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L. S. 

Schmidt-Degener had de hier volgende verhandeling bestemd voor àe 
vergaàering der Alàeeling Letterkunde van 8 December .19.1, waar Mi 
hoopte haar voor te dragen, toegelicht met een ruim en hoogst belangrijk 
pro Jectiemateriaal. 

Wij hebben zijn voordracht moeten missen, want enkele weken vóór àe 
vergadering, op'1 November 19.1, is hij plotseling gestorven. 

'Wij zijn dankbaar, dat de toestemming van zijn nal)estaanden ons in 
staat heelt gesteld dit laatste werk van zijn vorschenden geest in àe reeks 
"Verhandelingen" van onze Afdeeling uit te geven. De schrijver heeft 
weliswaar niet zelf den druk kunnen verzorgen en wij zullen dus wel 
enkele van die fijnzinnige veranderingen mtasen, die hij tot het laatste 
oogenbZik in zijn geschriften placht aan te brengen, maar wij meenden, 
dat dit geen reden mocht zijn àeze zoo uiterst belangwekkende studie aan 
àe openbaarheid te onthouden. 

Voor het Bestuur der Afd. Letterkunde, 
àe waarnemende Secretaris: 

w. E. J. KUIPER. 



Niet zonder aarzeling formuleerde ik de titel van de beschouwin- Afb. 1 
gen, waarvoor Uw aandacht wordt gevraagd. Compositie-problemen 
raken de kunst in 't algemeen, terwijl hier een bizondet g~val naar 
voren komt en wel Rembrandt's schilderij, in de volksmond de 
NACHTwAcH1"geheten. Het figuurstuk zal dus hoofdzaak zijn; 
landschap en stilleven worden terzijde gelaten. Het betoog wil 
enerzijds c"ompositie-methoden demonstreren, met behulp van de 
SCHUTTERSOPTOCHT, en anderzijds dit schilderij in zijn uiterlijke 
verschijning toelichten als een resultaat van compositie-methodeil. 

Compositie-factoren zijn talrijk en hun werking is onderling 
afhankelijk, en daarom heeft het zijn voordeel zioh. te beperken 
tot één, vergevorderd, kunstwerk. Wel zal ik voorbeelden ontlenen 

"aan de geschiedenis der compositie; maar een volledig overzicht 
zou neerkomen op een onmogelijk défilé van honderden afbeel
dingen. 

De keuze van de SCHUTTERS OPTOCHT vraagt een verklaring. 
De aantrekkelijke bijgedachte dat Rembrandt's doelenstuk juist 
hier, in deze zalen, gedurende een verblijf van 70 jaren, een wereld
faam verwierf, heeft niet de doorslag gegeven en evenmin de aan
staande herdenking der voltooiing, drie eeuwen terug. Ik" noemde 
het een vergevorderd werk. Inderdàad kan dit schilderij gelden ~ 
en dat is wel de minst opgemerkte en de meest uitzonderlijke eigen
schap - als een staalkaart van compositie-manipulaties; en daar
door beslaat het een ongewone plaats, zowel in Rembrandt'soeuvre 
als in de kunstgeschiedenis. Daarenboven heeft de meester zelf voor 
een soort commentaar gezorgd. Tussen 1639 en 1642, de onrtstaans
jaren van de SCHUTTERSOPTOCHT, . beproeft hij met behulp van 
bijbelse voorstellingen tal van compositie-mogelijkheden, die het 
grote concept als 't ware voorbereiden. Al behoren deze scheppingen 
naar hun onderwerp tot een andere wereld, door hun lijnen
schema's staan ze met het schutterstuk in een nauw en verklarend 
verband. 
D~ keus van de SCHUTTERSOPTOCHT heeft nog een ander voor

deel. De visuele belezenheid van den meester, als ik deze uit
drukking mag gebruiken, is bekenden wij weten hoe" grondig hij 
de kunst bestudeerde "die aan de zijne voorafging. Een uitgebreide 
prenten-verzameliIig bracht het verleden onder zijn bereik en het 
geassimileerde werd, naar zijn inzicht, verbeterd toegepast. Dit 
wettigt de verwachting, dat het monumentale schutters tuk een schat 
van traditie bevat. 

Als " demonstratie-object beeft de SCHUTTERSOPTOCHT ook 
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nadelen. De samenstelling - ik behoef het niet te zeggen - is 
uiterst gecompliceerd en de ontleding van zulk een complicatie 
loopt gevaar zelf gecompliceerd te worden. Een tweede nadeel be
staat in onze vertrouwdheid met het aspect: men kan het niet 
aflezen als een nieuwe indruk. Het te veel aanschouwde maakt 1!et 
oog traag en onverschillig en daarom zie ik mij genoodzaakt U 

Mb. 2 enkele minuten te plagen door de compositie in spiegelbeeld te ver
tonen. Dit is een probaat middel om de frisheid van het oog te 
herstellen. 

Hetgeen ik hier laat zien is de copie van Lundens in de National 
Gallery en daarmede komt een ander nadeel aan het licht, namelijk 
de onzekerheid in de uiterlijke verschijning. Hiermede bedoel ik 
niet de bekende afsnijdings-kwestie, omdat deze controvers, door 
de metingen van K. H. de Haas, sedert 1927 helaas in bevestigende 
zin is beslist 1). Ik bedoel veranderingen zoals het uitstrijken bij 
het verdoeken nu bijna een eeuw geleden, het rekken met de mon
teertang op het raam, het aanspieën als het doek geplooid of slap 
hangt, hetgeen onzekerheid schept omtrent het oorspronkelijk ver
loop van sommige rechte of gekromde lijnen. 

De copie van Lundens is dus welkom als correctief. Deze her
haling, op een zesde van de ware grootte, is uitgevoerd op paneel, 
waardoor de verhoudingen, als we de krimping van het hout ver
waarlozen, bewaard zijn. Lundens was een middelmatig talent, en 
zijn weergave heeft aan aesthetische overtuiging ingeboet. Daar 
tegenover staat een kinderlijke vlijt om het zo precies mogelijk te 
doen, en wel met behulp van mathematische verkleiningen. Zijn 
onjuistheden, die alle mensenwerk aankleven, heb ik in vroegere 
studies opgesomd. 

Globaal genomen is Lundens eohter zo exact, dat men van zijn 
weergave kan uitgaan, mits er met de vergissingen rekening worde 
gehouden oen de resultaten worden getoetst aan de restanten van 
het origineel. 

Het onderzoek van composities wordt belemmerd door een on
toereikende terminologie. Uw clementie zij dus ingeroepen voor het 
invoeren van ongewone of barbaars aandoende termen. Met een 
bepaling van het begrip compositie, waarvan de betekenis onmid
dellijk verstaanbaar is, zal ik U niet ophouden. Dit in balans brengen ° 

van onderdelen, dit organiseren van een in zichzelf berustende 
beslotenheid, ° is voor alle kunsten zo essentieel, dat het spraak
gebruik er toe overgaat met "compositie" het kunstwerk zelf aan 
të duiden. 

1) K. H. de Haa.s. Een meetkundige reconstructie van het oorapronke1tJke 
f<mneat va.n Rembra.ndt's Na.chtwa.cht. Rotterdam 1928. 
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Bij de schilderkunst .sluit het woord compositie - en dit is de eer
ste indruk - al datgene uit wat verband houdt met het onderwerp. 
De .vraag of de hoofd.,.figuur een wasvrouw is pf een Maria Stuart, 
staat los van het wezen der compositie. Zodra echter de compositie 
accenten legt .die het ,oog trekken naar :wat de geest allereerst moet 
opnemen, dan is er tussen inhoud en compositie wel degelijk ver
band. De scheiding tussen oog en geest is trouwens kunstmati~. 
Orgaan en perceptie zijn afzonderlijk niet te denken. Het !log her
leidt het waargenomene tot een 'Vlak, maar tegelijk zet de geest het 
weer in een rui.mte om. Ook de kunstenaar, die we ons aesthetisch 
oog mogen noemen, vat zijn perceptie van het drie-dimensionale 
voor ons samen in twee d,imensies, en al naar zijn aanleg zal hij of 
het oppervlak of de ruimte .het sterkst doen spreken 1) . 

Hiermede zijn we aangeland bij een onderdeel der compositie, 
namelijk het ordenen van de imaginaire drie-dimensionale ruimte. 
Liever ware het mij, het betoog te doen uitgaan van het vlak, daar 
immers ook de ruimte-suggesties steunen. op twee-dimensionale 
hulp-middelen. Dit bleek echter niet mogelijk. Tal VaB twee-dimen
sionale elementen houden verband met de imaginaire ruimte, of 
vervullen daarin een neven-functie: wil men zich rekenschap geven 
van hun werking, dan moet men vooraf weten op welke ruimte de 
cons tructie doelt. 

Ook voor Rembrandt, toen hij zich de taak oplegde 34 levensgrote
figuren overtuigend te doen bewegen, moet het aanvangs-probleem 
geweest zijn: hoe schep ik daarvoor de ;ruimte? Tot onderscheid van 
de compositie van het vlak zal de ordening der figuren in de imagi
naire ruimte, aangeduid worden met een woord waaraan onze XVIIe 
eeuw een nog al vage betekenis toekent, ,namelijk "ordonnantie". 

Voor het geloofwaardig maken van ruimte waarin figuren moeten 
staan of bewegen, had de Renaissance de perspectivische constructie 
a-an de ,hand gedaan. Als willekeurig. voorbeeld deze ordonnantie' 
van Tintoretto, waar de perspectief niet meer is dan kinderspel. Afb. 3 
Alle gebouwen zijn gedacht in rechthoekige stand op het tafereel, 
en het doek vertoont nog het gaatje, van waaruit pin en koord de 
perspectief-lijnen bepaalden. Deze werkwijze heeft iets anti-

1) Wij weten nIet of orgaan en perceptie door de tijden heen hetzelfde blijven. 
De kunst der Byzantijnse mozaleken bijvoorbeeld lijkt ons modernen een bij uitstek 
vlakke kunst: kan .de reden nIet zijn dat deze Byzantijnen, wier architectuur blijk 
geeft van zeldzaam sterk rulmte-gevoel, vrij wat niInder aansporingen behoefden 
voor rulmte-imagtnatle dan Wij? En omgekeerd, warmeer een composltie-bouwer 
rus Tlntoretto i-wmte-scheppende middelen lIi overdaad toepast, vindt het dan 
welllcht zijn oorzaak, dat zijn tijdgenooten, bij het verwerken van rulmte-sug
gestles, trager waren geworden? 
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artistieks 1). Voor de figurengroep opent het helder-verlichte ver
schiet een maximum van diepte. Toch treft ons één bezwaar. Dit 
perspectivisch pronkgeval staat los van het onderwerp. Al scheidt 
Tintoretto met behulp van twee ·obelisken (een kunstgreep waarop. 
we later terugkomen) nevenruimte én hoofdgroep, een gevoel van 
onsamenhangendheid blijft ons hinderen. Rembrandt zou, in zijn 
streven naar concentratie, zulk een lijnen-dwa.ng, die toestormt op 
de horizon en afleidt van de hoofdgedachte, nooit hebben aanvaard. 

Rembrandt's oeuvre bevat een reeks zuiver geconstrueerde pers
pectieven,waar echter geen bizondere nadruk op valt. Als regel kan 
gelden, ,dat Rembrandt de lineaire perspectief - in de XVIIe eeuw 
"doorsight" genoemd - ~nigszins uit de weg gaat. Een schilderij als 
de ,bekende EENDRACHT VAN HET LAND van 1641 heeft geen perspectief
lijnen. Zijn deze onvermijdelijk, dan worden ze door licht en scha
duw onderbroken, of achter toevalligheden weggemoffeld. 

Afb. 4 Rembrandt's ONTMOETING VAN MARIA EN ELISABETH, in 1639 ontstaap, 
toont zuiver perspectivische constructiè, met een oogpunt dat rechts 
buiten het tafereel valt. Echter trekken de ruimte-bepalende lijnen 
geen aandacht en gaan zo in het duister schuil, dat het wijkende 
effect voor een deel.wordt opgeheven en in ieder geval ondergeschikt 
blijft aan dé figuurbeweging. Deze komt deels uit de diepte op en gaat 
deels als 't ware naar beneden stortend, evenwijdig aan het voorvlak. 

Afb. 5 Een ander voorbeeld van juiste perspectief die in de schaduw 
gedompeld is, verschaffen de )evensgrote pendanten van 1634 uit 
de. verzameling Robert de Rothschild, waarvoor Rembrandt . een
zelfde horizon-hoogte heeft berekend. Terwijl de man recht over 
de tegelvloer naar het voorvlak stapt en de vrouw evenwijdig 
daaraan voortschrijdt - een contrast-beweging, die den meester 
aantrok - gaat de diepte-werking in de tonigheid van de achter
grond te loor. 

Afb. 6 Zuivere perspectief met geringe diepte-werking vertoont ook het 
etsje van 1654, MARIA MET JOZEF EN HET KIND. De perspectief-lijnen 
komen samen in het oog van Jozef, die naar binnen gluurt, en wor
den als 't ware weer naar den beschouwer terug gezonden. Hier 
V'ervullen dus · deze ·lijnen - en we zullen andere voorbeelden daar
van zien - een belangrijker nevenfunctie in het·twee-dimensionale: 
hun aanwijzende richting accentueert een figuur in zijn geestelijke 
betekenis. Dit is de dubbele functie, zowel in het twee~ als in het 
drie-dimensionale, waarop ik zoëven . zinspeelde. · Een dergelijk 
neven-effect van het perspectivisch oogpunt komt in Dürer's gra
fisch werk herhaaldelijk voor. Rembrandt heeft, hier zij terloops op 
gewezen; Madonna en Kind door een ovale curve omsloten. 

1) Dit anti-artistieke element openbaart zich ook in de tekening der bogen, 
eerst met de hand geschetst, daarna met een passer gecorrigeerd. 
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Rembrandt kende dus de wetten van de "doorzichtkunde", maar 
hij verkoos een gematigd gebruik en verzwakte zoveel doenlijk het 
diepte-effect. Trouwens, deze kunde heeft slechts daar aesthètisch 
belang, . waar een ' scheppende geest afwijkt van haar wetten. 
Bekwaamheid in de perspectief garandeert allerminst groot kunste
naarschap. De gebroeders Van Eyck zijn meesters van de eerste 
rang. ondanks hun onbekendheid met het oogpunt der Renaissa.rlce. 

Gezien Rembrandt's feilloze perspectieven, bevreemdt het, dat 
zijn tijd ):tem aanzag voor een openlijke vijand van de "doorsigt
kunde". Dit weten wij door een van zijn Duitsche collega's, Joachim 
Sandrart, die in 1638 een schutterstuk afleverde aan dezelfde Clo
vèniersdoelen, waarvoor de SCHUTI'ERSOPTOCHT bestemd was. In zijn 
Teutsche Academie van 1675, somt Sandrart het zonden-register van 
onzen grootmeester op. Dit luidt aldus: "scheuete sich nicht wider 
unsere KunstregeIn, als die Anatomia und Maas der menschlichen 
Gliedmasen. wider die Perspectiva und den Nutzen der antichen 
Statuen, wider Rafaël's Zeichenkunst, auch wider die unserer Profes
sion höchstnöthigen Academien zu streiten". Terwijl het verwijt van 
anti-academisme constant tegen Rembrandt is uitgespeeld, heeft de 
beschuldiging dat hij zich tegen de perspectief kantte. weinig aan
dacht getrokken. Zulk een houding was, in die bij uitstek mathema
tische XVIIe eeuw, uiterst origineel. De handboeken over perspec
tief volgden elkaar op. Ik noem slechts, om in deze jaren en in 
Amsterdam te .blijven, de uitgaven van Samuel Marolais, die iIi 1638 
zijn eigen werk uit het Frans in het Nederlands vertaalde en die in 
datzelfde jaar ,de Perspectief van Vredeman de Vries vèrbeterd uit
gaf. Het kon in deze zelfde tijd gebeuren, dat een dispuut over de 
perspectief-leer van Desargues, den geestverwant van Descartes, 
het denkend Europa in repen roer zette. 

Al stonden de tijdgenoten zonder begrip tegenover Rembrandt's Afb. 7 
eigenaardige toepassing der perspectief, toch vermeldt de Italiaan 
Baldinucci in 1686 als hoofd-effect van de SCHUTI'ERSOPTOCHT uitslui-
tend de perspectivisch verkorte speer van den luitenant. Onze mo-
derne explicatoren zouden, als hoofd,-moment van dit 'schilqerij, de 
uitgestoken hand van . den kapitein ' met zijn slagschaduw hebben 
genoemd. Maar volgens Baldinucci is dit: una partigiana, ben tirata 
in prospettiva. 

Tegelijk echter verwijt Baldinucci a.an de SCHUTTERSOPTOCHT gebrek 
aan perspectivische ruimte en noemde het effect "appiastrato", dat 
wil zeggen op elkaar gekleefd, een ontbreken van "tussenwijdte", 
dat door een anderen criticus als een bewijs van onkunde werd 
uitgelegd 1). 

1) Namelijk door den rijmelaar Andries Pels In Gebruik en misbruik des Too
neels, Amsterdam, 1681. 
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Nu bestaan er, behalve de lijn-perspectief, nog tal van midde
len, en wel van uitsluitend aesthetische aard, om ruimte te sugge
reren. We noemen de lucht-perspectief, d.w.z. de verzwakking der 
kleurkracht door atmosferische gradatie, verder het voor . en langs 
elkaar schuiven van verschillend verlichte figuren; dan de suggestie 
van zwaarte; die .bij Rubens zo'n grote rol speelt, en ook het weg
duiken van hoofden bij een laag genomen horizon en germge diepte, 
dit alles in de SCHUTl'ERSOPTOCHT toegepast. Ten slotte successieve 
grijpbaarheden, zoals het hek op de brug, de rotting van den kapi
tein en tal van wapens en voorwerpen. Hierbij voegen zich licht eu 
donker, die in de ordonnantie een bÛ uitstek plastisch element bren
gen: de uitgestoken hand met de slagschaduw is daarvan het reeds 
genoemde klassieke voorbeeld. 

Het herhalen bijvoorbeeld op de achtergrond van verkleinde groe
pen, liefst in tegengestelde richting of in spiegelbeeld, is een veel 

Afb. 1 voorkomend ruimte-effect. Ook de SCHUTl'ERSOPTOCHT kent het: de 
beweging van de hoofdgroep wordt in veranderde richting maar 
met kleinere figuren in onderling dezelfde proportie en van over
eenkomstige kleur en verlichting, gerepeteerd. Op dit arrangement, 
dikwijls in silhouet-vorm aangebracht, komen we terug. 

Een ruimte-scheppend middel, meesterlijk door Rembrandt ge
hanteerd, is de blik-richting. Geen oog in de SCHUTl'ERSOPTOCHT of het 
zoekt en treft zijn doel. De vaandrig ziet op en volgt de zwaai van 
het vaandel, het meisje kijkt naar den schietenden knaap, de hoog
gezeten sergeánt volgt uit de verte zijn druk-bezigen collega en dit 
kruisvuur boort in alle richtingen door de ruimte. Ook hecht zich 
hier en daar een blik op den toeschouwer buiten het doek. Verder 
nemen gebaren, musketten en pieken de spacie in bezit. Zelfs het 
zon-effect met de slag-schaduw in twee tempo's doet daaraan mee. 

Het is overbodig lang stil te staan bij deze kunstgrepen, die ten 
doel hebben op te vallen en die ook in geheel verschillende tijden op 
dezelfde wijze zijn toegepast. Met een enkel voorbeeld zij dit toege
licht. 

Mb. 8 Rembrandt's EENDRACHT VAN HET LAND, uit 1641, waarvan hier ver-
toond is het oorspronkelijk formaat, zonder toevoeging van de voor
grond 1), bevat in het midden een ruimte-scheppend element, een 

1) Ons betoog heeft slechts te maken met het onvergrote formaat van de 
Eendracht. Waarom de meester tot deze verruiming van de voorgrond overging, 
valt buiten de perken van deze studie. Het oorspronkelijke formaat was m.m. 
683 X 1002, het tegenwoordige m.m. 746 X 1002. De breedte van de enigszins 
scheef verlopende strook is m.m. 60 tot 66. Het gemiddelde van de aangezette 
strook is dus 63 m.m. Het stuk is niet, zoals mijn catalogus van Boymans ver
meldt, geschilderd op eikenhout, ~aar op cederhout, hetgeen bij Rembrandt een 
uitzondering is. Ook de toevoeging van de strook geschiedde met hetzelfde ceder
hout. Rembrandt heeft de aangevoegde strook slechts schetsmatig ingevuld. 
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van achteren gezien paard. Dit verkort vinden we reeds bij Mattheus Afb. 9 
Merian, in een gravure van ongeveer 1620, die. Rembrandt waar
schijnlijk gekend heeft. Velazquez brengt eveneens dit paard aan, 
maar dan ter zijde geplaatst, in zijn bekende RENDICION DE BREDA, om-
streeks 1638. Maar ook het enige historie-stuk, dat uit de klassieke 
oudheid overbleef, namelijk DE STRIJD TUSSCHEN DARIUS EN ALEXANDER, · Afb. 10 
vertoont treffend genoeg, een compositie met hetzelfde centrale 
effect. 

In de SCHUTTERSOPTOCHT dient de verkort getekende speer een 
dergelijk ruimtescheppend doel, dat echter niet opweegt tegen de 
donkere maSsa van het paard. Echter maakt de speer een beweging 
naar voren, tegengesteld aan de richting der lineaire perspèctief, 
met de voor het oog zo gemakkelijke gang naar de diepte. De gehele 
ordonnantie dringt trouwens naar voren. Zelfs de kijk door de 
poort, een achterwaartse ruimte-aanduiding door Rembrandt her
haaldelijk benut, is wel-bewust opgeofferd. Die geringe diepte kwam 
aan de portret-opdracht ten goede, omdat daardoor een te sterke 

. verkleining van de gezichten op de tweede rij werd vermeden. Bal
dinucci's critiserend "ruppiastrato" geeft dus blijk Rembrandt's 
streven te miskennen. 

Toch heeft de SCHUTTERSOPTOCHT aan één architectuur-perspec-
tiefje, hoe gering ook, moeten geloven. De wand met de poort, die Mb. 11 
als achtergrond dient, loopt zoals blijkt uit de architraaf, evenwijdig 
aan het .voorvlak van het schilderij. Op deze achterwand springt, 
geheel rechts, een zware pilaster rechthoekig naar voren. In de rijke 
profileringen, zoals het origineel die laat zien, schuilt een aantal 
perspectivisch verlopende, zeer korte horizontalen die, hoe . onder- Mb. 12 
broken ook door lansen en licht-accenten, gelegenheid geven tot het 
bepalen van een oogpunt. Dit punt blijkt te liggen niet op de middel':' 
lijn van het oppervlak, maar op de spil die door het midden van de 
toog gaat. Dank zij dit punt kunnen wij de horizon-lijn trekken 1). 
Op een ander punt van dezelfde spil, namelijk midden in de helm 
van den schietenden knaap, belanden ook het verlengde van de 
bruggekant en de twee raaklijnen getrokken aan de stangen. van het 
bruggehek. Het oogpunt is eigenaardig gereleveerd, het bevindt zich 
juist op de kruising van de stok van den kapitein met de degeii 
van den sohietenden knaap 2). 

1) 'Het is niet mogelijk verdere lijnen op te sporen die naar dit punt lopen, 
aangezien de toog zich naar achteren vernauwt, een bouwtrant die Rembrandt 
herhaaldelijk laat zien, onder meer op de Presentatie in het Mauritshuis van 1632. 

2) Wegens de geringe indicaties, die deze korte profileringen · opleveren, heb 
ik reeds in 1906 de gevonden horizon-hoogte gecontroleerd, en wel door op een 
afwisselend gesteld plateau, een model de standen der hoofdfiguren te doen 
innemen. Het bleek dat slechts op de gevonden hoogte, dus op ongeveer M. 1,65 
tot M. 1,70 van de vloer, en op een distantie van ruim 5 Meter het zicht bijvoor-
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Uit deze onopvallend aangebrachte perspectief blijkt opnieuw, 
dat het ontbreken van diepte-werking, dus het appiastrato, een 
eigenschap is · van Rembrandt's aesthetiek. De opzettelijkheid van 
dit streven komt aan de dag onder meer in enkele tekeningen door 

Afb. 13 Rembrandt naar Leonardo's AVONDMAAL vrij gecopieerd. De belang.:. 
rijkste is een rood-krijt tekening in Dresden, waar hij een vluchtige 
sohets van een leerling naar zijn inzicht met zware streken ver
anderde. Gelaatstrekken werden expressiever en de figuur van 
Christus wf!rd naar links verschoven. Maar volslagen omgewerkt is 
de achtergrond. Het venster-uitzicht van het origineel, dat de ver
beelding meeneemt naar de open hemel, is bij Rembrandt vervan
gen door een gesloten .wand, in 't midden door een baldakijn ver
zwaard, een plooien-massa, die niet alleen de symmetrie door een 
verschuiving naar rechts onderbreekt en een eigen spil aan de spil 
van het oppervlak toevoegt, maar die bovenal het ruimte-zoeken 
tegenhoudt en het tafereel naar voren drukt. Een andere interpre- . 

Afb. 14 tatie, te Berlijn, waarschijnlijk leerlingen-werk naar een schets van 
den meester, toont deze n~iging nog sterker. Op beide tekeningen is 
de wand door een nieuw midden-effect, door horizont alen, door een 

. hoekvulling, door pilasters rhythmisch verdeeld, zonder dat dit de 
aandacht wegneemt van de figuren-groepen. Rembràndt's latere 
ordonnanties, op klassiek evenwicht gericht, zoals de EMMAUS in het 
Louvre, en de compositie-schets voor de ANATOMIE VAN DEYMAN in 
Amsterdam, bevatten het eind-resultaat van deze tendenzen. Ook 
hier treft weer de nadruk waarmee hij de achtergrondsruimte aan 
de ordonnantie onttrekt. 

De SCHUTTERSOPTOCIIT compenseert het opheffen van dieptewer
king door een ruimte-suggestie in onverwachte richting. Enkele 
. aanwijzingen; in de benedenhoek links, verplaatsen den XVIIe
eeuwsen Hollander in een vertrouwde omgeving. Deze situatie om
vat namelijk een stadsgracht, waarin een binnengracht onaer de 
wal door uitmondt, dan een brug scheef gericht naar een poort
gebouw, kortom heel het gecompliceerde samenstel van wal, poort 
en brug waar iedere Hollandse stad er op zijn minst een viertal van 
bezat. Deze aanduidingen binden de voorstelling aan de wereld 
buiten het schilderij. Rembrandt's verbeelding draait in deze jaren 
gaarne om stadspoorten, oude en moderne, die hij op tekeningen ~n 
op schilderijen steeds weer herhaalt, als kon hij van dit aspect niet 

beeld op de hand van den kapitein, op de hoedrand van den luitenant, op de . 
trommel van den tambour, klopte met de gegevens van het BChUderlj. Ook voor 
het sterk naar beneden verschieten van de verst verwijderde hoofden, geeft dit 
niveau de verklaring. Het viel tevens op dat de houdingen het meest benaderd 
werden wanneer het standvlak Uchtelijk naar voren helde. Toen in 1929 het 
echilderlj opnieuw geplaatst werd, is de horizon-lijn op oogshoogte gebracht. 
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genoeg krijgen. Een enkel voorbeeld kan volstaan, dit schilderij bij Afb. 15 
den hertog van Alba. Exact en toch poëtisch heeft Simon de Vlieger 
zulk een stadsgezicht vastgelegd op een tekening in Frankforl Al Afb. 16 
staat het concreet voorgestelde los van ons betoog - de suggestie 
van een tafereel dat buiten het eigenlijke schilderij valt, beïnvloedt 
wel degelijk de ordonnantie. 

Zoëven ging ik, bij het opsommen van ruimte-scheppende midde
len, opzettelijk voorbij aan de factor van in beweging voorgestelde 
lichamen. Opzettelijk, omdat voor Rembrandt het geloofwaardig 
maken van de beweging· zwaarder. moet hebben gewogen dan de 
bijgedachte aan de ruimte die dit meebrengt. Ruimte-scheppend 
werken bovendien «Je grote verschillen in hoofd-hoogte, die het oog 
dwingen een vloer te construeren van afwisselend niveau. 

Dat deze ordonnantie ie.ts nieuws was, bewijst een appreciatie van 
de SCHUTl'ERSOPTOCHT, door een van Rembrandt's leerlingen, namelijk 
Samuel van Hoogstraten, omstreeks 1642 op 's meesters atelier 
werkzaàm. In zijn "Inleydingh tot de Hooge Schoole der Schilder
kunst" zegt hij dat het niet voldoende is wanneer een schilder zijn 
modellen op rijen naast elkaar plaatst, zoals in de Hollandse Doe
lens te zien is. Hoogstraten geeft toe dat het schilderij een eenheid 
moet zijn, maar met dit streven, zegt hij, is Rembrandt in zijn 
Schutterstuk te ver gegaan, omdat het "groote beelt zyner verkie
zing" hem meer aan 't hart ging dan de portretten, die hem waren 
"aenbesteet". Om het weer goed te maken, doet hij dan de volgende 
concessie: "Echter zal datzelve werk, hoe berispelyk, na myn gevoe
len al zyn medestrevers verduren, zynde zoo schilderachtich van 
gedachten, zoo zwierig van sprong en zoo krachtig, dat nae sommi
ger gevoelen al d'andre stukken daer ·als kaarteblaeren nevens staàn. 
Schoon ik wel gewilt hadde, dat hy er wat meer lichts in ontsteeken 
had". 

Met deze "zwierigen sprong" i) bedoelt Hoogstraten hoogstwaar
schijnlijk de gedurfde beweging naar voren. Wanneer de andere 
stukken daarnevens staan als kaartebiaren, dan kan dat betekenen 
bont, onhandig, maar het betekent bovenal vlak. Naast het voor
waartse mouvement van · de SCHUTrERSOPTOCHT blijven de overige 
doelenstukken bedaard binnen hun lijsten. 

De plaatsing op rijen door Hoogstraten gehekeld - men denkt 
daarbij aan de zoutelooze ordonnantie van Nicolaes Elias die naast 
de SCHUTrERSOPTOCHT hing - wordt wel eens met het te schone woord 
isokephalisme aangeduid. Om ·die straf der gelijkhoofdigheid kwijt 
te raken, vulde Rembrandt zijn toneel-vloeren met opstoepjes en 
aftrapjes, treden en bordessen. In het jaar dat Hoogstraten's boek 

I} Hoogstraten gebruikt ook elders de uitdrukking "welstandige sprong en 
roeping". 
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verscheen, in 1678, zien we het isokephalisme triumfant terugkomen 
en als voorbeeld toon ik U hier een portretstuk van Bernard Vail
lant, de starre reactie van het Louis XIV op Rembrandt's bewegelijk
heid. 

Hoogstraten's wens "dat hij er wat meer lichts in ontsteeken had", 
schijnt te slaan op de achtergrond van het schilderij, die terwille van 
het voorwaartse effect, duister moet blijven 1). 

Een plattegrond, die ik in 1915 ontwierp, verduidelijkt de stromen
de beweging der figuren. 

Aflopende treden en een hellende voorgrond. een ruimte zonder 
diepte, verhaasten het opdringen van de stoet. De zwaarte der 
figuren stort als 't ware naar voren, een beweging door Rem
brandt reeds bestudeerd, maar dan evenwijdig aan het voorvlak, in 
de zoëven vertoonde ONTMOETING van 1639. De hoofd-groep volgt de 
scheef aangelegde doorgang, verspreidt zich op het naar voren af
dalende terrein, en nadert de over de stadswal voerende brug. Deze 
bruggen waren uit vestingbouw-kundig oogpunt scheef op het poort
front gericht, zó, dat brug en poortdoorgang een hoek vormden van 
ongeveer 90 ·graden. Bij het volgen van deze weg moet de stoet een 
zwenking maken en de twee eerste figuren raken het voorvlak in een 
hoek van 45 graden. Deze draai in de beweging wordt duidelijk aan
gegeven door het verschil van richting in het lange wapen van den 
piekenier midden onder de poort en door de speer van den luitenant, 
die loodrecht op elkaar staan. Terwijl de zwenking wordt . uitgevoerd 
tekent zich van links en evenwijdig met het voorvlak een tweede 
beweging af: voorop de knaap die onder het schieten uitvalt, gevolgd 
door twee meisjes. De borstwering, waarop de sergeant is gezeten, 
ligt in het verlengde van deze secundaire beweging. Dit contra
mouvement, dat met de blaffende hond en uitvallenden knaap tot 
staan komt, stoot dus de hoofdbeweging in de flank en- hindert een 
ogenblik de verspreiding van de mensenstroom. Alleen de schutter, 
die zijn roer laadt, kon naar voren dringen en ook de mee-dravende 
jongen is er dOOl"heen geslipt. 

Uit deze verwarring maken de beide hoofd-personen met twee 
volg-figuren zich los. Het gebaar van den kapitein duidt de weg over 
de brug aan en zo streeft de ~ssa naar het voorvlak en dringt over 
de frontlijn, waar het domem is van den toeschouwer. Rembrandt 
zoekt dus de ruimte, die hij niet binnen zijn ordonnantie kon gebrui
ken, aan de overzijde van de lijst. 

Dit was iets nieuws. De middel-renaissance hield zich gaarne aan 
de beweging langs een diagonaal van het grondvlak, een beweging, 

1. ) De ~verschaduwde architectuur van de Schuttersoptocht heeft dezelfde 
uitwerking als de door onweer versomberde luchten in Rembrandt's landschappen: 
waardoor geboomte en bouwsels, onverwacht verlicht, d~ te meer spreken. 
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die achter de linker of rechter lijst-afsluiting als in een coulisse ver
dween. Toch beproefden reeds de grote meesters vóór Rembrandt 
die aantrekkelijke stoot naar voren. Zo laat Rafaël in zijn Loggiën Afb. 19 
een figuur zien, aan 't hoofd van een optocht en die zich krachtig 
naar het voorvlak beweegt. Maar dan is er steeds een remmende 
factor, zoals hier het omdraaien met de blikrichting naar achteren. 
Leonardo, in een tekening te Windsor, heeft aan een figuur een Afb. 20 
dansende beweging gegeven, die een rhythmisch voorwaarts gaan 
suggereert, en waarvan de allure denken doet aan de gang van 
Rembrandt's luitenant. Merkwaardig dat het pendant van deze 
tekening, een langs het voorvlak schrijdende jonge vrouw, eveneens 
een herinnering wekt aan de tegènbeweging van Rembrandt's 
meisje. Beide figuren, in hun contrasterende richting, lijken tevens 
verwant met Rembrandt's pendanten der verzameling Robert de 
Rothschild. 

Ook Titiaan heeft die trek naar het voorvlak ondergaan. Maar Afb. 21 
zijn Margaretha, die voor de draak vlucht, kent nog de remmende 
factor der naar achteren uitgestrekte armen, die het oog in het voor-
waacls streven afleidt. Overtuigender is in Titiaan's laatste schep-
ping, de Pietà te Venetië, de gestalte van Magdalena, die wegvlucht Afb. 22 
uit de treurende groep. Zij richt zich door smarlverdwaasd met een 
schreeuw hoog op en stort met volle zwaarte naar voren. Van de 
genoemde figuren herinnert Rafaël's jeugdige krijgsman aan Rem-
brandt's omkijkend jongetje, Titiaan's Magdalena aan het voorover-
storten van den roden schutter, terwijl zoals gezegd, Leonardo's 
maskerade-figuur verwantschap toont met den luitenant. 

Toch overtuigt ons geen dezer meesters dat de begonnen beweging 
voortduurt voorbij het oppervlak. Al is Leonardo het best geslaagd, 
een soort schroom houdt deze gestalten op het laatste ogenblik terug 
- een angst voor de grondlijn van het schilderij en een bezorgdheid 
om niet over het voetlicht te vallen. 

Deze angst heeft soms een komisch effect. Wanneer J ordaens, die 
toch van Rembrandt's voorbeeld had kunnen profiteren, in 't Huis 
ten Bosch de Triumf van Frederik Hendrik uitschildert, dan wordt Afb. 23 
er klaarblijkelijk naar een breking van ,het voorvlak gestreefd. En 
alles gaat in de goede richting, de paarden trekken aan, de triumfkar . 
rolt, een leeuw loopt voorop, maar ach, juist als het zover is, draait 
dit dier zich schuw om: het heeft In de snuf dat het toch niet gaat,en 
ook de paarden slaan rechts uit de flank en laten het voorvlak 
ongedeerd. ' . 

Rembrandt kent deze aarzeling niet. Om de figuren onweerstaan
baar naar voren te brengen, is er - en dat heeft hij goed begrepen 
- maar één middel, en wel het principe van de eenparige snelheid 
in rechte lijn. De trommel slaat een marsch en op dit tempo stapt 
een groep van vier op den toeschouwer af, de richting volgend door 
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Mb. 24 de speer van den luitenant en door het gebaar van den kapitein aan
geduid. Ditmaal, en voor het eerst in de kunstgeschiedenis, houdt 
het voorvlak niets tegen. Want de beweging die Rembrandt aan zijn 
phalanx van vier geeft is niet alleen een gecadenceerde beweging, 
het is een beweging waarvan het tempo niet vermindert, waarvan de 
eenparige snelheid niet ophoudt en die dus de imaginaire ruimte 
over de lijst heen bereiken móét. Terwijl de trommel de mars-maat 
scandeert, gaat het er eindelijk door. Ik geloof dat dit de "zwierige 
sprong" is die Hoogstraten bedoelt. 

• • • 

Hiermede is de ordonnantie, ten minste in grote trekken, toe
gelicht. Wij beperken ons nu tot het oppervlak en de aesthetisc.he 
verdeling daarvan zal blijken van geheel andere aard te zijn. Terwijl 
het drie-dimensionale uitbeelden alles met nadruk grijpbaar, 
bevattelijk, "haptisch" poogt te maken, verrichten de compositie
f.actoren van het twee-dimensionale hun functie, een optisch
aesthetische functie, zo onopvallend mogelijk. De kunst bestaat hier 
in het verbergen der middelen: Summa ars celare artem 1). 

Met de zo juist gebruikte woorden optisch en aesthetisch betreden 
wij het twijfel-terrein tussen het dikwijls onbewust werk~nde oog en 
de gedeeltelijk onbewust werkende perèeptie. 

Wij leven niet meer in de gelukkige tijd toen Diderot zijn uit
spraak kon doen: "la peinture est l'art d'aller à l'ame par l'entremise 
des ye'ux". In de XVIIIe eeuw vond men dat even waar als een
voudig. Voor ons vloeien de grootheid "l'ame" als geestes-perceptie 
en "l'entremise des yeux" als werking van het orgaan ineen. 

Hoe onzeker de verhouding is van geest en oog, blijkt wanneer wij 
een reeks vragen stellen over beider werking. Wat ze waarnemen 
brengen de ogen dat juist en objectief over? Of geven ze soms een 

. gewijzigd beel~? Brengen ze iets bij voorkeur over? Neemt het oog 
meer waar dan ons helder bewust wordt? Vult niet de geest soms 
het waargenomene aan, zodat er meer gezien wordt dan er is? Blijft 
de gevoeligheid van het oog door ,de tijden heen dezelfde? Is het 

1) Mijn betoog zal op één kwestie niet ingaan, de vraag of Rembrandt aan 
de neiging toegeeft om de rechte lijn, terwille van een optisch effect door een 
fJ;auwe kromme te vervangen. We weten uit opmetingen en een uitgebreide 
litteratuur, dat dit in de Grieks-Romeinse bouwkunst voorkomt, en dat er om 
aesthetlsch-optische redenen flauwe ·bochten geconstrueerd werden met behulp 
der scamllli lmpares. Men denke aan dè kromming van de stylobaat van .het 

. Parthenon. 
Het betoog gaat evenmin in op de kwestie of Rembrandt de Sectio A'I1rea in 

zijn compositie heeft toegepast. De reeds geciteerde verhandeling van den Heer 
K. H. de Haas (zie pag. 2) houdt zich uitvoerig hiermede bezig. 
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aesthetisch zien, dus de aesthetische perceptie, in wezen iets anders 
dan het bekijken van de werkelijkheid? En de oogbewegingen - dat 
wil zeggen heel die onophoudelijke, ~nbewuste, zeer gecompliceerde 
en subtiele arbeid der oogspieren, laat de aard .van deze arbeid die 
een kunstwerk te doen geeft, een indruk Iia even onderbewust als 4e 
inspanning der spieren zelf? Dus een indruk waarvan wij ons slechts 
als "stemming" bewust worden? Ziedaar dus enkele twijfelingen die 
met ;,l'entremise des yeux" samengaan. Blijkt uit deze vraagstellin
gen dat functie van het oog en perceptie van de geest niet zijn te 
ontwarren, er blijkt ook uit dat naast de perceptie van de geest een 
kracht ligt die zich doet gelden en die we associaties van de geest 
zullen noemen. 

Veronderstellen wij, dat ons gezichtsveld gevuld is door een vol
komen leeg oppervlak, zonder toevallige punten, lijnen, krisjes of 
krasjes, hoe gedraagt zich dan het oog dat op dit vlak rust? Het 
dwaalt er overheenjn ~lle richtingen: het oog eist punten waar het 
zich aan "hechten" kan en lijnen waarlangs het kan "glijden". Het 
orgaan vermoeit zich · en ten slotte gaat het zien over in een ver
dovend staren. Zijn er punten gegeven, hoe nietig ook, het oog 
klampt er zich aan vast, verbindt ze door imaginaire lijnen en volgt 
de contour der aldus door de geest aangevulde figuren. Zo zou men 
zich het ontstaan van de sterrebeelden kunnen voorstellen. Reeds 
Leonardo wees er op, dat een ruwe muur met zijn toevalligheden het 
oog vaten daarmede de geest tot imaginaties dwingt. De oorsprong 
van het ornament ligt misschien voor een deel in de behoefte der 
oogbewegingen om' over het vlak te worden geleid. 

Voor die onophoudelijke' oogbewegingen geeft Helmhoh twee 
verklaringen: ten eerste wordt aldus de stoornis van nawerkende 
retina-beelden vermeden, en vormen de bewegingen dus een soort 
zelf-verdediging van het orgaan, een middel om de onbelelnmerde 
werking van . het netvlies te handhaven. Ten tweede brengt het oog 
de plekken die interesseren successievelijk op het punt der' scherpste 
waarneming en het blijft daardoor in constante" beweging. Bij het 
aesthetisch zien, dat wil zeggen wanneer het orgaan zich overgeeft 
om bedrogen te worden, speelt het vatten en leiden der oogbewegin
gen een grote rol. 

Beschouwen we een met voorstellingen gevuld vlak dat ons nog 
oilibekend is, dan zoekt het oog eerst hoofdlijnen op, om vervolgens 
tot details over te gaan. De oogbewegingen volgen de "meest mar
~ante lijnen en tasten aldus bet geheel af. Al naarmate het overleg 
of de intuïtie waarmede deze lijnen zijn aangebracht, zal de com,. 
positie z'n aesthetische dwang op oog ' en geest sterker uitoefenen. 

Geeft ons oog gevolg aan zulke zorgvuldig geconstrueerde ver
lokkingen, de geest van den kunstenaar, dat wil zeggen zijn inter
pretatie, is vervuld 'van bijgedachten, eigen aan zijn milieu of aan 
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zijn persoonlijkheid. Deze associaties kunnen zo sterk zijn, dat we ze 
beter omschrijven als praeoccupaties. 

Er zijn tijden waarin het zintuigelijke en tijden waarin het ver
standelijke de overhand heeft. De ene eeuw zal meer oog, de andere 
meer oor zijn. Verandert de gevoeligheid van het oog, ook de prae
occupaties veranderen, in vroegere tijden langzaam · en in deze tijd 
zenuwaChtig-sliet Onze generatie mllakte mee hoe de aandacht voor 
atmosferische effecten week voor de studie van complementaire 
kleuren en deze plotseling weer voor synchronistische of wel stereo
metrische bevliegingen, om slechts in 't kort wat te noemen. 

In de XVIe en XvrIe eeuw spelen d~ geometrische associaties de 
grote rol. In tijden v,an belangstelling voor geometrie zal de perceptie 
sterk herkennend reageren op geometrische aanduidingen. Het sug
gereren van eenvoudige geometrische vormen behoort tot de aan 
ieder vertrouwde compositie-methoden, dank zij het ruim gebruik 
dwt de iniddel-renaissance daarvan maakte. 

Verder is onze perceptie, sinds onheugelijke tijden, beïnvloed door 
anthropomorphe ·associaties. Uit de waarneming van het menselijk 
lichaam recht van voren, kent het oog de grondslag van alle com
positie: de symmetrie. Door het menselijk lichaam als profiel te zien, 
kent het de tweede grondslag: de beweging. Dit klinkt vreemd, maar 
een voorbeeld ma~t dit onmiddellijk duidelijk. Plaatsen we twee 
vroege zilver-schalen naast elkaar, namelijk de CLIPEUS VAN TBEODO-

Afb. 25 sros uit Madrid en de JACHT VAN CJlOSROES uit het Cabinet des Médail
les te Parijs, dan blijkt hieruit dat de en face geziene samenstelling 
evenwichtig, strak onbeweeglijk, statisch is. Het als profiel aan
schouwde heeft door richting, door potentiële beweging, een eigen
schap die we dynamisch noemen. De symmetrie der compositie is 

. hier verdwenen: wij zien een achterkant, die wij aan kunnen duiden 
als de ,~dorsale" kant en de beweging richt zich naar een ontvangend 
vlak, dat we betitelen zullen als "chasmische" ruimte. Dorsale kant 
en chasmische ruimte maken deel uit van alle dynamische compo
sities. Er zijn meesters wier aandacht in hoofdzaak uitgaat naar de 
statische compositie, zoals Bafaël~ anderen zoals Dürer, die hun 
gelukkigste inventie tonen in het dynamiscl1e. 

De SCHAAL VAN THEODOSroS verenigt alle gegevens der statische com
positie. De aan de architectuur ontleende lijnen scheppen een sym
metrie van drie in rhythmische verhouding staande vlakken. Het kan 
verwonderen, wanneer ik zeg dat zulk een architectuur tot ons 
spreekt door anthropomorphe associaties. Men vergete echter niet 
- en hierover is intussen een litteratuur ontstaan - dat de architec
tonische aspecten functies vervullen of functies fingeren, zoals 
dracht, torsen, opstreven, last en dat onderdelen, zoals basis, 
kapiteel en fronton, lichamelijke namen dragen. Geen wonder, dat 
soms de zuil, met zijn haast menselijke entasis, vervangen wordt 
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door een menselijke caryatide 1). Voor ons onderwerp heeft dit 
belang omdat het twee-dimensionaal maken van tectonische details 
hun symbolische functies bewaart, en zulks niet· alleen in de archi
tectuur, maar ook in de schilderkunst, waar deze overdrachtelijke 
vormen in de statische compositie een oneindig vruchtbare toe
passing vonden. Van ongeveer 1450 tot 1600 ontstond er in Italië zo 
goed als geen statisch figurenstuk zonder het architectonisch stra
mien, dat Of de figuren encradeert, of deze door zwaartekracht
lijnen bindt aan het door den kunstenaar gewilde schema. Voorbeel
den kunnen achterwege blijven; we kenn~n de omlijstende werking 
v·an de architectuur, benevens~e plaatsing van nevenfiguren als in 
de tektoniek opgenomen caryatiden. 

Het op de SCHAAL VAN THEODOSlUS toegepaste lijnenstel was iets 
nieuws. Het vervormde de spacies der intercolumniën tot een om
schreven aesthetische waarde, tot afgeperkte ruimten die represen-
tatieve werking kregen, waarvan elk zijn eigen symmetrie in zich 
bad en diè onderling weer in symmetrische verhouding staan. Te 
Spalato verSchafte dit schema reeds het hoofd-motief van het paleis 
van Diocletianus en weldra vertoont de architectonische omlijsting 
van het Kathisma, de keizersloge in het hippodroom te Constanti-
nopel, dezelfde vorm. Dit schema, dat ik het Kathisma-schema zou 
willen noemen, is steeds opnieuw gebruikt. Ik toon slechts twee 
voorbeelden: een altaarstuk van Bellini, waar het gehele schilderij Afb. 26 
katrusma-vorm kreeg, en de machtige ontwikkeling van het schema Afb. 27 
bij Veronese. Ook Tiepolo, die geniale compilator van Europese 
compositie-factoren, inaakt er nog gebruik van. Ik moest hier even 
bij stilstaan, omdat een der belangrijkste toepassingen van het 
kathisma-schema zich voordoet op de SC8UTI'ERSOPTOCHT. 

Ook de geestelijke inhoud der symmetrische compositie wordt 
door het kathisma-schema onderstreept: de nevenvakken omlijsten 
personen van geringer aanzien, terwijl het midden de belangrijkste 
figuur bevat, door een boog omlijnd en geaccentueerd door de 
onzichtbare spil der compositie. 

Zichtbare spil-compositie is zeldzaam: Rafaël geeft er enige voor- Afb. 28 
beelden van. Ook bij zijn leermeester Perugino vinden wij dit restant 
der zuiverste symmetrie. Maar het schijnt alsof de geest deze gelijk-
heid zouteloos vindt en weldra wordt een symmetrie gezocht van 
tegenstellingen, van uiterlijke en innerlijke ' contrasten, waarvan 
Wöfflin de ontwikkeling heeft doen zien. Rafaël's SIXTIJNSE MADONNA Afb. 29 
vertoont dit streven in de bekende klassieke vorm: de grijsheid van 
den paus die naar boven ziet, tegenover de jeugd van de naar om-

1) Deze suggestie van anthropomorphe functies heeft een twintigtal jaren ge
leden, onder de naam EfnfUhlung, een nieuwe aesthetlsche grondslag trachten te 
geven aan de uitingen der architectuur. 
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laag blikkende Barbara. Deze symmetrie van contrasten, vormelijk 
en geestelijk, wordt steedfi meer op de spits gedreven, zodat het 
eigenlijk symmetrische overgaat in een afwegen vaD. tegendelen, die 
we "pondel'atie" kunnen noemen. Toch blijft de spil in zijn onzicht
baarheid een nog lang geldende f,actor, soms, zoals bijvoorbeeld 
Titiaan en ook Rembrandt het doet, door een enkel acCent, bij wijze 
van herinnering aangeduid 1). 

Tot een verdere ontwikkeling behoort het invoegen van een in 
zichzelf afgerond schema in de grotere oompositie, een verschuiving 
die we "dèsaxatie" kunnen noemen. Dit streven bedoelt - en het is 

Afb. 30 in deze oompositie-SChets· van Correggio kostelijk samengevat - de 
statische compositie, met behoud v~ haar zwaartekvacht-accenten, 
te onttrekken aan een al te dwingende symmetrie. De geestelijke 
betekenis van de Madonna blijft aangeduid door haar plaatsing in de 
spil van de toog, restant van het kathisma. de zuil werkt als ponde
ratie tegenover de verschoven spil en schept tevens een ruimte, een 
"exergische" ruimte, welker figuren, "episodische" figuren, ook 
geestelijk van de hoofdscène blijven gescheiden. Met de bewegings
figuur van de hazewind, een dynamisch accent, wordt getracht twee 
ruimten, die al te los zouden worden, w.eer aaneen te schakelen. 

Pogingen om de voordelen van statische en dynamische compositie 
te verbinden, begonnen reeds vroeg. Een treffend voorbeeld ver
scbaffen de mozaïeken van Justinianus en Theodora in Ravenna, 

Afb. 31 van omstreeks 545. Op de eerste blik zal men zeggen statische com
posities. Toch heten deze 'mozaïeken "processies" en terecht. Deze 
optocht bestaat uit den bisschop met twee priesters, den keizer met 
drie dignitarissen en de lijfwacht. Alle figuren keren; terwille van 
de representatie, voor een ogenblik een halve slag om en laten zich 
dus en face zien. Maar houding, kleding, voeten en armen, het streeft 
alles naar rechts. Links is de dorsale kant, waar alle ruimte met de 
zich repeterende hoofden der soldaten is gevuld, terwijl het grote 

Afb. 32 schild, evenals de trom op de SCHUTfERSOPTOCHT, de ruimtewerking 
naar achteren blokkeert. De rechterkant is chasmisch gebouwd: het
geen links naar voren komt als pilaster, wijkt hier terug als deur
pos-t, en daarover heen steekt een priester zijn hand naar voren, een 
gebaar waarmede de weg buiten _de compositie wordt aangeduid. 
Ter plaatse is dit effect zeer sterk omdat juist op dit punt de muur 
een kromming naar voren maakt, zodat de handind~daad buiten 
het vlak reikt. De vroege Renaissance zou dit effect opnieuw beproe-

Afb. 33 ven: een fresco van Andrea del Castagno diene als voorbeeld. Het 
resultaat gaat niet veel verder dan het arrangement van Ravenna, al 

. 1) Een der schoonste spilcomposities is Rembrandt's "David en Absalom" te 
Leningrad. Een spilaanduiding bevindt zich ook op Titiaan's "Ecce Homo" te 
'Veenen. 
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streeft de driekwarthouding naar grotere vrijheid. Ten slotte verlost 
Rembrandt, met zijn marcherenden kapitein, beweging en gebaar 
vaIi alle gebondenheid aan het vlak. 

De SCHU'ITERSOPTOCHT, ik behoef het nu niet meer te zeggen, is de 
volmaakte combinatie van statische en dynamische compositie. Het 
drie-kwarts-aspect, in Ravenna nog niet aangedurfd, wordt hier 
omgezet in een beweging scherp op het voorvlak gericht en veroor
looft aldus een verband der figuren met een tektonisch-statische 
achtergrond, zodat een zekere symmetrie kan worden vastgehouden. 

Alvorens dit nader toe te lichten, moeten we enkele uitsluitend 
dynamische composities beschouwen en ons rekenschap geven van 
de geheel afwijkende functies, welke de lijn hier vervult. 

Zetten we een willekeurige lijn in een vlak dan volgt het oog die 
lijn en er ontstaat een beweging. Deze · bèweging in twee richtingen 
gaat verder dan de lijn zelf, omdat de lijnaan'Wijzend is, "epidic
tisch" zoals we zeggen zullen. De richtings-aánduiding, en dit is een 
belangrijke wet, heeft in de aesthetiek van · het oppervlak dezelfde 
waarde als de reële lijn. We zagen dat zoëven reeds bij de perspec
tief-lijnen, die Rembrandt als epidictische accenten aanbracht in het 
etsje van Jozef en Maria. 

Door een willekeurig geplaatste lijn ontstaat niet alleen een 
beweging, maar er wordt ook een ruimte in tweeën gedeeld. We 
geven aan zo'n lijn de naam van "dihaeresis", vooral wanneer het 
een scheiding betekent tussen twee figuren van verschillend geeste
lijk gehalte, zoals bijvoorbeeld de lijn die Christus en Pilatus scheidt 
op deze tekening van Dürer. Afb. 34 

Een epidictische lijn kan ook bestaan in een curve, die een om-
lij6ting tot stand brengt als een aureool, en die aldus een gelaat doet 
uitkomen tegen een epidictisch aangebracht vlak. 

De epidictisohe lijn, waarvan de moderne reclame, de licht
annonces en winkel-etalages een afschuwelijk misbruik maken en 
welker simpelste vorm wij herkennen in de pijlvormige aanwijzin-
gen, die thans op hoeken van straten optische bevelen geven, heeft 
in d.e aesthetica steeds een geestelijke bedoeling. Een hoofd-figuur 
bijvoorbeeld. die door de aard van het sujet moet knielen en die 
daardoor te weinig opvalt, kan door epidictische accenten worden 
gereleveerd. Is deze knielende hooM-figuur buitendien nog een rug-
figuur, dan eist het Qog hevige epidictische middelen om de perceptie 
te dwingen zo'n gestalte als geestelijk centrum te aanvaarden. Een 
voorbeeld uit vele is deze ONTHOOFDING VAN JOHANNES, een tekening van Afb. 35 
of naar Rembrandt van omstreeks 1640, waar het nadeel van rug- en 
kniel-figuur door twee geweldige epidictische curven hersteld wordt, 
die het hoofd aanwijzen. De epidictische scheve lijn der balustrade, 
die de nek van het slachtoffer snijdt, komt deze werking nog 
versterken. 
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Is men met de compositie-trant van Rembrandt vertrouwd, dan 
valt hier iets op, namelijk het wegblijven van het contra-accent, dat 
de meester gewoonlijk zeer zorgvuldig aanbrengt. Dit is een. secun
dair lijntje dat ik "apotrope" zal noemen, opzettelijk geplaatst om de 
Zware stoot van de epidictische hoofd-lijn te breken. Dit behoort tot 
die kunst van het afleiden en onopvallend maken, die het twee
dimensionale kenmerkt. Wellicht verschaft het ook een onbewuste 
tegenstand, een door het oog te overwinnen hinderlijkheid, zodat de 
epidictische aanrwij·zing het doel eerst na een korte worsteling treft. 

Afb. 36 Een complete demonstr·atie van dit alles brengt Rembrandt's ets 
van 1641, de DOOP VAN DE MORlAEN, dus een compositie ontstaan ter
zelfder tijd als de SCHUTI'ERSOPTOCHT. Noemde ik de SCHUTTERSOPTOCHT 

een staalkaart van compositie-manipulaties, de MORIAEN lijkt in zijn 
nuchterheid een school-exempel van de epidictiek. Hier zien wij een 
groep van twee geestelijk ongeveer gelijkwaardige figuren, waarvan 
er een knielt. Het doel van de epidictisch op de kniel-figuur gerichte 
speer is duidelijk. De directheid van de stoot wordt ondervangen 
door de apolrope van de staande lans op de achtergrond. Als grens 
.van de exergische ruimte van het landschap rechts dient het 
obeliskje in de verte, dat dezelfde functie vervult als de twee obelis
ken zoëven gezien op het grote' stuk van TintoreUo, evenals ook het 
in 't verkort geziene paard herinnert aan de EENDRACHT VAN HET LAND. 

De apostel Philippus in de hoofdgroep, ontvangt twee accenten. 
Klaarblijkelijk wilde Rembrandt hem geen aureool geven: hij vond, 
als aequivalent, de epidictische curve van de pal"asol, en tevens 
plaatste hij het hoofd van den apostel op een der diagonalen van het 
oppervlak; de stok van de p~l is deel van deze diagonaal; het 
hoofd van den Moriaen ligt op de andere diagonaal. Dit laatste is dus 
geen epidictisch maar een geometrisch effect 1). Ook in de SCHUT

TERSOPTOCHT zullen we zien, dat daar een curve epidictisch wordt 
aangebracht, benevens een piek als epidictisc.he lijn om de hoofd
persoon te releveren, en eveneens dat diens gelaat geplaatst is op .de 
diagonaal. Bijna niets in de bovengenoemde ets of het is onder
geschikt aan optisch-aesthetische effecten, als had de bedoeling 
voorgezeten om in beknopte vorm de hoofd-regels der epidictiek 
duidelijk te maken. 

De epidictisclJ.e accenten behoeven niet alleen de hoofdfiguur te 
treffen, zij kunnen ook gericht zijn op het gebaar van de hoofdfiguur, 
wanneer in dit gebaar de inhoud van' de voorstelling ligt opgesloten. 

1) Hoewel dit buiten het eigenlijke onderwerp valt, zij hier even gewesenop 
het veelvuldig gebruik door Rembrandt van een der diagonalen voor het relevèr~ 
VaJ:l een hoofd-persoon, voornamelijk in zijn etsen. In het grote Ecce Homo. be
vinden zich . het hoofd van Christus en het hoofd van Pilatus elk op zijn eigen 
diagonaal. Evenzo Cluistl1s op de Emmaus-ets van 1652 en Christus op de ebi , 
van de Samaritaanse van 1658. 
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Zowel bij Dürer als bij Rembrandt komt dit veel voor. Ongeveer in 
1640 etst Rembrandt zijn OPTOCHT VAN HAM~ EN MORDECHAÏ, eencom- Afb. 37 
pbsitie waarin hij tal van Schuttersoptocht-problemen onderzoekt. 
Hier beproeft hij een doorzicht naar achteren, tevens de beweging 
van een mensenmassa, hier verwerkt hij zijn exergische ruimte ge-
vuld met episodische figuren, hier moet HaIl!an pogen om over de 
rand te stappen, een poging die mislukt. Mordechai's hoofd ligt op 
de diagonaal. Belangrijk zijn ook de epidictische factoren. Het 
geestelijk gewicht van het drama is gebonden aan het gebaar van 
Haman's hand: twèe epidictische lijnen halen deze geste uit het 
gewoel. En elk epidictisch accent heeft zijn minuscule, maar zorg-
vuldig aangebrachte apotrope. 

Een amusant voorbeeld hoe Rembrandt drie zware epidictische 
accenten toepast op een conflict van gebaren, verschaft een com-
positie van 1634, PILATUS IN DISPUUT MET DE JOODSCHE PRffiSTERS 1). Afb. 38 

Het ontbreken van een apotrope kan uiterst hi~derlijk zijn 2). Een 
zeldzaam voorbeeld geeft een van Rembrandt's laatste etsen, waar Afb. 39 
eveneens een kniel-figuur gereleveerd moet worden. Als epidictisoo· 
accent dient de hoge staf van den tempelwachter. We hebben echter 
het gevoel dat de beweging te hard aankomt, omdat een duidelijke 
apotrope ontbreekt. 

Bij dynamische composities, waar figuren een bepaalde baan moe
ten volgen, kunnen epidictische geleidingslijnen een rol spelen. In 
deze OPTOCHT VAN HAMAN EN MORDECHAÏ, door Lucas van Leyden, wordt Afb. 40 
de beweging aangezet en geëxpliceerd door een viertal lijnen. De 
hoofd-lijn wordt als ,t ware over 't vlak voortgeschoven en de 
verdere lijnen glijden in de volgende stadia' der beweging mede en 
de laatste wijst met een curve de poort aan, waarheen de stoet zich 
zal wenden. In de hoek een afdammen de, inperkende lijn, die om 
haar remmende werking veel wordt gebruikt. 

Deze lijnenhulp, hoe treffend ook door Lucas van Leyden gevon
den, werkt echter mechanisch en heeft weinig geestelijke betekenis. 

1) Merkwaardig voor het jaar 1641, is het etsje genaamd "De Pratertjes aan 
de deur", waar Rembrandt door een lJ;Jn-cor.rectie, een epidictisch accent doet 
neerkomen op het gebaar. Men ziet hier den kunstenaar aan het werk, om een 
handbeweging, die te · flauw was uitgevallen, krachtig te releveren, door een 
onbeduidende contour te vervangen door een zware epidict1sche lijn. 

Een fraai voorbeeld van een epidict1sch accent op een gebaar vindt men in 
Terborch's Vrede van Munster. De hand van den gezant De Peneranda, die de 
eed op de Bijbel aflegt, is aldus geaccentueerd. Een tweede lijn treft het hoofd 
van denzelfden Peneranda, waàru1t blijkt dat Terborch hem bedoelt als hoofd
persoon. 

2) De geheime reden waarom wel eens getwijfeld wordt aan de eigenhandig
heid der zoêven vel'toonde tekening der Onthoofding, is m.i. ·het ontbreken van 
de apotrope's. 
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Hoe prachtig een mensenmassa .geleid kan worden door een epidic
tisch bestek, dat op het geestelijke.de nadruk legt, vertoont Dürer's 

Afb. 41 KRUISDRAGING in de collectie Cook te Ricbmond, een compositie uit 
Dürer's laatste levensjaar en die men zijn aesthetischtestament zou 
kunnen noemen 1). De dorsale kant rechts ontleent kracht aan de 
opdringende arohitectuur. Links opent zich bet wijde land6chap als 
chasmisohe ruimte. De achtergrond suggereert nièt de geringste sym
metrie. Geen van de talrijke zwaartekracht-lijnen treft een bepaalde 
figuur: alleen de .gev-allen Christus en de soldaat die Hem schopt, 
worden in hUn wankele stand aldus vastgehouden. Deze loodlijnen 
vormen een onbeweeglijkheid, waaTlangs de horizontale epidictiek 
des te opvallender voorlschiet, èen lijnen-constructie, die niet alleen 
de ·trek van rechts naar links, maar die tevens in een gebroken 
continuïteit, het struikelen, vallen en opstaan van de hoofd-persoon 
illustreert. De meeste lijnen zijn verdubbeld of verdriedubbeld en 
ze vatten door hun glanslichten onmiddellijk het oog. Menvolge de 
lijn door de ladder aangegeven, die afbreekt, instort, opstaat, langs 
tomen en wapens tot aan de spits van de 'stoet. Geheel links is een 
o~verwacht accent aangebracht, waar de twee epi,dictisch verlengde 
kruisdwarsbouten samentreffen in het halspunt. ViQIl het geweldige 
vaandel met de Romeinse adelaar, · dat als 't ware de verantwoor
delijkheid voor deze tragedie proclameert. Ook de fraaie apotrope, 
die d~ richting van een der kruishouten onderbreekt, moet genoemd 
worden. 

Na het voorafgaande dringt zich de waag op: hoe accentueerde 
Dürer, in deze overweldigende mensentroep, zijn geestelijke hoofd
persoon? Het antwoord luidt: op een ons reeds bekende wijze. 
namelijk door het aangezicht van den gevallen Christus te plaatsen 
op het snijpunt van twee lijnen: de ene lijn het zware epidictische 
accent van het kruishout, de andere lijn de geometrische waarde, 
namelijk de 'di·agonaal VoQ1l het oppervlak. Op letterlijk dezelfde wijze 
zou Rembrandt te werk .gaan in de ets v-an den Moriaen van 1641. 

De vaandel-constructie vraagt nog de aandacht. Een gelukkig 
toeval heeft twee studies bewaard door Dürer voor dit grisaille 

Afb. 42 gebruikt. Een ervan bevindt zich te Berlijn: de kop van de stoef met 
het vaandel, uitgevoerd met grote zekel'heid en met weinig reprises. 
Twee zware correcties echter vallen op: deze betreffen ~e dwars-

1) DUrer's compositie heeft weinig waardering gevonden. De discussies be
treffen meestal de vraag: eigeJlhandig of niet eigenhandig, veel of weinig leer
llngen-werk? Een die zijn volle bewondering uitsprak is DUrer's laatste biOgraaf 
E. Flechsig, die zich uitvoerig met het paneel · bezig houdt. Zelfs op de tentoon
stelllng te Neurenberg in 1928, trok het weinig de aandacht. Van de twee copiei!n 
is de Dresdense de oppervlakkigste, die te Bergamo was ongelukkig niet in 
Neurenberg aangekomen. Alleen reeds door de uitvoerige inscriptie is de Kruis
draging een document van de eerste rang. 
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houten van de twee kruisen. Dürer heeft ze eerst getekend en 
trachtte achteraf ze epidictisch te richten op het halspunt van het 
vaandel. Uit het na-meten van de correcties blijkt hoe zorgvuldig hij 
te werk ging. Samen met een ander etsje van Rembrandt van 1641 1), 

is dit een zeldzaam voorbeeld hoe een meester, al schetsend, voor 
onze ogen een epidictisoh effect tot stand brengt. 

Bij Dürer's ' KRUISDRAGING heb ik langer stil gestaan, omdat Rem,:, 
brandt dezelfde epidictisohe middelen toepast en zulks niet alleen, 
zoals we zien zullen~ in de SCHUTrERSOPTOCHT, ·maar reeds vooral in 
zijn grisaille van 1641, de welbekende EENDRACHT VAN HET LAND. Deze Afb. 43 
compositie vertoont, in epidictisch-geometrisch opzicht, met Dürer's 
KRUISDRAGING een treffende analogie 2). 

De E~ri~raoht, eveneens een zuiver dynamische compositie, ver
toont in 't midden het reeds vermelde, in 't verkort geziene paaro 
dat diepte schept, maar dat tevens twee voorgrond's-ruimten links 
en rechts scheidt, ruimten ,die ook in ·hun geestelijke betekenis ver
schillen. De achtergrond heeft eveneens twee gescheiden ruimten en 
de beweging, na enige fluctuatie, gaat van de ruimte rechts naar het 
verre verschiet links, evenwijdig aan het voorvlak. Maar hoe anders 
dan bij Dürer's gelijkmatig verloop. Rembrandt zocht ingewikkelder 
problemen, en zijn bereden bende, samengestuwdop een hoogte, 
begint over te storten naar de verte links, als had er een dijkbreuk 
plaats en als vloeiden er met deze stroom twee communicerende 
vaten ineen. 

De vraag die thans gesteld mag worden luidt: wat is in . dit 
schilderij het geestelijk hoofd-moment en hoe is dit geaccentueerd? 
Hoofd-moment is door omvang, verlichting en plaatsing het Wapen 
van Amsterdam. Maar ontvangt dit ook het voornaamst~ accent? 
Ja. Want een diagonaal van het oppervlak snijdt de kroon op dit 
wapen. De epidictische lijn van het uitgestrekte ruiterpistool wijst 
op het hoofd van den aanvoerder, die bij de uitval voorop rijdt. Hier 
zien we dus naast elkaar een geometrisch en een epidictisch accent, 
evenals op de ets van den MORIAEN, uit datzelfde jaar 1641 8). 

De tweede analogie met Dürer is de vaandel-constructie. Dit 
ruitervaari,del draagt het Wapen van Amsteroam en lieeft dus een 
geestelijke betekenis. Om dit vaandel te releveren, benutte Rem
brandt het kromme en ongewoon brede zwaard, omhooggestoken 

1) B 128 - De zogenaamde Pratertjes aan de deur, vermeld op pagina 19. 
Een curieuze verandering van epidictische accenten blijkt uit Rubens' Martyrle 
van St. Lieven, als men de schets vergelijkt met de definitieve compositie. 

2) Dat DUrer's Kruisdraging of een copie daarvan zich in ons land heeft be
vonden, wordt bewezen door een tekening van Gerrit Battem in het . Louvre, 
waarin details dezer compositie verwerkt zijn. 

3) De andere accenten in dit schilderij hoop ik elders te ,bespreken. 
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door den ruiter rechts. Trekken we in dit vlak de diagonalen, dan treft 
bun verlenging het vaandel op de wijze als de afbeelding laat zien. 
Het is alsof Dürer's eenvoudige, oplossing door een rijker effect werd 
overtroefd. Evenals bij Dürer, valt ook hier de kunstig gevonden 
apotrope op, in de gebogen pluim van een hoed. Nog een derde 
epidictiscb accent, met een geestelijk doel, is vermeldenswaard. Ook 
het scbabrak van den ridder op het witte paard draagt het Wapen 
van Amsterdam. Het bovenste kruis hiervan wordt epidictiscb ge
raakt door de lans van den ruiter, het onderste · kruis door de 
vaandelstok. Reeds Titiaan kent dergelijke effecten, die door Rem
brandt echter in uiterst nauwkeurige vorm zijn uitgevoerd. De 
nadrukkelijk-vaste tekening en de vlijmscherpe omtrekken van de 

Afb. 44 lineaire elementen op de EENDRACHT vinden aldus hun verklaring. 
Diagonaal-constructie betekent bet opduiken van de geometrie en 

dit brengt ons vanzelf op het derde en laatste deel van de vlak
compositie, namelijk bet toepassen van de verstandelijke associaties 
der geometrie. Een te gewilde belangstelling in die richting kan uit-' 
groeien tot een praeoccupatie en een der vroegste symptomen daar
van vertoont het ALBUM van den architect Villard de Honnecourt in 

Afb. 45 de Bibliothèque Nationale te Parijs. , Geometrische suggesties als 
deze, zijn voor ons gevoel te opzettelijk. Ook onze XVIIe eeuw had 
een sterke geometrische belangstelling. Jarenlang aanschouwde ik, 
bijna dagelijks, het door Pieter Post ontworpen en door den aanne-

Afb. 46 mer Jacob Lois uitgevoerde Schielandshuis te Rotterdam. Steeds 
troffen mij de proporties van de gevel, maar hoe groot was mijn ver
wondering, toen ik in het Archief te Rotterdam dit uitvoerige geome"
trische bestek van de façade tegenkwam, een tekening van 1739, 
waarvan bet origineel waarschijnlijk ,op Post teruggaat. Ook de schil
derkunst boudt soms rekening, vooral in haar statische neigingen, 
met dergelijke verborgen, en wat ik zou willen noemen, façade
constructies. 

Verrassend voor onze XVIIe eeuw zijn sommige oppervlak-
Afb. 47 verdelingen van Willem Buytewecb. De lijnen-bouw van deze com

posities uit ongeveer 1620, herinnert aan gotische briefpanelen, met 
kracbtige symmetrische verticalen en in de hOE::ken korte, ruimte
scheppende accenten 1). Het kruispunt van de diagonalen wordt 

Afb. 48 gemarkeerd door een kooltje vuur of een brandende kaars. Buyte
wech toont overigens in deze constructie meer stijlgevoel dan geest. 

1) Bij Rembrandt's tijdgenoten en ook bij Rembr,andt zelf wordt het kruis
punt der oppervlak-dia:gonalen zo goed als nooit als accent gebruikt. Bevindt 
zich bij Rembrandt het snijpunt der diagonalen op een neutrale plaats. de origi
nele Carel ' Fabritius schijnt at en toe voor portretten een constructie met de twee 
diagonalen -toe te passen. Een exceptie bij Rembrandt is de hand van Pilatus, op 
het snijpunt der diagonalen. in het grote Ecce Homo. 
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Een hoofdpersoon is nooit aangeduid en zodra hij een overvloed van 
figuren afbeeldt, werken zijn taferelen verward. 

Dat onze kunstenaars hun compositie-problemen oplosten naar 
hun eigen aard, bewijst Buyteweoh's iets jongere tijdgenoot, de 
gen.iale Adriaen Brouwer. Diens af en toe opduikende geometriscl1e 
praeoccupaties, uiten zich' op geheel andere wijze. Deze eersterangs Afb. 49 
componist streeft riiet naar façade-verdeling, verwaarloost de line-
aire perspectief en brengt zijn krachtig ruimte-gevoel tot uiting door 
het eigenlijk picturale: atmosferische middelen, en verfijnde 
gradaties van kleur. Juist van zijn trant geef ik enkele voorbeelden, 
omdat Rembrandt den meester in zijn verzameling ruim vertegen
woordigd had. De geometrische aandrift spookt over zijn paneeltjes 
als ware hij een wild geworden Rafaël: diens statische driehoeks- Afb. 50 
composities worden bij Brouwer dynamisch. De driehoek bij Brou-
wer rekt zijn benen uit en wekt spanning in stee van rust. Treffender 
nog is een compositie als deze, waar de diagonalen van een onregel- Afb. 51 
matige vierhoek ,herleid zijn tot veohtende bewegingen. Brouwer 
kent verder tal van de reeds genoemde compositie-elementen: 
exergische ruimte om de hoofdgroep compact te houden en toch 
lucht te geven. Ik noem hier terwille van het gemak der projectie, de Afb. 52 
eerder tot de ordonnantie behorende contrapost-groepen, . die ' op 
afstand en in 't klein silhouetten der hoofdgroep herhalen, of deze 
van een andere z.ijde laten zien. Zoals we zagen gaat een der merk
waardigste bewegingen in de SCHUTTERSOPTOCHT uit van zulk een 
contrapóst-gröep: de schietende knaap en de beide meisjes, die de 
hoofdfiguren in veranderde richting en in het klein mimeren. 

Als typisch school-exempel diene nog ·deze compositie van Teniers, Afb. 53 
die Brouwers precepten verwaterde en over-duidelijk maakte. Hier 
is het contra-peist effect zeer opvallend: verkleind en van achteren 
gezien repeteren zich dezelfde ronde rug. dezelfde horizontaal van 
de tafel, dezelfde diagonaal van het been. Daar de afbeelding toch 
onder ogen is, zij gewezen op een curieuze driehoeks-toepassing. 
Teniers had, in een paneel thans in de National Gallery, de com-
positie eerst rechthoekig geconcipieerd, alvorens ze als liggend ovaal 
te herhalen. Het wankele effect van dit formaat heft hij op door drie 
voorWerpen aan te brengen die een epidictische driehoek samen-
stellen, beneden geaccentueerd door het witte pijpesteeltje, waar- . 
door de groep opnieuw een basis krijg~. Ook in de SCHUTTERSOPTOCHT 

komen dergelijke accenten de basis versterken. 
Hiermede passeerden de revue: tektonisch-statische elementen, 

de geometrische associaties en de oogbewegingen epidictisch geleid. 
Wanneer wij nu de SCHUTTERSOPTOCHT toetsen aan deze procedé's, 

dan zal er blijken dat Rembrandt ze in gelijke sterke mate heeft toe
gepast, hetgeen niet behoeft te verwonderen, gezien de vele aan-
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duidingen, dat hij een vdlmaakte verbinding van statische en 
dynamische factoren op het oog had. 

De achtergrond is tektonisch-symmetrisch georden~ naar rechts 
verlicht, links in het duister gehouden. Trekken wij de lijnen door. 

Afb. 12 ook op plaatsen waar ze terwille van een contrast-symmetrie door 
het . vaandel ondervangen zijn. dan herkennen wij het oude samen
stel van architectonische functies. zwaartekracht-lijnen en carya
tide-fgiuren. zoals de middel-Renaissance dat in bijna iedere com
positie toepast. Deze architectuur is het monumentale élement 
waaraan de beweeglijke compositie evenwicht ontleent. 

De statische achtergrond is een herhaling van het kathisma
schema. Aan de bovenzijde scheidt het een exergische r,uimte van de 
saamgedrongen figuren af. Het kathisma heeft eigen symmetrie, zijn 
eigen spil die de boog in tweeën deelt. en plaatst dus als 't ware een 
schilderij in het schilderij: de pilaster-sprong rechts valt er buiten. 
Zoals reeds beschreven gaat de kathisma-spil, door het oogpunt en 
door de helm van den uitvallenden knaap, twee punten epidictisch 
door perspectief-lijntjes en door een gelijkzijdige basis-driehoek 

Mb. 54 vastgelegd. Daarnaast bezit ook het schildepij-oppervlak een spil. 
waarvan de aanwezigheid voelbaar wordt gemaakt door corres
ponderende figurén. twee hoofden in de achtergrond. zoals deze 
tekening laat zien. De kapitein bevindt zich zowel voor de spil van 
het schilderij als voor de spil van de architectuur. dus voor het mid
den van de toog. Het oog zal steeds trachten deze zware figuur naar 
het midden te verschuiven. midden onder de,poort te brengen en zal 
dus zijn beweging naar links versterken. Dezelfde optische werking 
verschuift den knaap en de twee meisjes naar rechts. omdat het oog 
tracht de twee spillen, op zeer geringe afstand geplaatst, te doen 
samenvallen. De twee oontrast-bewegingen worden daardoor 
versterkt. 

Wat nu de geometrische oppervlak-verdeling betreft, de zo-
Mb. 55 genaamde façade-constructie. de architraaf links en de borstwering 

rechts markeren drie zone's waarbij wij herinnerd worden aan Rem
brandt's veranderingen in de achterwand van Leonardo's AVOND

MAAL. De midden-zone omvat op een na alle hoofden; alleen de weg
lopende jongen en de hond vallen ' er buiten; Verder wordt de 
middenzone onderverdeeld door hoofdlijnen van de architectuur. 
Maken wij deze lijnen zichtbaar dan blijkt de middenzone opgelost 
in een rechthoek' geflankeerd door twee vierkanten. 

De distributie der figuren over de drie vakken duidt er op. dat 
hierbij de geestelijke. in dit geval dus de schutterlijke opvatting van 
de inhoud, de doorslag gaf. Het langwerpige vak verenigt het drietal, 
dat onze XVI~e eeuw als hoofd-officier beschouwde: kapitein. 
luitenant en vaandrig. ieder met zijn distinctief. Elk der beide neven
vakken wordt door een sergeant met zijn hellebaard beheerst. Wij 
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worden dus hier herinnerd niet alleen aan het kathisma, maar ook 
aan de geestelijke rangschikking, die we reeds op de Theodosius
schaal aanschouwden. 

Deze façade-constructie is onderworpen aan een symmetrie van 
tegendelen, een ponderatie, die de middel-renaissance niet strakker 
had kunnen doorvoeren. Van de beide sergeanten zit de een, de 
andere staat, de een laat de spits van zijn hellebaard de hoogte 
ingaan, de ander richt dit wapen naar beneden. De een draagt een 
helm met achterovervallende veren, de ander een hoed met hoog
opgaande pluim; de een is fantastisch, de ander burgerlijk gekleed. 
De zittende wendt zich naar de hoofdgroep, de staande ziet om in 
tegenovergestelde riohting. 

De architectuur volgt dezelfde regels: rechts is de architraaf ver
licht, links in het duister gelaten. Rechts ziet men de kolom, links 
verzinkt die in · de schaduwen is half door het vaandel gesluierd. 
Komt rechts boven de architraaf met zijn profiel horizontaal binnen, 
de borstwering herhaalt die beweging, maar dan van links bened'en. 
Rechts boven het begin van een vierkant venster, links beneden de 
aanvang van een ronde toog. Tegenover de chasmische ruimte links, 
die zich naar alle zijden opent, staán :rechts d'Orsale vullingen, waar
onder de zware cylinder van de. trom. Bij deze contrasten waarvan 
we slechts een deel vermelden, doet zelfs het geluid mee: rechts 
roert men de trommel, commando's klinken, een schot valt, de hond 
blaft, maar in het donker links wordt er gefluisterd en gaat de actie 
over in beschouwelijkheid. 

De twee kwadraten zijn niet alleen van het middenvak gescheiden, 
ze zijn er ook mee verbonden en dat geschiedt door twee musketiers 
als overgangs-figuren. Beiden zijn ze van top tot teen in 't rood 
gekleed, en de mond van hun musket bevindt zich op dezelfde 
hoogte, maar overigens bestaat hun gelijkheid in de volstrektheid 
van hun contrasten. De jongste links, draagt een hoed, gaat lang 
uitgerekt en houdt zijn musket, in welks 100p hij het kruit uitstort, 
in de hoogte. De oudste, rechts, draagt een helm, gaat geheel in 
elkaar gedoken en buigt. zich over het dwars gehouden musket, om 
het kruit van de pan te blazen. Beiden demonstreren het schietklaar 
maken van hun wapen: de musketier links het begin, en de rechtse 
het eind van het manuaal. De rechtse wordt geaccentueerd door de 
zwaarste loodlijn van de architectuur, de linkse door de lange cur
ven van het vaandel die naar hem convergeren. Deze figuren binden 
de kwadraten van het middenvak, maar op hun beurt worden ze 
saamgehouden door den langgerekten in uitval staanden knaap, die 
zijn musket afschiet. De diagonaal van deze wonderlijke gestalte 
houdt als een klamp de middengroep bijeen, zoals ook de lange en 
de korte musket de indruk maken van klampen. Deze gehelmde 
figuur, ogenschijnlijk uiterst Rembrandtiek van inventie. was 
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Afb. 56 merkwaardig genoeg twee eeuwen vroeger reeds aangewend, en wel 
door Conrad Witz, de zeer Europees georiënteerde meester uit Bazel. 
De over de grond rekkende soldaat met zijn onhandig uitgestrekt 
wapen vei:vult dezelfde functie: hij hecht twee al te losse onderdelen 
der compositie aaneen. 

Wanneer wij de musketten die ware lijnen ... bundels zijn nog eens 
beschouwen, dan vragen wij ons af, of ze een epidictische functie 
vervullen en zo raken we aan de laatste compositie-modus, die we 
moeten onderzoeken, namelijk de epidictiek van de Schutters
optocht. 

In de lijnen-bundels van beide musketten schuilen evenwijdigcn 
die deel "uitmaken van een systeem. Deze evenwijdigheid is op het 
origineel vooral rechts zeer stipt en heeft daardoor herhaaldelijk de 

Afb. 57 aandacht getrokken. Het musket links volgt een veel minder streng 
gegroepeerde vlucht van lijnen, die toch, door hun hoofd-richting, 
samenhang tonen. De degen van den kapitein markeert zeer precies 
de resultante der beide bewegingen. 

Wat is de functie, of liever, wat zijn de functies van deze lijnen? 
In verband met het voorafgaande mogen we voor iedere lijn meer 
dan een functie verwachten. De meest opvallende groep, die van 

"rechts, bestaat uit vier lijnen. Het zwaarste accent gaat uit van de 
grote piek. Van alle pieken is deze het helderst verlicht en het be
kende rode pluisje trekt sterk het oog. Na het reeds aanschouwde 
behoeven wij niet te twijfelen: dit epidictisch accent, het krachtigste 
van de compositie, treft het gelaat van den hoofdpersoon, den kapi-:
tein. Als apotrope fungeren een hand en een baret. Terugdenkend 
aan den MORIAEN, mogen we nu vragen: wordt dit epidictisch accent 
ook nog geometrisch gesteund, door een diagonaal? Het antwoord is 
ja. En de tweede epidictische curve die aanwezig bleek in de hoofd
groep van den MORIAEN, de aureool-achtige parasol, is de kapitein 
ook van zulk een curve voorzien? Dit klopt eveneens. De curve die 
het midden van zijn hoed treft, wordt verschaft door de rand van 
het schild, dat als een epidictisch ovaal achter zijp gelaat wordt 
gehouden. 

De tweede lijn van betekenis is de speerotsponton in de hand van 
den luitenant, de tweede figuur van importantie. Deze lijn, in het 
drie-dimensionale een ruimte-scheppend principe, een weg-aandui
ding, helpt in het twee-dimensionale mede aan de krachtige stoot 
der andere drie lijnen van rechts naar links. In de imaginaire ruimte 
staat deze speer loodrecht op de andere wapens, maar in het opper
vlak weifelt het oog en schakelt deze lijn in bij de vlucht der overige 
evenwijdigen. Deze dubbele functie heeft iets geheimzinnig-beweeg
lijks als resultaat, een uitwerking " die de Engelsen uncanny zouden 
noemen. 
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Het is te verwachten, dat ook aan het gelaat van den luitenant 
epidictische accenten te beurt 2;ouden vallen: dit geschiedt,in drie
voud: door de hooggeheven, maar in het duister gehouden piek, door 
het korte, brede tweehandszwaard en door de zwaartekrachts-lijn 
van de kolom. Afb. 58 

De loop van de losbrandende musket verbindt kapitein en luite
nant tot één groep: maar de richting is ook evenwijdig aan de mus- . 
ketlijn van den gebogen musketier en sluit daarmede aan bij de 
lijnenstoot van rechts naar links over het oppèrvlak. De kapitein 
ontvangt de zware stoot op zijn schouder, terwijl eenzelfde stoot in 
dezelfde richting op de schouder van den luitenant aankomt. Het 
zijn dus epidictica die, evenals bij Lucas van Leyden en bij Dürer, 
een beweging illustreren. . 

Volgen we · de epidictische lijn van het rechter musket, dan treft 
dit de linker beneden-hoek, op de wijze zoals ook Titiaan hoeken 
aanduidt.Wij mogen verwachten, gezien het tegenspel van contrasten 
en analogieën der beide musketiers, dat ook het linkse musket is 
aangebracht met een epidictisch-geometrisch oogmerk. Inderdaad, 
dat klopt, want de epidictisch~ verlenging treft de linker bovenhoek 
van het oppervlak. De twee musket-lijnen leggen, om het zo te for
muleren, de afmetingen der compositie van binnen uit vast 1). 

Het hooggehouden musket wordt op weinig strakke wijze door 
vier andere lijnen begeleid: de vaandel-stok, de rotting Vall den 
kapitein, de piek van den man met de hoge hoed en het korte 
zwaard, dat de gehelmde rondassier over de schouder draagt. Geeft 
dit laatste object een vaste aanwijzing voor de bewegings-richting 

, " onder de poort, de twee andere objecten vervullen andere functies, 
zodater een losse beweeglijkheid ontstaat. 

Wat het vaandel betreft, . dit heeft als symbool der compagnie en 
,als drager van het Amsterdamse Stede-wapen, een niet geringe 
geestelijke betekenis. Of deze ·betekenis epidictisch werd onder- Afb. 59 
streept, deze vraag moeten we, na het voorafgaande, ongetwijfeld 
stellen. Ook hier is het antwoord bevestigend. De blinkend verlichte 
hellebaard van den sergeant links, een van de drie krachtigste 
lineaire factoren in de compositie, werpt zijn machtig epidictisch 
accent naar boven en treft het vaandel, zoals we dat bij Dürer heb-
ben gezien. De constru'ctie is hier eenvoudiger en het effect directer 
dan op de EENDRACHT VAN HET LAND. Het uitsteeksel van de helle-
baard dient als apo trope. Ook deze geweldige lijn, die tegen de 

1) Ook de twee rechtse hoeken van het schilderij lijken mij op dezelfde wijze 
aangewezen. Maar het geSChonden origineel en verschillende onzekerheden van 
Lundens maken de metingen te lastig. Een der hoeken van het grote Ecce Homo 
van 16tl3 is door perspectietlijnen op een dergelijke wijze bepaald. Deze zelfde ets 
maakt gebruik van de twee diagonalen, een voor Christus en een voor Pilatus. 
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vlucht der compositie schijnt in te gaan, heeft meerdere functies: de 
hellebaard dient ook als dihaeresis,om exergische ruimte en enkele 
episodische figuren af te scheiden van de hoofdgroep. 

Rembrandt's neiging om handbewegingen te markeren, zoals de 
ets van HAMAN liet zien, wettigt de vraag of de SCHU'ITERSOPTOCHT ook 
daarvan voorbeelden vertoont. Inderdaad. De uitgestoken hand van 
den kapitein heeft twee korte epidictica, het geschouderde zwaard 
en de contre-:-épée van den knaap. Verder accentueert een uitvoerig 
lijnen-systeem het bevelende gebaar van den staanden sergeant, dat 
na de geste van den kapitein, het belangrijkstè is. De afbeelding ver
duidelijkt met welk een overvloed van epidictica Rembrandt de 
hand en de uitgestrekte arm voorzien heeft. Het gebaar verbreekt 
trouwens met grote kracht een geheel staketsel van afwerende lijnen. 
Overigens dienen tal van pieken in deze hoek tot het vullen van de 
dorsale kant, en als verbinding tussen de onderste en de bovenste 
zone. Drie ervan, geheel rechts, hebben een inperkende functie. 

Mb. 60 We aanschouwen reeds dat epidictische accenten soms verband 
houden met geometrische constructies. Daarom noem ik nog enkele 
punten, welker plaatsing geometrisch .overleg verraadt. Het vaandel 
heeft als steun een gelijkbenige driehoeks-constructie, staande op de 
horizon-lijn van het oogpunt af tot aan de rand van het schilderij. 
Ook de basis-constructie met gelijkzijdige driehoek is merkwaardig. 

Verder raakt de punt van de speer van den luitenant juist daar 
het oppervlak, waar de afstand naar de linkerkant en de afstand 

Mb. 61 naar de bovenkant volkomen gelijk zijn. Hetzelfde is het geval met 
de benedenknop van het vaandel dat op volkomen gelijke afstand 
ligt van bovenrand en linkerzijde. 

Voorts bevindt de knop van de rotting van den kapitein zich juist 
op de afstand van de kortste zijde, gemeten van de rechter boven
hoek uit 1). 

Omdat, naar mijn vermoeden, het gedemonstreerde de lineaire 
effecten in Rembrandt's compositie duidelijk heeft gemaakt, moge 
ik om sneller te eindigen, meerdere exempelen overslaan. Rem~ 

1) De Haas merkte reeds op dat hat vaandel de bovenkant van het schilderij 
zodanig aanwijst dat daarvoor de korte zijde op de langste wordt afgezet. Van 
de andere zijde gemeten raakt de binnenstijl van het raam de bovenlijn van het 
schilderij juist op dezelfde . wijze: de kortste zijde wordt op de langste afgezet. 
Deze afzetting van de langste op de kOl'tste zijde, . die meer bij Rembrandt voor
komt, en ook te zieD is op Tltiaan's Ecce Homo, kon lik wel op de copie van 
Lundens, maar niet op het geconstrueerde oppervlak van het geheel verifU!ren. 

Ook op het sterfbed van Maria, de ets van 1639, heeft Rembrandt zekere pun
ten geometrisch bepaald. De langste en kortste kant van de ets bepalen de knop 
van de kromstaar, die de priester ophoudt. Ook T1tiaan kent deze werkwijze. Zijn 
Ecce Homo te Weenen vervult ten opzichte van de geometrie dezelfde rol als 
DUrer's Kruisdraging ten opzichte der epidictiek. 
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brandt benutte nog tal van hulpmiddelen waarmede hij het verband 
der figuren en de werking der afzonderlijke portretkoppen ver
sterkt. Verder blijven buiten beschouwing, om het betoog niet te 
vertroebelen, al die kostelijk gebogen lijnen waardoor blik-vloeiing 
en blik-onderbreking geregeld is. Het vertoonde lijkt mij volooende 
om te bewijzen dat Rembrandt aan de oogbehoeften voldeed, dat hij 
de geometrische praeoccupaties van zijn tijd deelde, terwijl de 
geestelijke inhoud van zijn onderwerp daarbij vooropstond. 

Het treft bovenal hoe grondig Rembrandt, tussen 1639 en 1641, zijn 
grote compositie voorbereidde, in allerlei scheppingen, zoals de 
ONTMOETING, de HAMAN, de MORIAEN en de EENDRACHT, die directe voor
studies zijn voor de bewegings-problemen en lijn-constructies van de 
SCHUTTERSOPTOCHT. 

Aan het toeval werd niets overgelaten. Hoogs.traten, de reeds ge- . 
citeerde, schermde soms met een stelregel, die hij - ik permitteer. 
mij deze verdachtmaking - zonder meer aan zijn leermeester Rem
brandt kan hebben ontleend. Hij zeide: "Men moet geen kwansuizen 
maken, maar van alles wat men doet rekenschap kunnen geven". 
Van alles ~ dat wil dus ook zeggen, van 't geringste. Indachtig aan 
Rembrandt's werkwijze van 1642, zou men deze maxime willen om
vormen tot een aphorisme en wel in deze trant: Kunst berust op ver
antwoordelijkheidsgevoel tegenover imponderabilia. 

• • • 

Aan 't eind van mijn betoog bekruipt mij de vrees, dat het geheel 
door de noodzakelijke bekorting, een te formalistische indruk nalaat, 
ook al wijst het hier besproken compositie-::ap}>araat op geestelijke 
oogmerken en op het dienen van de inhoud der voorstelling. 

Van schutters-standpunt bezien ging Re.inbrandt diep op zijn 
onderwerp in, dieper dan zijn mede-kunstenaars, zoals ik reeds 
vroeger kon toelichten 1). Rembrandt's retrospectieve aandacht, dat 
wil zeggen zijn historische kennis van het gegeven, vergrootte de 
vrijheid van uitbeeldin'g. Zulk een verruiming van de grenzen noemt 
men soms, met een gevaarlijk woord, fantasie, en dè SCHUTTERS

OPTOCHT wordt dan ook wel als een fantasmagorie gekenschetst. Deze 
vergissing is verklaarbaar, omdat Rembrandt zich gaarne beperkt 
tot het half aangeduide, in het besef dat aesthetisch de helft meer is 
dan het geheel. Hij laat veel in 't duister, maar'veel blijft er ook in 't 
duister, omdat het nageslacht voor allerlei simpele dagelijksheden 
van drie eeuwen terug, het begrip heeft verloren. Toch is het woord 
fantastisch toelaatbaar, mits daaraan niet gehechtworde de be-

1) Onze Kunst 2~ (1916) I, Blz. 61; 30 (1916) n, Blz. 29. 
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tekenis van onlogische willekeur. Fantastisch zou ik willen noemen 
de vaardige wijze, waarop de meester realiteiten, die zijn compositie
schema's moeten dragen, kiest en rangschikt. Bij het imagineren van 
objecten bestemd voor een epidictische functie, ondervindt hij niet 
de minste last. Zo verschaft bijvoorbeeld de parasol op de DOOP VAN 

DEN MORIAEN, een ongezocht aequivalent voor een epidictische diago
naal en een aureoolachtige curve. Ook pieken en musketten ver
vullen in hun afgebeeldheid, hoe precies en instructief ook, een 
tweede andere functie dan die waarvoor de werkelijkheid · ze be
stemde: hun functie in de verborgen oppervlak-verdeling. Hetzelfde 
geldt voor Rembrandt's schuttersgestalten, zijn kinderfiguren, zijn 
zonlicht en architectuur. Deze dubbelzinnigheid kan men terecht 
fantastisch noemen, een fantasie echter op logica gebaseerd en een 
fantasie aan een verantwoordelijkheid gebonden. 

Hoe ondergaan wij nu, wij hedendaagsen, het effect door de SCHUT

TERSOPTOCHT gewild? Het schilderij zelf is in een ongunstige conditie: 
wij benaderen het met behulp van een middelmatige copie. Toch 
beseffen wij wel: in de SCHUTTERSOPTOCHT uit zich een visuele span
ning, een optische intelligentie, door den man van heden onwennig 
gevolgd. Aestbetisch zien staat gelijk met onbewust herscheppen en 
dit vraagt van ons een her-educatie van het oog . en een opleving van 
de zin voor geometrische geordendheid. Wij zijn bang voor "too 
much salt", wanneer een dynamische ordonnantie en een statisch 
lijnen-schema tot één indruk moet worden verwerkt. 

Ook van den tragen hedendaagsen toeschouwer wordt verwacht, 
dat hij mee opgaat in dat "streven naar eenwezigheid"; hetwelk 
Rembrandt, volgens Hoogstraten's critiek, tot zijn hoofddoel hàd 
gemaakt. 

Het zij verre van mij een critiek op de SCHUTTERSOPTOCHT te for
muleren, ook al vanwege de overtuiging dat critiek tegenover genie 
steeds ongelijk heeft. Maar Rembrandt zelf heeft een zwijgende 
critiek geoefend, doordat zijn ontwikkeling, na de SCHUTTERSOPTOCHT, 

een reactie vertoont op de spannin.g van dit experiment. Zelden heeft 
een kunstenaar midden in zijn loopbaan, zulk een omzwenking ge
maaktl). Die breuk is zo opvallend, dal men spreken ~an van Rem
brand t's tweevoudige carrière - en aangezien daarbij de latere 
carrière de strekking heeft van een palinodie, moeten wij van die 
zelf-critiek kennisnemen. Hoewel Rembrandt het gehalte van zijn· 
schutterlijk gegeven allerminst verwaarloosde, speelt toch in de 
wordings-geschiedenis van dit schilderij de compositie een hoofdrol. 
Zijn tijdgenoten hebben dit terdege gevoeld. Dit overwicht is na 1642 
voorbij; eerst luwt het dynamische, dan wordt het statische over-

1) In een opstel in de Gazette des Beaux Arts, J'anuarl1936, blz. 3S; La double 
carrière de Rembrandt, is dit nader omschreven. 
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heersend en daarmede krijgen psychische associaties, die een tijds
duur veronderstellen, meer en meer de aandacht. Rembrandt ver
kiest dan rustige schema's en al wektë hij deze klassieke groeperin
gen tot nieuw leven, zij missen het paradoxale van de SCilUTTERS

OPTOCHT. 

Juist vanwege het paradoxale zou ik deze compositie, hoe vol
maakt ook, een experiment willen noemen. 

Dit experiment is niet herhaald. Door hemzelf niet, door zijn 
School niet en evenmin door latere schilderscholen. Al ontlenen zijn 
tijdgenoten bij stukjes en brokjes motieven uit de SchuUersoptocht, 
niemand die zulk een waagstuk opnieuw heeft aangedurfd. 

Een paradox - een experiment, die woorden zouden toch critiek 
betekenen, als het experiment niet zo wonderlijk was geslaagd en als 
we de paradox niet aan een genie te danken hadden. Paradoxaal is. 
dat hij de perspectief gebruikte om de dieptewerking te verminderen, 
dat hij zijn chasmische ruimte plaatste tussen schilderij en toeschou
wer en dat hij monumentaal evenwicht zocht in een bewegende 
massa. Paradoxaal ook, dat traditionele compositie-factoren iets ge
heel nieuws deden ontsta!Ul. Ondanks deze waagstukken is toch de 
compositiekunst nooit zekerder geweest van haar middelen. Dit ver
klaart, zoals ik in de aanvang zeide, dat het ruime veld der compo
sitie-problemen betreden kan worden aan de hand van dit ene werk. 

Wanneer Rembrandt ongeveer 15 jaar later weer voor zijn monu
mentale opdrachten geplaatst wordt, dan spreekt zijn zelf-critiek 
uit een bezadigder aanwenden van lineaire elementen. Toch open
baart een nader onderzoek dat de optische ervaringen in de SCHUT

TERSOPTOCHT niet zijn vergeten. De toepassing, hoe eigenaardig en ver
fijnd ook, treedt dan terug naast de preponderatie van het onder
werp. Echter zou, zonder de spanning van de SCHUITERSOPTOCHT, de 
bezonkenheid in de STAALMEESTERS niet mogelijk zijn geweest. 

De vraag of Rembrandt alleen verantwoordelijk is voor de SCHUT

TERSOPTOCHT wordt beantwoord door de wedervraag of Iktinos en 
Kallikrates alleen verantwoordelijk zijn voor het Pàrthenon. Evenals 
uit lange tradities en verborgen verfijningen de volmaakte vorm van 
deze tempel ontstond, zo beduidt Rembrandt's schepping de optisch
aesthetische verovering van het schildervlak. Na de resultaten in het 
statische, door Rafaël bereikt, en na Dürer's ontdekkingen in het 
dynamische, was Rembrandt als het ware voorbeschikt, de oplossing 
te vinden voor een statisch-dynamisch samenstel, grondig geprepa
reerd probleem, dat de ByzantijneIi reeds aantrok. In dit Europees 
streven betekent de SCHUTTERSOPTOCHT toppunt zowel als eindpunt en 
voor ons is het geen geringe satisfactie, dat dit werk in Holland en 
onder de handen van een Hollander ontstond. 

Op een onverwacht resultaat dezer beschouwingen zij nog terloops 
gewezen. Wanneer wij de kruising van diagonaal en epidictische lijn 
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zien toegepast met een afstand van ruim een eeuw, dan verdwijnt er 
iets van het al te persoonlijke, dat dikwijls ' op Rembrandt's werk 
drukt en dat door bijna iederé studie nog zwaarder gaat wegen. ~ijn 
compositie-schema's tenminste hebben deel in dat onpersoonlijke, 
dat gewoonlijk slechts aan de architectuur eigen is. 

Tot besluit nog dit. Onze tijd staat ver af van de prae~occupaties 
die de SCHUTTERSOPTOcHT hielpen vormen. Rembrandt was, voor zulk 
een grootse opdracht een jeugdig man, ternauwernood 33 jaar. Ook 
zijn eeuw was nog jO,ng, dat wil zeggen dat de daad een voorsprong 
had op het overl~g - het was een eeuw waarin het oog dacht en 
tegelijk begreep. De wereld van heden is geheel anders - en van
daar onze langzaam-verstandelijke wegen, en de ingewikkelde ter
men, waarmede wij noodgedrongen een schilderstuk benaderen. 

Afb. 62 Bij het expliceren van meesterwerken heeft onze houding iets van 
den custos met de plumeau, vastgelegd in 1872, op een afbeelding 
van de SCHUTTERSOPTOCHT, toen de grote compositie zich nog hier be;. 
vond, in deze zalen van het Trippenhuis. Ik heb · gezegd. 

F. SCHMIDT-DEGENER. 



PROBLÈMES DE COMPOSITION RELATIFS À LA SORTIE DES 
ARQUEBUSIERS DE REMBRANDT. 

Ce n'est pas sans hésitation que l'auteur a formulé Ie titre de ces 
considérations qu'il soumet à votre attention. Des problèmes de 
composition t.ouohent à l'art en général, tandis qu'ici il s'agit d'un 
cas spécial, c'est à dire du tableau de Rembrandt: LA SORTIE DE LA 

COMPAGNIE DU CAPITAlNE FRANS BANNING COCK, appelé faussement La 
Ronde de Nuit. 

n parlera donc surtout du tableau à figures. n y a de nombreux 
facteurs de composition et leurs actions sont interdépendantes et 
c'est pourquoi il y a avantage à se borner à une seule oeuvre d'art 
avancée. 

Le choix de La Sortie des Arquebusiers présente aussi desdésavan
tages, comme, pat exemple, l'incertitude à l'égard de son apparition 
extérieure, causée par l'étalage pendant Ie rentoilage d'il y après 
d'un siècle, l'extension avec les pinces de montage sur Ie chassis, Ie 
chevillage lorsque la toile se plisse ou se détend ce qui cause de 
l'incertitude sur Ie cours de quelques droites ou courbes. 

En considérant, continue l'auteur, une copie de Lundens à la Na
tional Gallery, une réplique à 1/6 de grandeur nature, cette reproduc
tion a bien perdu en conviction esthétique, mais Ie zèle de Lundens, 
par contre, pour Ie reproduire aussi exactement que possible en se 
servant de dinllnutions mathématiques, nous font apprécier cette 
copiecomme correctif. 

Les recherches sur la composition se heurtent à une terminologie 
insuffisante, c'est pourquoi l'auteur a eu recours à des termes inusi
tés et qui peuvent sembler barbares, il s'en excuse à l'avance. 

En peinture Ie mot de composition exclut tout ce qui a trait au 
sujet. La question de .savoir si Ie personnage principal représente 
une buandière ou une reine n'a rien à voir avec la composition. 

En assumant la täche de faire se mouvoir 34 personnages grandeur 
nature d'une façon convainquante Ie premier problème de Rem
brandt a dl1 être: comment créer l'espace néces.saire? 

Pour faire croire à un espace dans lequel se trouvent ou se 
meuvent des personnages, la Renaissance avait procuré les construc
tions en perspective. 

Après avoircommenté quelques exemples de constructions en 
perspective à l'aide d'une oeuvre du Tintoret, de LA CONCORDE DU PAYS 

de Rembrandt et de sa RENCONTRE DE MARIE ET D'ELISABETH, l'auteur 
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continue en disailt que Rembrandt connaissait les lois de la perspec
live, mais préférait en faire un usage modeste et en affaiblissait 
nutant que possible l'effet de prof on deur. 

Pourtant LA SORTIE DES ARQUEBUSIERS a dû se plier à une perspective 
architecturale. Le mur avec la porte qui forme Ie fond est parallèle 
au premier plan du tableau eomme il appert de l'arehitrave. Contre 
ce mur, tout à fait à droite, un lourd pilastre fait saillie. Dans les 
riehes profils tels que nous les présente l'original, se eaehent un eer
tain nombre de lignes horizont ales vues en perspectivc; qui permet
tent, malgré les nombreuses interruptions par des lances et des effets 
de lumière de fixer un point de vue. Ce point nc se trouvepas sur la 
ligne de eentre de la surf ace, maïs sur l'axe qui passe au milieu de 
l'arc. Grace à ce point nous pouvons tirer la ligne d'horizon; De cette 
perspective, appliquée sanssauteraux yeux, on peut conclure une 
fois de plus que Ie manque d'effet , de profondeur est une qualité 
particulière de l'esthétique de Rembrandt. 

L'auteur montre Ie caractère voulu de cette tendanee à l'aide d'un. 
dessin de Rembrandt, à savoir une copie de la CENE de Léonard de 
Vinci, et une esquisse de composition pour la LEÇON D'ANATOMIE DU 

DOCTEUR DEIJMAN. 

L'auteur rappelIe un plan qu'il a dressé en 1915 et qui montre 
clairement Ie mouvement coulant des figures. Des degrés deseen
dants et un premier plan incliné, une esp ace sans profondeur, hatent 
la poussée du cortège. La pesanteur des personnages semble pour 
ainsi dire se projeter en avant. Le groupe principal suit Ie passage 
mis debiais et se répand sur Je terrain qui s'incline vers l'avant et 
s'approche du pont qui passe sur Ie rempart. 

L'auteur ,étudie les mouvements et les attitudes des différents 
personnages et Ie résume ainsi: La masse se propage vers Ie premier 
plan et pousse au delà de la ligne de front. Rembrandt cherche donc 
de l'autre cOté du cadre l'espace dont il ne pouvait pas se servir àl'in
térieur de sa disposition. C'était quelque chose de nouveau. Plusieurs 
maîtres avant Rembrandt avaient déjà , essayé cette pousséevers 
l'avant, entre autres Raphaël dans ses , LOGES et Ie Titien dans sa 
SAINTE MARGUERITE FUYANT DEVANT ,LE DRAGON. Maïs aucun de ces maî
tres nous persuade que Ie mouvement commencé continue au delà 
de la surface. Rembrandt connatt un moyen pour faire avancer 
irrésistiblementses personnages: la vitesse uniforme en ligne droite. 
Le tambour bat une marche et à cette cadence un groupe de quatre 
personnages s'achemine vers Ie spectateur suivant la direction in di
quée par la lance du lieutenant et par Ie mouvement du capitaine. 
C~tte fois-ci, pourla première fois ,dans l'histo~re de)'art, la surface 
frontale n'arrête rien. Car Rembrandt nous montre que la caden
ce ne diminuepas et que la vitesse uniforme ne cesse pas et qu'elle 
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devra donc atteindre nécessairement l'espace imaginaire au delà du 
cadre. Tandis que Ie tambour scande les mesures de la marche, les 
personnages passent enfin. 

Il apparait clairement combien incertain est Ie rapport entre l'esprit 
et l'oeil, lorsq~e nous nous posons un certain nombre de questions 
au sujet de leur action. Les yeux rapportènt-ils exactement et objec
tivement ce qu'ils perçoivent? Ou donnent-ils une image modifiée? 
Rapportent-ils certaines choses de préférence à d'autres? L'oeil per:' 
çoit-il davantage que ce dont nous avonsconscience clairement? 
Est~ce que la vision esthétique se distingue en essence de la réalité? 
Toutes ces questiQns font ressortir que la fonction de I'oei! et la per
ception de I'esprit sont inextricables, il est clair également qU'en 
dehors de la perception de I'esprit se trouve une force qui se fait 
valoir et qu'on appellera les assocÎations de I'esprit. 

Après quelques considérations sur la relation et I'action de I'oeil 
et de l'esprit,l'auteur fait remarquer que nQtre perception depuis 
des temps immémorables a été influencée par desassociations 
anthropomorphes. L'oeil, en observant Ie corps humain de face, con
naît la première règle de toutes les compositions: la symétrie. En 
considérant Ie corps humain de profil, il en connait Ie second prin
cipe: Ie mouvement. Des exemples montrent cela clairement: Ie "cli
peus" de Théodose à Madrid et la Chasse de Chosroës du Cabinet des 
Médailles á Paris. La composition prise de face apparaît comme sta
tique, celle qui est regardée de profil possède la qualité qu'on n.om
mera "dynamique". Ici la symétrie a disparu. Nous voyons un arrière 
cóté qu'on dénommera Ie cóté dorsal et Ie mouvement se propage 
vers une surface réceptive qu'on intitulera I'espace "chasmique". 

La disposition des lignes sur la coupe de Théodose était queIque 
chose de neuf. Cela changeait i'espace entre les colonnes en une 
valeur esthétique nettement définie, en lieux délimités qui rece
vaient une fonction représentative, dont chacun possédait sa symé
trie propre et qui ont mutuellement des rapports symétriques. Ce 
schéma qui a été employé toujours de nouveau, on l'appellera Ie 
schéma "kathisma" parce que Ie "kathisma", la loge impériale à 
Constantinople présentait la même forme. Une des applications les 
plus importantes de ce schéma du kathisma s'offre dans La Sortie 
des Arquebusiers. 

La Sortie des Arquebusiers se manifeste en suite comme une com
position parfaite au point de vue statique et dynamique. Si I'on lire 
une ligne queiconque sur une surface, l'oeil suivra cette lîgne et il 
naîtra un mouvement. Ce mouvement dans les deux sens ira plus 
Ioin que la ligne elle-même, parc~ que cette ligne sera indicative: 
on l'appellera "épidictique". 

L'indication de la direction - c'est une Ioi }mportante - possède 
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dans l'esthétique de la surface la même valeur que la ligne réelle. 
Une ligne épidictique peut exister également dans une courbe qui 
encadre quelque ohose telle une auréole que fera ressortir un visage 
contre une surf~ce épidictiquè. La ligne épidictique a toujours une 
signüicationspirituelle. Un personnage priiIcipal par exemple, qui 
doit s'agenouiller par la nature du sujet et qui, à cause de cela, ne 
frappe pas assez, peut-être intensifié par des aecents épidictiques. Si 
~ette figure agenouillée est en outre représentée de dos, l'oeil exige 
de forts moyens épidictiques pour contraindre la perception d'accep
ter une telle figure comme Ie centre spirihlel (V oyez la Décapitation 
de Sainl Jean). 

Lorsqu'on s'est habitué à la façon de composer de Rembrandt, une 
chose nous frappe, c'est à dire Ie fait que l'accent contraire manque, 
tandis que Ie maître l'applique généralement tr~s soigneusement. Ce 
trait secondaire que nous appellerons "apotrope", mis à dessein pour 
rompre la lourde poussée du trait principal épidictique. Cela appar
tient à cet art de la diversion qui empêche de sauter au yeux ce qui 
caractérise l'art deux-dimensionnel. Peut-être cela procure-t-il aussi 
une gêne à vaincre par l'oeil de sorte que l'indication épidictique ne 
frappe Ie but qu'après une brève lutte. 

Si l'auteur appelait IA Sortie des Arquebusiers une mosaïque 
d'effets de composition, Le Baptême du Maure semble être dans sa 
sobriété un exemple scolaire de l'épidictique, quoique cette oeuvre 
soit de la même époque que La Sortie des Arqllebusiers. lei nous 
"'oyons Uli groupe ~e deux figures spirituellement de la mêRle 
valeur, dont l'un est agenouillé. Le hut de la lance dirigée épidicti
quement sur la figure agenouillée est clair. La poussée direète est 
interceptée par l'apotrope de la lance debout sur Ie fond. L'auteur 
examine alors nombre d'exemples, comme Ponce Pilate se disputcint 
avec les prêtres juifs de Rembrandt; Le Cortège d'Aman et Mardo
chée de Lucas de Leyde, Le Portement de la Croix de Dürer, et après 
avoir fait ressortir l'analogie de ce dernier tableau avec La Concorde 
du Pays de Rembrandt il continue à analyser La Sortie des Arque
busiers, en examinant un à un les différents personnages ainsi que 
la place et l'importance de tous les détails qui se trouvent sur Ie 
tableau avec leurs lignes épidictiques et leurs apotropes. 

Rembrandt utilisait encore un grand nombre de ressources pour 
renfoi'cer les liens entre les figures et l'action des portraits détachés, 
maïs on doit renoncer à étudier toutes les merveilleuses courbes qui 
règlent Ie glissement des regards et leurs interceptions. 

L'auteur termine en se demandant comment nous autres, gens du 
XXe siècle, nous subissODS l'effet voulu par La Sortie des Arquebu
siers? Le tableau lui-même est dans uneposition peu favorabIe. 
Nous l'approchons à l'aide d'une copie médiocre. Pourtant nous nous 
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ren dons compte que La Sortie des Arquebusiers contient une tension 
visuelle, une intelligence optique que l'homme moderne suit à contre
coeur. La vision esthétique égale la recréaUon inconsciente et cela 
nous demande une rééducation de l'oeil et un regain du sens pour 
l'ordonnance géométrique. Nous avons peur d'un excès lorsq'il faut 
sou der une ordonnance dynamique et un schéma de lignes statiques. 

L'auteur ne veut nullement formuler une critiq1,le de La Sortie des 
Arquebusiers, par~e qu'il est persuadé que la critique a toujours tort 

. en face du génie. Mais Rembrandt lui-même a exercé une critique 
. tacite parce qu'il se pro duit une réaction à la tension de cet "expéri
ment dans son développement après La Sortie des Arquebusiers. 
" Rarement un artiste a fait un tel revirement dans sa carrière. Cette 

rupture est telle qu'on peut parier de la double carrière de Rem
brandt et comme cette seconde période a Ie caractère d'une palino
die, nous devons prendre connaissance de cette auto-critique. 

Lorsque, quinze ans plus tard, Rembrandt se trouve de nouveau 
devant une commande monumentale (Les Syndics des Drapiers), son 
auto-critique se montre en appliquant d'une façon pondérée les 
éléments linéaires. Pourtant un examen approfondi nous révèle que 
les expériences optiques de La Sortie des Arquebusiers ne sont pas 
oubliées. L'application, quelque particulière et affinée qu'elle soit, 
se cache derrière la prépondérance du sujet. Cependant, sans la ten
sion de La Sortie des Arquebusiers, la quiétude des Syndics des 
Drapiers n'aurait pas été possible. 

La question de savoir si Rembrandt seul est responsabie de La 
Sortie des Arquebusiers se résoud par la question de retour si Ictinus 
et Callicrate sont seuls responsables du Parthénon. Ainsi que la 
forme parfaite de ce temple est né.e d'une Iongue tradition et d'affi
nements cachés, ainsi la création de Rembrandt consacre la conquête 
d'une optique esthé6que de la surface picturale. Après les résultats 
du cóté statique, obtenus par Raphaël, et après les découvertes de 
Dürer dans Ie dynamique, Rembrandt était destiné à trouver la soIu
tion d'un composé du statique et du dynamique; Dans cette ten dance 
La Sortie des Arquebusiers' signifie en même temps Ie point culmi
nant et Ie terme et nous pouvons nous réjouir que cette oeuvre · ait 
été créée en Hollande et par des mains hollandaises. 
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G. Lundens. Copie naar Remibrandt·s Schuttersoptocht. National Gallery. Londen; reproductie in spiegelbeeld. 
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Tintoretto, Jezus en de overspelige vrouw, Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Rembrandt, Ontmoeting van Maria en "Elisabeth, 1640, Institute of arts, Detroit. 
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Rembrandt, Portretten van Maerten Day en Machteld van Doorn, 1634, Verzameling Robert de Rotschild, Parijs. 
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Rembrandt, Maria met Jozef en het Kind, ets 1654, met ingeteekende perspectieflijnen. 
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G. Lundens, Copie naar Rembrandt's Sc-huttersoptocht. National Gallery, Londen. 



Afb. 8. 

Rembrandt, Eendracht van het land, Museum Boymans, Rotterdam. 
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Mattheus Merian, Joab verslaat de Ammonieten. 
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Slag van Alexander en Darius, Museo Nazionale, Na pels. 
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Profilering op de Schuttersoptocht. 
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Rembrandt, Copie naar Leonardo's Avondmaal. Prentenkabinet, Dresden. 
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Rembrandt, Copie naar Leonardo's Avondmaal. Prentenkabinet, Berlijn. 
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Rembrandt, Landschap, Verzameling Hertog van Berwick en Alba, Madrid. 
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Simon de Vlieger, Stadspoort, Prentenkabinet, Darmstadt. 
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Bernard Vaillant, De Vrede van Nijmegen. 
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Raphaël, De Israëlieten trekken door den drogen Jordaan, Vaticaan, Rome. 
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Plattegrond van de Schuttersoptocht. 
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a en d, Leonardo da Vinci, tekeningen te Windsor. 
b en c, Details uit de Schuttersoptocht. 
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Titiaan, De Heilige Margaretha, Prado, Madrid. 
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Titiaan, Pietà, Accademia, Venetië. 
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J. Jordaens, Triumph van Fl'ederik H endrik. 
Huis ten Bosch, Den Haag. 
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Groep van vier middenfiguren van de SchuUersoptocht. 
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Jacht van Chosroës. Clipeus van Theodosius, Madrid. 
Bibliothèque Nationale, Parijs. 
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Giovanni Bellini, Triptiek, Frari, Venetië. 
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Veronese, Maaltijd van Gregorius, Accademia, Venetië. 

Afb. 28. 

Raphaël, De droom des ridders, National Gallery, Londen. 
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Raphaël, Sixtijnse he Madonna. Gemälde Galerie, Dresden . Correggio, Geboorte van Christus. 
Verz. Earl of Pembroke, Wilton House. 
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Het offer van Keizer Justinianus, S. Vitale, Ravenna. 
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Gezicht op Absis van S. Vitale, Ravenna. 
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Andrea del Castagno, Dante, S. Apollonia, Florence. Dürer, Christus voor Pilatus, Albertina, Weenen. 
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Rembrandt, De doop' van den Moriaen, 
ets, '1641, met ingeteekende epidictische lijnen. 

Rembrandt, De optocht van Haman en Mordeclaai, 
ets, met ingeteekende epidictlsche lijnen. 
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Rembrandt, Pilatus in dispuut met de Joodsche Priesters, 
ets, 1634, met ingeteekende epidictische lijnen. 
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Rembrandt, De opdracht in den tempel, ets. 
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Lucas van Leyden, De optocht van Haman en Mordechai, gravüre, 1515, met ingeteekende epidictische lijnen. 
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Dürer, Kruisdraging, 1527, Verz. Cook, Richmond, met ingeteekende epidictische lijnen. 
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Dürer, Studie voor Kruisdraging, 
teekening, Prentenkabinet Berlijn, met ingeteekende 

epidictische lijnen. 
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Rembrandt, Eendracht van het land, Museum Boymans, Rotterdam, met ingeteekende epidictische lijnen. 
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Eendracht van het land, detail. 

Afb. 45. 

Villard de Honnecourt, 
Bladen uit het Schets-boek, Bibliothèque Nationale, Parijs. 
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Afb. 47. 

Willem Buytewech, Vroolijk gezelschap, Museum Boymans, Rotterdam. 

Afb. 48. 

Willem Buytewech, Vroolijk gezelschap, 
Museum, Boedapest, met ingeteekende dia.gonalen. 



Adriaen Brouwer, Vechtende boeren, Museum, Dresden. 

Afb. 50. 

A.driaen Brouwer, Vechtende boeren, 
Museun:t, Dresden. 

Afb. 49. 



Afb. 51. 

Adriaen Brouwer, Vechtende boeren, Alte Pinakothek, München. 

Afb. 52. 

Adriaen Brouwer, Drinkende boeren, Verz. I. de Bruyn, Spiez. 
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Afb. 62. 

August Jernberg, De Nachtwacht in het Trippenhuis, 1885, naar een schets van 1872, 
Museum, Malmö. 
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