
Rembrandt is wel te pas, 26 juli 1632
Archief van notaris Jacob van Zwieten

Notaris Van Zwieten informeert naar de gezondheid 
van Rembrandt, vanwege zijn deelname aan een 
soort beleggingsfonds. De schilder geeft aan dat hij 
– godt loff – kerngezond is. We horen het Rembrandt 
bijna zeggen.

Rembrandt is in good health,  
26 July 1632
Archives of the notary Jacob van Zwieten

The notary Jacob van Zwieten asks after 
Rembrandt’s health because of his participation 
in a kind of investment fund. The painter replies 
that ‘Thanks be to God’ he is in the best of health. 
We can almost hear Rembrandt say it.



Rembrandt 
Zelfportret met bontmuts, 1631 
ets 
Bruikleen van Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam

De ets is linksboven gesigneerd en gedateerd: RHL 
1631. De R en de H verwijzen naar zijn voornamen,  
de L staat voor Leiden. Rembrandt verhuisde 
waarschijnlijk eind 1631 van Leiden naar Amsterdam.

Rembrandt 
Self-portrait with fur hat, 1631 
etching

The etching is signed and dated in the upper left 
corner: RHL 1631. The ‘R’ and the ‘H’ refer to his 
first names, and the ‘L’ stands for Leiden. 
Rembrandt probably moved from Leiden to 
Amsterdam at the end of 1631.



Ondertrouw van Rembrandt en Saskia,  
10 juni 1634
Ondertrouwregister archief Burgerlijke Stand

Rechtsonder de ondertekening door Rembrandt 
Harmensz. van Rijn. In het midden van de akte wordt 
Saskia Vuijlenburgh van Leewarden vermeld.

Rembrandt and Saskia give formal  
notice of their intention to marry,  
10 June 1634
Register of intended marriages, archives of the 
Register of Births, Deaths, and Marriages

At lower right the document is signed by  
Rembrandt Harmensz. van Rijn. In the middle the 
document states the name of his intended wife, 
Saskia Vuijlenburgh van Leewarden.



Doop van Rombertus, 15 december 1635
Doopregister Oude Kerk

Rombertus was het eerste kind van Saskia en 
Rembrandt, vernoemd naar Saskia’s vader.  
Hij werd maar twee maanden oud.

Baptism of Rombertus,  
15 December 1635
Baptismal register, Oude Kerk

Rombertus was Saskia and Rembrandt’s first 
child, named after Saskia’s father. He lived for 
only two months.



Begrafenis van Cornelia, 13 augustus 1638
Begraafregister Zuiderkerk

Kindersterfte kwam in Rembrandts tijd vaak voor. 
Rembrandt en Saskia kregen er drie keer mee te 
maken. Na Rombertus kregen ze dochter Cornelia, ze 
werd maar drie weken oud. Twee jaar later werd weer 
een dochter geboren. Zij heette ook Cornelia, 
genoemd naar Rembrandts moeder. Ze werd twee 
weken oud.

Burial of Cornelia, 13 August 1638
Register of burials, Zuiderkerk

Infant mortality rates were high in Rembrandt’s 
day. Three of Rembrandt and Saskia’s children 
died in infancy. After Rombertus they had a 
daughter, Cornelia, who died at just three weeks. 
Two years later, another daughter was born, also 
named Cornelia, after Rembrandt’s mother. She 
survived for only two weeks.



Rembrandt 
Neeltgen van Zuytbrouck, de moeder van Rembrandt, 
ca. 1631 
ets 
Stadsarchief Amsterdam

In de marge van de ondertrouw staat vermeld dat de 
moeder van Rembrandt haar toestemming voor het 
huwelijk gaf door middel van een notariële akte.

Rembrandt 
Neeltgen van Zuytbrouck, Rembrandt’s mother,  
c. 1631 
etching

In the margin of the document stating their 
intention to marry is a note stating that 
Rembrandt’s mother has given her consent to the 
marriage in a notarised document.



Rembrandt 
Jan Cornelis Sylvius, 1633 
ets 
Stadsarchief Amsterdam

Saskia was niet aanwezig bij het optekenen van de 
ondertrouwakte. Zij werd vertegenwoordigd door Jan 
Sylvius, predikant van de Oude Kerk. Sylvius was 
getrouwd met Aeltje Uylenburg, een nicht van Saskia. 
Hij was ook aanwezig bij de doop van hun eerste kind 
Rombertus.

Rembrandt 
Jan Cornelis Sylvius, 1633 
etching

Saskia was not present when the document  
formalising the couple’s intention to marry was 
drawn up. She was represented by Jan Sylvius, 
pastor of the Oude Kerk. Sylvius was married to 
Saskia’s cousin, Aeltje Uylenburg. He also  
attended the baptism of their first child,  
Rombertus.



Tweede testament van Saskia, 5 juni 1642
Archief van notaris Pieter Barcman

Een doodzieke Saskia benoemde in dit testament 
haar zoon Titus tot erfgenaam, met Rembrandt als 
zijn énige wettelijke voogd. Rembrandt mocht alle 
bezittingen gebruiken, op voorwaarde dat hij goed 
voor Titus zou zorgen.

Saskia’s second will, dated 5 June 1642
Archives of the notary Pieter Barcman

On her deathbed, Saskia drew up a will naming 
her son Titus as her heir, with Rembrandt as his 
sole legal guardian. Rembrandt was authorised to 
use all her property on the condition that he 
would take good care of Titus.



Begrafenis Saskia, 19 juni 1642
Begraafregister Oude Kerk

Saskia overleed vermoedelijk aan tuberculose. Er 
staat: Sasjen van wijlenborgh, huijsvrou van rembrandt 
van rijn komt van de brestraet. De begrafenis kostte  
8 gulden.

Burial of Saskia, 19 June 1642
Register of burials, Oude Kerk

Saskia probably died of tuberculosis. The entry 
translates as: Saskia van Uylenburgh, wife of 
Rembrandt van Rijn of Breestraat. The burial cost  
8 guilders.



Rembrandt 
Drie vrouwenkoppen, ca. 1637 
ets 
Bruikleen van het Rijksmuseum, legaat van de heer 
en mevrouw De Bruijn-van der Leeuw, Muri, 
Zwitserland

Rembrandt gebruikte de etsplaat hier als een 
schetsblad, om snel een paar portretjes te tekenen. 
Zo te zien stond Saskia model.

Rembrandt 
Heads of three women, c. 1637 
etching

Here Rembrandt used the etching plate as a 
sketching sheet, to dash off a few little portraits. 
The sitter was probably Saskia.



Ondertrouw van Titus en Magdalena  
van Loo, 10 februari 1668
Register van huwelijksaankondigingen Nieuwe Kerk

Titus en Magdalena gingen in ondertrouw in het 
bijzijn van Rembrandt. In de marge is geschreven dat 
de broer van Magdalena de schriftelijke toestemming 
van Magdalena’s moeder meebracht. 

Titus and Magdalena van Loo give 
formal notice of their intention to 
marry, 10 February 1668
Register of intended marriages, Nieuwe Kerk

Titus and Magdalena gave notice of their 
intention to marry. Rembrandt attended the 
formalities, and a marginal note states that 
Magdalena’s brother brought the written consent 
of Magdalena’s mother. 



Begrafenis van Titus, 7 september 1668
Begraafregister Westerkerk

Een half jaar na zijn huwelijk bezweek Titus aan de 
pest. Magdalena was toen zo’n drie maanden 
zwanger. Hun dochter Titia werd in maart 1669 
geboren. Zeven maanden later volgde Magdalena 
Titus in het graf.

Burial of Titus, 7 September 1668
Register of burials, Westerkerk

Six months after his wedding, Titus succumbed 
to the Plague. Magdalena was three months 
pregnant. Their daughter Titia was born in March 
1669. Seven months later, Magdalena followed 
Titus to the grave.



Doop van Titia, 22 maart 1669
Doopregister Nieuwe Zijds Kapel

Titia is de kleindochter van Rembrandt, de dochter 
van Titus en Magdalena. Zij overleefde haar 
grootvader, net zoals Cornelia, de dochter van 
Rembrandt en Hendrickje. Titia en Cornelia waren 
de enige erfgenamen bij het overlijden van 
Rembrandt.

Baptism of Titia, 22 March 1669
Baptismal register, Nieuwe Zijds Chapel

Titia was Rembrandt’s granddaughter, the 
daughter of Titus and Magdalena. She survived 
her grandfather, as did Cornelia, the daughter of 
Rembrandt and Hendrickje. Titia and Cornelia 
were the sole surviving heirs on Rembrandt’s 
death.



Testament van Titus, 24 november 1655
Archief van notaris Jan Molengraeff

Titus liet zijn eerste testament opstellen toen hij 
veertien was. Daarmee werd de erfenis van Saskia 
veilig gesteld, voor Titus en voor Rembrandt. De 
familie van Saskia werd nadrukkelijk uitgesloten. 
Onder het testament staan de namen van notaris 
Molengraeff en van de begeleiders van Titus, Paulus 
de Ligne en Abraham Francen. Titus zelf tekende 
links, in de marge.

Titus’s will, dated 24 November 1655
Archives of the notary Jan Molengraeff

Titus had his first will drawn up at the age of 
fourteen. This secured Saskia’s estate for Titus 
and for Rembrandt. It explicitly excluded Saskia’s 
family. The names under the will are those of the 
notary Molengraeff and of Paulus de Ligne and 
Abraham Francen, who accompanied Titus. Titus 
himself signed in the left margin.



Overdracht van Rembrandts huis aan 
Titus, 17 mei 1656
Inbrengregister, archief van de Weeskamer

Op grond van het testament van Saskia had Titus 
recht op haar erfenis. Door het huis aan Titus toe te 
kennen, wilde Rembrandt zorgen dat Titus die 
erfenis daadwerkelijk kon krijgen.

Transfer of Rembrandt’s house to Titus, 
17 May 1656
Admission register, Archives of the Orphans 
Chamber

On the basis of Saskia’s will, Titus was entitled to 
her estate. By transferring the house to Titus, 
Rembrandt sought to ensure that Titus could 
actually receive that inheritance.



Getuigenverslag over de koop van een 
spiegel door Titus, 1 mei 1658
Archief van notaris Adriaen Lock

Een treurig verhaal. Titus kocht bij de lommert een 
grote spiegel uit de boedel van zijn vader. Maar al 
tijdens het vervoer terug naar huis barstte de spiegel.

Witness statement on the purchase of 
a mirror by Titus, 1 May 1658
Archives of the notary Adriaen Lock

A sad story. Titus went to the pawnbroker’s and 
purchased a large mirror from his father’s estate. 
But the mirror broke on the way home.



Uitspraak door commissarissen  
van huwelijkse zaken in de affaire  
tussen Geertje Dircx en Rembrandt,  
23 oktober 1649
Huwelijkskrakeelboek, archieven van de Schout en 
Schepenen

Bovenaan staat: Geertie Dircx wed.e eijsschersse contra 
Rembrant van Rijn gedaechde. De weduwe Geertje 
Dircx stelde dat Rembrandt haar trouwbeloftes had 
gedaan en dat hij met haar geslapen had. Rembrandt 
ontkende. Geertje moest het maar zien te bewijzen. 
Niettemin werd besloten dat Rembrandt Geertje 
jaarlijks 200 gulden alimentatie moest betalen, 40 
gulden meer dan Rembrandt haar eerder had 
aangeboden.

Judgment of the Commissioners of 
Matrimonial Affairs in the dispute 
between Geertje Dircx and Rembrandt, 
23 October 1649
Disputes register, archives of the sheriff and 
magistrates

The inscription at the top translates as Geertje 
Dircx widow, plaintiff, vs Rembrandt van Rijn, 
respondent. The widow Geertje Dircx stated that 
Rembrandt had promised to marry her and had 
slept with her. Rembrandt denied it. The burden 
of proof was on Geertje. Nonetheless, Rembrandt 
was ordered to pay Geertje an annual sum of 200 
guilders in maintenance, 40 guilders more than 
he had previously offered her.



Rembrandt 
Zelfportret, etsend bij het raam, 1648 
ets  
Bruikleen van het Rijksmuseum

Met geconcentreerde blik bestudeert Rembrandt zijn 
spiegelbeeld. Hij tekende zichzelf direct op de 
etsplaat die op de gevouwen doek onder zijn handen 
ligt. Deze ets komt uit de periode dat Geertje Dircx 
bij hem woonde.

Rembrandt 
Self-portrait, etching at the window, 1648 
etching

Rembrandt studied his reflection intently. He 
drew himself directly onto the etching plate that 
rested on the folded cloth under his hands. This 
dates from the period when Geertje Dircx was 
lodging with him.



Doop van Cornelia, 30 oktober 1654
Doopregister Oude Kerk

Rembrandt noemde alle drie zijn dochters Cornelia, 
naar zijn moeder. Deze derde Cornelia was de 
dochter van Rembrandt en Hendrickje.

Baptism of Cornelia, 30 October 1654
Baptismal register, Oude Kerk

Rembrandt named all three of his daughters 
Cornelia, after his mother. This third Cornelia 
was born from his relationship with Hendrickje.



Hendrickje Stoffels verschijnt voor de  
kerkenraad, 23 juli 1654 
Archief van de Hervormde Gemeente

Hendrickje werd door de kerkenraad van de  
Hervormde Gemeente beschuldigd van hoererije: ze 
leefde ongehuwd samen met Rembrandt, de vader 
van haar ongeboren kind. Achter de vitrine een 
afbeelding van een badende vrouw, waarvoor 
Hendrickje mogelijk model stond. Wellicht verwijst 
Rembrandt met dit schilderij naar het Bijbelverhaal 
over Susanna en de ouderlingen. Zij hadden de 
badende Susanna bespied en wilden zich aan haar 
vergrijpen. Susanna verzette zich, waarop de 
ouderlingen haar publiekelijk beschuldigden van 
overspel.

Hendrickje Stoffels appears before the 
church council, 23 July 1654 
Archives of the Reformed Congregation

Hendrickje was summoned by the church council 
of the Reformed Congregation and accused of 
fornication: she was cohabiting, unwed, with 
Rembrandt, the father of her unborn child. 
Behind the display case is a picture of a woman 
bathing: the sitter may have been Hendrickje. 
Rembrandt may have intended a reference to the 
Biblical tale of Susanna and the Elders. The  
Elders spy on Susanna and try to rape her.  
Susanna resists, at which the Elders accuse her 
publicly of adultery.



Rembrandt 
Studieblad met zelfportret, bedelaar en vrouw  
met kind, 1651 
ets 
Bruikleen van het Rijksmuseum, legaat van de heer  
en mevrouw De Bruijn-van der Leeuw, Muri, 
Zwitserland

De etsplaat is in twee richtingen gebruikt. Het is alsof 
Rembrandt snelle aantekeningen en invallen op een 
schetsblad heeft gezet. Hij maakte deze ets een paar 
jaar nadat Hendrickje bij hem in huis kwam en zijn 
geliefde werd.

Rembrandt 
Sheet of studies with self-portrait, beggar, and 
woman with child, 1651 
etching

The etching plate has been used in two 
directions. It is as if Rembrandt used it both to 
jot down sudden ideas and to make quick 
sketches. He made this etching a few years after 
Hendrickje moved into his house and they 
became lovers.



Onbetaalde rekening wegens koop van 
het huis in de Breestraat, 1 februari 1653
Archief van notaris Sebastiaan van der Piet

Veertien jaar na de aankoop van het huis was 
Rembrandt nog 7.000 gulden plus rente en onkosten 
schuldig aan de verkoper van het huis, Christoffel 
Thijs. In totaal 8.470 gulden en 16 stuivers. Na 
betaling van de hoofdsom van 7.000 gulden verkreeg 
Rembrandt de eigendomsakte.

Unpaid bill as a result of the  
purchase of the house on Breestraat,  
1 February 1653
Archives of the notary Sebastiaan van der Piet

Fourteen years after the purchase of the house, 
Rembrandt still owed the seller, Christoffel Thijs, 
7,000 guilders plus interest and charges. A total 
sum of 8,470 guilders and 16 stuivers. Rembrandt 
received the title deed on payment of the 
principal of 7,000 guilders.



Boedelinventaris van Rembrandt,  
25–26 juli 1656
Archief van de Commissarissen van de Desolate 
Boedelkamer

De inboedel van het huis aan de Breestraat moest 
worden verkocht nadat Rembrandt vrijwillig afstand 
van zijn goederen had gedaan. Per kamer is uitvoerig 
genoteerd wat zich erin bevond. Deze beschrijving is 
gebruikt voor de inrichting van Museum Het 
Rembrandthuis.

Inventory of Rembrandt’s household 
effects, 25–26 July 1656
Archives of the Commissioners of Insolvent 
Estates

The contents of the house on Breestraat had to 
be sold after Rembrandt had voluntarily 
relinquished all rights to his goods. Detailed lists 
were made of all the items in each room. This 
description was used for the furnishing of the 
Rembrandt House Museum.



Rembrandt 
Schelp (Conus Marmoreus), 1650 
ets 
Bruikleen van het Rijksmuseum, legaat van de heer 
en mevrouw De Bruijn-van der Leeuw, Muri, 
Zwitserland

Rembrandt bezat een rijke verzameling artificialia en 
naturalia: kunstvoorwerpen en voorwerpen uit de 
natuur, zoals deze schelp.

Rembrandt 
Shell (Conus marmoreus), 1650 
etching

Rembrandt owned a rich collection of art objects 
and naturalia, such as this shell.



Verkoop van het graf van Saskia,  
27 oktober 1662
Archief van notaris Willem van Veen

Uit geldnood moest Rembrandt het graf van Saskia 
verkopen. In 1953 is de naam van Saskia weer 
aangebracht op een steen die de plek markeert van 
haar graf in de Oude Kerk.

Sale of Saskia’s grave, 27 October 1662
Archives of the notary Willem van Veen

In dire financial distress, Rembrandt had to sell 
Saskia’s grave. In 1953 Saskia’s name was again 
inscribed on a stone marking the place where she 
was buried in the Oude Kerk.



Zakelijke overeenkomst tussen 
Hendrickje, Titus en Rembrandt,  
15 december 1660
Archief van notaris Nicolaes Listingh

Hendrickje en Titus runden na het faillissement van 
Rembrandt een kunsthandel. Al hun bezit zat in deze 
firma, winst en verlies deelden ze. Rembrandt was bij 
hen in dienst tegen kost en inwoning. Deze officiële 
overeenkomst maakte Hendrickje en Titus 
gelijkwaardige zakelijke partners en beschermde 
Rembrandt tegen schuldeisers.

Contract drawn up between Hendrickje, 
Titus and Rembrandt, 15 December 1660
Archives of the notary Nicolaes Listingh

After Rembrandt’s bankruptcy, Hendrickje and 
Titus set up in business as art dealers. All their 
assets were transferred to their company and 
they shared all profits and losses. Rembrandt 
worked for them in exchange for board and 
lodging. This contract placed Hendrickje and 
Titus on an equal footing as business partners 
and protected Rembrandt from his creditors.



Confessies en vonnis van Elsje 
Christiaens, 28, 29 april, 1 mei 1664
Confessieboeken, archieven van de Schout en 
Schepenen 

Elsje Christiaens bekende dat zij ruzie had met haar 
huisbazin. Die bedreigde haar met een bezemstok. 
Elsje greep een bijl en sloeg de huisbazin op het 
hoofd, met fatale gevolgen. Het vonnis luidde: aen een 
paal gewurgt Datte de doodt na volgt.

Confessions and sentencing of Elsje 
Christiaens, 28, 29 April, 1 May 1664
Confession books, archives of the Sheriff and 
Magistrates 

Elsje Christiaens confessed to having quarrelled 
with her landlady, who had threatened her with a 
broomstick. Elsje grabbed an axe and hit her 
landlady on the head with it, with fatal 
consequences. The sentence read: ‘To be hanged 
from a post until Death shall follow’.



Anthonie van Borssom
Galgenveld aan de rand van de Volewijk, 1664–1665 
tekening 
Bruikleen van het Rijksmuseum

Het lijk van Elsje werd te kijk gezet op de Volewijk, in 
Amsterdam Noord, om van de locht ent gevogelte 
verteert te worden. Rembrandt maakte twee 
tekeningen van het ongelukkige Deense dienstmeisje. 
Op deze tekening zien we Elsje helemaal rechts, met 
het moordwapen boven haar hoofd.

Anthonie van Borssom
Field of Gallows on the outskirts of Volewijk, 
1664–1665 
drawing

Elsje’s body was put on public display in Volewijk, 
in the north district of Amsterdam, ‘to be 
consumed by the air and the birds’. Rembrandt 
made two drawings of the hapless Danish 
maidservant. In this drawing we see Elsje on the 
far right, with the murder weapon above her 
head.



Rembrandt 
Afrikaanse vrouw, ca. 1630 
ets 
Bruikleen van het Rijksmuseum

In zo’n twintig van Rembrandts werken komen 
zwarte mannen of vrouwen voor, meestal als 
bedienden of soldaten in Bijbelse of mythologische 
voorstellingen. 

Rembrandt 
African woman, c. 1630 
etching

Some twenty of Rembrandt’s works feature black 
men or women, generally depicted as servants or 
soldiers in Biblical or mythological scenes. 



Begrafenis Francisco van Angola,  
17 januari 1659
Begraafregister Sint-Anthonis Kerkhof

Francisco van Angola woonde in dezelfde straat als 
Rembrandt, Op de Breestraat in de markes steegh onder 
de Engel. Zijn vrouw was Selijelij Krablije. Francisco 
was een veteraan en diende de West-Indische 
Compagnie in Brazilië. 

Burial of Francisco van Angola,  
17 January 1659
Register of burials, St Anthony’s Churchyard

Francisco van Angola lived in the same street as 
Rembrandt, ‘On the corner of Breestraat and 
Markessteegh under the sign of the Engel’. His 
wife was Selijelij Krablije. Francisco was a veteran 
who served the Dutch West India Company in 
Brazil.



Rembrandt 
Afrikaanse man, 1650–1651 
tekening 
Bruikleen van het Amsterdam Museum

In de buurt waar Rembrandt woonde, was een kleine 
Afrikaanse gemeenschap ontstaan. Die bestond uit 
bedienden, zeelui en soldaten in dienst van de West-
Indische Compagnie. Rembrandt heeft veel 
straatfiguren getekend. Grote kans dat de Afrikaanse 
man op deze tekening ook een buurtgenoot van 
Rembrandt was.

Rembrandt 
African man, 1650–1651 
drawing

A small African community had grown up in 
Rembrandt’s neighbourhood. It was made up of 
servants, sailors, and soldiers in the service of the 
Dutch West India Company. Rembrandt often 
drew figures he saw in the street. It seems very 
likely that the African man in this drawing was 
one of Rembrandt’s neighbours.



Rembrandt 
Het afgebrande stadhuis gezien vanaf de Waag, 1652 
tekening 
Bruikleen van Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam

Rembrandt schreef bovenaan het blad: vand waech 
afte sien stats huis van Amsterdam/ doent afgebrandt 
was/ den 9 Julij 1652. Wat er gered kon worden van de 
administratie van de Wisselbank was tijdelijk 
opgeslagen in de tent links op de tekening. De 
boeken van de Wisselbank kunt u zien in het 
zichtdepot naast onze Schatkamer.

Rembrandt 
The ruins of the town hall after the fire, seen 
from the Weighing House, 1652 
drawing

Rembrandt wrote at the top of the sheet: ‘View 
from the Weighing House: Amsterdam town hall, 
after it burned down, on the 9th of July 1652’ . 
Whatever items could be salvaged of the 
Exchange Bank records were temporarily stored 
in the tent shown on the left of the drawing. You 
can see the Exchange Bank’s books in the open 
storage space next to our Treasury.



Informatiën op het afbranden van het 
oude stadhuis op zondag 7 juli 1652
Archief van de Thesaurieren Ordinaris

In dit verslag zijn de verklaringen opgenomen van de 
stadhuiswachten die dienst hadden toen de brand in 
de vroege ochtend van zondag 7 juli uitbrak. De 
oorzaak van de brand bleef onduidelijk.

Information concerning the burning 
down of the old town hall on Sunday,  
7 July 1652
Archives of the Treasurers

This report contains the statements of the guards 
who were on duty at the town hall when the fire 
broke out in the early hours of Sunday, 7 July. The 
cause of the fire remained unclear.



Kopie van een tekening van Pieter  
Saenredam uit 1641
Het Oude Stadhuis, ongedateerd 
tekening 
Stadsarchief Amsterdam

De tekst op de tekening is van Pieter Saenredam en 
staat ook op het originele blad uit 1641, collectie 
Teylers Museum Haarlem. Links boven een schets 
van huizen aan de Dam met op de achtergrond de 
Nieuwe Kerk. De kopie is vermoedelijk 18de eeuws.

Copy of a drawing by Pieter Saenredam 
dating from 1641
The old town hall, undated 
drawing

The caption on the drawing was composed by 
Pieter Saenredam and also appears on the 
original drawing, made in 1641; collection of 
Teylers Museum, Haarlem. In the upper left 
corner, a sketch featuring houses at Dam Square 
with the Nieuwe Kerk in the background. The 
copy probably dates from the 18th century.



Rembrandt verkoopt zijn etsplaat van ‘De 
verstoting van Hagar’, 17 december 1637
Archief van notaris Benedict Baddel

Samuel D’Orta kocht een etsplaat van Rembrandt, 
maar hij vertrouwde hem niet. Rembrandt moest ten 
overstaan van de notaris en getuigen verklaren dat 
hij de afdrukken die hij nog in bezit had aan niemand 
zou verkopen. Want daarmee zou hij D’Orta’s handel 
in deze ets verpesten.

Rembrandt sells his etching plate  
of ‘The casting out of Hagar’,  
17 December 1637
Archives of the notary Benedict Baddel

Samuel D’Orta purchased an etching plate from 
Rembrandt but did not trust him. Rembrandt was 
obliged to assert in the presence of a notary and 
witnesses that he would not sell the prints he still 
had in his possession to anyone, since this would 
ruin D’Orta’s trade in the etching.



Rembrandt 
De verstoting van Hagar, 1637 
ets 
Bruikleen van Teylers Museum, Haarlem

Een Bijbelverhaal over Abraham die zijn slavin Hagar 
verstootte, zoals zijn jaloerse vrouw Sara van hem 
verlangde. Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, 
moest ook weg. Links kijkt Sara tevreden toe, met 
Isaak bij zich, de zoon van haar en Abraham.

Rembrandt 
The casting out of Hagar, 1637 
etching

A Biblical story about Abraham, who casts out his 
slave Hagar to placate his jealous wife, Sarah. 
Ishmael, the son of Abraham and Hagar, is also 
banished. On the left, Sarah watches in 
satisfaction, accompanied by Isaac, her own son 
with Abraham.



Klacht van Diego D’Andrada,  
23 februari 1654
Archief van notaris Adriaen Lock

De notaris heeft een klacht van een klant van 
Rembrandt opgetekend. Deze Diego D’Andrada had 
een goed lijkend portret van een jonge, nog 
ongehuwde vrouw besteld, maar hij vindt dat het niet 
lijkt. Rembrandt heeft zijn zelfverzekerde antwoord 
klaar. Of het portret echt niet leek, of dat de 
uitvoering D’Andrada niet beviel, we weten het niet. 
Wie het meisje was en wat er met het schilderij is 
gebeurd, is ook onbekend.

Complaint lodged by Diego D’Andrada, 
23 February 1654
Archives of the notary Adriaen Lock

The notary registered a complaint lodged by one 
of Rembrandt’s clients, Diego D’Andrada. The 
client had ordered a good likeness of a young 
unmarried woman, but objected that the end 
result did not resemble her at all. Rembrandt 
quickly replied with a self-assured riposte. We do 
not know whether the portrait was truly a poor 
likeness, or if there was something in the 
execution that displeased D’Andrada. The girl’s 
identity and what happened to the painting are 
likewise unknown.



Arnold Houbraken
De groote schouburgh der Nederlantsche 
konstschilders en schilderessen, 1718 
Stadsarchief Amsterdam

De waardering voor het werk van Rembrandt 
wisselde. Biograaf Houbraken stak in 1718 de draak 
met Rembrandts pasteuze verfgebruik. Hij beweerde 
dat de verf zo dik was opgebracht dat een portret aan 
de neus kon worden opgetild.

Arnold Houbraken
De groote schouburgh der Nederlantsche 
konstschilders en schilderessen (The Great 
Theatre of Dutch Painters), 1718

Rembrandt’s work met with a mixed reception. 
The biographer Houbraken mocked Rembrandt’s 
use of impasto. He quipped that the paint was 
applied so thickly that you could pick up a 
portrait by its nose.



Christiaan Andriessen
Dagboekblad, 24 mei 1805 
Stadsarchief Amsterdam

In de tweede helft van de 19de eeuw brak Rembrandt 
voorgoed door als nationale held. Christiaan 
Andriessen bewondert hier met zijn vader, links op 
de tekening, het portret van Agatha Bas door 
Rembrandt: dat is een Rembrand!!! Zo schoon heb ik ‘er 
nog geene gezien.

Christiaan Andriessen
Page from his diary, 24 May 1805

It was the second half of the 19th century that 
established Rembrandt permanently as a national 
hero. Christiaan Andriessen is seen here with his 
father, on the left of the drawing, admiring 
Rembrandt’s portrait of Agatha Bas: ‘That’s a 
Rembrandt!!!! I’ve never seen such a fine one.’



Boedelbeschrijving Maarten Pietersz Daey 
en Oopjen Coppit, 3 november 1659
Archief van notaris Bernhard Coornhart

Als een ware detective wist Isabella van Eeghen, 
adjunct-archivaris van het Amsterdamse 
Stadsarchief, in 1956 te achterhalen welk stel zo 
vorstelijk was geportretteerd door Rembrandt. Het 
gaat om Oopjen Coppit en haar eerste man Marten 
Soolmans. Eerder werd gedacht dat het om haar 
tweede man en zijn eerste vrouw ging. De sleutel is 
deze boedelinventaris: Int voorhuijs // Twee 
conterfijsels marten soolemans e(nde) oopie Cappit.

Description of the inventory of Maarten 
Pietersz Daey and Oopjen Coppit,  
3 November 1659
Archives of the notary Bernhard Coornhart

The archivist Isabella van Eeghen of Amsterdam 
City Archives conducted some real detective 
work in 1956 to discover the identity of the 
couple portrayed in such regal style by 
Rembrandt. They are Oopjen Coppit and her first 
husband, Marten Soolmans. It had previously 
been thought that the portraits depicted Oopjen’s 
second husband and his first wife. The inventory 
resolved the matter, since it listed, in the front 
part of the house, ‘two portraits depicting Marten 
Soolemans and Oopie Coppit’.



Ondertrouw Marten Soolmans en Oopjen 
Coppit, 9 juni 1633
Ondertrouwregister archief Burgerlijke Stand

De ondertrouwakte van het eerste huwelijk van 
Oopjen Coppit met Marten Soolmans. Zoals 
gebruikelijk wordt het huwelijk op drie zondagen in 
de kerk afgekondigd (drije Sondaghse uytroepingen) 
om na te gaan of er geen bezwaren tegen de 
echtverbintenis zijn.

Marten Soolmans and Oopjen Coppit 
give formal notice of their intention to 
marry, 9 June 1633
Register of intended marriages, archives of the 
Register of Births, Deaths, and Marriages 

Deed of the intended marriage between Oopjen 
Coppit and Marten Soolmans, her first husband. 
As was customary, the banns would be read in 
church on three consecutive Sundays (drije 
Sondaghse uytroepingen) to check that there were 
no objections to the marriage.



Léopold Flameng naar Rembrandt
Met het foutieve opschrift Maertijn Daey, ca. 1877 
ets 
Stadsarchief Amsterdam

Toen deze ets naar het schilderij in 1877 werd 
gemaakt stond de geportretteerde nog bekend als de 
tweede man van Oopjen, kapitein Maarten Daey.

Léopold Flameng after Rembrandt
With the incorrect caption Maertijn Daey, c. 1877 
etching

When this etching was made after the painting  
in 1877, the man depicted was still thought to be 
Oopjen’s second husband, Captain Maarten Daey.



Boedelinventaris van Rembrandt,  
5 oktober 1669
Archief van notaris Gerrit Steeman

De tweede boedelbeschrijving van Rembrandts 
bezittingen, opgetekend na zijn overlijden. Wat een 
verschil met de boedel in het grote huis aan de 
Breestraat. Het document heeft brandschade, als 
gevolg van de brand in het Stadhuis in 1762. 
Rembrandts erfgenamen waren zijn dochter Cornelia 
en zijn kleindochter Titia, het kind van zijn overleden 
zoon Titus en Magdalena van Loo. Magdalena en 
Cornelia’s voogd lieten de boedelbeschrijving maken. 
Magdalena van Loo overleed twee weken na 
Rembrandt. Cornelia en Titia waren toen allebei 
wees.

Probate inventory of Rembrandt,  
5 October 1669
Archives of the notary Gerrit Steeman

The second inventory of Rembrandt’s 
possessions, drawn up after his death. What a 
difference with the inventory in the big house on 
Breestraat! The document displays damage 
caused by the fire that broke out in the town hall 
in 1762.  
Rembrandt’s heirs were his daughter, Cornelia, 
and his granddaughter Titia, the child of his 
deceased son Titus and Magdalena van Loo. 
Magdalena and Cornelia’s guardian had the 
probate inventory drawn up. Magdalena van Loo 
died two weeks after Rembrandt, leaving both 
Cornelia and Titia orphans.



Begrafenis van Rembrandt, 8 oktober 1669
Begraafregister Westerkerk

8 Rembrandt van Rijn, op de Rozengracht, 15 gulden 
Rembrandt overleed op 4 oktober 1669 op 63-jarige 
leeftijd, in zijn huurhuis aan de Rozengracht. Op  
8 oktober werd zijn lichaam naar een huurgraf in de 
Westerkerk gebracht. De begrafenis kostte vijftien 
gulden.

Burial of Rembrandt, 8 October 1669,
Register of burials, Westerkerk

‘8 Rembrandt van Rijn, on Rozengracht,  
15 guilders’ 
Rembrandt died on 4 October 1669 at the age of 
63, in his rented house on Rozengracht. On  
8 October his body was taken to be interred in a 
rented grave in the Westerkerk. The burial cost  
15 guilders.



Rembrandt
Zelfportret met Saskia, 1636 
ets 
Bruikleen van Kunsthandlung Helmut  
H. Rumbler, Frankfurt

Saskia en Rembrandt samen, in hun derde 
huwelijksjaar. Rembrandt is aan het werk, hij  
maakt een ets of een tekening. 
Het mooie van deze ets is hoe je Rembrandt  
en Saskia in de ogen kijkt.

Rembrandt
Selfportrait with Saskia, 1636 
etching

Saskia and Rembrandt together, in the third  
year of their marriage. Rembrandt is at work  
on an etching or a drawing. 
This etching superbly enables us to look both 
Rembrandt and Saskia in the eye.



Balthasar Florisz. Van Berckenrode
Plattegrond van Amsterdam, 1647 
Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam was in de Gouden Eeuw een van de 
belangrijkste Europese handelssteden geworden. 
Deze kaart benadrukt die positie. Zie de vele schepen 
in het IJ, de havens en de bijna volgebouwde 
stadsuitbreiding rechts met het eerste deel van de 
grachtengordel en de Jordaan. Let op de plekken 
waar Rembrandt zijn wandelingen buiten de stad 
begon. In het oosten (links) de S. Anthonis Dijck in 
het verlengde van de Breestraat, richting Outerdorp. 
In het westen de Haerlemmer Poort en de 
Spaarndammerdijk, richting Spieringshorn. In het 
zuiden (boven) de Heylige Weg langs de Vaert na den 
Overtoom, richting Amstelveen.

Balthasar Florisz. van Berckenrode
Map of Amsterdam, 1647

In Holland’s Golden Age, Amsterdam was one of 
Europe’s main commercial centres. The map 
shown here highlights this position. Note the 
many ships in the IJ bay, the docks, and the newly 
expanded district of the city on the right, almost 
completely built up, with the first section of the 
canal ring and the Jordaan neighbourhood. Here 
you can see the starting points for Rembrandt’s 
country walks. To the east (left) S. Anthonis Dijck 
in the continuation of Breestraat, leading towards 
Outerdorp. In the west, Haerlemmer Poort and 
Spaarndammerdijk, towards Spieringshorn. In 
the south (at the top) Heylige Weg alongside Vaert 
na den Overtoom, towards Amstelveen.



Justus Danckerts, uitgever
Profiel van Amsterdam, ca. 1685 
Stadsarchief Amsterdam

Onder dit imposante, twee meter brede stadsprofiel 
staat in het Latijn, Nederlands en Frans een 
uitvoerige beschrijving van de vermaarde koopstad 
Amsterdam. Een profiel als dit benadrukt de macht, 
pracht, rijkdom en roem van de havenstad.

Justus Danckerts, publisher
Profile of Amsterdam, c. 1685

The caption below this impressive city profile, 
two metres wide, is a detailed description in 
Latin, Dutch, and French of the renowned 
mercantile city of Amsterdam. The profile 
emphasises the power, splendour, wealth, and 
fame of this major port.



Rembrandt
Gezicht op Amsterdam, 1640–1642 
ets  
Bruikleen van Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam

We kijken in zuidwestelijke richting vanaf de Kadijk 
langs het IJ. Rechts de landzijde met de molens op de 
bolwerken, links de waterzijde met de pakhuizen en 
scheepswerven van de VOC en verderop de voor het 
profiel van Amsterdam zo kenmerkende torens. 
Links en rechts zijn in werkelijkheid andersom, de 
ets is in spiegelbeeld.

Rembrandt
View of Amsterdam, 1640–1642 
etching

We are looking southwest from Kadijk along the 
IJ. On the landward side to the right, we see 
windmills on the ramparts, while on the left we 
see the warehouses and shipyards of the Dutch 
East India Company (VOC), and beyond them 
Amsterdam’s skyline with its distinctive towers. 
Left and right are reversed in reality; the etching 
is in mirror image.



Atelierkopie naar Rembrandt
Boerderij aan de Diemerdijk, ca. 1650 
tekening 
Stadsarchief Amsterdam

Links, op het voorerf naast de onderdijk, zijn een 
hooischelf en een boerenwagen te zien. Rechts van 
de stal zien we een boenrek voor de melkemmers. De 
hooiberg staat achter de stal. Dit boerderijtje lag in 
het buurtschap Outerdorp, waar de Kadijk en de 
Diemerdijk of Sint Anthonisdijk samenkomen.

Studio copy after Rembrandt
Farmhouse on Diemerdijk, c. 1650 
drawing

On the left, in the front yard beside the toe of the 
dike, we see a pile of hay and a cart. To the right 
of the stable we see a scrubbing rack for the 
milking pails. The haystack is behind the stable. 
This little farm was in the hamlet of Outerdorp, 
where the Kadijk and Diemerdijk or Sint 
Anthonisdijk meet.



Rembrandt
De banpaal bij Spieringshorn aan de 
Spaarndammerdijk, ca. 1650 
ets 
Bruikleen van het Amsterdam Museum

Na verbanning uit de stad mocht een veroordeelde 
de met banpalen aangegeven grens niet meer 
passeren.

Rembrandt
Boundary post at Spieringshorn on 
Spaarndammerdijk, c. 1650 
etching

A convict who had been banished from the city 
was no longer allowed to pass beyond the 
boundary post.



Rembrandt
Het Huis met het Torentje, gezien vanaf de 
Amstelveense weg, 1650 
ets 
Bruikleen van het Amsterdam Museum

Rechts het torentje van de buitenplaats het Huis met 
het Torentje. Links de rijweg, voor de paaltjes het 
voetpad. Het is buiig weer, met hier en daar een 
opklaring.

Rembrandt
The House with the Tower, seen from the road to 
Amstelveen, 1650 
etching

On the right the little tower of the country house 
known as ‘the House with the Tower’. On the left 
is the road; the footpath in front of the posts. It is 
showery weather with a few breaks in the clouds.


