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Zelfportret Rembrandt 1669 (Mauritshuis – Den Haag)
Het thema kunst wordt steeds meer een doorgaand thema in onze vriendenbijeenkomsten.
Maar de werkelijke kunst is wat tussen ons afspeelt, speelde en wat nog in het verschiet ligt.
Dàt is het kunstwerk in wording en dat maken we samen.
Drie jaar geleden vond de eerste vriendendag eveneens plaats in Den Haag. In de aanloop
daar naartoe bespraken we de vraag : wat kunnen we de vriendenkring – het kunstwerk in
wording – aanbieden ? Zo kwam het idee op van een vriendenuitstap.
Christine koesterde de droom om eens met een groep mensen één enkel kunstwerk te gaan
bekijken. Deze droom heeft een lange voorgeschiedenis. Met een groepje vrienden ging ze
ooit een werk van Titiaan bekijken in het Louvre. De afspraak was : alleen kijken, je blik
richten tot dat ene schilderij “De man met de handschoen”. Probeer maar een keer in het
Louvre te lopen zonder je blik elders op te richten. Zo loop je bijvoorbeeld aan de Mona Lisa
voorbij zonder naar haar te kijken.

“Man met de handschoen” Titiaan Louvre Parijs
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En nu, gaan ook wij straks met een andere soort manier van kijken dan dat we gewoon zijn,
voor dat portret van Rembrandt staan. Onder de vrienden is een gezelschap van liefhebbers
van Rembrandt aanwezig. Misschien wordt een beetje onrecht aan Rembrandt gedaan door
ons slechts op één schilderij toe te spitsen. Hoewel, als we aan Rembrandt denken, wat roept
hij dan bij ons op ? Wat verschijnt voor ons oog ? Het antwoord is : licht !
Deze heel aparte eigenschap hoort helemaal, onverbrekelijk bij hem. Maar welk licht ? Het is
een licht dat met de duisternis samenhangt. Michaël Bockemühl geeft in zijn boek
“Rembrandt” aan, dat het licht bij Rembrandt geen eindproduct is - we zien geen belichte
voorwerpen, het is niet het licht zoals we bij de 18de eeuwse Hollandse schilders zien. Bij
Rembrandt is het licht dàt licht dat op het ogenblik in verschijning treedt, het is het licht in
werking. Het is niet het licht dat belicht. Het licht dat in werking is, is verbonden met de
duisternis. Daaruit wordt een soort goud gesponnen – als in een alchemistisch proces. Bij het
“Joodse bruidje” bijvoorbeeld, zie je een flonkering van rood en goud. Je ziet hoe het goud
langzaamaan zichtbaar wordt - het is een soort epifanie – het drukt een bepaalde werking uit
van het licht. Iets van de werking van het licht ervaren vraagt tijd en stelt ook voorwaarden
opdat die beleving kan plaatsvinden.

“ Joodse bruidje” Rembrandt Rijksmuseum Amsterdam
Het zelfportret dat we gaan bekijken is het laatste dat Rembrandt gemaakt heeft op 63jarige
leeftijd. Hij heeft er in dat jaar (1669, zijn sterfjaar) drie geschilderd. Het laatste werk brengt
heel veel associaties, vergelijkingen, innerlijke verbindingen met zich mee. En als we denken
aan wat het 63ste levensjaar betekent in het leven van een mens, dan komt er een vloed aan
associaties aangespoeld. Het is nodig dat we dit alles nu even loslaten.
Het woord “zelfportret” bestond in de 17de eeuw nog niet. Nochtans heeft Rembrandt zichzelf
heel veel uitgebeeld, en dit niet enkel in het zelfportret. Zo zou hij ook op de “Nachtwacht”
in één van de figuren te herkennen zijn.

“Nachtwacht” 1642 Rijksmuseum Amsterdam
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Geen enkel andere voorgaande schilder heeft hem in het aantal zelfportretten overtroffen.
Van Eyck, Dürer, Titiaan bijvoorbeeld schilderden ook zelfportretten.

“Man met de rode tulband”
Vermoedelijk zelfportret
Jan Van Eyck 1433
National Gallery Londen

Albrecht Dürer 1498
zelfportret
Museo del Prado Madrid

Titiaan 1562
zelfportret
Staatliche Museen Berlijn

Kijken we naar deze zelfportretten, dan zien we dat deze schilders een pose innemen, waaruit
hun artistiek talent blijkt en misschien zelfs het spirituele waar ze voor staan. Bij Rembrandt
is het portret geen uitdrukking van een pose. Zo noemde hij een zelfportret dan ook “Portret
van de schilder door hemzelf” of “Zijn eigen portret en gemaakt door hemzelf”.
Rembrandt schilderde niet alleen veel portretten, hij tekende er ook heel wat, maakte studies
van de uitdrukking van emoties op de gezichten van mensen, zoals bijvoorbeeld de lachende,
de huilende, de uitbundige … Eveneens tekende hij zichzelf lachend, voorovergebogen, met
opengesperde ogen, met gefronst voorhoofd … Dit zijn de zogenoemde “tronie” of
“tronische” tekeningen. Kijken we naar Rembrandts zelfportretten, dan zien we dat dit geen
zelfportretten zijn, in de hedendaagse zin van het woord.

1630

1628

1630

1630

Bovenstaande tekeningen zijn te bezichtigen in het Rijksmuseum te Amsterdam.
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Laat ons eens kijken naar het zelfportret vanaf de 19de eeuw. Bijvoorbeeld Van Gogh. Hij
toont ons iets helemaal anders. Er komt iets geheel anders in tevoorschijn, er is een statement
in de moderne schilderkunst dat al ingevuld is voor je er als toeschouwer zelf een betekenis
kan aan geven. Het gaat hier uitdrukkelijk om zelfexpressie, zelfrepresentatie : ik representeer
mezelf. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij E. Munch.

Van Gogh 1887 Rijksmuseum A’dam

Edvard Munch 1895 Munchmuseum Oslo

De zelfportretten van Rembrandt, als de portretten van hemzelf door hemzelf, vallen niet
onder de categorie van zijn tijdgenoten en ook niet onder die van de hedendaagse kunstenaars,
die in hun zelfportret een soort van zelfverklaarde introspectie en statement meegeven.
Er is heel veel bekend over het leven van Rembrandt. Zijn huishoudboekjes geven
onnoemelijk veel details prijs over zijn aankopen, schulden …
Maar wie is hij ?
Hij verliet nooit zijn land. Hij bleef zelfs honkvast tussen Leiden, Den Haag en Amsterdam.
Maar, hij komt binnen als een soort komeet en welke opdracht hij ook aanneemt, is hij in staat
het alchemistisch proces van lichter en donker weer te geven in zijn schilderijen.
Wie is hij ?
Ooit stelde een Nederlandse vrouw (mevr. Geelmuyden, naar Hella Krause Zimmer) de vraag
aan Steiner hoe Christian Rosenkreutz eruit zag. Steiner zei dat ze heel goed naar de
schilderijen van een Nederlands schilder moest kijken – die schilder was Rembrandt.

“Poolse ruiter”
Rosenkreutz
“Man in rusting”
Beide werken schilderde Rembrandt in 1655.
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Bert Haanstra (filmregisseur) maakte de film “Rembrandt, schilder van de mens”. Je hoort
over het leven van Rembrandt, hoe zijn opdrachten verliepen (waarin o.a. Constantijn
Huygens een rol speelde) …, maar het bijzondere is dat je een in elkaar overvloeien van alle
zelfportretten krijgt, met als oriëntatiepunt : de ogen – de ogen blijven tijdens de overgangen
in dezelfde positie. Dit is als videofragment op het internet te zien. Je ziet eerst een jongeman
die vrank de wereld inkijkt, en dan door de opeenvolgende leeffasen heen gedurende een
verouderingsproces steeds meer in een ingekeerde stemming raakt en zijn blik naar binnen
keert. Door al die verschillende aangezichten heen met de blik als een doorgaand iets, treedt
iemand naar voren, die al aangezicht is en ook nog niet is. Er veroudert iemand en
tezelfdertijd komt iemand in verschijning.
Haanstra spreekt de woorden : “Rembrandt schildert de mens”.
Maar, zegt Christine, ook als hij zichzelf schildert, schildert hij de mens ; ook in de Bijbelse
taferelen, schildert hij de mens … Dàt moeten we proberen te vatten. Haanstra “schildert”
niet het menselijke in Rembrandt, maar door Rembrandt heen schildert hij de mens als wezen,
de mens als hiërarchie komt er door heen. Dat is een epifanisch moment. Als je dàt vat, vat je
iets van de epifanie. “Epifanie” betekent : in verschijning treden van Christus in de mens
Jezus van Nazareth, het is het zichtbaar worden van de Christus in de mens tijdens de doop in
de Jordaan - een hoogfeest in de orthodoxe kerk.
Christine beschrijft drie epifanische momenten.
- Het eerste epifanisch moment.
Het zichtbaar worden van de mens doorheen een individuele mens.
- Het tweede epifanisch moment.
Christine las een publicatie van Renée van de Vall, hoogleraar letteren en kunst aan de
universiteit te Maastricht. Zij onderzoekt de ruimte in de kunst en vertelt over haar bezoek aan
de grote tentoonstelling “Rembrandt by himself” in de jaren ’80 hier in het Mauritshuis.
Samen met een collega ging ze van zelfportret naar zelfportret en keek ernaar.
Als men zo de rij van zelfportretten bekijkt, is het heel moeilijk om er geen biografische lijn
in te willen zien – het is ontzaglijk moeilijk om aan die neiging te weerstaan - om niet het
karakter, de emoties op de gezichten te gaan interpreteren. Renée Van de Vall haalt Ernst van
de Weteringen aan in haar betoog. Hij is een bekend Nederlandse kunsthistoricus en
rembrandtkenner, die de schilder niet psychologisch benadert maar door de studie van zijn
schildertechniek hem op zijn authenticiteit toetst.
Tijdens haar rondgang gebeurde iets merkwaardigs bij het zelfportret met de twee cirkels en
palet (Kenwood House, Londen). Alhoewel ze er toen niet echt naar keek, voelde ze een
aanwezigheid, een aanwezigheid die toenam, juist omdat ze er niet echt naar keek. Toen haar
blik op het schilderij viel, veranderde er iets in het gezicht van Rembrandt, in zijn mondhoek
werd een aanstalt gemaakt tot een glimlach, die er niet kwam, omdat ze ernaar keek.
Wat is hier aan de hand ?
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Van de Vall gaat ervan uit dat haar perceptie te maken heeft met de schildertechniek van
Rembrandt, waar het gaat om de behandeling van het gezicht, en het is eender of het nu om
een portret van hemzelf gaat of van iemand anders – het maakt geen verschil uit. Ze beschrijft
dat er in zijn portretten geen vaste contouren en formaties zijn. Het onscherpe en het
levensechte hebben met elkaar te maken. Op sommige plekken ging hij er met de grove
borstel door, legde dikke lagen verf en schraapte ze hier en daar weer af, zodat de grondlaag
zichtbaar werd – de huid van het aangezicht doet ons soms aan een maanlandschap denken.
Kijken we naar de ogen, zien we dat het ene oog iets anders uitdrukt dan het andere. Maar in
het samengaan is er een soort dialoog tussen de twee.
Rembrandt is de enige in zijn tijd die het aangezicht zo schildert dat er een expressieve
bewegelijkheid, een verlevendiging, ontstaat in de blik. Daardoor is een soort wederkerigheid
mogelijk, kan er zich iets kruisen in de blikken.
Merleau-Ponty beschrijft in “L’oeil et l’esprit” dit gegeven van kruisgewijze ontmoeting. Hij
richt zich op de 20ste eeuwse schilder Cézanne. Cézanne schilderde verschillende keren de
berg Sainte-Victoire. Door zijn schildertechniek wordt het mogelijk dat de berg verandert
(beweegt) terwijl de toeschouwer ernaar kijkt. Er ontstaat een soort kruisen tussen de berg en
de toeschouwer, dat Merleau-Ponty “recroisement” noemt. Deze kruising (= de doordringing
van de subjectieve waarnemer en het objectief waargenomene) vindt plaats in een
tussengebied, en kan maar waargenomen worden als de toeschouwer echt aanwezig is.

De uitwisselbaarheid, de wederkerigheid van de blik vindt Christine zeer belangrijk en het is
die manier van naar kunst kijken, die ze zoekt. Dit vraagt een andere manier van kijken dan
vanuit het centrale perspectief, dat met Brunelleschi ingang vond in West-Europa. D.w.z. dat
je van op een bepaald standpunt alles wat er rond je is zelf kan plaatsen, je eigen ordening van
de ruimte kan creëren. Je bekijkt de wereld, die dan voor je is, van op afstand, je reduceert de
wereld tot het zien van enkel je eigen ruimte. Dit is het cartesiaanse perspectief. Descartes
omschreef in zijn “Meditaties” (geschreven in Nederland) het lichaam en alles wat je omgeeft
(de buitenwereld) als een res extensa (uitgebreid ding), als uitgebreide dingen in de ruimte.
Op dit standpunt ontvouwt zich het perspectief zo dat je alleen maar dingen in de ruimte ziet
en ordent, dingen die geen wederkerige blik toelaten.

René Descartes
Er zijn dus twee manieren van kijken:
1. Er ontstaat wederkerigheid, de “kruising” ligt tussenin.
2. Het cartesiaanse perspectief
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- Het derde epifanisch moment.
Wat zien we als we niet perspectivisch kijken ? Deze vraag is al verkeerd gesteld. Het gaat
niet om wat we zien, maar hoe we zien. Als ons kijken niet perspectivisch is, gaat het niet om
een wat maar om een wie en dat heeft dus te maken met het hoe van het kijken. Wat er aan de
orde is in de wederkerigheid die aan een beeld, een icoon kan ontstaan - als we de niet
perspectivische blik gaan oefenen - dàt is het raadsel van de verschijning, zoals Michaël
Bockemühl dit gebeuren benoemt – dit is epifanie. In een wereld die vooreerst kant en klaar
is, kan iets in verschijning treden door de kunst, je kan iets ontmoeten.
Michaël Bockemühl schrijft in “Rembrandt” (Taschen) :
“Door Rembrandts manier van schilderen krijgt de toeschouwer een vormende rol toebedeeld.
In deze schilderkunst, die een verschijning bewust maakt en niet slechts de indruk van een
voltooide verschijning opwekt, wordt het in hoge mate aan de toeschouwer overgelaten wat er
in het schilderij te onderscheiden is, omdat de genoemde aanschouwelijke processen ervan
afhankelijk zijn dat de toeschouwer ze zelf actief voortbrengt. Gaat hij niet op die
gebeurtenissen in, dan verschijnen ze niet. Dan lijken deze schilderijen – hoe later
geschilderd, hoe meer – alleen maar onvoltooid. Want hun voltooiing is gelegen in het feit dat
ze de toeschouwer meenemen in een onvoltooibare gebeurtenis van tot verschijning komen.
… De gewaarwording van het leven in het schilderij, de gewaarwording van de verschijning
is een ontmoeting met de productieve kracht van de eigen aanschouwing. Het raadsel van de
verschijning dat de schilderkunst van Rembrandt dichterbij brengt, schuilt in het
aanschouwen.”
Merleau-Ponty zei dat als de wetenschap zich niet meer zou bezig houden met het zichtbare,
maar wel met het zichtbaar worden, dan schuilt in dit zichtbaar worden een morele kwaliteit.
Dit veronderstelt dat je dan ook bereid bent om zichtbaar te worden. Hoe word je zichtbaar ?
Je wordt zichtbaar als iets van je wezen zich kan uitdrukken in de zichtbare, lichamelijke
gestalte waarmee je je hier beweegt.
Rudolf Steiner spreekt over “die Bildnatur des Menschen”. “Over de beeldnatuur van de
mens” staat te lezen in „Kerngedachten van de antroposofie“ of de „Leitsätze” : “Het fysieke
wezen van de mens is alleen te begrijpen wanneer we het beschouwen als beeld van zijn
geest-zielewezen” – “Bij het beeld richt zich de beschouwing in zekere zin door het
zintuiglijk waargenomene heen op een inhoud die als geestelijk wordt herkend” – “Hebben
wij bij de beschouwing van de mens eenmaal begrepen dat hij beeld van iets is, dan zullen we
met de passende stemming van de ziel ook in datgene kunnen doordringen wat dit beeld laat
zien”. Het gaat erom dat je je blik openstelt voor de mens die in wording is, voor wie zich
door de lichamelijke gestalte heen meedeelt, voor het geestelijk wezen dat zich laat meedelen.
Als we daarin willen komen, stelt Michaël Bockemühl als eerste voorwaarde een stil worden
in zichzelf, in een contemplatief proces contact leggen met onszelf en wat we niet zijn
loslaten, ons kwetsbaar opstellen voor wat ons tegemoet wil komen.
Ter afsluiting citeert Christine Maurice Merleau –Ponty die in zijn “L’oeil et l’esprit” verwijst
naar Paul Klee en samen met hem zegt, dat de schilder niet het universum moet willen
doorboren, maar moet worden doorboord door het universum.
Het is niet de opgave van de schilder om de wereld met zijn blik te doorboren, maar om zich
door de wereld te laten doorboren, zei de Franse schilder André Marchand.
Ik weet niet of ik het ben die reist doorheen de wereld of de wereld die reist doorheen mij …
(Ernst Barlach) besluit Christine.
1 februari 2011
Marie Anne Paepe
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