie
der „naetuereelste beweechgelickheyt" staat de kleine
Heilige Familie in het Louvre, eveneens van 1640,
een schilderijtje dat, bij een fijn verdiepen in het
toevallig werkelijke, vol is van die zoete droomerij
der heimelijkheid, bij welke men onwillekeurig ook aan
een vreedzaam huiselijk geluk bij den maker er van
wil denken. Met reden sprak Fromentin bij dit stuk
van een tegenwoordigheid van geest in het mijmeren,
van een verbazende clairvoyance in het aanschouwen
van het onzienlijke. Kijkt men hierbij terug naar de
met merkbare zorg opgestelde groote Heilige Familie
te Munchen van negen jaar vroeger, dan zijn er, na
veel vechten, veel omwegen en veel studie, wel onnoemelijk dieper roerselen in de kunst van REMBRANDT
tot volledige uitdrukking gekomen.
Zoo noodigt ook een portret, dat REMBRANDT in
1639 van zichzelven etst, tot vergelijking met een reeds
besproken zelfportret in prent van 1631. Het reprezentatieve in de juist tijdens zijn aankomst te Amsterdam
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ontstane ets, was luidruchtig en van een ietwat uitdagenden zwaai. Dit latere portret is wel eveneens nog wat
vertoonend, maar van een groote overwogenheid, van
een wel-ingehouden goeden cier. Het is duidelijk hoe
REMBRANDT in 1639 een motief weder opvatte, dat
hem reeds in 1631 voor den geest had gezweefd,
loch tevens hoe de jonge hemelbestormer intusschen
ook in deze lijn een rijper kunstenaar was geworden.
Zonder twijfel bood in die dagen de aristokratische
kunst der evenmatige Italianen hem voedsel tot wat
hij voor zichzelven zocht. Rafael's Castiglione, maar
vooral Titiaans zoogenaamde Ariosto, hielpen hem
den weg wijzen tot de fraaie ordonnantie van dit
fijn-zwierige ets-portret, dat, zoo het als beeltenis van
den diep-schouwenden kunstenaar zeker niet algeheel
kan voldoen, wat lijnenschikking en gracelijke voordracht met de etsnaald betreft, als een volkomen
meesterwerk mag worden beschouwd.
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Het levensgroote schilderij van den Uitgaanden
heer in zwarte zijde te Cassel, kan wel moeielijk
REMBRANDT zelven voorstellen, zooals men vaak
gemeend heeft. Maar er is in den stip van dit werk
iets waardoor men zeer goed begrijpt, dat het tegelijk
met het fraaie ets-portret ontstond. Niettemin, en al
valt het zoeken naar een deftigen zwier van tooi en
houding niet te miskennen, is het portret, ook als
zuivere schildering, een meesterwerk. Het reprezentatieve is hier door een adem van geurend geheim
omluisterd. Het is een in magischen goudglans koel
en vast doortinteld stuk schilderwerk, waarmee de
kunstenaar de bronzen tonenpracht van de Nachtwacht
preludeert.
Ook bij het zoogenaamde Portret van Rembrandt's
moeder te Weenen, van 1639, lijkt twijfel of de
geldende titel juist mag worden geacht, niet buiten te
sluiten. De overeenkomst met de portretten van des
kunstenaars moeder uit vroeger tijd is weinig treffend.
Maar een zeldzaam aangrijpende oude-vrouwenbeeltenis
is het, en het moet opvallen, met hoeveel smaakvolle
gematigdheid van voordracht ook hier het toch
bizonder sprekende bereikt werd.
Zoo is het trouwens met bijna al REMBRANDT'S
portretten uit deze periode. De karakterschildering
ligt er niet dik op. Men zou de voordracht zacht
kunnen noemen. Het bizondere schijnt achter het
algemeene weg te smelten. Wanneer de Piles (1699) in
sommige van des meesters portretten de suaviteit weet
te prijzen, dan moet hij op deze kategorie doelen. Achter
de wezenstrekken van misschien alledaagsche menschen
ontdekte REMBRANDT den smeulenden brand van het
bedaarde Leven, terwip hij midden in dien zachten
gloor dan den diepen gloed van het heimelijk feestende
voelt, — en luisterrijk maar schuchter tevens, laat hij
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zijn aldus stil aanschouwde gestalten, die zich met
fluweelen statigheid als door hooge, diepe kamers
heen bewegen, uit een rijzige nis van ruimte en
lucht naar voren schijnen in de koestering van den
gulden dag.
Het aan de familie van Weede toebehoorende
Damesportret (Rijksmuseum), heeft jammer genoeg
vroeger in handen van een Franschen hersteller
veel geleden. En evenwel vergast men zich op het
even, bijna voorname, krullen van den toch groven
mond, die, o zoo weinig, aan de hoeken schuiltrekt
in de platte wangen, — vergast men zich op het
lonkend git van die onder de eigendommelijk gekromde
wenkbrauwbogen geheimzinnig turende oogen, op dat
zijden neerdartelen van het zacht gekruifde haar, dat
als een huive wordt om het lichte, rustig vragende
aangezicht heen, op de soberte, waarmee de
overdaad van paarlen en cieraden, van den vollen
kantentooi, en van den rijk bewerkten gordel, is
opgevoerd tot een Joffe schittering van gedragen
pracht.
Men krijgt, al mag men aan latere zelfportretten ook
nog de voorkeur geven, bij het beschouwen van het
helaas niet geheel intakte Zelfportret (1640) uit de
National Gallery te Londen, den indruk dat REMBRANDT
in een lang doorvochten motief, meer nog dan in de
uiterlijker gebleven ets van het vorige jaar, waarop
hij blijkbaar voortging, hier iets definitiefs bereikte.
De beeltenis is vol waardigheid, zonder eenig vertoon.
En wanneer wij mogen aannemen, dat over het
zelfportret van 1639 heen, Rafael en Titiaan hem hier
mede den weg gewezen hebben om de poze, die hem
reeds in de ets van 1631 voor den geest zweefde,
tot een krachtig en rustig geheel te verwerken,
dan vinden we hier toch ook zeker een voorbeeld,
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hoe dat „prendre son bien oil it le trouvait", bij hem
wel vooral van binnen uit kracht verwierf. REMBRANDT
was ongetwijfeld „un grand profiteur", maar hij bezat
bovenal lien innerlijken rijkdom, die al wat hij in
zich opnam harmoniesch deed herboren worden. Of
is niet, vergeleken bij de blijkbaar geraadpleegde
werken der Italianen, dit portret toch bovenal vervuld
van die, men zou willen zeggen huiselijke heimelijkheid,
die de wijdomvattende Hollander wel het meest als
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zijn eigen element in de wereldkunst heeft aangevoerd?
Her is alsof REMBRANDT zijn zelfportretten voor
een goed deel schilderde om er, zonder de verantwoordelijkheid tegenover een vreemd model, op
rustige wijze moeilijkheden in op te lossen, die zich
in de praktijk hadden voorgedaan, — en alsof hij
dan de rezultaten weder nailer in beeltenissen van
anderen toepaste. Zoo vinden we het motief, dat hij
in het geschilderde zelfkonterfeitsel van 1640 uit de
National Gallery vastlegde, duidelijk terug in het
fraaie Mansportret te Brussel, dat het pendant van
de beroemde Dame met den waaier (1641) geweest is.
Dit laatste schilderij in Buckingham Palace is almee
het bekoorlijkste wat REMBRANDT geschilderd heeft.
Poze, tooi, uitdrukking, alles is even ongemeen en
edel. Week en weifelend is het glanzen der lichten
door de tintelschaduwen heen, maar geetst scherp,
zij het dan met een fluweelen braam, is het markeeren
der teekenende krachten in dat rijke en toch teedere
modele.
Een bizonder mooie ets van een schrijvenden
Man met halsketting en kruis (1641), dien hij in
datzelfde jaar ook als Kaartspeler etste, is van een
waarlijk Florentijnsche noblesse.
Het fijn gekarakterizeerde Portret van Anna Wijmer,
de moeder van Jan Six, is een voortreffelijk staal van de
wijze waarop Rembrandt in dezen tijd (1641) oudere
dames schilderde. De roem er van wordt echter
overtroffen door het waarschijnlijk niet lang daarna
geschilderde Portret van Elisabeth Bas (Rijksmuseum),
dat wel het waardigst denkbare monument is voor dat
geslacht van kloeke vrouwen uit de Hollandsche
Gouden Eeuw. Er is aan dit schilderij een menschenkennis, een takt, een gevoel voor de waardigheid van
een krachtigen ouden dag besteed, waardoor het kloek88

burgerlijke, en dit zonder den minsten opzet, als iets
bijna herol'esch werd voorgedragen. Zoo en niet
antlers zou men zich de tot Amsterdam's schutsvrouwe
geworden Haesje Claesz. willen denken. En wat de
impozante bakkersdochter en admiraals-weduwe verder
ook voor een vrouw moge geweest zijn, zooals Elizabeth Bas ons uit dit sprekend schilderij tegemoet
schijnt, heeft het nageslacht, in voile bewondering
voor de klassieke beeltenis, haar onwillekeurig een
plaats onder Holland's Heiligen gegeven.
Het groote schilderij van den Mennonieten-predikant
Cornelis Anslo (1641) te Berlijn, is een werk waarvan
verschillende voorstudies bewaard bleven. Het eerste,
zoo mogen wij aannemen, dat REMBRANDT van Anslo
maakte, was de 1640 gedateerde rood-krijt-teekening
in het British Museum, een preparatief voor de ets
van 1641. Deze prent zelve behoort tot REMBRANDT'S
minder mooie portret-etsen. De hand van doen is
hier en daar wat tam. De uitdrukking van den kop
heeft iets schaapachtigs. Waarschijnlijk kort na die
roodkrijt-studie ontstond een eveneens 1640 gedateerde
grootere penteekening (bij E. de Rothschild te Parijs).
Dat deze teekening, evenals de ets, nog als enkele
figuur, niet als deel van een kompozitie bedoeld was,
bewijst de afsnijdende slagschaduw naast den stoel.
In het sterk betoogend gebaar van de hand is hier
de gemoedelijk autoritaire redenaar gemarkeerd. Maar
het is alsof REMBRANDT heeft overwogen, hoe hij het
bizondere dat er van Anslo uitging, door een strikte
uitbeelding van zijn verschijning zelve, toch niet tot
voile uitdrukking vermocht te brengen. Misschien
waren ook anderen van dit gevoelen. Op een afdruk
van de ets vindt men onder het opschrift : „Op de
„teekeninge van Cornelis Nicolaesz. Anslo, konstig
door REMBRANDT gedaan" dit versje van Vondel:
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Ay, REMBRANT mael Kornelis stem,

Het zichtbre deel is 't minst van hem,
't Onzichtbre kent men slechts door d'ooren.
Wie Anslo zien wil, moet hem hooren.

Hoe dit zij, het moet wel om het aanvullen van
een gevoelde leemte geweest zijn, dat hij op het
groote, blijkbaar uit deze schets verder ontwikkelde
schilderij, aan Anslo een lets lager gezeten, gretig
luisterende figuur heeft toegvoegd, eene vrouw volgens
achttiend-eeuwsche traditie zijne echtgenoote, volgens
Bode een weduwe, — in wier gelaatsuitdrukking in
elk geval het effekt van des stichtelijken troosters
woorden sterk voelbaar wordt. In de ets van Uytenbogaert had REMBRANDT ook, om de handeling duidelijker to makers, een figuur toegevoegd. In den kleinen
Coppenol zou hij later lets dergelijks doen.
Terwijl nu de figuur van Anslo in het schilderij
op zichzelf, en ook door dien hij zich zoo geheel
met de vrouw bezighoudt, al veel impozanter werd,
is deze als naar een lokkend licht ver voor zich heen
starende vrouw, in de volle overgave van haar vertrouwen, in het zacht opklaren van haar treurigheid,
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in het van teed en troost als omsluierd zijn van haar
beschreid gezicht, tot zoo iets prachtigs geworden, dat
deze onvergetelijke verschijning tot de aangrijpendste
gestalten uit heel REMBRANDT' S werk mag worden
geteld.
Het portret van de Jonge vrouw die op een tafel
steunt (1642) bij Lord Iveagh te Londen, is een
voorbeeld hoe de schilder wonderteer en tegelijkertijd
enorm vast en veerkrachtig kon zijn. Partijen als een
achter den neustop wijkende wang tegen een verschietend stuk plooikraag zijn van de delikaatste
deiningen die zich onder sober gedempt vlak licht
laten denken,
en daarbij is de teekening zoo
summier en forsch, dat de steunende hand aan een
Grieksch relief herinnert.
In den Heer met de Valk (1643) van den Hertog
van Westminster, heeft REMBRANDT nog eens aan den
Ariosto gedacht. Maar hoe vrij, hoe zeker van zichzelf
bewoog hij zich bij dit ontleenen van een lijnmotiefl
Wat een schoone evenmaat van voordracht hier, wat
een soepelheid, wat een elegantie, welke voor die
van de fraaiste Italiaansche kunst nauwelijks heeft
onder te doen,
en dat terwijl het schilderij toch
bovenal prachtig van fijne lucht-omhuldheid is. De
Vrouw met den Waaier, die hier het pendant toe
vormt, uit dezelfde kollektie : een kleine figuur in een
groot kader, staat onder het diepe fond in het voile
daglicht fijn te pralen. Het is een weinig bizonder
gezicht, maar door vlijmscherpe verdieptheid heeft de
schilder er toch iets heerlijks uit gehaald.
Midden in de periode van zulke portretten valt
de opdracht om het Korporaalschap van Kapitein
Frans Banning Cocq te schilderen, het schilderij dat,
vanwege zijn reeds door tijdgenooten gesignaleerden
zwaren toon, later de Nachtwacht zou worden genoemd,
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en dat misschien het meest befaamde van des meesters
werken werd.
Het lag geheel in REMBRANDT ' S geest, bij het op
doek brengen der zestien schutters van het korporaalschap, niet zooals anderen dat hadden gedaan, man
voor man in hunne verschillende gedaanten schilderachtig te inventarizeeren, maar hen in een luisterrijk
totaalbeeld saam te vatten.
Wanneer van Hoogstraeten een les uit zijn vijfde
Boek aldus heeft gerezumeerd :
„Breng yder werkstuk, zoo 't behoort,
„Slechts enkel en eenweezich voort,"

dan gaat hij met reden verder:
„REMBRANDT heeft dit in zijn stuk op den Doele
„tot Amsterdam zeer wel, maer na veeler gevoelen
„al te veel, waergenomen, maekende meer werks van
„het groote beelt zijner verkiezing, als van de byzondere
„afbeeltsels, die hem waren aenbesteet".
Schildert REMBRANDT een menschengelaat, dan geeft
hij niet de kabalistiek van oogen, neus en mond, elkaar
aanvullend, maar hij geeft, magnetiesch saamgetrokken,
het dieper levende van het geheel. Hoe zou hij thans,
bij het afbeelden van een groote rijkbewogen menschendrom, anders te werk gaan ? Ook van dit bonte
samenstel verbeeldde hij vooral de sprekende verschijnings-massa in heel haar feestende pracht, zooals
zij zich gulden-omhuld in de ruimte bewoog. Ook de
mysterieuze achtergrond leeft als iets bezields om en
in de luisterrijke groep. Want van dit werk wel in
het bizonder had Delacroix het kunnen zeggen : „Chez
REMBRANDT mëme
et ceci est la perfection
le
fond et les figures ne font qu'un." Hij wilde — allicht
de verlangens zijner opdrachtgevers ten spijt
niet
de schutters doen zien maar het korporaalschap, en
in dit vendel heel een wereld van beweging en illuzie.
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Niets gold voor hem op zichzelf en om zichzelf,
en bij de Nachtwacht zeker was het hem om een
machtig aanzwellend geheel te doen, waarin hij heel
den schat scheen te willen saambrengen van wat zijn
rijke kunst vermocht.
Het voile ruimte-gevoel, dat reeds uit enkele
van zijn Leidsche etsen sprak,
de saamgevat
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georkestreerde samenstelling, waardoor het vroege
schilderij van Simeon in den tempel al uitblonk, —
het in een sfeer van geheimenis dompelen, dat hij
bij de Anatomische Les zoo goed in praktijk had
gebracht, en het daarin toegepaste dramatizeeren van
een portret-opgaaf, dat ons in het klein ook de Scheepsbouwmeester en de Anslo vertoonen,
het tumult
van den Mene Tekel
het weidsche uit de ets van
Maria' s sterfbed,
de diep doorstoofde gekleurdheid
van den Dresdenschen Simson,
de verbeeldingsonstuimigheid van de geschilderde landschappen,
de saamgehouden drukte op den Triomf van Mordechar,
het als uit een hooge nis van ruimte en lucht
naar voren schijnen, dat aan zijn laatste portretten
eigen was, — de naetureelste beweegchelijkheit van
zijn passiestukken, — het stoeit alles in de Nachtwacht
samen tot een apotheoze van al wat tot nu toe in
zijn geest was omgegaan. Deze beweging vooral, die
REMBRANDT in de achter hem liggende periode zoozeer
had beziggehouden, zou hij hier, loch dan als bindend
kompozitie-element, laten gelden voor een grootsche
groep, in een fantastische situatie van „cierelijk in de
waepenen comen", als een breede menschenstroom
kleurig opgesteld om de bruin en gele hoofdfiguren
van haar voortschrijdend-betoogenden kapitein en
haar luitenant heen.
Maar al die koppen op het tweede plan, waaronder
er prachtig sprekende zijn, -- al die drukte : de roode
schutter die zijn musket laadt, de andere die schuins
achter Banning Cocq uitvalt, die afwerende en die
in het zundgat van zijn geweer blazende man achter
Ruijtenburg, de wakkre vaandrig die zijn barrier zoo
fier ontplooit, de sergeants met hun hellebarden en
partizanen, al die met hoeden en helmen en pluimen
gedekte piekeniers, en de drieste trommelaar met de
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twee prachtige pratende kerels achter hem, en het
hondje, en de met den kruithoorn wegloopende jongen,
tot zelfs de kleine raadselachtig lichtende fee onder
zij smeiten toch al te gader samen
aan den trap,
in dat wondere spel van malsche schemeringen en
gulden schijnsels en fluweelen schaduwen, door
lichtend stofgoud stout omgloord.
Alles luidt op in een schatering, zeer zeker niet
van open kleur, doch van toon, van diepen, gebonden,
zwaar gedragen won. De aanmerkingen waar men het
stuk meer dan twee en een halve eeuw lang mee
vervolgd heeft, raken om zoo te zeggen niet verder
dan den stand der boomen onderling, nooit reiken
zij tot de stoutheid van het bosch. Hoogstraeten had
gelijk, toen hij zijn zooeven aangehaalde opmerking
dus vervolgde : „Echter zal dat zelve werk, hoe
„berispelijk, na mijn gevoelen al zijn meedestrevers
„verdueren, zijnde zoo schilderachtich van gedachten,
„zoo zwierich van sprong, en zoo krachtich, dat, nae
„zommiger gevoelen, al d' andere stukken daer als
„kaerteblaren nevens staen".
Krachtige licht-en-kleurstooten lossen zich op in
een groote gamma van gloeiend brons. Gewaagde
bewegingen worden gedragen door een dampkring
van heimelijkheid. Rauwe tegenstellingen blijven
ondergeschikt aan een begoochelend tafereel, dat
tegelijkertijd verblindend en terughoudend, grillig
maar vastomsloten, verwarrend doch bij uitstek welsprekend is. Het is het zwaar op ons aandruischende
van een ontzachlijke verschijning, versmeltend in
den verren glans van een glorieus herinneringsbeeld,
het is de tonen-rijkdom van een alle schakeeringen
ontledende waarneming, verheerlijkt in de dichterlijke
nevelen van den koortsachtigsten, den fenomenaalsten
aller schildersdroomen.
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De voltoofing van de Nachtwacht valt in de eerste
helft van het jaar 1642. Kort daarop stierf Saskia.
Den 5den Juni laat zij den notaris komen en maakt
haar testament. Hoewel „sieck to bedde leggende"
is zij „nochtans haer memorie ende verstandt wel
„gebruyckende, als 't uyterlyck bleeck". De onderteekening echter wordt met een bevende hand
geschreven. Den 14den Juni overlijdt zij, een kind
van negen maanden, Titus genaamd, achterlatend.
Reeds in December 1635 was een zoon van
REMBRANDT en Saskia, Rumbartus genaamd, in de
Oude Kerk gedoopt. Dominee Johannis Silvyus en
syn huysvrouw quamen voor den Commissaris Fransois
Kopal tot Vlissingen, die met Saskia's zuster Titia

getrouwd was, als getuigen. Omtrent dit jongetje
blijkt niet, hoe lang voor Saskia's flood het reeds stierf.
Op 22 Juli 1638 vindt men verder in het Doopboek
der Oude Kerk de volgende notitie :
1638. Den 2 2en July hebbent he verbond teeken
ontfangen
Rembrant van Ryn schilder Ttjsja van Uylenburch
Sassa van Ulenburch
D. Johannis Silvijus sat
ende stout op ende doopte
Cornelija.
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Deze Cornelia, blijkbaar naar REMBRANDT' S moeder
genoemd, zooals Rumbartus naar Saskia's varier werd
geheeten, leefde vermoedelijk slechts kort. Men vindt
namelijk in het Doopboek van de Oude Kerk verder
weder deze notitie:
1640 July.
Den 29en dito op sondach syn gedoop dese navolgende kinderen:
Rembrant van Rijn de Commissaris Francoys Copal
Saskia van Uylenborg Titia van Uylenborg brachten
ten h. doop Cornelija.
Dit was dus een tweede meisje, dat op nieuw de
naam van REMBRANDT ' S moeder kreeg, doch dat evenmin
lang in het leven mocht blijven, daar het bij Saskia's
dood niet meer vermeld wordt.
Een groot jaar later nu vindt men in het Doopboek
van de Zuiderkerk het volgende opgeteekend :
Op den 22en September 1641 sijn gedoopt dese
navolgende kinderen door d. Basius.
Rembrant van Ryn, Saskya van Ulenburch. Getuygen de secretaris Gerardus Loo, de heer Commissaris
franchoys Kopal, Aeffgen Pieters, weduwe van domyne
hoannis selvyus
Titus.
Het was het eenige kind, dat bij Saskia's dood
aan REMBRANDT over zou blijven.
Reeds in den allerlaatsten tijd van Saskia's leven
treffen wij in REMBRANDT ' S werk eenige geetste landschappen aan die, in tegenstelling tot de prenten waar
hij het landschap bloot als omgeving gebruikte, en ook
tot zijn geschilderde landschappen, meer onmiddellijk
aan de Hollandsche natuur ontleend zijn.
De Hut met den Hooiberg, de Hut met den hoogen
boom en de Molen, allen 1641 gedateerd, maken,
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evenals het Bruggetje van Six en de heerlijke prent
van den Omval, beide van vier jaar later, den indruk,
direkt op de plaat naar de natuur en in het nauwst
verkeer met haar geetst te zijn. Zuiverder landschapetsen, die met minder middelen mooier het warme
karakter van het vlakke land uitbeelden, kent men
niet. Na 1642 blijft dan het overgroote deel van zijn
landschap-etsen zulke op de volle werkelijkheid gebazeerde gezichten in het Hollandsche land aanbieden.
Men heeft het ontstaan van deze prenten in verband
willen brengen met het verlies van zijn eigenlijke
huiselijkheid, waardoor hij meer naar buiten in de
velden gedreven zou zijn. Doch dit klopt weinig met
het ontstaan van juist die drie mooie etsen nog tijdens
Saskia's leven. Hoezeer dan ook deze neiging om de
evoluties in eens kunstenaars werk met de gebeurtenissen van zijn leven in nauw verband te brengen
begrijpelijk is, vindt men hiertoe in REMBRANDT' S kunst
toch niet altoos goeden grond. Vast staat alleen, dat
de belangrijkste zijner landschap-etsen, het Landschap
met de drie boomen, in het jaar na Saskia's flood
gemaakt is.
Men moge bij deze plaat, in zekere krasheid van
tegenstellingen, iets min of meer gekomponeerds kunnen
zien, in het grondkarakter van dit landschap kan men
toch, evenals bij REMBRANDT ' S andere landschap-etsen,
aan niet ver uit de buurt van Amsterdam gemaakte
wandelingen denken. Wie de streek van Naarden, van
Huizen, van Valkeveen kent, zou bijna meenen dit
Landschap met de drie boomen daar nog juist zoo
terug te kunnen vinden.
In deze prent is, anders dan bij REMBRANDT ' S overige
landschap-etsen, aan de lucht een groote rol toebedeeld.
Op nog drie uitzonderingen na liet REMBRANDT den
hemel boven zijn geetste landschappen geheel wit. Het
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was hem dan
om het teekenachtige motief
van een molen,
een boerderij ,
een boomgroep,
een stadssilhouet of een hooiberg to doen ,
niet zoozeer om
een stemmingsoogenblik. De
prent van de
Drie Boomen
daarentegen ,
wordt in haar
effekt voor een
groot deel gedragen door den
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prachtigen hemel , waarin , van achter een regensluier, dartele
wolkenkuiven door en over elkander heen tuimelen.
Het is of er feeen en saters, engelen en demonen, uit
het niet opdoemend en weer in het niet versmeltend,
dreigend en lokkend dooreen dansen in dat stralend
lichtgespeel, dat het sterkst de drie zware boomen
omschijnt, welke hun ruige kruinen zegevierend opsteken in die majestueuze Hollandsche lucht.
Kort hierop zien wij REMBRANDT weer een aantal
bijbelsche sujetten behandelen, waarvan de Overspelige
vrouw (1644) in de National Gallery, die in menig
opzicht nog aan den Simeon van 1632 doet denken,
om de fraaie kompozitie en de zeldzame geacheveerdheid den grootsten roem geniet. Aantrekkelijker zijn
een paar kleinere stukjes uit het volgende jaar, in het
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Berlijnsch Museum: De Engel verschijnt Jozef in den
droom en de Blinde Tobias, waarvan vooral in het
laatste het sentiment door een rijpen toon gedragen
wordt. Zoo schoon had hij de poezie van de armoede
nog niet geschilderd.
Het thema van de Heilige Familie uit het Louvre,
wordt ook weder opgevat. In de Wieg (± 1644) bij
Boughton Knight, mag men zeker Maria en Anna bij
het Jezuskind zien. In het diep gekleurde Gezin van
den timmerman (1645), uit de Ermitage, wordt het
onderwerp door neerdalende engeltjes nailer aangeduid. Maar, zooals Bode zegt, het bekoorlijkste van
deze schilderijen , en in zijn soort een van des
meesters schoonste werken, is de Heilige Familie
(1646) te Cassel.
Hij had nu de Nachtwacht al weer vier jaren
achter den rug. De prachtkoorts heeft uitgewoed.
Het vuur laait minder naar buiten, om van binnen
nog heeter te gloeien. Hij was zwaar beproefd. Hij
had veel verloren en ongetwijfeld veel geleden. Er
komen tonen van weedom in zijn werk, die er slechts
dieper heerlijkheid aan bijzetten. Hoe komt die
heerlijkheid uit in dit kleine schilderij 1
Is in den grond, en al werd hier de werkelijkheid
ook nog zoo onontwarbaar dooreengeweven met het
vizioen, — is in den grond de poezie van den huiselijken haard ooit grootscher en toch teerder uitgedrukt
dan in deze van angst en weelde, van vrede en strijd
doorademde schilder-mare van smart-rijke moederlust? Vreemd , dat niettegenstaande het huiverig
romantische, het beklemmend wonder-duidende, het
opzettelijk als tot een geheim gebeuren geensceneerde
van dit schilderij, er een harteklop in slaat die ons
zoo ontroerend nabij schijnt.
Maar juist daarin ligt REMBRANDT bij uitnemendheid.
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Het konkrete voor oogen roepen van een stuk uit
de natuur gesneden realiteit, behoort niet tot de
middelen waarmeë hij aan dieper levenswaarheid
vorm gaf. Zijner was een vertrouwdheid met de
verste verborgenheden der organische en optische
natuur, die de vlucht der fantazie overal kon vergezellen. Heeft hij niet welbeschouwd altoos, vleesch,
bloed en nerf gevend aan de meest georkestreerde
droomgestalten, de fantazie verwerkelijkt en de
werkelijkheid herschapen tot gestalten van hooger
dracht? En is het niet door dat eenige vermogen,
dat hij ook hier weder het meest nabije en het vêrst
wijzende zoo symfoniesch samen heeft uitgezegd, —
is het niet daardoor, dat wij bij dit werk ons tegelijk
zoo nijpend armzalig en toch zoo heerlijk rijk, zoo
bang gevangen en toch zoo wijd bevrijd gevoelen?
Schilderijen als die H eilige F amilie zouden kunnen
doen vermoeden, dat de REMBRANDT van deze jaren
in zijn huiselijk bestaan bizondere stof tot zulke
tafereelen vond. Toch is daaromtrent niets gebleken.
Hoe zijn leven in de eerste jaren na Saskia's dood,
en terwijl Titus in de kinderschoenen liep, was
ingericht, valt niet vast te stellen. Men weet alleen,
dat hij in 1649 kwestie kreeg met een trompettersweduwe Geertje Dirks, die bij hem gediend had.
Wanneer deze vrouw bij REMBRANDT in huis was
gekomen, blijft onzeker. Het behoeft niet dadelijk na
Saskia's dood gebeurd te zijn, want zij zegt 24 Januari
1648 in een testament, waarin zij zich „siecklyck van
Lichaem" noemt, en Titus tot univerzeel erfgenaam
stelt, dat zij diens droge min geweest is, niet zijn
voedster dus, maar zijn kindermeid. Zij zelve erkent
later, al wat zij bezit in het huis van den goedgeefschen
REMBRANDT gewonnen te hebben. „Tsedert dat sy
„gegaen is uyten huysen van REMBRANT op een camer
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„woonen", zoo verklaart zij 28 Juni 1649 voor een
notaris, kan zij echter niet meer rond komen, en zij
spreekt dus Naar vroegeren meester om ondersteuning
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aan. REMBRANDT wil om „haer goed, dat verset is,
„van silver en gout, wederom te losses, en haer
,alsoo tenemalen te redden, onder de cortinge van
„tgunt hij haer reets heeft verschoten, noch soo
„veele geven, dattet samen bedragende de somme
„van tweehondert car: guldens eens. Ende daaren„boven noch tot haer eerlijck onderhout ende alimen„tatie jaerlijcx de somme van hondert en tsestich car:
„guldens haer Leven langh” . . . . alles op konditie
dat het testament ten voordeele van Titus van kracht
blijft. Waarschijnlijk was het REMBRANDT 'S bedoeling,
dat de kostbaarheden die hij haar wel wat ondoordacht
had geschonken, op die wijze later aan Titus terugkwamen. Dit voorgeslagen akkoord schijnt echter
niet beklonken te zijn, en drie maanden later doet
Geertje REMBRANDT voor de Kamer van Huwelijksche
Zaken en Injurien roepen, zonder dat de gedaagde
verschijnt. Zes dagen daarop komt REMBRANDT'S
jonge dienstmaagd, Hendrickje Stoffels, voor den
notaris getuigen, wat REMBRANDT Geertje had aangeboden. Weder dertien dagen daarna verklaart de
schoenmaker Octaef Octaeffsz., dezelfde die getuige
bij Geertje's testament was geweest, voor denzelfden
notaris, dat hij vier dagen voordien, bij een nieuw
onderhoud van Geertje met REMBRANDT, met den
notaris „in de koocken” aanwezig is geweest, en dat
„d'selve Geergje Dircx tegen den Requirant seer
„hevich en onredelyck heeft uytgevaren, willende
„'t accoord niet hooren lesen, veel min tekenen."
Geertje verklaarde wel, dat de akte, die zij niet wilde
hooren voorlezen, de gemaakte afspraak inhield, maar
zij nam „tot een uytvlucht bij sieckte ende andere
„swackheden een meyt ofte bewaerster, ende sulcx
„meer jaerlicx als hondert zestich gulden, nodich te
„hebben, 't welck, alhoewel den Requirant seyde sulcx
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„tzijner discresie te sullen verbeteren, heeft de voorn.
„Geergje Dircx geen accoord voor die tijd willen
„teeckenen”.
Ten derden male voorgeroepen, verschijnt REMBRANDT 23 Oktober 1649 voor genoemde Commissarissen. Thans eerst komt Geertje verklaren, „dat
„de Gedaechde haer mondelycke trouwbeloften heeft
„gedaen ende haer daer over een rinck gegeven".
Bovendien beweert zij intiemen omgang met REMBRANDT te hebben gehad. Zij „versoeckt van Gedaechde
„getrout te mogen werden, ofte anderszins dat hij
„haer onderhout doe".
REMBRANDT ontkent Geertje's eerste verzekering
en verklaart dat hij zich over de tweede niet behoeft
uit te laten. De Commissarissen geven daarop „voor
„uytspraeck, dat de Gedaechde sal uytkeren aen de
„Eysschersse in stele van hondert ende sestich gulden,
„de somme van tweehondert car: guldens, ende dat
„Jaerlijx geduyrende haer Leven".
Met dit rezultaat, dat Geertje zeker ook zonder
rechtbank had kunnen verkrijgen, was deze weinig
verkwikkelijke zaak in zooverre ten einde. Zeven
jaar later echter vernemen wij nog weder een staartje
van de historie. De broeder van Geertje, Pieter
Dirksz., heeft haar in 1650 in een gesticht doen
opsluiten, waarvoor REMBRANDT de kosten betaalde.
Waarschijnlijk het gexploiteerd worden moede, verlangt hij thans dit geld terug, en laat Pieter, daar deze
weigert, gijzelen. Kort daarop komt nu zekere Cornelia
Jans verklaren, dat zij „in den jaere 1650 ten versoucke
„van de vrienden van Geert Dircx, deselve Geert
„Dircx helpen brengen heeft int tuchthuijs tot Gouda,
„en dat sij getuyge in dien tijt en om tselve te
„effectueren soo nu en dan verschooten en verstrect
„heeft ...... de somme van omtrent f 140 eer
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„meer als min, weicke penningen sij getuyge verclaerde,
„ten versoucke van de vrienden voorn., gehaelt en
„ontfangen te hebben uyt handers van den producent."
Het blijkt dus, dat Geertje, op verzoek van haar
omgeving in een gesticht was opgesloten, doch dat
REMBRANDT 00k toen nog voortdurend OM geld werd
aangesproken. Daar dit alles, in verband met de
wijze waarop zij zich in Okt. 1649 bij REMBRANDT
„in de koocken" had gedragen, het vermoeden wettigt,
dat de trompettersweduwe, die zich „siecklijck van
„lichaam" noemde, door ons onder de zenuwlijdsters
zou zijn gerangschikt, die, misschien met haar familie,
de grenzen van het begrip afdreiging wel eens overschreden had, zoo zou het onbillijk zijn uit deze
geschiedenis scherpe konkluzies omtrent REMBRANDT'S
gedragingen te trekken. Waarschijnlijk is wel dat hij
zich door Geertje een tijd lang heeft laten inpalmen,
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en misschien was het karakteristiek voor hem, dat hij,
tenslotte zich daarover ergerende, nu ook extra krasse
maatregelen nam. Maar in elk geval was er voor
wie het goed met REMBRANDT meenden, alle reden
om blij te zijn, toen de min zachtzinnige kindermeid
voor goed zijn huis uit was.
Door de Nachtwacht, zoo neemt men vrij algemeen
aan, had REMBRANDT de lieden, die zich wilden laten
schilderen, afgeschrikt en van zich vervreemd. Toch,
al beteekent het groote schuttersstuk zeker een
keerpunt in zijn loopbaan, mag men dit niet te absoluut
nemen. Was hij al niet meer zooals tien jaar geleden
de peintre a la mode van de deftige Amsterdammers,
men kent ook van kort na 1642 weder een aantal
portretten van hem, die niet alle uit lief hebberij
geschilderd kunnen zijn. Er zijn er prachtige onder,
van allerlei soort.
Het portret van een Heer in een Halsberg (1644),
met Banning Cocq's handgebaar, bij B. Altmann te
New-York, doet in zijn ietwat uiterlijk achev6, dat
op de grens van gefatigeerdheid komt, aan sommige
werken van een jaar of tien vroeger denken. Een
fijner Mansportret (1643), bij Mrs. Alfred Morrison
en daar ten onrechte Dr. Ephraim Bonus genoemd,
herhaalt de houding van den elf jaar vroegeren Maerten
Looten, maar biedt in de subtiele karakteristiek van
den schichtig-scherpen kop iets veel doordringender
gedurfds. De Jonge vrouw aan een trapleuning (1644),
bij Alexander Henderson verkeerdelijk de vrouw van
Burgemeester Six genaamd, is een beetje als de
Jonge Vrouw van de familie van Weede van Dijkveld,
maar veel voller, mooier, pikanter. Nieuwer en
stouter is een Jonge man die van de schrijftafel
opstaat en naar zijn muts grijpt (1644), bij Earl
Cowper. Het van gloeienden kleur-toon doordrenkte
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schilderij is van een verbazende ongemeenheid, zoo
wat ordonnantie en uitdrukking als wat stofverwerking
betreft. Misschien moet men dit stuk niet als bestelwerk, eer als een liefhebberij-portret beschouwen.
De zich wat zatheid van toon betreft hierbij
nauw aansluitende Lezende man aan het venster uit
de Glyptotheek te Kopenhagen, geldt meestal voor
een genrestuk, ofschoon men er laatstelijk ook een
bijbelsch onderwerp in heeft willen zoeken. De kans
is groot, dat het eenvoudig het portret van een bekende
was, eenigszins zooals de ets van Jan Six in een rijk
gestoffeerd interieur gezet. In elk geval is het een
juweel van een schilderij vol kleurige illuzie en
stemmenden ernst.
Waarschijnlijk van iets later is het Portret van
een Jong schilder, misschien een van REMBRANDT'S
leerlingen, die op zijn beurt den schilder schijnt uit
te teekenen. Het schilderij maakt den indruk van
een, op iets direkt geziens gebazeerd, door REMBRANDT
heelemaal voor zichzelf op het doek geworpen motief
te zijn. Ofschoon meer reprezentatief voorgesteld, is
het portret van den Jongen schilder met hoogen hoed,
thans bij H. C. Frick te Pittsburg, van gelijke intimiteit.
Ook in dit sober-rijp geschilderde doek denkt men
aan een vertrouwde of vriend van den meester. Het
is een bij uitstek boeiende beeltenis : die vragend
aanschouwende jonge man, wien 's werelds wee zoo
droevig zacht om de lippen zweeft.
Het portret van een minder droomerigen kunstbroeder, dat hij omtrent denzelfden tijd etste, valt
beter te identificeeren. Het is de kort te voren uit
Italie teruggekeerde landschapschilder Jan Asselijn,
wiens pikante verschijning het motief gaf tot een van
REMBRANDT ' S meest sprekende portretprenten, vol
kameraadschappelijke goede luim en boheemschen
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zwier. In den eersten staat kreeg Asselijn een schildersezel als boven zijn hoogen punthoed uitstekenden
achtergrond. In den definitieven toestand is deze
weggeslepen en werd de fond geheel wit. Dieptonig
doorwerkt daarentegen is de achtergrond op het
etsportret van den Portugeesch-Joodschen dokter
Ephraim Bonus (1647), voorgesteld op het oogenblik
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dat hij een trap afkomt, en, ons zijn betrouwbaar
gezicht toekeerend, over een gemaakt bezoek schijnt
na te mijmeren. Er ligt een sfeer van weldoende
geheimzinnigheid in deze ets, waarvan hij het sujet
wat eenvoudiger van entourage en nog haast levender
van uitdrukking, ook geschilderd heeft (Kollektie Six).
Wat fluweelen toonachtigheid aangaat zich bij den
Bonus aansluitend, is de gelijktijdige groote ets van
Jan Six, die bij het venster staat te lezen, en welke
tot REMBRANDT ' S meest fameuze prenten worth gerekend.
Als interieur-stemming gaat de techniesch ongekend
verfijnde prent nog verder dan de Bonus. De uitdrukking van de peinzende figuur lost zich geheel op in
die van de fluweelen diepte der subtiel gekoesterde
omgeving. Heel de prent ademt een sfeer van welbehagelijke eenzaamheid in geestelijk genieten.
Naar zulk een intieme opvatting, bij een venster
in een kamer gezet, heeft REMBRANDT in deze jaren
(1649) ook zichzelf in prent gebracht. Alle opschik,
frizuur en welgewikte poze van vroegere zelfportretten
zijn hier afwezig. De travesti heeft plaats gemaakt
voor een weergave in neglige, die recht op den man
of gaat, en ons in de onverholen uiterlijke verschijning
zooveel meer van den innerlijken mensch openbaart.
Wij zien hier REMBRANDT zelf, zooals hij met een hoed
op en een wijden werkjas aan, in aandachtige waarneming verzonken, van achter zijn teekentafel de
wereld intuurt, terwiji hij gereed is het aldus aanschouwde toe te vertrouwen aan het papier. Zijn
smartelijk gespannen gelaat vertoont de sporen van
veel strijd en veel leed, maar die zwaargegroefde
trekken spreken ook van een ongebroken, ja nog
gestaalde hardnekkigheid en van een vastbesloten
inkeer tot dieper levens-schat.
Dit portret bezielde wel van Looij tot de regels:
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Of voor het spiegelglas,
Om eigen verwondering,
Schonk hij zich als hij was,
Uit zijn afzondering.
Zoo was hij in zijn stall,
Tusschen zijn groeiende lien;
Maar dat hij het bloed van de toekomst in had,
Dat heeft geen mensch gezien.

Bijbelsche onderwerpen boeiden den aldus verdiepten ziener meer dan ooit. Hoe de kunstenaar juist
in dezen tijd in gewijde kompozities leefde, bewijst
mede de omstandigheid, dat men meent uit zijn talrijke
teekeningen van bijbelsche sujetten, er wel een derde
gedeelte tegen het jaar 1650 en kort daarna te moeten
zetten. We zagen reeds hoe vaak hij het Heilige
Gezin behandelde, om het in het Kasselsche schilderij
eindelijk het allermooist te doers. Het sujet van de
Aanbidding der Herders te Munchen, waarvan wij
bij de serie passiestukken gewaagden, schilderde hij
eveneens in 1646 nog weer eens, kleiner van formaat
en anders, in een nog toonrijker stuk, dat de Londensche National Gallery bewaart.
In het volgende jaar voltooide hij, doorgaande op
de vroegere kompozitie in het Mauritshuis, de Suzanna
te Berlijn, na er nog weer verscheidene voorstudies
voor gemaakt te hebben. Als senzueele gloed van
kleur is er nauwelijks een stuk uit deze periode, dat
dit hoog-rijpe schilderij evenaart, doch als innigheid
van uitdrukking wordt het door ander werk van deze
jaren verre overtroffen.
De Rust op de vlucht uit de Iersche National
Gallery behoort tot de meest dichterlijke voortbrengselen van REMBRANDT ' S kunst. Er is in dit
geheimzinnig nachtelijke tafereel iets van den stijl der
vroegere ets, de Verkondiging aan de herders, maar
het is alles oneindig teerder, suizelender, en de
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zou hebben geschilderd. Van
een paar jaar
later is de Emmausgangers ,

uit het Louvre,
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hier de onaanzienlijke figuur van den weemoedstralenden Christus,
dan de altoos nog eenigszins heroi'sche Jezus uit
REMBRANDT ' S vroegere werken ! Uit hetzelfde jaar
1648 is het donkere Broom-fantoom van den Barmhartigen Samaritaan, eveneens in het Louvre. Ook
hier is de verdieptheid oneindig grooter dan toen
REMBRANDT jaren geleden hetzelfde sujet, toch reeds
zoo treffend schilderde. Zulke bijbelsche tafereelen
ademen nu een sentiment van verheven gelatenheid.
Nooit is in deemoedig in zichzelf gekeerde gestalten het
Evangelie der onterfden welsprekender verkondigd.
In den Tobias en zijn vrouw bij Sir Francis Cook,
in 1650 geschilderd, is aan de heerlijke stille binnenkamer-treurigheid een nog intiemer wijding gegeven
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door het weelderige van wat men daarbuiten door
het open venster ziet. Men denkt aan den Jongen
man bij het venster te Kopenhagen en aan de
vedelsnaren-muziek van het Berlijnsche Tobias-stukje,
— maar zooals de oude man hier met gevouwen
handers klagelijk bij de donkere schouw zit te droomen,
en de kleuriger vrouw met den rug naar ons toe, het
snorrend spinnewiel hanteert, terwiji men door het
raam, waarin een vogelkooitje hangt, boven een rood
dak en over een wringende wingerd heen, den
lokkenden hemel aanschouwt, is het nu alles nog
hooger, nog wonderlijker, nog meer veredeld. Op
de Londensche REMBRANDT-tentoonstelling mocht dit
schilderij als wel het mooiste van al de honderd aanwezige schilderijen gelden.
Er was op deze expozitie ook een levensgroote
Beweening van Christus uit hetzelfde jaar, die aan
den Duke of Abercorn behoort : een schilderij waar
veel aan geknoeid is. Maar het lichaam van den
dooden Christus, zooals het in een tragische houding
van uitgestreden zijn, zich mat-lichtend in de witte
lijkwade voegt, is van een zoo vreemdsoortig grootschen
stijl, dat daardoor alleen reeds, dit in des meesters
werk vrijwel alleenstaan de gewrocht onvergetelijk blijft.
Middenin deze hooggestem de bijbelvertolkingen
in schilderij, staat de Honderdguldensprent (± 1649),
waar Baudelaire aan gedacht moet hebben met zijn :
REMBRANDT, triste hOpital tout rempli de murmures,
Et d'un grand crucifix decore seulement,
Oit la pi-Fere en pleurs s'exhale des ordures,
Et d'un rayon d'hiver traverse brusquement . . . .

Christus staat op een verhooging, tegen een donkere
nis uitkomend. Hij draagt een eenvoudig in rechte
plooien neerhangend kleed. Niets uiterlijks onderscheidt hem. Maar om zijn gelaat heen, dat van een
112

zacht extatische uitdrukking is, trilt een fosforische
glans in het diepe donker van den fluweel geetsten
achtergrond. TerwijI naast hem eenige apostelen en
een rij van disputeerende Farizeeers staan, dringt
onder hem, behalve een groep vrouwen met zuigelingen, een breede stoet van kranken en gebrekkigen
op. Het zijn een aemechtige vrouw in een mat, een
in een dierenvacht gehulde best, een fraaier uitgedost,
om zegen smeekend meisje, een melaatsche man, een
waggelende waterzucht-lijder door een verschrompeld
wijfje geleid, een uitgeputte op een kruiwagen, waarachter zijn klagende oude moeder, een man op een
kameel, een Ethiopier met een ezel : figuren alien van
de meest nabije werkelijkheid, die om strijd naar Jezus
smachten. Doch ook buiten dat de saamgestroomden
zich hoopvol tot hem wenden, blijft de luister van
Christus geheel de onbegrijpelijk rijk en verdiept
gekomponeerde prent beheerschen. Moge er in den
optischen lichtval van dit, in zijn bonte afwisseling
toch zoo gebonden tafereel al iets onverklaards blijven,
— het licht, dat het innerlijk leven van dit alles
beschijnt, dat de handeling regelt, dat het tafereel
wijding geeft, komt nergens anders van daan dan van
dien prediker, wiens open gebaren van liefdevol
helpen, en wiens zachte trekken van de zuiverste
majesteit getuigen.
Terwip laat de alzijdige kunstenaar, die zich zoo
gestadig aan de uitdrukking van het geestelijk naar
binnen gekeerde wijdt, ook de zinnelijke aanschouwing
van het op wandelingen en zwerftochten aangetroffene
nog niet rusten. Een macht van zijn mooiste landschapteekeningen, in vele verzamelingen verspreid, moeten
in deze jaren ontstaan zijn. Het zacht-ruige Landschap
met den toren, waar Vosmaer het dorp Loenen in
zag, het kleinere Landschap met het drinkende koetje,
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de nog kleinere prentjes van de Zwanen in een stroom
en van het Landschap met de schuit, de Hooiberg
en de kudde schapen, het prachtig vertellende kleine
Landschap met den melkboer, de zoogenaamde Obelisk,
loch waar men in werkelijkheid een van de Ban-palen,
die rondom Amsterdam stonden, op vindt afgebeeld,
de heerlijke prent van de Drie boerenhuizen, en de
Vierhoekige toren, zijn alien etsen van 1650 of van
kort daarvOOr. Van het jaar daarop is de van plattelandseindeloosheid ruischende ets, het Landgoed van den
goudweger, terwijl dan het Landschap met het jagertje,
de Boschrand en de Weg longs het kanaal de allerlaatste afbeeldingen van het buiten in REMBRANDT'S
etswerk uitmaken.
Al deze prenten zijn, in tegenstelling tot de vroegere
landschap-etsen, die teer en rijp gewogen en meest
zorgvuldig met sterkwater gebeten waren, hoofdzakelijk
door een onmiddellijk met de droge naald in het
koper krassen ontstaan. Zij treffen hierom door een
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abrupte fijnheid van streelend s:thuivende of kras
snijdende teekening, waarmede een glanzende openheid
van effekt bereikt werd.
Ook onder REMBRANDT ' S schilderijen vindt men
omtrent 1650 weder een aantal landschappen, waarbij
er eenige van groote kracht zijn. Wat grondkarakter
betreft sluiten deze zich hoofdzakelijk bij die van kort
na 1642 aan, loch zij zijn, bij nog hooger opgevoerd
toongehalte en geslotener effekt, van minder ontstuimige,
van milder dramatiek.
Het Dal met de rane op den berg te Kassel ,
behoort tot de allerschoonste stukken van deze soort.
Oppervlakkig gezien is er niet veel meer kleur aan
besteed dan aan een stoute grisaille als De Eendracht
van 't land (Museum Boymans Rotterdam, 1648). Doch
wat ontwikkelt zich bij nadere overgave een geluid
uit deze ingedronken tonen ! Dit is wel ten volle het
wel bijeenvoegen van bevriende verwen, dat van Hoogstraeten in REMBRANDT roemt, maar het wordt een
muzikaal bijeenvleien tot zoo machtige akkoorden als
men bij de schilders van de ontbonden kleur nauwelijks
aantreft. Bereiden niet die oneindige schakeeringen
van smetag donker en diep goudbrons en bruinoker
en teedere bisters en zacht-gloeiende grijzen en rosse
sepia, door uitgebleekt lapis lazuli en warmrood en
olijf-groen slechts even gerehausseerd, te saam een
rijkdom en een diepte, waar wijder kleur-skala's meest
voor zwichten ?
De beroemde Molen bij Lord Lansdowne is,
ofschoon eveneens bijna monochroom, van grootsche
toonvolheid onovertroffen. Alles is hier teruggebracht
tot een eenvoudigen bouw van vloeiende plans.
Ofschoon de doorwerktheid verbazend is, treft het
geheel door een waarlijk monumentale stemming. Het
is het pralende van den zonneschijn, gehuwd aan het
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schuchtere van de schemering, het is het melodiesch
nadaveren van den bewogen dag in het scheidenslied
van den rust verbeidenden avond.
In dit tijdperk vinden wij in REMBRANDT ' S werk
weder een aantal portretten en andere schilderijen,
waarvoor hem waarschijnlijk nabestaanden tot model
dienden.
Herhaaldelijk verschijnt na 1650 in zijn schilderwerk een vrouwefiguur, waarvoor men aanneemt, dat het
door Houbraken vermelde boerinnetje van Ransdorp,
Hendrickje Stoffels, gepozeerd heeft, die al in 1649
als dienstmeisje in zijn huis woonde, in een veel
latere akte gouvernante tot Rembrant van Rijn genoemd
wordt, en in heel zijn verder leven een belangrijke
plaats bekleeden zou.
Het Louvre bezit in de, als uit breede akkoorden
van schemering liefelijk opdoemende , verschijning
eener in open hangend bont gekleede jonge vrouw,
ernstig, bijna bezorgd, maar daarbij vertroostendzachtmoedig en verstandig van uitdrukking, vermoedelijk haar wezenlijkst portret (± 1652).
Van niet veel later, want zij ziet er daar eer jonger
dan ouder op uit, moet dan de Hendrickje in Witten
mantel, bij Charles Morrison zijn, waar, niettegenstaande
het schilderij veel geleden heeft, nog een groote bekoring
van uitgaat, terwijl het verrukkelijke stuk schildering,
dat het, allicht Hendrickje's vormen weergevende,
Badende Meisje in de Londensche National Gallery
biedt, 1654 gedateerd is.
De hiermede gelijktijdige levensgroote Bathseba,
in het Louvre, die men eveneens aanneemt, dat naar
Hendrickje geschilderd werd, is als kompozitie wat
men een gearrangeerde naaktstudie zou kunnen noemen.
Maar dat op diepe schaduw-schommelingen, in zwaar
gesatureerde lichttonen ongehoord stout uitgebouwde
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naakt, is van een zoo pulzeerend leven, de kop is
zoo waardig en schoon van schroomvallige mijmerweelde, dat men hier niet anders dan van de grootste
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kunst kan spreken. De jonge vrouw is niet wat men
edel van vormen pleegt to noemen, maar er spreekt
uit dat lichaam een andere levens-adel, die op meer
dan uiterlijke ongereptheid berust. Mat en lichtend
staat het grootsch organische van dit smijdige menschennaakt in stijf staande verf zwelgend uitgekneed, zOO
dat het aclles lijfelijk warm tastbaar en nochtans in
voile lucht wijd ademend schijnt. Niet zonder grond
was het, dat Leon Bonnat, bij de opening van den
Salle Lacaze, deze Bathseba tot het mooiste schilderij
van heel het Louvre uitriep.
In een door Dr. Bredius in 1891 verworven en
1650 gejaarmerkte manskop (Mauritshuis), werd door
Dr. Bode met groote waarschijnlijkheid REMBRANDT'S
toen nog eenig overlevende broeder A driaen herkend.
Het is een ruige, rosse, borstelig begroeide tronie.
De grijze kroezelharen zitten verward om het doorgroefde voorhoofd van dien stevigen ongelikten beer,
simpelweg in een los wambuis gekleed, gerezigneerd
onder veel zwoegens-leed, met vragend toegeschroeide
oogen en den neus van den schilder zelf. De
verweerde, gebombeerde kop, over een ondergrond
van koel-warm-donker heen, met forsche vette zetten,
in een impulzie geschilderd, is, ofschoon men aan
een op een snaar gespeelde melodie denkt, een
pracht van deftige, grijze pittigheid.
Terwill dit schilderij het toppunt van soberheid
is, vinden wij dezen broer op denzelfden leeftijd in
het Berlijnsch museum nog weer eens, dramatischer
van uitdrukking en fantastiesch opgetuigd, met een
grooten gedreven-gouden helm op het hoofd, en een
halsberg onder de stugge kin. De gesmoorde toonaard
van het barsche, verbitterde gelaat en van het prachtige
stuk borst, steunt het schaterende effekt van de
helmpartij, gelijk omgekeerd het ongehoorde lichtrelief
118

van die getoermenteerde goudpracht, het duistern oodlottige in het vale gezicht nog meer verdiept.
Bij Graaf Potocki te Parijs vindt men den
vermoedelijken Adriaen terug met minder levensmatte
uitdrukking, en bij Jules Porges treft men zijn kop
aan in een meer genre-achtig schilderij, waar wel
eens aan getwijfeld is. Maar al is er in de geknepen
oogjes en het heele, scherp gevatte type iets dat, meer
dan bij REMBRANDT voor de hand ligt, aan sommige
Duitsche of oud-Vlaamsche koppen kon doers denken,
zoo lijkt toch de mooie, rijpe schildering wel zeer
op die van REMBRANDT. Hoogstens zou men hierachter,
met het oog nog meer op het Maes-achtige pendant,
een door een begaafd leerling geprepareerd en door
den meester verder opgevoerd werk mogen zoeken,
gelijk de Oude vrouw met een boek uit dezelfde
kollektie, door het samengaan van prachtige brokken
met onbegrijpelijk zwakke gedeelten, schoon op
andere wijze, aan eenig werken van den meester in
eens le erlings schilderij herinnert.
Nog eenmaal, (1654) schilderde REMBRANDT zijn
broeder in een stuk, dat de Petersburgsche Ermitage
herbergt, en waar zijn knokig gelaat zwaarmoedig, ja
jammervol onder een zwarte muts staat, als een beeld
van rouwende afgeleefdheid. Op een schilderij van
de Emmausgangers uit REMBRANDT ' S school (Darmstadt)
en nog stelliger op een vroeger Socrates genoemden
Bol (Louvre), vindt men nog eens denzelfden kop,
zoodat de oude man blijkbaar ook voor leerlingen
van REMBRANDT gepozeerd heeft. Bijna zou men
hieruit opmaken, dat Adriaen in het laatst van zijn
leven te Amsterdam een tijd bij REMBRANDT inwoonde.
In hetzelfde jaar van het Petersburgsche schilderij
was het, dat de oude molenaar ten grave daalde.
Het heeft zijn bedenkelijke zijde, op de weinige
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gegevens die wij hebben te vast door te bouwen.
Maar het vermoeden dat Adriaen bij zijn broeder
was ingetrokken, kon nog versterkt worden door de
omstandigheid, dat men in deze dagen ook een oude,
gebroken vrouw door REMBRANDT ' S werk ziet gaan,
die veel gelijkenis vertoont met het bovengenoemde
pendant bij een portret van Adriaen (Jules Porges),
en waarin men dus niet zoo onwaarschijnlijk Elisabeth
van Leeuwen, Adriaen's vrouw mag zien. Een barer
afbeeldingen, de Vrouw met de roode kap (1654)
uit de Ermitage kan ook een pendant tot het portret
van Adriaen terzelfder plaatse zijn geweest.
Het treffendst is zij op de als uit ivoor en ebben
saamgesmolten Vrouw met de zwarte kap (1654)
eveneens in de Ermitage. Haar droeve blik tuurt er
neergeslagen in diepe schachten van gepeins en het
is of zij luistert naar het geruisch van verre wateren.
Het is een starers midden in de diepte van het
onafwendbare, maar er is niets in haar dat tot opstand
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dringt. In houding en gelaatsuitdrukking is zij Al
leed, al overgave, al berusting.
Het wekt bijna bevreemding, dat men in dezen
tijd, waarin verder van opdracht-portretten heel weinig
blijkt, in REMBRANDT ' S werk een schilderij aantreft,
(Kassel), dat men am zijn uiterst intieme opvatting
eer voor de beeltenis van een vertrouwden vriend
zou houden, loch dat blijkens een vrijwel onwraakbaren stamboom niemand anders kan voorstellen dan
zekeren Nicolaes Bruyningh (1652), van wien verder
niets bizonders, ook niet eenige relatie tot den kunstenaar gebleken is.
Mochten wij zonder voorbehoud aan de objektieve
werkelijkheid van dit konterfeitsel geloover , dan zou
deze Bruyningh een waarlijk sublieme mijmerkop
zijn geweest : een dolende ridder naar den geest, een
zachtmoedig verbijsterde slaapwandelaar, een geestenziener met vertroostende, verzoende oogen. Hoe dit
zij, sterker adem is er nooit van soberder schilderij
uitgegaan, en het lijkt de vraag, of er achter Mona
Lisa's glimlach dieper leven broeit, dan achter deze,
tusschen weeke twijfeltrekken zoo wonder gewelfde
lippen.
Geheel uit het dooradelde sentiment, dat in dezen
onvergelijkelijken kop gelegd is, zijn een groot aantal
geetste bijbelsche voorstellingen van omtrent dien tijd.
De prent van Christus den jongeren verschijnend
(1650) lijkt maar een luchtig neergekrabbelde kompozitie ; maar de magische wijding van het verrijzeniswonder wademt heel van binnen uit, door deze
sidderend neergeschoven lijnen heen. Met schier
even weinig is De blinde Tobias (1651) door REMBRANDT
op een klein prentje ten leven opgeroepen. Schooner
treurigheid laat zich niet denken dan in de wankelende
gestalte ligt van dien voor zich heen tastenden blinde,
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die van zijn stoel aan de stille haardstede is opgestaan,
omdat hij daarbuiten de stem van zijn zoon vernomen
heeft. Ook het Christuskind onder de schriftgeleerden
(1652) is een in weinige lijnen uitgezegde prent,
vooral bewonderenswaardig door de macht, waarmee
de onaanzienlijke figuur van het ziener-kind, met
fijn gebaar den breeden kring zijner verbaasde
toehoorders en daarmee heel de kompozitie beheerscht.
Ditzelfde van ademlooze aandacht vervulde vindt men
in de Kleine Christusprediking, het zoogenaamde
plaatje van la Tombe, waarin op kleiner bestek de
kompozitie van de vroegere Honderdguldensprent nog
krasser en kantiger schijnt te zijn saamgevat. De latere
prent doet aan als rezoluter gehouwen uit een harder
std. En toch zijn in dien forschen stijl vondsten als
het kindje met den tol, dat met de vingers in het zand
schrijft, van het vrouwtje, dat Naar sloffen in den hoek
heeft laten staan, en van den uitgeteerden ouden man,
die met de hand aan de kin zoo gretig opgaat in zijn
luisteren, van een zeldzame teerheid.
Op andere wijze is het opgaan in een boeiend
fenomeem treffend uitgedrukt op een wel ongeveer
gelijktijdige prent van een ongewijd sujet, die
gewoonlijk Faustus wordt genoemd, loch in een
zeventiende-eeuwsche lijst eenvoudig de Practiserende
alchimist geheeten is. Wij zien er den Oostersch
toegetakelden toovenaar, terwijl hij het wachtwoord
heeft uitgesproken, en van zijn stoel opgerezen,
voorovergebogen naar het lichtende verschijnsel staat
te kijken, steunend op zijn vuisten, in strakke spanning.
En het zou moeielijk vallen zich den moeden vorscher,
die zich reikhalzend tot het licht van het bovennatuurlijke keert, in een gekoncentreerd beeld levender
te denken, dan deze van geheimzinnige schaduwen
ritselende prent hem ons gegeven heeft.
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En dan daarnaast de met zoo weinig middelen
zoo grootsche Biddende David (1652): de koninklijke
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strijder in de eenzaamheid van zijn slaapvertrek, van
alle pracht ontdaan, de verstomde harp naast hem op
den vloer liggend, op de knieen neergezonken, de
moede armen op den rand van zijn bed gesteund,
met geheel zijn vermurwde wezen in boetvaardigen
deemoed naar zijn God gekeerd.
En in hetzelfde jaar de nachtelijke Aanbidding
der Herders, waarin geen gestalte zich losmaakt,
geen vorm geakcentueerd is, geen gebaar vrijkomt,
alles verschijning blijft. Het geheel verliest zich tot
een schemeren van grootsche schimmen, welke
opgaan in dien donkeren warmen gloed van vroomheid , zooals zij heenfluistert om die , door den
lantarenschijn even verlichte moeder met het kind
in de schamele kribbe.
Maar het meest overweldigende werk van al deze
onvolprezen etsen uit 's meesters rijpsten tijd, is de
omvangrijke prent van de Drie kruizen (1653), die
ruim en groot, met snelle trekken, bijna striemend
op de plaat gezet is. Wij vinden hier het indrukwekkend oogenblik in beeld gebracht, waarvan
Mattheus schrijft: „Ende siet het voorhangsel des
„Tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden:
„ende de aerde beefde ende de steenrotsen scheurden".
Onder den plotselingen schijn van een driehoekig
neerslaande golf van bovenaardsche lichtstralen, ziet
men Jezus, rechtop aan een hoog kruis, tusschen de
angstverwrongen moordenaars in, de door den lichtslag
uiteenspattende groep streng en statig beheerschen in
zijn verwinnenden flood.
Het is met een heel de Renaissance beschamende
vervuldheid als van den vroegsten Christentijd, in de
voile warmte van een, die met bonzend hart voor het
eerst de vreeselijke mare zou hebben vernomen, dat
REMBRANDT hier het bange vizioen heeft uitgestort
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van den Verlosser, gekruisigd op den berg Golgotha:
het tooneel van zooveel lijden en zooveel heerlijkheid,
van zooveel schrik en zooveel openbaring.
In het jaar 1654 ontstaan nu twee series prenten,
de eerste in kleiner formaat, in open, milde, bijna
idyllische teekening Jezus' kindsheid, de andere in
zwaarder toon Christus' lijden in beeld brengend.
Van de kindsheid-serie is de door to weinigen
begrepen Heilige 14 amilie de schoonste. In het beeld
van] dezen dolenden Jozef, die zoo weemoedig door het
venster naar binnen gluurt, terwijl Maria bij den haard
in het droomvervulde kamertje gezeten, overgegeven
aan Naar gepeinzen, met droefgeestige teederheid
het kindje aan het hart drukt,
in dat prachtigpoetische beeld woont het wezen van heel REMBRANDT'S
naar binnen gekeerde gemoedsteerheid.
De tweede groep, die met een duister-prachtrijke,
zwellend-onheilspellende Voorstelling in den tempel
als bazuingeschal wordt ingeluid, geeft verder een
allerongemeenst gekomponeerde Kruisafneming bij
fakkellicht, die onder de plechtigheid , waarin de
nacht het stil gebeuren dompelt, weer vol is van
een, bij sobere gebaren, verrassend welsprekende,
in den grooten gang schoon slepende handeling.
Nauwelijks minder grootsch van tragische kracht is
dan de Graflegging, die nog donkerder gesmoord is
van duister geheim, — terwijl een stille, als een
lichtende viam gevoelde prent, welke het geliefde
onderwerp van Christus in Emmaus nog eens in
groote trekken saamvat, deze schoone serie besluit.
Wanneer men deze laatste ets vergelijkt met een
klein prentje van hetzelfde onderwerp, twintig jaar
vroeger door REMBRANDT gesigneerd, dan ziet men
hoe de zwierige mimiek geheel heeft plaats gemaakt
voor een hooger beslotenheid van straffer lijnen, die
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veel meer innerlijke roerselen bloot legt. Hetzelfde
valt bij een ets van Abraham's Offer (1655) op te
merken, die in gebondener beeld het twintig jaar te
voren geschilderde onderwerp zooveel treffender
uitdrukt. Bij minder sprong, oneindig dieper levee.
Ook de Christus voor het yolk (1655) eindelijk,
die hoog uitgestreden prent, welke min of meer een
tegenstuk tot de Brie kruizen vormt, vertoont naast
de Ecce Homo van 1635, in haar summiere lijnen en
kantige vlakken, iets onvergelijkelijk veel grootschers,
dan door het langs en achter elkaar schuiven der
drukke figuren op de vroegere prent bereikt werd.
Er moge reden zijn om te vermoeden, dat deze ets
als geheel REMBRANDT zelf nooit ten voile heeft
bevredigd, -- het trotsche samenstel van hare neergesabelde lijnen spreekt tot ons met een solemneele
waarachtigheid, welke in de allerhoogste kunst haars
gelijke zoekt.
Terwijl de kunstenaar aan zooveel innerlijk diep
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doorleefds het aanzijn gaf, werd REMBRANDT in zijn
uiterlijk leven gekweld door steeds meer nijpende
geldzorgen, die hem ten slotte van bijna alles zouden
berooven, en erger nog, hem zoo weinig rust moeten
hebben gegund, dat het een wonder schijnt, hoe
iemand zijn leven en zijn werk daar hoog bovenuit
heeft weten te houden.
Met een weinig inspanning, zoo is men geneigd
te denken, had hij zijn zaken beter kunnen regelen.
Maar was REMBRANDT niet in alles een illuzionist?
Is het zoo vreemd, dat iemand van zijn boven de
werkelijkheid uitzien, het reeel verloop van geldzaken
moeielijk kon volgen of onthouden ? Vervuld van
stoute droomen als hij was, werden de dagelijksche
zorgen licht vergeten. Hij was gewoon bij elke krizis,
ongetwijfeld te goeder trouw, verbintenissen aan te
gaan, die hij vrij geregeld verzuimde na te komen,
alleen omdat hij, in een vizionaire wereld levende,
van wereldsche zaken nooit recht besef heeft gehad.
Daarom ook konden zoovele wreede slagen van het
noodlot hem niet breken. Zijn geest bleef altoos
onaangetast boven dat lager gewoel, dat anderer leven
geheel beheerscht. De wereld van koele relaties en
vriendelijke compromis lag buiten zijn wezenlijke
aandacht. Hadde hij zich met de menschen meer
weten te verstaan, zoo zegt Sandrart, dan zou het
hem beter gegaan zijn. Beter ongetwijfeld naar
Sandrarts wereldschen zin, maar niet voor dat meer
waarachtige, tot den dienst waarvan REMBRANDT heel
zijn fenomenale geestkracht had gewijd. „Wanneer
hij aan het werk was", zoo getuigt Baldinucci op
gezag van Keihl, die lang als leerling bij REMBRANDT
had ingewoond, „zou hij geen toegang hebben ver„leend aan den eersten monarch ter wereld, die
„gedwongen geweest ware telkens en telkens terug
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„te komen, tot hij hem buiten zijn werk hadde
„aangetroffen”. Waar hij bezig was met zijn kunst,
had hij een gast die hem hooger gold. En als het
werk gedaan was, kon deze doorgronder van het
onzichtbare de voldoeningen ontberen, die een wereld
van schijn hem had aan te bieden. Uiterlijke eerzucht
en verlangens naar maatschappelijk aanzien waren
waarschijnlijk nooit wezenlijk de zijne geweest. „Als ik
„mijn geest uitspanninge wil geven, dan is het niet eer
„die ik zoek maar vrijheit", luidt een zeggen van hem,
dat Houbraken ons bewaarde.
Een vroom gemoet
Acht eer voor goet

is een rijmpje, dat hij in den tijd van zijn grootste
sukces, omtrent de maand zelve van zijn trouwen,
in een album schreef, en zeker was het geen uiterlijke
eer die hiermede bedoeld werd. Die eer was voor
hem zijn kunst zelve, — om het bezit op zichzelf gaf
hij weinig. Uit geen enkele der eindelooze akten,
welke hij passeerde, spreekt een man die naar zich
toerekent. Als het er toe lag, schonk hij weg wat hij
had. En door alles heen bleef hij zich onverdroten
wijden aan wat hem liever dan heel de wereld was.
Reeds Huygens roemde zijn afkeer van gewone
genietingen. Als hij aan zijn werk was, zoo getuigt
Houbraken, placht hij zijn maaltijd met een stuk kaas
en brood of met een pekelharing te nemen. Baldinucci
zegt van hem, dat „zijn hersenen heel verschillend waren
„van die van andere menschen, wat evenzeer bleek
„uit zijn gedragingen als uit zijn allerbuitensporigste
„manier van schilderen," en op een andere plaats
noemt hij hem .,een zonderling van het eerste water,
die alle dingen geringschatte". Iemand van zulk gehalte
was tegen vele lasten des levens bestand. My mountains are my own and I will keep them for myself,
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dit hooge woord van William Blake, den geestenziener,
hoe goed zou het gekionken hebben in REMBRANDT'S
trotschen mond !
Niettemin, de zorgen waren er, en op het uitwendige
van zijn leven legden zij een zwaren druk. Reeds in
een tijd, waarin nog schijnbaar van alle kanten volle
wereldsche voorspoed hem toevalt, beginnen de geld129
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verlegenheden, de eindelooze processen, de luchthartig
aangegane geldleeningen met heel haar langen nasleep.
Op het eerste gezicht lijkt het vrijwel ongeloofelijk,
hoe zulke verwarringen ooit konden ontstaan, bij zooveel tastbaar aan te wijzen rijkdom. Toch is misschien
de eenvoudige verklaring van veel op het oog raadselachtigs, behalve in REMBRANDT ' S karakter, gelijk wij
dat zooeven hebben getracht te teekenen, voor een
deel te vinden in dat bezit zelf, waarbij alle omstandigheden er wel op aangelegd schenen, dat hij zich altoo s
rijker moest wanen dan hij was.
Als de twee hoofdbronnen van REMBRANDT ' S welvaart
in lien voorspoeds-tijd vinden wij altijd beschouwd :
eenerzijds de ruime inkomsten, die hem toevloeiden
uit zijn eigen werk, vermeerderd met dat wat hij
en dan het vermogen,
door zijn leerlingen verdiende,
dat Saskia ma ten huwelijk bracht.
Kwam er intusschen, wat aangaat die eerstgenoemde
verdiensten, niet reeds bij tijdgenooten zekere zeer
een oververklaarbare overdrijving in het spel,
schatten van zijn bezit, waar ook REMBRANDT zelf ten
slotte aan ging meedoen ?
Het is waar, dat hij in 1642 portretten afleverde,
die hem f 500 inbrachten, en dat hij in 1646 van
Frederik Hendrik zelfs nog f 2400 ontving voor twee
schilderijen. Maar daarma staat geenszins vast, dat
voor elk portret nu ook f 500, voor iedere kompozitie
nu ook f 1200, of ook maar de helft betaald werd.
De taxatie- en verkoopsprijzen van zijn stukken, die
wij tusschen 1640 en 1668 vinden opgeteekend, zijn
en zoo er al een
zonderling wijd uiteenloopend,
1500
(dit gold het van
enkele onder voorkomt van f
ouds beroemde, uiterst geacheveerde Vrouwtje in
overspel), zij dalen ook, en veelvuldiger, tot f 90,
f 60, f 20, ja tot f 6, (dit in het jaar 1653). En hoe
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sterk en hoe gauw het gerucht in zulke zaken tot
overdrijven geneigd is, wordt bewezen door Baldinucci's
verhaal, dat de schilder voor zijn Nachtwacht 3500
scudi (d. i. ongeveer f 5250) kreeg uitbetaald, terwijl
wij weten dat dit bedrag niet grooter dan f 1600 is
geweest.
De jaarlijksche opbrengst, alleen van het door
REMBRANDT verkochte werk zijner leerlingen, worth
door Sandrart op f 2000 a f 2500 geschat, — maar
is voorbehoud ook tegen deze opgave niet gewettigd ?
Wij zagen reeds, hoe een bewaard gebleven notitie
in REMBRANDT ' S eigen handschrift prijzen vermeldt,
die de bedenking wekken, dat dan toch heel wat van
zulk leerlingwerk moet „verhandelt" zijn, eer het een
sommetje kon maken. En ook als wij willen gelooven,
dat hij voor door hemzelf bijgewerkte stukken meer
ontving, blijkt uit niets, of van de opbrengst niet
weer een deel aan die leerlingen zelf ten goede kwam.
Het zorgvuldig aanteekenen van hunne namen bij den
verkoopsprijs schijnt veeleer daarvoor te pleiten, en
in strijd met REMBRANDT ' S goedgeefschen aard ware
het zeker niet. Zelfs de zure Houbraken, die overigens
REMBRANDT

„geltliefdig (geltgierig luid niet wel)"

heeft genoemd, vertelt op een andere plaats, dat de
meester weigerde Jan Griffier als leerling aan te
nemen, zeggende: „dat Rogman en by te goede vrinden
„waren, om zijne leerlingen van hem of te lokken".
Belangzucht en geldliefde plegen anders te handelen.
Dat REMBRANDT, volgens Baldinucci, wanneer er
schilderijen en teekeningen van groote meesters onder
den hamer kwamen, „bij het eerste bod den prijs
„daarvan zoodanig verhoogde, dat geen tweede lief„hebber ooit gevonden werd, zeggende dat hij dit deed
„om het schildersvak in eere te brengen”, stipten
wij vroeger reeds aan. En nog merkwaardiger als
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kenschetsing is de zinsnede die volgt : „Hij was ook
„zeer gui in het uitleenen van deze zijne rariteiten
„aan iederen schilder, die ze bij het uitvoeren van
„eenig werk mocht noodig hebben". Want wij mogen
vertrouwen dat, waar hij zich zoo edelmoedig toonde
in het ter leen geven der hem dierbare kunstschatten,
hij met geld nog heel wat vrijgeviger zal hebben
omgesprongen.
Een wonderlijke akte van December 1655 deelt
ons merle, dat REMBRANDT toen van de gebroeders
132

van Cattenburch (waarvan de eene met een kleindochter van Elisabeth Bas getrouwd was) een huis
kocht, waar de schilder Hercules Sanders in woonde,
„voor de somme van vierduysent carolus guldens
„aen gelt, dewelcke hij van Rijn sal mogen op interesse
„houden, ende daerenboven noch aen schilderijen en
„prenten dryeduysent guldens, . . . ." En als wii ons
verdiepen in de vraag, wat ter wergild REMBRANDT
mag bewogen hebben om zulk een drukkende verbintenis aan te gaan, dringt zich onwillekeurig het
antwoord op, dat hij niets anders bedoelde dan het
een verarmden kunstbroeder mogelijk te maken in
diens huis te blijven. Deze gissing wint nog aan
kracht door een vroegere akte van Mei 1654, waaruit
blijkt, dat de Cattenburchs toen reeds geld van Sanders
te vorderen hadden, allicht wegens achterstallige huur.
De verkoop van het door Sanders bewoonde huis
aan REMBRANDT maakt in dit verband den indruk, als
deden de Cattenburchs er een voordeelig zaakje mee :
zij kwamen van een slecht betalenden huurder af, en
zagen ongetwijfeld in de door REMBRANDT volgens
kontrakt te leveren kunstwerken een aardige kans op
winst. Ook Sanders zal er voor het oogenblik mee
gebaat zijn geweest. De eenige verliezende partij
was REMBRANDT zelf.
Maar meer wellicht dan iets anders, is het zoogenoemde fortuin van Saskia voor REMBRANDT een
oorzaak van vervelende bemoeisels en van zorgen
geworden. De eenige kortstondige vreugde, die hij
er misschien aan beleefde, mag geweest zijn, toen hij in
den eersten tijd van hun huwelijk, er zich somtijds door
in staat gesteld zag, de veelsoortige kostbaarheden te
verwerven, waarmee het hem een genot was, zijn huis
te cieren en zijn vrouw te tooien. Maar voor het
overige . . kan men zich voor een fantast als REMBRANDT,
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een fataler blok aan het been denken, dan een
fortuin op papier, dat zonder twijfel een zekere waarde
vertegenwoordigde, waar hij evenwel nooit aan kon
komen als het noodig mocht zijn, waarover hij in
later jaren, krachtens een stroom van fraai klinkende
notarieele termen in Saskia's testament, de vrije
beschikking hield, terwij1 het hem toch weder niet
in eigendom toebehoorde, en hij er aan anderen
rekenschap van verschuldigd werd?
Toch lagen de feiten ongeveer zoo. Er zijn geen
dokumenten bewaard gebleven, waaruit zou blijken
wat Saskia bij Naar trouwen bezat. Maar in 1647
liet REMBRANDT, op aandringen der bloedverwanten
van moederszijde van den kleinen Titus, welke blijkbaar diens geldelijke belangen bij zijn vader in
weinig sekuur beheer achtten, een inventaris opmaken
van alle goederen, die na het overlijden van zijn vrouw
in de gemeenschap aanwezig waren. Die akte zelf
is zoek geraakt, loch de uitspraak van het gerechtshof van Holland in het proces tusschen Isaac van
Hertsbeeck, die een schuldvordering op REMBRANDT
had, en Louis Crayers, Titus' voogd, zegt daaromtrent in 1662: „welcke goederen ende effecten naer
„de estimatie alzoo op het minste gemaect, to samen
„met malcanderen hadden uytgebracht een somma
„van veertich duysent seven hondert ende vijftich
„gulden . . . . ," — zeker voor lien tijd een vrij
aanzienlijk bedrag.
Welke waren nu evenwel de bestanddeelen van
dit fortuin ? De direkte geldswaarde zal wel voornamelijk op het papier hebben bestaan. In de latere
kwade jaren van REMBRANDT ' S failliet wordt door den
zilversmid Jan van Loo en zijn vrouw eene verklaring
afgelegd : „dat zylieden seer goede kennissen hebben
„gehadt aan . . .. REMBRANDT VAN RHIJN en syne
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„overleden huysvrouwe Saskia van Uylenburch, ende
„ter Bier oorsaecke als anderssins seecker weten dat
„deselve tesamen gehadt hebben, en hij VAN RHIJN
„noch nae sijner huysvrouwen overlijden gepossideert
„twee snoeren groote paerlen om de hals ende de
„cleyne om de armen tot int jaer 1649 toe". De vrouw
alleen, die blijkbaar nog opmerkzamer naar al dat
moois gekeken had, voegt daar nog een heele lijst
aan toe, waarin voorkomen : Twee peerpaerlen, Een
groote diamandt-rinck, Twee diamanten pendanten,

benevens kleinere cieradieen en allerlei huishoudzilver.
Allicht had Saskia enkele kleinodieen van haar moeder
geerfd ; maar dat zij, de jongste van vier dochters uit
een wel deftig, maar geenszins vorstelijk gezin, heel
dezen juweelenschat zou hebben meegebracht, is niet
waarschijnlijk. Het ligt dus voor de hand aan te
nemen, dat de zeker soms zeer ruime inkomsten van
het gezin meestal tot aankoop zoowel van kostbaarheden als van kunstwerken werden besteed. Maar
tevens is er alle reden om te meenen, dat het ouderlijk
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erfdeel van Saskia zoozeer drupsgewijze aan het jonge
echtpaar in handen kwam, dat zij die gelden veeleer
onder hunne gewone ontvangsten meegeteld, dan ze
als kapitaal bewaard zullen hebben. Voor een groot
deel althans zat de nalatenschap vast in onroerende
goederen, en bovendien waren die Friesche bezittingen
van de oudelui Uylenburg door de acht kinderen
voorloopig in gemeenschappelijken eigendom gehouden,
blijkens proces-stukken, waarin REMBRANDT telkens
voor een achtste als eischer optreedt.
Met de administratie van dit onverdeeld bezit, of
bij verkoop van parten daaruit, met de betaling, schijnt
het ook geenszins viot gegaan te zijn. Reeds een
maand na zijn huwelijk geeft REMBRANDT, zooals wij
reeds zagen, een volmacht aan zijn zwager Gerrit van
Loo, om voor hem „te manen, innenen de ontfangen,
„van alle syne debiteuren .. alle soodanighe penninghe,
„renttes ofte intressen . . ." Een makkelijke post zal
van Loo hiermede niet op zich genomen hebben.
De Friezen schenen vasthoudend : zelfs een legaat,
aan Saskia door hare peet-tante gemaakt, moet in
1640, met de renten van 1634 af, door bemiddeling
van een advokaat worden opgevorderd, daar het „bij
„de voorsz. erfgenamen gedetineert wert". En van
niet minder dan vier, over de ouderlijke nalatenschap
zelf gevoerde processen zijn de akten bewaard gebleven.
Een er van betreft den verkoop van een erfgoedje
der familie, Ulenburchstate in de gemeente Rijperkerck,
een ander lien van een boerderijtje in Niemirdum.
Hoewel deze beide processen op alle punten door
de eischers gewonnen werden, blijkt vijf jaren later
het aan Saskia toekomende deel der opbrengst van
het boerderijtje, nog altijd niet afbetaald. En zelfs
in 1646 vinden wij REMBRANDT daarover opnieuw
aan het procedeeren. De kooper, al tracht hij zijn
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verplichtingen door chicanes te ontduiken, wordt weer
tot betaling en in de kosten veroordeeld. Niettemin
zal deze langdurige rechtzaak REMBRANDT licht heel
wat meer gekost hebben dan de f 137.70, waarover
zij liep, — en waarschijnlijk zal het voor en na met
een groot deel van dat Friesch bezit op dergelijke
wijze zijn gegaan. Overigens zal REMBRANDT in al zulke
gevallen wel eenvoudig, zonder zelf iets te opperen,
zijn rechtzoekende zwagers toestemming hebben gegeven om mede uit zijn naam te handelen. Anders
schijnt het geval alleen gelegen te hebben met het
reeds vroeger vermelde proces, waarin REMBRANDT
met zoo driftigen nadruk opkomt tegen het lasterpraatje,
dat hij de doorbrenger van het erfgoed zijner vrouw
zou zijn.
Hoe stond het evenwel, reeds toen, in 1638, met
dat „rijckelyck begoediget" zijn, waarop REMBRANDT
zich beriep ? Geen half jaar later had de aankoop
van dat huis plaats, waaraan zich zulk een rampspoedige
reeks van al in elkaar schakelende schulden zal vast
hechten. Naar borgen wordt zelfs niet gevraagd :
de verkoopers hielden REMBRANDT blijkbaar voor een
vermogend man, — zooals iedereen van hem, zooals
hij ook te lang van zichzelf geloofde. En het gemak,
waarmee hij, op dien roep af, overal krediet kreeg,
moest hem wel in altijd grooter moeielijkheden voeren.
Duidelijk echter is het dat, ware toen ook maar een
deel van Saskia's vermogen vrij beschikbaar geweest,
de f 13000 daaruit in hoofdzaak konden zijn voldaan,
en deze zonderlinge, juist door haar schijnbare faciliteiten voor REMBRANDT zoo noodlottige koopakte, nooit
zoo zou zijn opgemaakt.
Ongetwijfeld zal REMBRANDT, zoodra er weder
inkomsten vloeiden, zijn voortgegaan met het aankoopen
van allerlei kostbaarheden, zonder aan het nog onbe137
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taald staan van zijn huis veel te denken. En wanneer
hem in 1640, na den dood zijner moeder, als zijn
erfportie een schuldbekentenis van zijn broeder Adriaen,
ter waarde van ongeveer f 2500 wordt aanbedeeld,
zet hij die wel zoo spoedig mogelijk om in kontanten,
maar zal deze voor alle andere doeleinden eer hebben
besteed, dan om er iets van de schuld, die nog op
zijn huis ligt, mee te delgen.
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Vrij duidelijk is het dus
zagen wij hem niet
ook in 1639 Huygens dringend om geld manen ?
dat reeds in de laatste jaren van Saskia's leven, het
huishouden op die belling van stoffelijken achteruitgang
stond, waarlangs wij het na haar flood reddeloos naar
beneden zullen zien gaan.
Den 14den Juni sterft dan Saskia, nog niet ten voile
dertig jaren oud, maar met een doorleefd bestaan
achter zich, rijk aan tegenstellingen. Een ietwat
kleurlooze jeugd, gesleten bij oudere getrouwde zusters
te Franeker of het Bildt, — dan de stralende tijd
van haar jong huwelijk, maar daar doorheen de telkens
nieuw opengereten droefheid om drie vroeggestorven
kinderen, en als zij eindelijk den kleinen Titus mag
behouden, al zoo gauw de weemoed van het zichzelf
voelen heengaan.
Voor REMBRANDT moeten er daarna sombere jaren
zijn aangebroken in dat door haar verlaten kunstvoile huis, met zijn moederloos jongetje. Vrouwelijke
hulp moest er natuurlijk wezen, maar de zorg voor
huis en kind viel — hetzij dan wat vroeger of wat
later, want eigenlijk weten wij daar heel weinig van
— ten slotte een tijdlang juist niet in de meest geschikte
handen, in die van Geertje Dircx. Er is niet veel
verbeeldingskracht toe noodig om zich voor te stellen,
hoe het onder het bestier van deze vrouw met de huishouding toeging. Vader Cats rijmde niet ten onrechte :
Een wijf draeght meer uyt met een lepel,
Als een man inbrenght met een schepel.

En hoe weinig behoudend Geertje zelfs haar eigen boeltje
beheerde, kan wel daaruit blijken, dat als zij nog
nauwelijks REMBRANDT ' S huis verlaten heeft, haar goed
al in de bank van leening staat.
Het is een ware verademing, als wij in haar plaats
naast REMBRANDT en den opgroeienden Titus, de rustige
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moederlijke figuur vinden van Hendrickje Stoffels,
die tot haar flood trouw op haar moeilijken post zal
blijven, die zelden naar den voorgrond komt, maar
in de ergste tijden van finantieele benauwing een
doorzicht en een geestkracht toonde, om eerbied voor
te hebben.
REMBRANDT zelf keerde zich in deze jaren van
beproeving meer en meer van den schitterkant der
wereld af tot innerlijke dingen, en een geleidelijke
kentering in den smaak van het publiek, dat zich nu ook
van hem ging afwenden, zal, behalve in REMBRANDT'S
zonderlingheid, daarin wel haar voornaamsten grond
hebben gevonden. Van geheel anderen acrd, maar
niet minder ingrijpend, was de invloed der algemeen
slechte tijden na 1651, toen de oorlog met de Engelsche
republiek uitbrak, waardoor het geld al schaarscher en
het leven voor iedereen moeielijker werd. Vooral de
hoofdstad kreeg een deerlijken knauw. Wagenaar zegt:
„Te Amsterdam was het verval van neering en handel
„zo groot, dat er, zo sommigen melden, ten deezen
„tijde wel drieduizend huizen ledig stonden. Doch
„anderen spraken maar van veertien- of vijftienhonderd:
„waaruit de vermindering van den handel, in deeze
„aanzienlijke koopstad, ten klaarsten af te neemen
„was." Hoe ook deftige lieden diep in de schuld
staken, en hoe zij daarmee omsprongen, daarvan vindt
men een voorbeeld in dien Joris de Caullery, kapitein
ter zee in dienst der Republiek, die in 1654, eer hij
scheep gaat, uit vrees dat schuldeischers tijdens zijn
afwezigheid zijn boeltje voor een appel en een ei
zullen verkoopen, enkele waardevolle bezittingen op
naam van zijn kinderen laat zetten, waaronder ook
zijn door REMBRANDT geschilderd konterfeitsel.
REMBRANDT ' S inkomsten waren dus aanmerkelijk
achteruit gegaan, en toch bleven er van vele kanten
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dezelfde eischen aan gesteld. De rente der onafgedane
koopsom van zijn huffs, moest als het kon worden
afgedragen, evenals rente en zoo mogelijk aflossing
van velerlei andere leeningen. De tweehonderd
met zooveel
gulden 's jaars voor Geertje Dircx
als daar allicht bijgekomen zal zijn
behoorden er
op tijd to wezen. Ook zijn laatst overgebleven, meer
en meer verarmde Leidsche familieleden zal hij wel
zijn bijgesprongen.
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Maar het ergste werd, dat nu de verkoopers van
zijn huffs, die zich zoo lang ongewoon toegefelijke
schuldeischers getoond hadden, in het begin van 1653
zij het dat
op afbetaling begonnen aan te dringen,
zij zelf om gereed geld verlegen waren, of dat het
hun verdroot, zelfs de bedongen rente niet langer te
ontvangen. Op het oorspronkelijk bedrag van f 13000
schijnt in verloop van tijd bijna de helft afbetaald te
zijn, zoodat de schuld nog f 7000 bedroeg, een som
die echter, door opgeloopen rente en voorschotten aan
den kooper, tot f 8470.06 was gestegen. REMBRANDT
wordt dus bij monde van een notaris gesommeerd
om eindelijk te betalen, met aanzeggen dat „in gevalle
„van langer treynement geprocedeerd sail werden
„wegens seer hooge oorsaecken tot het gebruyck van
„sulcke middelen als geraden sullen zijn". Om deze
oude schuld te voldoen, tracht hij naar alle kanten
nieuwe leeningen te sluiten, en dit schijnt in den
beginne nog altoos wonder gemakkelijk te zijn
gelukt. Van Cornelis Witsen leent hij f 4180, van
Jan Six (waarschijnlijk) f 1000, van Isaac van Hertsbeeck
f 4200. Voor de schuld aan Jan Six schijnt Lodewijk
van Ludick borg gebleven te zijn, de beide anderen
wel komt in beide
eischen geen borgstelling ,
schuldbekentenissen de clausule voor: „belovende
„de voors. somme te betaelen over een jaer nae dato
„deses, hiervooren verbindende alle sijne goederen."
Ook geeft REMBRANDT aan zekeren Francoys de
Coster een volmacht af, om al zijne uitstaande schuldvorderingen voor hem te innen. Of wat daarvan inkwam
hem veel rijker gemaakt zal hebben schijnt, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, twijfelachtig.
Dat REMBRANDT met de betaling van zijn werk wel
soms last ondervond, maar tevens, dat zijn trots nog
allerminst gebroken was door de kwellende geldzorgen
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van deze jaren, blijkt uit het geval met zekeren
Diego Andrada, die weigert te betalen en hem doet
aanzeggen, dat hij zeker portret van een jonge dochter
moet „veranderen ende soodanich hebben te maecken
„dat het haer naer behooren gelijckt." „Alle 'twelek
„den gelnsinueerde voorgelesen sijnde, seyde: dat by
„alsnu sijn handen aen tstuck schilderij niet en wil
„slaen nochte hetzelve opmaecken voor ende aleer
„de insinuant hem zijn resterende gelt betaelt ofte
„daervooren satisfactie doet."
Van hetzelfde onbuigbare zelfgevoel getuigt ook
het verhaal bij Houbraken, waarin licht een kern van
waarheid zal liggen, hoe REMBRANDT in een familiegroep
waar hij mee bezig was, een juist gestorven aap van
hem aanbracht. De geportretteerden handen daar veel
op tegen ; maar „hij had zooveel liefde voor dat model
„van den dooden aap, dat hij liever dat stuk onvoldaan
„wilde aan zig houden, dan hun ten gevallen de kwast
„er op te zetten".
Hoewel 111.1 de door REMBRANDT in 1653 geleende
sommen te samen meer bedroegen dan de vordering
van Christoffel Tijssens over de huisschuld, wordt
deze ook nu nog niet geheel afgedaan. Er blijft weer
een restant van f 1168.04. Zijn debet liep over vrij
wat meer en spoedig daarop leende hij ook nog
f 3150 van den chirurgijn Daniel Francen. Daar
nu zelfs van eenige rentebetaling niet langer sprake
kan zijn, volgt in Juli 1656 het bankroet met zijn
eindeloozen nasleep van geplaag en ellende, en in
November 1657 volgens uitspraak der Desolate Boedelskamer de gerechtelijke verkoop van REMBRANDT'S
bezittingen. Intusschen had hij nog voor die katastrofe
zijn huis voor de weeskamer laten inschrijven, als
behoorende tot het moederlijk erfdeel van Titus,
hetgeen niet belette dat dit huis merle en met verlies
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word verkocht, terwijl Titus alleen als preferente
schuldeischer werd beschouwd. Ook het overige van
den kunstrijken inboedel ging onder den druk der slechte
omstandigheden verre beneden de wezenlijke waarde.
Bracht dit failliet nu mede, dat REMBRANDT ook
zijn rechten als voogd verloor ? In elk geval schijnt
daarna de weeskamer geheel in die rechten to treden.
Zij benoemt in September 1656 een voogd over Titus,
tevens „tot administrateur over desselfs goederen
gestelt", een geval, dat zeker nooit voorzien was door
Saskia's notaris, toen deze haar bij testament liet verklaren, dat zij „item alle weescameren ende derselver
„ordonnantien, specialijck mede deser stede (behoudens
„hare reverentie) uytdruckelijck excludeert". Om hun
bemoeizucht gevreesd, waren de weeskamers waarschijnlijk algemeen. Reeds in het testament van
REMRBANDT ' s moeder, worden zij met evenveel nadruk
uitgesloten, en twintig jaar later zal Hendrickje Stoffels
weer precies hetzelfde doer',
In de dagen dat zulke zorgen hem voortdurend
kwelden, schilderde REMBRANDT onbegrepen werken,
die van de hoogste geestesspanning getuigen. Om
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zich heen zag hij afbrokkelen en wegvloeien, wat hij
in deze wereld had vergaard en opgebouwd ; maar
het bittere dezer aardsche plagen drong niet door tot
de kameren zijner ziel, wanneer hij gestalten schiep
als dien in raadselige gepeinzen verzonken Jongen
man in het harnas (Glasgow), die ons aandoet gelijk
de door een kostelijken tooverspiegel opgeroepen fata
morgana van een kleurdoordrenkten weedoms-droom.
Uit denzelfden tijd (1655) waarschijnlijk, is de nog
onwerkelijker, maar nog indrukwekkender Man met
de fans in Kassel : die levensmoede wachter, die
onder een zwaren pantserlast gebukt, en met zwaarder
druk van broeiende gedachten boven zijn vermoeide
brauwen, naar duister stroomende stemmen van een
onvermurwbaar noodlot schijnt te luisteren. Ware het
denkbaar, dat REMBRANDT Shakespere had gelezen,
men zou bij gestalten als deze beide, en bij den als uit
een roes van sonore en ranke schoonheidslust geboren
Poolschen ruiter (bij graaf Tarnowski), dien trotschen
jongen man, die op het koninklijk paard zoo viktorieus
de wereld in rijdt, aan schoone parafrazen op Hamlet
en Macbeth en King Henry IV willen denken.
En ook nu weer bijbelsche sujetten ! Jozef en de
vrouw van Potiphar schilderde hij twee keer. Het
vroegste exemplaar is te Petersburg, een betere variant
te Berlijn (1655). Koloristiesch is dit van diepen kleurtoon rijk doorgloeide schilderij, een van des meesters
machtigste werken, terwijl de figurenrijke Aanbidding
der koningen van twee jaar later (Buckingham Palace)
zich weer nauwer bij diergelijke schilderijen uit een
vroeger tijdperk aansluit, maar het vooral door de
breeder, grootscher behandeling daarvan wint.
Heel op zichzelf staat de heerlijke toon-orgie der
bij kaarslicht voorgestelde Verloochening van Petrus
uit de Ermitage. Maar het hoofdwerk uit deze dagen
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van beproeving is de Kasselsche Jacob's zegen (1656).
Het schilderij is vervuld met een adem van Oudtestamentische grootheid. Zooals Jacob zeif eenmaal
worstelde met Gods engel, zoo heeft de schilder hier
furieus en vertwijfeld geworsteld met zijn stof: er
moet bij het scheppen van dit werk, dat saamgewrocht
schijnt met grootscher werktuig dan de schilderskwast,
lets in hem hebben geroepen van het heerlijke: „Ik
zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent".
Jacob heeft zich met een hevige krachtsinspanning
opgericht in zijn bed. Uit de diepe, donkere gaten
van zijn grootsch uitgehouwen, schier Assyrischen
kop dreunt de duistere macht van den begenadigden
patriarch, die nog barscher uitkomt naast de milder
doorschilderde blondheid van het meer hoofsch en
kosmopolitiesch menschenkenners-gelaat van jozef,,
die niets van dat „quaet in sijne oogen" heeft, waarvan
de bijbeltekst spreekt, en die den ouden man bij
zijn zegening zacht willende leiden, hem terwijl stut
in den rug.
Wonder is, naast dien Jozef en zijne kinderen
aan Jacob's bed, de gestalte van Asnath die, pikturaal
niet zoo bij de licht-doorgloorde hoofdgroep aangesloten, afzonderlijk in plechtig peinzen verzonken,
voor zich uit staat to zien, langs haar kinderen heen,
in het verre van komende geslachten.
Inmiddels blijven ook de portretten niet geheel uit.
In 1654 schildert hij, in zoo welgekozen poze en met
zoo ongezochte natuurlijkheid, dat klassieke Portret
van Jan Six (Kollektie Six), zoo breed van zelfbeperking
en smaakvol laisser-aller, zoo kiesch en recht op den
met zooveel rustige klaarheid en toch zoo
man af,
broeiend van geheim.
Van twee jaar later zijn de hoog-rustige Jonge
vrouw met de anjelier (Ermitage), in de voile staande
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verf zoo prachtig gezond doorkneed, en het guile
portret van Dr. Arnold Tholinx (bij Ed. Andre to
Parijs), die kort daarvoor, maar minder sterk van
adem, ook door REMBRANDT was geetst. Het forschgebootste schilderij doet de koppen van de Staalmeesters
voorgevoelen.
Misschien was het door dezen Tholinx, die een
schoonzoon van Nicolaas Tulp en een zwager van
Jan Six was, dat REMBRANDT in aanraking kwam met
Dr. Joh. Deyman, dien hij in dit jaar weder op een
Anatomie-stuk schilderde, waarvan een brand in 1723,
ons helaas slechts een klein brokstuk gelaten heeft.
Maar het daarvan bewaard gebleven Lijk (Rijksmusnm)
is bijna het allermachtigste stuk schilderen, dat men
van REMBRANDT kent, en onbegrijpelijk is het, hoe die
neergesmakte halve kop, die in enkele tonen aangezet,
zonder kleur, zonder blik der oogen, zonder adem
zelfs bleef, meer dan misschien een zijner levende
aangezichten den smartrijken afgrond van het bodemlooze openbaart.
Op den eersten indruk stijf, maar van een inderdaad
kostelijke soberheid, is het portret van de vijftigjarige
Catharina Hooghsaet (bij Lord Penrhyn), de zoogenaamde Dame met de papegaai (1657), die van een
kolossaal ingehouden kracht en een bewonderenswaardige fijnheid is. Weer heel antlers, maar niet
minder ongemeen, is het ons over zijn schouder
aankijkende Portret van een koopman (bij den Earl
of Feversham, 1659), dat uit sonoren toon geschilderd,
in een gesmoorden gloed prijkt, die reeds van nabij
des meesters machtigste werk van zijn laatste jaren
aankondigt.
Al deze schilderijen zijn van omtrent den tijd van
zijn failliet of van iets later. Toen in 1658 zijn huis
verkocht was, trok hij waarschijnlijk , ofschoon de
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dokumenten daaromtrent geen volledige duidelijkheid
geven , al spoedig naar die woning op de Rozegracht
tegenover het Doolhof, waar hij in elk geval zijn laatste
levensjaren sleet. Ook toen echter werden de maatschappelijke moeielijkheden hem niet bespaard.
De notaris had in het testament van Saskia, waarin
hij de Weeskamer had willen buitensluiten, die zich
niettemin later in REMBRANDT ' S zaken moeide, nog
een andere korte clausule gezet, welke niet tot een
leege letter kon worden gemaakt en oorzaak van veel
leed geworden is: de bepaling „dat Rembrant van
Rhijn, hare man, in voile possessie ende vruchtgebruyck van alle hare testatrices naer to latene goederen
sal blijven sitten", — maar enkel „tot herhuwens"

toe. Want in de, voor Saskia's flood al bestaande,
en later zoo reddeloos verergerde wanorde van zijn
zaken, lag nu de reden, waarom REMBRANDT aan een
tweede huwelijk, en een daaraan wel onafscheidelijk
verbonden rekenschap van zijn voogdij, moeielijk
denken kon.
Een groote droefheid en beschaming moet het
gebracht hebben aan Hendrickje Stoffels, de vrouw
die in later jaren zijn leven deelde, toen zij in 1654,
wegens dat samenleven voor den kerkeraad ontboden,
„daerover ernstelijck bestraft, tot boetvaerdicheyt
„vermaent, en van den taffel des Heeren afghehouden"
werd. Niettemin, Hendrickje mag REMBRANDT ' S tweede
vrouw genoemd worden in alles, behalve dan in den
wettigen zin, zooals trouwens buren en goede bekenden
haar beschouwden, zooals zij ook voorkomt in een
notarieele akte, waarin zij een onbeteekenende getuigenverklaring aflegt. En dat zij ook voor Titus een
liefdevolle moeder en later een goede raadsvrouw
was, schijnt wel bewezen door de eendrachtige trouw,
waarmede zij met hem heeft mogen saamwerken, om
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den last en de hardheden van materieele misere of
to wenden van hem, dien zij beiden zonder voorbehoud
hebben vereerd.
In 1651 of '52 (wanneer wij op de juistheid eener
akte van 1670 mogen vertrouwen) wordt haar het
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dochtertje geboren dat, evenals de twee jong gestorven
meisjes van Saskia, naar REMBRANDT ' S moeder, Cornelia
wordt vernoemd, en in het testament van Titus als
„sijn susterken" staat aangeduid.
Zorgend en beschermend heeft Hendrickje, zoolang
zij leefde, achter dit kleine gezin gestaan, met verstand
de dezolate geldzaken medebestierend waar het moest.
De afwikkeling van die zaken na 1656 ging langzaam
in Naar werk : nog in het laatst van 1658 laat de
curator over den boedel „by Executie verkopen de
vordere Papier Kunst, onder denselven Boedel als
noch berustende, bestaende in de Konst van verscheyden der voornaemste so Italiaensche, Fransche,
Duytsche ende Nederlandtsche Meesters ende bij
den selven Rembrandt van Rijn met een groote
curieusheyt te samen versamelt. Gelijck dan merle
een goede partije van Teeckeningen, ende Schetsen
van denselven Rembrandt van Rijn selven." Maar

ten slotte konden toch niet alle schulden worden
afbetaald, en het kwam evenmin tot een akkoord met
de krediteuren. Het faillissement van REMBRANDT werd
daarom nooit opgeheven, zoodat hij geen stuk zijn
eigen mocht noemen, en geen schilderij voltooien, of
de een of andere schuldeischer kon er een recht op
laten gelden. En de schuldeischers, die hij nu heeft,
aarzelen daar niet over, als zij er hun belang in zien.
Nieuwe schulden zijn er bijgekomen, aan zekeren
Harmen Becker, en ook de oorspronkelijke schuldbekentenis aan Jan Six, door dezen verkocht aan
Sr. Gerbrand Ornia, is langs een omweg in dezelfde
handen geraakt. Deze Ornia spreekt namelijk den borg
L. van Ludick om betaling aan, en verkrijgt die ook,
zoodat nu van Ludick zelf dit bedrag van REMBRANDT
terug te vorderen heeft. Maar hij verkoopt na een
poos die vordering voor minder dan de heeft der
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waarde aan Becker, die intusschen van REMBRANDT
toch weer het voile bedrag eischt, dat hem door een
scheidsrechterlijke uitspraak ook wordt toegewezen.
Hoeveel voordeel deze nog bovendien daarin vond,
wordt duidelijk door het feit, dat hij de door REMBRANDT
aangeboden afdoening zijner schuld weigert, omdat
hij weinig lust voelt, de van hem tot panel ontvangen
schilderijen terug te geven, die zeker heel wat meer
waarde zullen hebben vertegenwoordigd.
In tegenstelling met dezen weinig skrupuleuzen
geldschieter, had REMBRANDT zeker ook wel enkele
trouwe vrienden behouden, zooals dien „apotheker
en kunsTheminaer" Abraham Francen, die hem bij
allerlei zaken als getuige en raadsman ter zijde staat,
en later ook de voogd van zijn nagelaten dochtertje
zal zijn. Maar de beste vriendschap en toewijding
vond hij toch in eigen huis, bij zijn vrouw en zoon.
Want om hem, voor zoover het doenlijk was, te
redden van de exploitatie door inhalige schuldeischers,
zal het wel geweest zijn, dat in December 1660,
Hendrickje Stoffels met den negentien-jarigen Titus
die overeenkomst aangaat, waarbij beide „veraaerden
overeengecomen ende verdraghen te sijn over seeckere
compagnie en handel van schilderijen, papiere kunst,
kooper- en houtsnede, item drucken van deselve,
rariteyten en alle ap- en dependentien van dien"
enz., waarin ook van „de huyshoudingh" gezegd wordt,
dat zij door deze twee is „aengegaen half en half",

terwijl zij ten slotte met groote stelligheid konstateeren
„dat de voorsz. Rembrandt van Rhijn int minste geen
part hebben sal in dese handeling, noch hem oock
niet aengaet het huysraet, inboedel, kunst, rariteyten,
gereetschap metter aencleven van dien, en wat
teenighen dagen tot haeren huyse soude mogen
werden gevonden, waerop de voorsz. partijen be151

houden haerlieden volcomen recht en gerechticheyt
jegens alle degene, die wegen de voorz. Rembrandt
van Rhijn eenige actio off pretensie souden mogen
maecken" enz.

Dat er achter die beschuttende zorg, welke uit dit
alles spreekt, geen gebrek aan eerbied lag, daarvan
getuigt die andere zinsnede uit hetzelfde dokument :
„ Doch overmids henlieden ten hoogstens noodich
ware, dat sy mochten in deselve handelinge en aencleven van lien werden geassisteert en geholpen, oock
daertoe niemandt bequamer conde sijn als de voorsz.
Rembrandt van Rhijn" . . . enz. Die hem het naast en

best bestonden, zagen hem als een kind, waarvoor zij
de kleine dagelijksche Bingen moesten beredderen en
effenen, een meer en meer in zijn werk teruggetrokken
man, levend in een sfeer, waar stoffelijke belangen
en het wereldsch gehandel van menschen onder
elkaar tot iets wezenloos werden, maar toch van daar
uit in dieperen zin zijn omgeving beheerschend.
In 1661 maakt Hendrickje haar testament, waarin
de zes-en-dertig-jarige „siekelyck van lichame, nochtans
gaende en staende" heet. Alle bepalingen daarvan
getuigen zoowel van een onbegrensd vertrouwen in
REMBRANDT, wien ze als voogd „soodanighe macht
geeft als eenigsins is vereyscht, selffs oock omme de
goederen, roerende en onroerende uyt eygener macht
te vercopen enz. sonder ergens in te mogen worden
gemolesteert, gecontradiceert ofte verhindert ,"

—alsvne bschermndezorg,diezjwelto ver
den dood zou willen uitstrekken, blijkens de clausule
bij het hem toegekende vruchtgebruik: „sonder dat
deselve vruchten door yemandt ter werelt mogen
werden aengesproocken, geexecuteert ofte voor eenighe
schulden off laste van deselve, gemaeckt ofte noch
te maeken." Zorgen tot na haar dood wil zij ook
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voor Titus, dien zij blijkbaar zeer genegen is, en dien
zij, mocht haar eigen dochtertje kinderloos komen te
overlijden, tot haar erfgenaam „substitueert sonder dat
haer kindt contrarie sal mogen disponeren onder den
levenden nochte ter saecke des doots." En nadat zij
tot voogd over haar kind gesteld heeft „desselfs Vader,
Rembrandt van Rhijn", laat zij er bijvoegen : „die sij
vriendelijck daertoe bidt". Wel weinig thuishoorend in

een notarieele akte zien er die kinderlijke, bijna deemoedige woorden uit, het lijkt veel meer alsof Hendrickje
hier voor het laatst nog eens met haar gewone stem
tegen REMBRANDT spreekt. Weinig tijds daarna moet
zij gestorven zijn. Na haar flood blijft Titus voortgaan niet alleen den kunsthandel voor zijn vader te
drijven, maar ook diens zorgen mee te dragen met
dezelfde aanhankelijke trouw.
Het kan we! haast niet antlers, of de familieleden
van moederskant, die indertijd zoozeer op inventarizeering aandrongen, en later zijn door de Weeskamer
benoemde voogden, moeten den jongen man wel eens
de ooren warm gepraat hebben over de manier, waarop
zijn vader zijn belangen had verwaarloosd. Maar we
mogen akten doorsnuffelen zooveel wij willen, nergens
ligt ook maar de schaduw van een vermoeden, dat
ooit in de verhouding tusschen vader en zoon jets
scheefs of koels zou gekomen zijn, door het gewar
van strijdige belangen, waarin zij onophoudelijk gewikkeld waren. Integendeel, uit alles krijgen we den
indruk, dat er tusschen vader en zoon al heel vroeg
een hartelijk vertrouwen moet hebben bestaan, dat tot
aan het eind van Titus' korte leven heeft geduurd.
In 1659 geeft REMBRANDT zijn achttienjarigen zoon al
een volmacht om in kleinere zaken voor hem op te
treden, later weer om het erfenisje van Pieter van
Medemblick, een achterneef, in ontvangst te nemen.
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In 1666 geeft hij hem een zeer uitgebreide algemeene
volmacht.
Wel is Titus nog maar een jongen van zestien
jaar, als hij dat testament maakt, waarin hij „sijn
zusterken" tot erfgename stelt en zijn vader het vruchtgebruik geeft, met de machtiging om „oock in cas
van nootdruftigheyt en des noot sijnde wel van 't
capitael te mogen afnemen, aentasten en tot nootdruft gebruycken, twelk hem ten vollen toevertrouwt
Wert," onder de bepaling voorts „dat zijn testateurs
vader aan niemant ter werelt gehouden sal wesen
eenige openinge, staet ofte inventaris van de goederen
te geven". Maar ook veel later, wanneer hij zelf al

getrouwd is met Magdalena van Loo, verklaart hij
„wel vorbedachtelijken sich selven te stellen en
constitueren borge ende principael voor de voorn.
Rembrant van Rijn, sijnen vader" en dat tegenover

Harmen Becker, terwiji hij zeer goed weet, welk een
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weinig zachtmoedig schuldeischer deze is, gelijk hij
dan ook inderdaad al heel gauw daerop zijne vordering op den vader weet binnen te krijgen van den
borggebleven zoon. Geen drie maanden later, in
September 1668, is Titus gestorven, en zijn vader
heeft dit bittere verdriet nog ruim een jaar overleefd.
Dat hij geen eigenlijke armoede heeft geleden in dat
laatste treurige levensjaar, weten wij uit den staat
zijner nalatenschap, die voor Cornelia en het dochtertje
van Titus elk nog een klein erfdeel bracht. Toch
zou het allicht, bij langer leven, zoover gekomen zijn,
nu er geen mensch meer was, die voor zijn wereldsche
belangen waakte.
Zonderling kil doet het aan, de verklaring te leven,
afgelegd door Rebecca Willems, die, toen REMBRANDT
op 4 Oktober 1669 stierf, „dienende int selve sterffhuys" was : „dat daegs naer 't overlijden van de
voorsz. Rembrant van Rijn, als de voorsz. Magdalena
van Loo bij haer deposante quam en haer deposante
vraeghde, ofter geen gelt in huys was, sij deposante
antwoorde van Neen, seggende dat Sr. Rembrant van
Rijn haer deposante wel gesecht had, dat hij alrede
eenige tijd nit Cornelia' s cas 't huys had opgehouden,
deselve Magdalena daerop seyde, als perplect staende:
ick hoop niet, dat vader de goude pottstucken van
Cornelia, daer mijn de helft van toecomen, genomen
heeft," en hoe dan verder REMBRANDT ' S schoondochter „de sleutel van de kas van Cornelia affeyschte,
ende daermede de kas opgedaen en in presentie
van haer deposante aldaer een sack gelt uytkreegh, in welcke sack seecker sackje met gout in
was", enz.

Cornelia zelf was hierbij blijkbaar niet tegenwoordig,
en het is weldadig te bedenken, dat zij ergens in een
rustig hoekje van het huis met haar droefheid zal
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zijn gevlucht voor zulk een harde aanraking van
wereldsche belangzucht.
Nog geen veertien dagen later moest ook deze
Magdalena van Loo, wier hart met zulk een pijnlijke
gehechtheid aan aardsch bezit hing, daarvan voor goed
afstand doen : den 21 sten Oktober worth de laatste
vermelding van haar naam gemaakt in het begraafboek
der Westerkerk.
Van alien, die REMBRANDT bij zijn leven na bestonden,
zijn dan enkel nog maar over het kleindochtertje Titia,
wier leeftijd bij maanden telt, en de nauwelijks volwassen Cornelia, Hendrickje's dochter. Of er in deze
Cornelia lets van het geestelijk leven van haar vader
voortgloeide, en of zij in wezen lets weg had van
die geheimzinnig statige grootmoeder, wier naam zij
droeg? Wij weten er niets van, zelfs zijn er geen
schilderijen overgebleven, waarin men grond vindt
haar beeltenis te zien. Maar in elk geval erfde zij
van haar beide ouders het warme ruime hart, dat niet
angstvallig weegt en rekent over wereldsch goed, en
van haar moeder daarbij het slecht-en-rechte gezonde
menschenverstand der vrouw uit het yolk, dat alle
schriftgeleerde spitsvondigheden te wijs of is. Zeker
was op haar kinderleven de schaduw gevallen van
die eeuwige verdrietelijkheden over geldzaken, die
steeds opnieuw van buitenaf het vreedzame huis werden
binnengedragen, die ten slotte ook de reden in zich
borgen, waarom het huwelijk tusschen haar ouders nooit
gewettigd werd, — en een angst moet er haar van zijn
bijgebleven. Als zij in 1670, naar hare opgave achttien
jaar oud, geassisteert met haer voogt, den getrouwen
Abraham Francen, getrouwd is met den schilder
Cornelis Suythoff, en zij samen naar Batavia zullen
gaan, dan is ongeveer het laatste wat die twee jonge
menschen vOOr hun vertrek doen, een notaris op te
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zoeken, om met zijn hulp hun zaken, voor geval
van leven of sterven, zoo eenvoudig mogelijk te regelen.
Met een overrompelende kortheid en kernachtigheid, waarvan de man der wet lichtelijk geschrikt
moet zijn, hebben zij „over ende weder, 't sy de
eerstaflyvige van hen beyde Testateuren comt te
overlyden met ofte sonder kint ofte kinderen .. .
tot hunne eenige en universele erfgenaem in alle
goederen . . . geinstitueerd ende genomineert d' een
d' ander".

En welk een teedere herinnering Cornelia in haar
eigen huwelijksleven, ver van haar land, bewaard
heeft aan den grooten varier, dien zij maar zoo kort
heeft mogen kennen, spreekt zonder ophef uit die
aanteekening in de doopboeken der Nederduitsche
Gemeente te Batavia, vermeldende dat aldaar op
den 5 den December 1673, haar eerste zoon gedoopt
werd op den naam REMBRANDT. Vijf jaar daarop werd
een tweede zoon, naar zijn grootmoeder, Hendric
genoemd.
Wij hebben bij het bespreken aezer familiezaken
REMBRANDT ' S later prentwerk uit het oog verloren.
Een reeks geetste portretten moge allereerst nog
vermeld worden. Die van Bonus en Six waren de
laatste welke wij noemden. Op die toonrijke werken
volgt dan het klare portret van den kunsthandelaar
Clement de Jonghe (1651), met wien hij al twintig
jaar lang bekend was. Om haar zachtsnijdende maar
summiere karakterteekening, wordt deze ets tot de
volmaaktste onder zijn portretten gerekend. Ook het
prachtige, gelijktijdige Goudsmidje was allicht als
een portret bedoeld. Eenige jaren later, als hij met
de Desolate boedelskamer in aanraking komt, ziet
hij in den concierge en den auktionaris van die
gevreesde instelling, den ouden en den jongen Haring,
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verleidelijke modellers voor twee, weer heel veel
toonrijker portretten van zoo groote schoonheid, dat
men niet weet aan Welk van beiden de voorkeur
te geven. Van den ouden man maakt hij een van
noodlotsfloersen omwaasd beeld vol zachten geestesadel, dat wel als het summum van in een gedachtensfeer dOOrdringende ets-kunst mag gelden. De zoon,
dien men evenals den vader, vooral uit een eerstestaat-druk dient te kennen, is nog haast magieschwonderlijker van expressie. Hierop volgen het pittige
portret van den ouden goudsmid Jan Lutma (1656), het
bij minder volkomen harmonie en nog meer durf, aan
den Six herinnerende portret van zijn vriend Abraham
Francen, en in 1658 zijn laatste etsportret, de groote
prent van den reeds vijfentwintig jaar vroeger door
hem geschilderden schrijfmeester Coppenol, prachtig
modeleerend met de naald gescheerd en geschrijnd,
in welig samenspel.
Tusschen deze portretten door etst hij ook nog
enkele gewijde en fantastische onderwerpen. In 1656
de vreemdsoortige, maar toch eigenlijk superbe prent
van Abraham met de engelen, waarin hij zich op
wat hij in de Jodenbuurt levends om zich heen zag en
tegelijk op motieven van Indische rriiniaturen bazeert.
Dan de prachtige Christus op den Olijf berg, waarin
zoo schoon de verscheurende zielestrijd verbeeld
is, dien REMBRANDT zelf moet hebben gekend. In
1658 het als een vreemde huivering opdoemend
vizioen van Christus met de Samaritaansche, en de
raadselachtige maar prachtrijke Phenix, in bijna rechtlijnige striemen, wijdwiekend uitgebouwd. In het
volgend jaar de groots neergegrifte, van ruimte en
weidsch gerucht vervulde Petrus en Johannes aan de
Tempelpoort.

Tot deze laatste van zijn etsen behooren ook nog
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een aantal studies naar naakte vrouwen. De telkens
veranderde Vrouw bij de kachel (1658), de veel expressievere Badende vrouw met den hoed naast zich uit
hetzelfde jaar, en de in schaduw liggende vrouw, die
gewoonlijk de Negerin (1658) wordt genoemd, zijn
brutaal gearceerde prenten, vol van warm pulzeerend
leven, die evenals de Antiope en Jupiter van het
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jaar daarop, zijn vroeger geetste naaktfiguren tot iets
bijna tams zouden doen verbleeken. Met de laatst
gedateerde Vrouw met de piji (1661) wordt dan zijn
schat-rijk etswerk afgesloten.
Volledigheidshalve hebben wij ook nog even
REMBRANDT ' S meer bekende scholieren uit zijn lateren
tijd to noemen, ofschoon hun leerlingschap bij hem
minder van beteekenis is voor den meester dan voor
die discipelen zelf.
Tegen of kort na het jaar 1640 moet het geweest
zijn, dat de zeldzame Delftenaar Carel Fabritius, de
door teekeningen bekend gebleven landschapschilder
Abraham Furnerius, de Amsterdammer Jan Victors,
en de reeds meermalen genoemde Dordtenaar Samuel
van Hoogstraeten bij REMBRANDT werkten. Twee
andere Dordtenaren, de aanvankelijk zoo bijna schitterende, later zoo zonderling in modewerk verloopen
Nicolaes Maes, en Jacobus Lavecq, waren er tegen
1653 samen met den Rotterdammer Heyman Dullaert
en misschien met den Sleeswijker Juriaen Ovens.
De Nedersaks Christophel Paudiss zal wel, evenals
Willem Drost, tot de vroegere leerlingen gerekend
moeten worden. Daarentegen mag de Lilbecker
Godfried Kneller als een elêve uit des meesters
allerlaatsten tijd worden beschouwd, evenals de Dordtenaar Arent de Gelder, die vermoedelijk nog tusschen
1662 en '64 zijn atelier bezocht. Hij was het, die de
opvattingen van zijn meester, tot zelfs nog in de
achttiende eeuw trouw heeft overgedragen, en dat
terwijl hij niet meer den meeslepend schitterenden,
enkel den van de wereld afgekeerden REMBRANDT
heeft gekend.
De schilderijen, waarin REMBRANDT, in de jaren
dat de stormen het hevigst woedden om hem heen,
zichzelven heeft afgebeeld, doen ons aan een vereen160

zaamden toovenaar denken. Het meest grandioze
onder deze, als lichamelijke verschijning, is het groote
stuk bij Lord Ilchester (1658), dat stuk voor stuk
gezien ook ongeloofelijke brokken peinture bevat.
Toch zijn er onder, die als beeld van den ziener
sterker aanspreken, zooals dat prachtstuk in de National
Gallery, waar, bij misschien iets to zwammigs in de
komplexie, een zweem van zich boven de dingen
stellende ironie in de zachtelijk tartende uitdrukking ligt.
Het Zelfportret van 1659, bij den Hertog van
Buccleuch, is echter nog veel doordringender en aangrijpender. Hier is niets meer, dat aan den overmoedigen veroveraar herinnert. Het noodlot heeft in dat
vreemd misvormde gelaat hevig gewroet en geploegd ;
het heeft er builen en groeven en houwen in gerameid ;
het schroeide er zijn brand op, maar het heeft dezen
wijzen mijmeraar allerminst gebroken. De gerezigneerde
mond staat teruggezogen achter de trekkende wangzakken ; de tot speurneus uitgewassen mop reikt er
vurig vragend over heen, en onder het evenzoo angstig
naar voren gedrongen voorhoofd, turen twee kolenvuursoogen ons uit diepe kassen donker gloeiend aan.
Doch wanneer het achter die opgesperde kijkers al
kooks en spookt, hij houdt de woedende koorts naar
binnen opgesloten. Deze man loert brandend op het
levee, maar hij slaat er niet vuurspattend meer op in.
Hij kijkt vorschend door de verschijningen der wereld
heen, en haalt het in zulke onafgebroken ontdekkingstochten gegaarde goed gretig naar zich toe. Die
zonderling, met den ontembaren slok-op-kop, die
gulzige parelduiker, die ruige kerel met zoo fijn
geslepen kan ten , die halsstarrige eenzame , doorschouwt het Zijn tot in de ongekendste krasheid
van zijne wilde roerselen, grijpt zich uit tastbaren
vorm en vluchtende schaduw het eene noodige dat
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vervaart en ontroert, speurt als den wortel van het
bestaan onder de diepte van zijn wee en de praal
zijner heerlijkheden, en stil in zijn werkplaats zet hij
het uit die voorbijzwemende wereld in titanenhersens
saamgetrokken beeld naar buiten, van een onder den
smeulenden glans der oneindigheid louter naar het
innerlijke verheerlijkt leven.
Ongeschoren en onopgemaakt, een witte muts om
de kale kruin, een spokend nachtwandelaar gelijk,
staat hij op het Zelfportret van weinig later, uit het
Louvre, in een rood-omfladderde jas, achter zijn ezel
verrezen, als een duistere geus, enkel een deel van het
omsomberde gelaat in een vreemde lichtgulp gebaad:
vervaarlijk en lokkend, wild en meewarig, grimmig
en zachtmoedig, heel vervuld van zijn koninkrijk, dat
niet van deze aarde is. Hij hoort niet het murmureeren
om zich heen en in zijn omfronsde oogen ligt het
goddelijk bezetene van een, die, onbetreden wegen
gaande, sidderend in vreemde werelden geschouwdheeft, en peilde wat enkel de grootste denkers benaderen.
Men denkt aan de schoone regels van Verwey:
Want dit is wetenschap van wie veel leden,
Wijsheid, waar weingen worden heen geleid,
Dan die altoos langs duist're trappen treden
En proeven 't brood der bitterheid.

Was er dan op deze wereld niets meer, dat hem
vleiend bekoorde? Wij zijn geneigd vooral aan Titus
te denken ; maar hoe weinig weten wij waarlijk van
hem, als dat hij in zijn jongensjaren geschilderd moet
hebben, en dat hij zich tot zijn vroegen dood
opofferend aan de belangen zijns vaders heeft gewijd !
In een aantal van REMBRANDT ' S werken meent
men zijn aantrekkelijken persoon te herkennen, zonder
dat hieromtrent bepaalde zekerheid is verkregen. Het
vroegste geschilderde portret, waar men de trekken
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van Saskia's kind in vermoedt, is van ± 1650 (bij
Earl Spencer). Het is van een zatte, matzilveren
fijnheid van palet, die na aan Velazquez verwant
schijnt, maar toch enkel in toon en houding. Het
geknepene, het knuffelige in dat lonkende kopje is
door en door REMBRANDT, al heeft hij zelden iets zoo
princelijks gemaakt. Nauwelijks minder bekoorlijk is
de Titus aan den lessenaar (bij den Earl of Crawford),
die 1655 gedateerd is. Prachtig is het door Lange
lokken omlijste, machtig doorschilderde droom-gelaat,
dat zoo argeloos op de toevende schrijfhand rust.
Van hetzelfde jaar is het kostelijke portret uit de
kollektie Rod. Kann, dat door het zacht troonende
in expressie en houding, den toeschouwer zoo
zonderling gevangen houdt. Een paar jaar ouder is
de interessante jongeling op een portret in het Wallace
Museum to Londen. Uit lillende levenskracht, in den
volsten, zatsten toon geschilderd, is een schalks
kijkende jongen bij den Hertog van Rutland, waarin
hetzelfde type intusschen minder duidelijk uitkomt.
Ook klopt het jaartal 1660 daar niet zoo goed met
Titus' leeftijd. Deze jongen lijkt nog geen negentien,
en als de andere portretten werkelijk Titus voorstellen,
was hij, wat ook langs anderen weg waarschijnlijk
wordt, juist bizonder vroeg rijp. Op het edel
gekoncentreerde portret bij Colonel Holford, dat
toch eer vOOr dan na 1660 moet gesteld worden, is
hij reeds een jonge man vol weemoed en wijsheid
in het lang en spits geworden gelaat.
Zooals men zich de figuur van Titus onwillekeurig
denkt, heeft van Deyssel hem fraai geteekend : „Titus
„behoorde tot die halve-kunstenaarsnaturen, die voor
„een kunstenaar zulk een bijzondere bekoring hebben,
„en voor den vader van zulk eenen van een met
„vlijmenden weemoed vermengde bekoring zijn. Een
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„halve-kunstenaarsnatuur, niet in den zin van een
„gebrekkig, een zot, een emphatisch, een nurksch en
„kommenijsbaas-achtig kunstenaar, maar een halve„kunstenaar in den zin van een mensch, die de
„fijnheid en de gevoeligheid van een kunstenaars„natuur heeft, maar niet de kracht om die fijnheid
„en gevoeligheid tot iets objectiefs buiten zich, tot
„een kunstwerk, om te zetten ; een, die met zijn
„gevoel alles begrijpt, wat den volledigen kunstenaar
„bezig houdt en interesseert, alle gedachten en
„natuurverschijnselen van het hooger zieleleven, maar
„die het vermogen mist deze eigenschappen buiten
„zich te toonen. Zulke menschen zijn aan de kunste„naars bizonder dierbaar. Zij zijn in zekeren zin de
„wederhelft van de ziel zelve van den kunstenaar.
„Zij begrijpen den kunstenaar, den buitengewoon
„fijngevoelige ; zij kunnen met hem spreken en
„beminnen hem op hun beurt, . . . .”
In den tijd dat Titus een man werd, stond
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als schilder in zijn hoogste kracht. Van
het jaar 1661 is de zoogenaamde Kok van Rembrandt
(bij Boughton Knight), een in zwaar verzadigden
toon vet geboetseerd schilderij, dat op de Londensche
REMBRANDT-tentoonstelling vooral de bewondering der
schilders gaande maakte. Nog mooier is de gelijktijdige
Oude Dame bij Lady Wantage, waarin de heerlijke
kwaliteit van de vrouw op den Berlijnschen Anslo
zelfs veel hooger is opgevoerd. Die aanbiddelijke
oude met haar rustig turende oogen, den zuigenden
mond en de teere kin-reflexen, uit zoo tooverachtig
mooi geduwde toetsen in elkaar geschilderd, .. het
is alsof zij van uit haar teruggetrokken kader het
on bewuste oog in oog weerspiegelt.
Een prachtstuk van zuivere peinture bieden de aan
Dr. Bredius behoorende Twee negers (Mauritshuis).
Het is een van die in 's meesters werk heel op zich
zelf staande stukken, waarin hij, evenals b.v. bij den
Poolschen ruiter, om zoo te zeggen uit zijn eigen vel
stapt. Van Licht- en lijn-koncentratie op de gewone
wijze geen sprake. Het geheel is in een diepen toon
gedrenkt, en de teekening is groot gehouwen, bijna
bonkig en in waarheid monumentaal.
Intusschen blijven ook omvangrijker kompozities
niet uit. REMBRANDT ' S vroegere leerling Covert Flinck
had de opdracht gekregen, voor het Amsterdamsch
Raadhuis een groot schilderij van de Samenzwering
van Claudius Civilus te schilderen. Bij diens flood in
1660 viel de uitvoering daarvan aan REMBRANDT toe.
In 1662 be yond zich dit stuk, blijkens een beschrijving
bij Melchior Fokkens, werkelijk in het Raadhuis.
In een akte van 28 Aug. 1662 echter wordt op het
nog niet betaald zijn van dit groote doek gedoeld, en
van de opbrengst eener mogelijke verschildering van
dat stuk gesproken. Er was dus waarschijnlijk kwestie
REMBRANDT
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over het schilderij gekomen en REMBRANDT moet het
goedschiks of kwaadschiks teruggenomen hebben,
want in het volgende jaar hing er al een schilderij van
hetzelfde sujet door zijn leerling Juriaen Ovens voor in
de plaats, en het werk van REMBRANDT is ons alleen
door een heerlijk fragment te Stockholm bewaard
gebleven. Misschien zal men de grandioze schets van
den zoogenoemden Scipio, welke intusschen reeds van
eenige jaren vroeger (1655) dateert, en die onlangs in
Engeland weer voor den dag kwam, eveneens als
een ontwerp voor een Raadhuis-schilderij, b. v. voor
een schoorsteenstuk in de vroeger gereed gekomen
benedenzalen, moeten beschouwen. In het onderwerp
zal men eer den Burgemeester Suesso en zijn vader
G. Fabius Maximus hebben te zoeken.
Maar het schoonste werk uit deze dagen, en
waarin men wel het toppunt van REMBRANDT ' S bereiken
zal mogen zien, is het in 1662 gereed gekomen, ten
eenenmale klassieke schilderij van de Staalmeesters.
REMBRANDT aanvaardt hier rechtaf de traditie van
het regentenstuk in zijn voile zakelijkheid. Geen
fantastische opstelling, geen toegift, geen zwier meer,
geen sprong. Enkel de portretten der waardijns,
saamgebracht tot een allereenvoudigst gegeven, in een
schikking die vanzelf schijnt te spreken. Het tafereel
is met groote stelligheid gefundeerd, prachtig van
uitbouw, overheerlijk als ontplooiing van valeurs en
kleuren. De wijze van de groep in het vierkant te
zetten, de verdeeling der figures in die groep, het
onmerkbaar naar het midden neigen der houdingen,
de natuurlijke kanteling der middenste koppen, — het
spreekt al te saam van een ontzachlijke koncentratie.
Men ziet de vijf mannen op een rustige rij, alien
ongeveer even ver van den toeschouwer af. Drie
gepruikten zitten achter de tafel, op welks kant een
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oudere, die opgestaan is, met een boek steunt. De
vijfde, evenals de staande man zonder pruik, zit dicht
under het onzichtbare hooge venster, welks Licht het
vertrek vervult met een deftig-gezellig gezoem, en
de mannen alien, zonder parri-pris, bijna gelijkelijk
verlicht. Tusschen de twee middelste - door gezien,
staat de knecht blootshoofds. De waardijns hebben
hooge en breedgerande zwart-vilten hoeden op, hun
kragen zijn glad zonder iets van kant : wit, maar van
een door binnenkamertoon vol verzadigd wit, — hun
wambuizen en mantels zijn zwart, maar van een
gloeiend toonvol zwart. Zij lossen zich rustig tegen
de bronskleurige boiserie van den rechtlijnigen achtergrond. In hun bewegingen zijn deze vastberaden en
geheel in hun zaak opgaande mannen ongedwongen
en van uiterst sobere mimiek. Allen zijn naar den
toeschouwer toegekeerd en zien hem aan zonder
fixeeren. De middenste maakt met de, op het vOOr
hem liggende boek rustende, hand, het betoogende
gebaar van Anslo en Banning Cocq, — maar hoeveel
bezonkener ! Nergens is een zweem van emfaze, ook
niet in de pikturale voordracht. Niets wat zich opdringt
of wat raadselachtig blijft. Alles is harmoniesch saamgekionken. De koppen zijn er op los gehouwen, breed
gesmeerd, in de voile verfbrei doorploeterd, toch slaat
geen er van uit den band, — men weet ook niet welke
de mooiste is. Rijk maar sober is de kleuring: de
schaduwen zijn uit grijsgroen gesmoorde ombers, de
omgangen meest ros, de lichten warm, bij den middelsten
man als van gesmolten ivoor, en door alles heen het
bindend element van broeiende grijzen. De rondingen
zijn gul, — nergens een gedaste overgang, overal op
de kanten een volgestreken kleurtoon. Akcenten staan
waar men ze niet gewoon is, maar zij staan welsprekender dan bij iemand an ders. Een news, een wenkbrauw,
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een vingerkneukel vertoonen nauwelijks struktuur, toch
erlangen zij allervoortreffelijkst hun relief. De schildering is niet vloeiend maar massief, vaak overdwars,
tegen den draad in, opofferend waar anderen aanzetten,
ruig waar velen vleien. Maar zij is van een grootsche
zelf beheersching; de schilder laat de hand niet vieren,
en de diepste tonen hebben evenveel luister als het
licht. Alles is in de atmosfeer geschilderd, en in die
bevende luche kreeg het geheel zijn rijpheid , zijn
gehalte. Men staat hier voor de volmaaktste oplossing
der)-noeielijkste problemen, een volkomen zege na jaren
zoekens, de kroon op een Leven van onafgebroken en
heldhaftigen strijd. De prachtliefde van vroeger is
tot het geringste teruggebracht : het wonderbaarlijke
bloedlak-rood op den zijkant van het naar voren
stuwend tafelkleed, de geborduurde randen van een
paar handschoenen, een paar schamplichten nog op
den gebeeldhouwden schoorsteenmantel , wat franje
misschien aan den armstoel links, en ,verder Al
ingetogenheid, in een daverend stoute, door een
schilderkunst van de schitterendste ervaringen gedragen
schepping, prachtig van gewemel, maar eminent tastbaar,
van ontstellende kracht en toch vol teedere fluistering :
groot, sober, diep en rijp door hel inwendig branden.
Hier geen verwerkelijking meer van een weidsche
fantazie, maar hier de werkelijkheid zelve, herschapen
tot een beeld van hooger dracht, en waar een adem
uit aanzwelt, zoo breed en machtig, dat zij verbijstert
als bazuingeschal.
Hoe de REMBRANDT van de Staalmeesters er uitzag
verkonden ons nog weer vooral Brie groote geschilderde beeltenissen. Dat bij Lord Kinnaird is prachtig
gebrost maar niet zoo beteekenisvol van uitdrukking
als het misschien nauwelijks vroegere in het Louvre
waarvan wij spraken. Later zeker is het stuk uit de
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kollektie Carstanjen (thans in het Berlijnsch museum)
waar de schilder de buste van een Romeinschen
keizer, die in een beschaduwde nis staat, wonderlijk
omhangen en toegetakeld heeft, en ons nu staat toe to
grijnzen alsof hij met het vergankelijke van aardsche
grootheid den spot wilde drijven. Trotscher en indrukwekkender echter is het zelfportret bij Lord Iveagh,
het machtigste dat men van REMBRANDT kent. De
groote piramide-vorm die de zware gestalte omsluit,
(een lijnmotief dat men al in 's meesters Leidsche
kompozities heeft opgemerkt, en door heel zijn oeuvre
heen telkens in allerlei variaties opduikt), geeft aan
de verschijning iets als van een ouden leeuw, in zijn
maven gehuld. Zoo denkt men zich den na een
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leven van strijd tot kolossale kracht gerijpten overwinnaar, wien uiterlijke praal niet meer verlokte, om
dat hij de pracht der levensuitingen eindelijk het
meest in haar stouten samenhang zelve had gevonden.
Zoo was de wezenlijke , de Olympiesch gelouterde
REMBRANDT, toen hij zich zijn geluk, zijn speelgoed,
zijn eer, zijn roem had laten afnemen, toen hij door
onspoed gehard, door ontgoocheling nog heldhaftiger
geworden was, toen hij alles gezien, alles gekend, van
alles gedronken had, en genietens-zat zich eerst recht
kon voelen als een god, hij de wijze Dionysos !
Toch houdt hij ook nu nog niet op ons verrassingen
te brengen.
Een fascinant portret van een Jonge Vrouw (1666)
te Colmar, behoort tot de meest aparte schilderijen
uit REMBRANDT ' S laatsten tijd. Laat men vrij zeggen
dat de kleeding zonderling modieus, de kop behaagziek,
de handers of het hondje niet mooi zouden zijn, —
het raakt alles niet aan het wezen van het schilderij.
REMBRANDT is nu eenmaal tot het einde zijn eigen
weg gegaan, en als men het op de lijst van zijn
grillen wil zetten, die vrouw zOO uit te dossen, zOO
te stellen, zOO te schilderen, dan zal het altoos geacht
moeten blijven een geniale gril te zijn, die een
schilderij voortbracht, waarin de meester zich zoo
schitterend in zijn meest trotschen stijl van schilderen
verlustigd heeft.
Toch krijgen wij ook nu weer uiterst sobere, maar
jong en welig geschilderde portretten, als die Jongen
bij Lord Leconsfield (1666) die wel een zoontje van
een der Staalmeesters lijkt te zijn, en het trouwhartige
Zittende meisje uit de National Gallery dat vol, fijn
en lichtend bij uitnemendheid is.
Maar de hoofdwerken uit dezen laatsten tijd zijn
groepen van slechts enkele levensgroote figuren, waarin
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van een impozante, akkompagneerende omgeving bijna
geheel is afgezien, en de in grootomlijnde houdingen
gestelde menschen zelve het grootsche effekt van het
geheel dragen.
Met den Saul en David (Mauritshuis, bezit Dr.
Bredius) krijgen wij, in kleuren van de diepste pracht,
nuances van zwaar wijnrood en purper en juichend
goudbrokaat, een machtig doorvoelde uitbeelding van
den tekst: „Ende 't geschiedde als de Geest Godes
„over Saul was, soo nam David de harpe ende hij
„speelde met sijne handt : dat was Saul eene ver„ademinge, ende het werdt beter met hem, ende de
„boose geest week van hem.”
wij zien de spitsche, vlugge figuur van dien
vurigen, maar omzichtigen en reeds gezalfden jongen
schaapherder, schuinshoofds, met neergeslagen blik
het snarenspel zijner nerveus tokkelende handen
volgend, tegenover die duistere, purper-ommantelde,
hooge koningsgestalte, tegenover dien demonischen
Saul, die hooger dan al het y olk van zijne schouder
en opwaarts was, en die met de zielskranke uitdrukking
in dat toch koninklijke oog, zich, in een gewaagd,
maar door zijn brutalen eenvoud aangrijpend gebaar,
de tranen wegwischt met het groote gordijn.
Het Familieportret to Brunswijk is bovenal een
allermagistraalste kleurpochade, het prachtigst misschien nog wanneer men de in kleurenzatheid vloeiende,
bloeiende, gloeiende email-laag van de voile verf op
de hand beziet. Maar schier al wat er in deze
overheerlijke peinture van zoo wilden gear ontstellend
bekoort, vinden wij terug in het verwandte schilderij
van de zoogenaamde Jodenbruid (Rijksmuseum), die
bij dieper expressie toch ook een beslotener geheel
biedt.
Over het onderwerp van dit schilderij zijn vele
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vermoedens geopperd. Men heeft er behalve een
Jodenbruid, ook Ruth en Boas, ja zelfs Juda en
Thamar in gezocht. In den laatsten tijd is niet zonder
grond de vraag opgeworpen, of het niet eenvoudig
Titus met zijn bruid Magdalena van Loo zou voorstellen. Het is waar, dat de man veel ouder lijkt.
Maar Saskia's kind was blijkbaar ziekelijk, en door
het uitdiepen van de expressie maakte REMBRANDT
zijn modellen meestal juist niet jonger. Bovendien,
wanneer het kostelijke portret van den Jongeling in
het Louvre, met de felle uitdrukking in het lijdend
gelaat, en de nog veel superber teringlijder in de
Ermitage, zich even wendend naar een snel lichtschijnsel uit een spelonk van smart, wanneer deze
twee jongemanskoppen, zooals waarschijnlijk lijkt,
Titus voorstellen, dan kan men in den zoogenaamden
Jongen Haring van 1658 (kollektie M. Kann) den
toen pas zeventienjarigen eveneens, en als een toch
reeds zeer vroeg oud gewordene, terugvinden. En
van daar uit, en van een kleiner Mansportret uit
dezelfde verzameling, van een jaar later, laat zich dan
de wellicht een jaar of acht daarna geschilderde man
op de Jodenbruid, zonder moeite als een inmiddels
weer zooveel scherper van trekken geworden Titus
herkennen.
REMBRANDT heeft in deze zoogenaamde Jodenbruid,
evenals in andere glorieuze schilderijen uit die dagen,
nieuwe, nog ongekende kleuren gebrouwen, rijker
gesmoord, brutaler gebrand, juichender uitgezongen,
kostelijker geemailleerd. Kleuren van fonkelende
granaten en daverende papavers, en van gesmolten
amber, en wemelingen van gloeiend goudleer, waarin
door vloeiend olijfgroen heen, karmozijnglans van
oude violen schatert. En in die rijke tonen heeft hij
twee menschen naast elkaar gezet in een pozitie, die
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hij uit een of ander der verschillende exemplaren
van Titiaans of Giorgines Minnend paar moet hebben
gekend. Maar juist de vergelijking van zulk een
Italiaansch schilderij met wat REMBRANDT maakte van
hetzelfde motief, bewijst nog eens al de geestesweelde
van zijn oneindig verdiepte kunst. Wat een frivool
onderwerp was, wordt bij hem een ding van wonderbare menschelijkheid, een schoon mysterie, bijna een
heilig gebeuren.
De twee wonder-gebarende wezens zijn geheel in
dien pyramied-vorm gevangen, dien hij van der jeugd
of aan zoo vaak had nagejaagd. Zij neigen zich teeder
tot elkander, hij haar niet, noch zij hem aanziend,
elkaar schroomvallig aanrakend, zij in troonende reserve
en toch kalm vertrouwend, hij met een meewarige
wijsheid in zijn heschuttende omhelzing, te zamen
als kinderen, die bij een zwaar onweder zouden schuilen,
onder een zwaren boom, deemoedig zich overgevend
aan wat een hoogere macht beschikken wil.
Bijna zou men, zooals stellig te veel gedaan is,
verband zoeken tusschen REMBRANDT ' S gemoedsgesteldheid en de door hem behandelde sujetten, wanneer wij
den bij de fortuin in ongenade gevallenen in deze laatste
periode tot driemaal toe, in omvangrijke schilderijen
het onderwerp zien behandelen van Hamans val, — het
treffendst in de Ermitage te Petersburg. Van een
onverwachte tragiek is daar de houding van den, bijna
het gansche kader in beslag nemenden, plotseling voor
zijn ongenade gestelden rijksgroote, wien onder zijn
reusachtigen tulband een ijzing over het vale gelaat
glijdt, wiens tanden schijnen te klapperen, wiens adem
stokt, die zich met neergeslagen blik de hand aan het
hart drukt, en in het besef dat alles verloren is, wegwankelt, alsof de onontkoombare dood hem reeds van
het schouwtooneel duwde.
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Van een stiller maar nog groot-inniger tragiek is
dan de Verloren Zoon eveneens in de Ermitage, en
waarin men wel een van REMBRANDT ' S allerlaatste
schilderijen mag vermoeden.
De vlak van voren geziene, witgebaarde oude varier,
gehuld in een diep-rooden schoudermantel, waar onderuit gele mouwen steken, is uit de donkere poort van zijn
huis den verdoolden zoon tegemoet gesneld, die zich
in woeste boetvaardigheid op de knieen heeft gesmeten,
om het half-verdierlijkte hoofd hijgend beschaamd te
bergen in den veiligen schoot van den grijsaard, die
zich in een overheerlijk zelfvergeten houding van
breede, benedijende goedheid, tot den op zijn rug
gezienen boeteling overbuigt, om de verstijfde harden
neer te tasters over de verscheurde zwijnehoederslompen
van diens murf gezwoegden rug. En daarbij de naklank
van het aangrijpend gebeuren in de omstanders: een
meisje in de beschaduwde poort, dat Naar afwachtend
verbaasde hoofd tegen den boog aanvleit,
de neergehurkte broer toeziend en gemelijk,
en een toevend
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wandelaar, in een mantel van hetzelfde rood als van
den vader, die het verleden ziet en de toekomst aanschouwt: een magier die begrijpt en voorbijgaat. Maar
nooit heeft REMBRANDT zelf jets van hooger, edeler,
groot-menschelijk pathos geschapen dan die schier
stroef omlijnde, geweldig geschilderde groep van den
rauwen, schurftigen schooier, onder de heilige hoede
van dien vader vol ontferming en genade.
Trachten wij nu, na het beschouwen van deze
laatste en misschien heerlijkste werken van den meester,
zijn kunst nog eens te overzien, dan treft het dat,
waar anderen zich van meet of aan naar een elementaire traditie richten, en het nieuw-verworven kapitaal
altijd op renten zettend, gestadig naderen tot het
eenmaal gestelde doel, — dit onrustig genie, als een
ketter in de schilderkunst begonnen, zich bovendien
altoos aan het onbereikbare heeft gewaagd, zijn vleugels
telkens stouter uitsloeg, en als een eigen heil vergetend
wereldontdekker, voortdurend reikhalsde naar nieuwe,
ongekende rijken en wijder horizonten.
Een nog niet opgelost probleem laat hem geen rust,
hij zet er alles voor op het spel, hij haalt er alle
mogelijke Bingen bij overhoop. Maar wat hij heden
bereikt heeft -- en hoe ontzachlijk veel bereikte hij
niet inderdaad — schijnt hem vaak morgen reeds tot
wrevel te stemmen, want zijn stoute geest wil altoos
hooger stijgen, altoos dieper peilen, altoos meer
omvademen. Er bonsden ongekend vreemde verlangens,
en er kookte een oneindige vizioenenzee in hem, en
het moest alles een weg naar buiten vinden in teekening,
prent of schilderij.
Zoo saamgesteld was het overrijke geestesmateriaal,
dat in hem broeide en om uitbeelding vroeg, dat hij
niet zelden een motief, waar hij zich brandend mee
bezighoudt, laat verdringen door overmacht van nieuwe
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stof, om eerst veel later het bsgelaten thema weer
te doen doorwerken in zijn ir tusschen altijd rijper
wordende kunst. Eenmaal de tanden ergens in hebbend,
kon hij geducht aanhouden : aanhouden als nauwelijks
iemand anders, -- en geen moeite was hem te groot,
geen waagstuk te stout, om houvast te zoeken voor
zijn weidsche verbeeldingen. Maar zOO haastig zoeken
soms terwij1 zijn gedachten het rapier, dat hij bewaard
gebleven krabbels op begrafenis- brief jes neergooit, of
naast een konceptteekening, die hij in de gauwigheid
niet sprekender kan krijgen, in woorden memoreert
wat zijn spontane bedoeling is geweest.
Zeker, en wij zeiden het reeds: voor wat hem
juist bezighoudt, toont hij vaak het onbegrijpelijkste
geduld : men neemt gaarne aan, dat hij „wel een dag
of twee konde doorbrengen Orr een Tulleband naar
zijn zinlickheit op te tuigen", en liemand die zwaarder
gewroet heeft en geploeterd dan deze onvermoeide
goudzoeker, -- de ets van Jan Six, dat onverklaard
mirakel van de allerzorgzaamst gekoesterde uitvoering,
is er een bewijs uit vele van. Maar wanneer hij een
ander nog wel bij kontrakt toezegt, zijn portret juist
zoo als die plaat voor hem ui: te voeren, komt er
nooit iets van dat vrome plan. Z. ch herhalen was hem
een gruwel. Doet niet de geschi edenis van de geetste
Kruisafneming, die in den eersten staat prachtig, maar
verkeerd gebeten was, en die hi j op een tweede plaat
aan graver hand over liet, dit eveneens vermoeden?
En liever dan te blijven staan waar hij beland was,
gooide hij zijn gansche heerschappij onderst boven. De
beroemde Vrouw met den Waiiier, en haar zich te
Brussel bevindende tegenhanger, zijn schilderijen,
geschikt om kunstenaars en publ ek aan zijn voeten te
brengen, maar hij antwoordt met den koortsachtigsten
droom, de fabelachtigste fantasmagorie, die ooit eenig
176

portretschilder Borst uitvoeren, en riskeert het met
de Nachtwacht alien van zich te vervreemden.
Hoe was het trouwens mogelijk hem te volgen. De
rijkdom van de in hem broeiende stof is zoo overweldigend, dat hij „zomtijts een wezen wel op tienderhande wijzen afschetste eer hij 't zelve op paneel
bragt", en van onderscheiden bijbelsche momenten
wel een dozijn kompozities ontwierp, alien onderling
dermate afwijkend, dat zij van even zooveel verschillende kunstenaars konden zijn. Een Bier sujetten, de
Vlucht naar Egypte, spookte hem zoo onder telkens
nieuwe gedaante door het hoofd, dat het hem niet
volstaat, dit tallooze malen op nieuw te behandelen, maar
dat hij zelfs niet kon laten, nog eens een plaat van
Hercules Seghers half uit te slijpen, om er onder
nieuw decor het heilige gezin met den ezel in te bijten.
Wij weten, hoe hij zich maatschappelijk ruineert,
door de onbedaarlijke begeerte, voor die koninklijke
verbeelding altoos weer nieuwe stof te garen. Nooit
heeft een kunstenaar wonderlijker verzameling kostbaarheden saamgebracht. Zijn liefde voor overdaad
scheen, waar tijdgenooten overigens van zijn sobere
levenswijze gewagen, in dit opzicht mateloos. Zijn
bekende zin tot ongemeenheid van optooisel, verlokte
hem al vroeg tot het aanschaffen van de kostbaarste
cieraden. Wat hij tijdens Saskia's leven aan paarlen
en diamanten bezat, zagen wij reeds. Maar bovenal
ook aan het vreemde van wapens en kostuums
verzadigde hij gaarne zijn oogendorst. Een tijdgenoot
gewaagt er van hoe hij
Op Nieuwe- en Noordermarkt zeer ijvrig op ging zoeken,
Harnassen, Moriljons, Japansche Ponjerts, bont
En rafelkragen, die hij schilderachtig vond.

en in zijn -boedel vindt men van lien card de grootste
varieteit. De merkwaardige inventaris van 1656 spreekt
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van assegaaien, bogen, schilden, antieke en indiaansche
geweren, kurassen, zwaarden, helmetten, hellebaarden,
kruitflesschen, antieke lappen, Oost-indische doozen,
Spaansche stoelen en wat niet al meer. Gaat men na,
wat er in dat kunstvolle huis al opgepropt was, dan
krijgt men den indruk, of al wat natuur en kunst maar
opleverde hem begeerlijk werd, en hij, gelijk een andere
Doctor Faustus, zijn rust verkocht had, om zijn blik
in alle schatten der aarde te mogen vermeien. Terecht
getuigt dezelfde rijmer van daareven, dat
..... hij tot zijn voordeel nam,
Wat ooit uit 's werelds vier gedeelten herwaarts kwam.

Want deze rustelooze speurder, die omgaat met
mannen van wereldsch aanzien en geleerden, zoowel
als met geuzen en slampampers, en zijn Neil zoo goed
bij Doopsgezinden als orthodoxen of ook rabbijnen
zoekt, is in zijn kunstsmaak eveneens van de grootste
onbekrompenheid , van het zeldzaamst eklektisme.
Hij ontleent motieven aan Hollandsche en Duitsche
zestiende-eeuwers, aan Italiaansche schilderijen en
gravures, zelfs aan antieke plastiek, laat-gothieke
beeldjes, renaissance-medailles en aan indische teekeningen. De wanden van zijn propvol huis waren bedekt
met schilderijen van Carracci, Giorgione, Giacomo
Bassano, Rafael, Michel Angelo, Palma Vecchio,
Novellara, evenzeer als met stukken van Brouwer, den
jongen Hals, Lievens, Hercules Seghers, Lastman,
Pinas, Porcellis, Anthonissen, Simon de Vlieger, terwip
hij intusschen als verzamelaar in het bizonder ook Lucas
van Leijden en zelfs van Eyck in eere hield. In zijn
tallooze portefeuilles vindt men behalve massa's teekeningen van groote meesters, om zoo te zeggen, al wat
het burijn maar had voortgebracht, bijeen verzameld.
Prenten van of naar Goltzius, Heemskerk, Lucas,
Bloemaert, Mantegna, Rafael, Michel Angelo, Tempesta,
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Titiaan. Maar ook Israel van Meckenen, Schongauer,
Diirer en Holbein, en evenzeer Brueghel, van Dijck,
Rubens, Jordaens, Mierevelt, Callot, vindt ge zoo
volledig mogelijk aanwezig. Tuk op alle voorstellingen
van het uitheemsche, verzamelt hij afbeeldingen van
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Tiroolsche landschappen, van Turksche en Romeinsche
gebouwen en van oorlogstooneelen. Hij moet herthorens en wilde-beestenhuiden hebben, opgezette dieren
zelfs, en naast aardkloten, een harp en blaasinstrumenten,
ook medailles en waaiers, mineralen, koralen ja wat
eigenlijk niet al, — en hoe hij zich in zulk een rariteit
verdiepen kon, bewijst het heerlijke etsje van de
Schelp (1650). Buiten marmeren beeldhouwwerk,
bezit hij tallooze antieken in gips, en bovendien op
de natuur genomen pleisterafgietsels van slapende
kinderen, en van allerlei handen en koppen, waaronder die van een moor en van Prins Maurits vermeld
worden. Zoo zien wij hem al het ongemeenste, het
verrassendste, het meest verborgene, het schitterendste
naar zich toehalen, hem aldoor van den hak op den
tak springers, alles doorsnuffelen, grijpen naar het
meest fantastische en naar het meest natuurlijke beide,
en hem ten slotte, alomvattend als hij was, in al wat
voor het oog waarneembaar is voedsel zoeken voor
zijn ontzachlijke levenssyntheze.
Niet alleen dat hij als schilder het leven omvatte,
door het behandelen van alle kunstgenres, van bijbelsche
historie, mythologie, portret en naaktfiguur, tot landschap, stilleven, allegorie en genre, hij omvatte ook de
menschelijke samenleving aan den eenen kant tot in
• hare verschijningen van de uitbundigste weelde en de
meest vorstelijke pracht, anderzijds tot aan het meest
van alien praal ontbloote, tot aan de schamelste armoede,
tot aan de meest absolute wereldvergetenheid. Dit
geldt ook voor het grondkarakter zijner koncepties
zelve. Niemand die een rijker feestende praal heeft
geschilderd, dan de man die de verbijsterend georkestreerde Nachtwacht schiep, en niemand weder,
die op schooner wijze fluisterende innigheid heeft
uitgezegd, dan hij, aan wien wij het Heilige Gezin
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in Kassel of den Tobias met de vrouw bij het spinnewiel bij Cook danken.
Het gebarenspel zijner figuren is somtijds van
een druk betoogende, naar buiten dringende, bij
uitstek bewegelijke mimiek, maar daartegenover staat,
dat geen ander in stille, gelaten houdingen, zoozeer
de zielsbewegingen van binnenuit deed spreken, als
het deze adelaar met duivezachtheid to doen vermocht.
Zoo lag het leven hem overal geopenbaard. Aan
alles waaraan hij zijn aandacht schonk, ontdekte hij
nieuwe kanten. Uit het fyziek gemeenzame groef hij
het psychiesch schoone op. Het is alsof hij overal
een dieper grond, een waarachtiger organisme blootlegt. Het clair-obscur, dat bij de Caravaggiesken een
middel bleef tot versterking van het uiterlijk effekt,
werd bij hem de drager van heel een nieuwe, vreemde,
teedere geestessfeer. Maar zoo weinig toch werd die
taal van het genuanceerde licht-en-donker, die hij
beheerschte als nooit een ander, hem de onontbeerlijke
draagster van zijn zeggingen, dat hij, in eenvoudige,
grijze omtrekken, beelden kon oproepen van even
diepe duiding als die zijner toon-rijkste schilderijen.
Het was alleen de vizie van den totaalaanschouwer,
die hem in elk uitdrukkingsmiddel een element van
zeldzame kracht deed vinden.
Zelfs in zijn vaak zoo misverstane geschilderde
landschappen wordt de stoute onstuimigheid van
onwaarschijnlijke verbeelding toch gevoed door het
diepst wortelend gevoel voor het organische. Laat
hij zich bedienen van een ordonnantie-stijl van italianizeerende voorgangers of vrienden en van motieven
uit vreemde prenten, al is het aspekt der onmiddelijke
natuurwaarheid ook nog zoo ondergeschikt gehouden
aan den heroieken zwaai, aan de ontroerende allure,
het is de levende kosmos die hem leerde er dien
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adem aan bij te zetten. En die hem eigen zin voor
het grandioos ademende juist is het, welke hem dan
tot een stip van landschapschilderen dringt, waarin
het in groote beweging en vermetele akkoorden
orkestreeren van lijn en toon, hem stem doet geven
aan luchten en landen en gewassen en heuvelrijen,
die als tot vrijelijk gedramatizeerde natuurkrachten
worden teruggebracht.
Hoe hij overigens, wanneer zijn hoofd daarnaar
staat, al het levende terdege op den voet weet te
volgen, indien zijn geteekende en geetste landschappen,
waarin hij bij een schijnbaar nuchter zakelijk volgen
van het motief, toch den geur zelven van het tintelende
buiten weet uit te drukken, — indien die landschappen
er niet waren, zouden nog zijn beestenstudies het
mogen bewijzen. Niet alleen worden honden, koeien,
kippen, varkens, katten, ezels, hazen, schapen, geiten,
paarden, door hem in makelij en beweging herhaald
bespied, hij heeft bovendien nog kans gevonden de
eigenaardigheden van beren, leeuwen, olifanten, arenden, paradijsvogels, papegaaien, roerdompen, pauwen,
zwanen, valken, apen, dromedarissen in het bizonder
na te gaan. Herhaalde malen ook schildert hij met
ontstellende kracht van greep een opengespalkte koe
op de leer, als wilde hij tot in de nog lillende
ingewanden van het doode lichaam, den wortel des
levees najagen. Een schilderij met doode pauwen
is een ander sprekend voorbeeld, hoe hij, door het
aanblazen van wat voor anderen bloot stilleven zou
blijven, het geschapene verheerlijkt. Hij schildert
daar niet enkel het oppervlak, niet de uiterlijke
landkaart van het fraaie gevederte, maar geeft het
zelfs in den flood nog machtig gepênde, het huiverig
kostbaar volgepluimde, den veerkrachtigen wrong
van die verhangen gedierten weer, in een rhytmus,
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die op u aanvaart met furiekracht. En het naakt, dat
den besten meest aanleiding bleef tot het bootsen
van uiterlijk vormenschoon, hoe weet hij ook dat in
zijn wezenskern te naderen, te doordringen, te verslinden voor zijn penceel. Zijner is het in beweging
en specie levend bespiede, kunsteloos ontkleede
menschenlichaam, in zijn voile rondingen en strakker
trekkingen en gladde glooringen en omzwelde knepen:
in het bloeiende, warmte uitstralende, tot koestering
lokkende van zijn levend, lichtend vleesch.
En intusschen is zijn weergeven van menschen zoo
weinig louter zinnelijk, dat men hem als portretschilder
een volledig spiritualist heeft mogen noemen. Deze
gulzig senzueele waarnemer was een zielekenner als
geen ander. Zijn konterfeitsels van meest vergeten
burgers hebben iets zoo fascineerends over zich, dat
de overlevering niet kon nalaten, die als zoo veelbeteekenend er uitziende lieden, tenminste de namen van
beroemdheden te leenen. De Connetable van Bourbon,
de Graaf van Hoorne, Prins Willem III, Sobieski,
Turenne, Vondel, Cats, Hooft, Arminius, Grotius,
Jansenius, de Graaf van Lumey en Tromp, al hebben
zij geen van alien voor hem gepozeerd, zij werden
hem, als om het bizondere in de uitdrukking Bier
portretten te verklaren, door latere geslachten onwillekeurig als modellen opgedrongen. Aan het optrekken
van Banning Cocqs korporaalschap zet hij een luister
bij, die een feitelijk als schutterstuk gekoncipieerd
schilderij tot bijna een wereldraadsel heeft gemaakt,
en de Overlieden van het Staalhof stelt hij in hun
toch weinig verheven keurmeestersbedrijf voor, met
een dracht van wijsheid in hun vragende oogen, die
ons zouden doen denken, dat deze mannen daar als
een Sanhedrin over de hoogste vraagstukken der
filozofie voor ons stonden. En deze verwoede schilder,
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vol van de bontste tegenstrijdigheden, deze wispelturige
onderwindalgeest van het ongebreideldste sans-gene,
deze wildebras van het pittoreske, deze minnaar van
het allerweelderigste, deze worstelaar met het onmogelijke, heeft in zijn Bijbel-illustraties een vrome verdieptheid, een zachtmoedige liefde en vaak een gewijde
schoonheid gelegd, die aan het edele pathos van een
geloofsheld zouden doers denken.
Het is alsof REMBRANDT ' S tegelijk zoo stout en zoo
fijn bewerktuigde geest, een vierde afmeting kende of
over een zesde zintuig beschikte, waardoor het zien van
den machtigen totaalaanschouwer nog doordringender,
nog profetischer werd. Meer misschien dan in eenige
andere figuur uit REMBRANDT ' S werk, is het in zijn
sibylle-achtige Asnath op het Kasselsche schilderij
van Jacob's zegen, dat men dien wonderen blik der
oogen vindt, welke men die van REMBRANDT ' S kunst
zelve zou kunnen noemen, die dieper en verder
schouwt dan onze arme, door schijn begoochelde
menschenoogen, — die elk ding in de ruimte en
elke handeling, elke „lijding des gemoeds" als een
schakel van het een-en-ondeelbare doet voelen, —
die in het eminent zichtbare het onzienlijke, in het
scherp geduide het bovenzinnelijke vertolkt. In laatste
instantie dan ook, denken wij aan REMBRANDT, meer
dan aan den dionyzischen levensverslin der, aan den
grooten peiler van het onuitsprekelijke. Want in en
achter al het vlijmend en flitsend gebeuren der durend
bewegende werkelijkheid, met haar pijnen en haar
lusten, haar luister en haar duister, haar lijnenwirwar
en haar kleurenspel is het, dat zijn kunst bovenal
den staegen stroom van het geheimzinnig ontzachlijke,
duister eeuwig-durende heeft geopenbaard.

