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1632 
Kerngezond 
Rembrandt is fris en kwiek 
Maandag 26 juli 1632. Rembrandt van Rijn is 26 jaar. De wereld staat voor hem open. 
Sterker nog, de wereld ligt aan zijn voeten. 
Rembrandt is ruim een half jaar eerder verhuisd van Leiden naar Amsterdam. Dé place 
to be. Hij is in dienst bij kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh, als hoofd van het atelier. 
Hij woont bij hem in, op de hoek naast het huidige Rembrandthuis. De ruim drie jaar 
dat Rembrandt daar werkt zullen enorm productief zijn. Hij portretteert zeker 65 
personen.  
Op deze julidag komt een notaris naar het huis van Uylenburgh. Deze notaris, de heer 
Van Zwieten, moet controleren of Rembrandt nog in leven is. Rembrandt heeft 
namelijk met 99 andere investeerders geld in een beleggingsfonds gestoken. Bij 
overlijden van één van de inleggers gaat zijn dividend, de rente, naar de anderen. Net 
zolang tot de langstlevende alle winst opstrijkt.  
Notaris Van Zwieten wordt vergezeld door twee getuigen. Hij klopt aan. Een 
dienstmeisje komt aan de deur. Van Zwieten vraagt haar of Rembrandt thuis is. Na een 
bescheiden ‘ja’ gaat ze op zijn verzoek Rembrandt halen. Dan verschijnt de schilder in 
het voorhuis. Van Zwieten vraagt formeel of hij te maken heeft met Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn. Rembrandt bevestigt dit met een kort ja. De notaris merkt dan 
op: “Het schijnt mij dat u fris, kwiek en in goede gezondheid bent.” Rembrandt 
antwoordt: “dat is waer ick Ben, godt loff, in goede Dispositie ende wel te pas”. *  
 
Rembrandt is wel te pas, 26 juli 1632 
Archief van notaris Jacob van Zwieten 
…Mr. Rembrant harmens van Rijn  
schilder voorgeroupen ende den selven int voorhuijs 
alwaer ick den selven gevraecht off hij Mr. Rembrant  
harmens van Rijn, schilder was ende Jae ge 
antwoort hebbende hebbe voorts tegens den 
selven geseijt dat het wel was ende dat mij bleeck  
dat hij noch fris Clouck ende wel te pas was  
op het welcke hij mij antwoorde dat is waer ick  
Ben godt loff in goede Dispositie ende wel  
te pas Alles oprecht Gedaen tAmsterdam  
ter presentie van van Elbert Dirckxz  
ende arent van Gouthoven getuijgen etc. 
 
...heer Rembrandt Harmensz van Rijn, schilder, had geroepen, en toen hij in het 
voorhuis was gekomen, vroeg ik hem daar of hij de heer Rembrandt Harmensz van  
Rijn, schilder, was. En hij antwoordde ‘ja’. Ik zei toen tegen hem dat het goed was en  
dat het mij scheen dat hij nog fris, kwiek en in goede gezondheid was. Daarop 
antwoordde hij mij: ‘dat is waar, ik ben, God lof, in goede conditie en gezond’. Dit heb  
ik in alle oprechtheid in Amsterdam opgesteld in aanwezigheid van Elbert Dirckz en 
Arent van Gouthoven, getuigen. 
 
  



1634 
Ondertrouw 
Rembrandt en Saskia 
In de Oude Kerk stapt Rembrandt de wachtkamer binnen met Jan Cornelis Sylvius. Ze 
komen voor de commissarissen van Huwelijkse Zaken. Het is zaterdag 10 juni 1634 en 
vandaag gaat de 28-jarige Rembrandt in ondertrouw met Saskia Uylenburgh.  
Saskia is een 22-jarige Friese burgemeestersdochter. Waarschijnlijk hebben ze elkaar 
ontmoet bij haar neef Hendrick Uylenburgh, waar Rembrandt werkt. Of bij haar nicht, 
Aeltje Uylenburg, die ook in Amsterdam woont. Aeltje is getrouwd met Jan Cornelis 
Sylvius, de dominee in de Oude Kerk. 
Rembrandt en Saskia zijn een jaar geleden verloofd. Als aandenken bewaart hij de 
schets die hij toen van haar maakte.  
Vandaag is Saskia er zelf niet bij. Ze wordt vertegenwoordigd door haar aangetrouwde 
neef, dominee Sylvius. De toestemming van Rembrandts moeder volgt later en wordt 
ingeschreven in de marge van het register. 
Rembrandt plaatst zijn handtekening en de ondertrouw is een feit.  
De komende drie zondagen wordt het huwelijk aangekondigd. Als niemand bezwaar 
maakt mag de bruiloft plaatsvinden… 
Op 2 juli trouwen Rembrandt en Saskia in St. Annaparochie in Friesland.  
Ze zijn vast verliefd en hoopvol geweest. Klaar voor een fortuinlijk en vruchtbaar leven 
samen. 
 
Maar het zou iets anders lopen…  
We schrijven 12 augustus 1640. Het dérde kind van Rembrandt en Saskia wordt 
begraven in de Zuiderkerk. Ze is twee weken oud geworden. Cornelia is haar naam, 
genoemd naar Rembrandts moeder. 
Het eerste kind was een jongetje, Rombertus, vernoemd naar Saskia’s vader. Hij werd 
geboren in december 1635. Twee maanden later overleed hij.  
En vandaag is het alsof de geschiedenis zich herhaalt. Zo’n beetje op de dag af twee 
jaar geleden begroeven ze ook al een Cornelia. Zij was hun tweede kind, hun eerste 
dochter. Ze werd maar drie weken oud.  
 
Ondertrouw van Rembrandt en Saskia, 10 juni 1634 
Ondertrouwregister archief Burgerlijke Stand 
Den 10en Junij 1634 compareerde voor Com[m]issarissen Outgert  
p[iete]rs Spiegel en[de] Luycas Jacobsz Rotgans Rembrant  
Harmansz van Rijn van Leyden, out 26 Jaeren   
woonen[de] opde brestraet wiens moeder sal consenteren  
in desen huwel[ijck] en[de] Saskia Vuijlenburgh van Lewerden  
woonen[de] opt Bil tot St Annenkerck, voor  
welcke persoon heeft gecompareert Jan Cornelis pred[icant]  
als neve van de voors[chreven] Saskia, vermenende voort  
derde gebodt inne te brengen wettelijcke inteeckeninge  
van voorn[oemde] Saskia 
(get.) Rembrandt harmensz van rijn. 
 



Op 10 juni 1634 verschenen voor de commissarissen Outgert Pietersz Spiegel en Lucas 
Jacobsz Rotgans: Rembrandt Harmensz van Rijn uit Leiden, 26 jaar oud, wonend aan de 
Sint Antoniesbreestraat, wiens moeder toestemming zal geven voor dit huwelijk, en 
Saskia van Uylenburgh uit Leeuwarden, wonend in Het Bildt bij Sint Annaparochie, 
vertegenwoordigd door haar neef de predikant Jan Cornelis, die voor het derde gebod 
de wettelijke registratie van deze Saskia moet inleveren. 
Getekend: Rembrandt Harmensz van Rijn 
 
Doop van Rombertus, 15 december 1635 
Doopregister Oude Kerk 
Op den dach des Heer en 15 december 
sijn gedoopt dese kinderen: 
Rembrant van Rijn, Sasscha Uijlenburch 
D. Johannis Silvijus ende sijn h[uys] v[rou] 
quamen voor den commissaris Fransoijs 
Kopal tot Vlissingen. Rumbartus 
 
Op de dag van de Heer 15 december zijn de volgende kinderen gedoopt: 
[Een kind van] Rembrandt van Rijn en Saskia van Uylenburgh. 
[Als getuigen waren aanwezig] dominee Johannes Sylvius en zijn vrouw, die de 
commissaris François Coopal uit Vlissingen vertegenwoordigden. 
[De naam van het kind:] Rombertus. 
 
Begrafenis van Cornelia, 13 augustus 1638 
Begraafregister Zuiderkerk 
kynt in die kerck 13 ditto rembrant  
schylder cleyne steen 4.— 
 
Op 13 augustus 1638 werd Cornelia in de Zuiderkerk begraven. 
De schilder Rembrandt betaalde 4 gulden voor een kleine grafsteen. 
  



1634 
Voorspoed 
Marten en Oopjen 
Hij zal in zijn nopjes zijn geweest met de opdracht van Marten en Oopjen, het 
pasgetrouwde stel. Hun portretten levensgroot, ten voeten uit! Een unieke opdracht, 
en goed betaald. Hun status straalt af op die van hem. 
Rembrandt schildert Marten Soolmans en Oopjen Coppit. In zijn atelier bij Hendrick 
Uylenburgh, waar hij nu een paar jaar werkt. Hij kan zich nu bijna inschrijven bij het 
Sint-Lucasgilde. En dan eindelijk aan de slag als zelfstandig schilder in Amsterdam. 
Het jonge echtpaar draagt kostbare kleding. Geheel volgens de laatste mode van de 
welgestelde bovenklasse. Een fortuinlijke toekomst lijkt voor hen weggelegd, hun 
eerste kind is op komst. Natuurlijk moeten ze bij Rembrandt zijn. Hij is op dat moment 
dé schilder. Zijn status straalt af op die van hen. 
 
Ruim driehonderd jaar later, 1956.  
De twee portretten hangen in een Rembrandttentoonstelling, voorzien van de namen 
Maarten Daey en Machteld van Doorn. Er is twijfel of dit klopt. Dat stel was in 1634 
namelijk niet in Nederland. En deze Maarten was toen 30 jaar, terwijl de geschilderde 
man een stuk jonger lijkt.  
Isabella van Eeghen, adjunct-archivaris van het Amsterdamse Stadsarchief, zoekt het 
uit. De sleutel is de boedelinventaris van Maarten Daey. Deze vermeldt in de 
achterkamer ‘twe schilderije van Capiteyn Day en sijn eerste vrouw’… En in het 
voorhuis twee portretten van ‘Marten Soolemans en Oopie Coppit.  
Dát verklaart de verwarring. Oopjen Coppit trouwde na de dood van Marten Soolmans 
met Maarten Daey. Ze kregen samen een zoon. Zíjn erfgenamen verkochten de 
portretten eind achttiende eeuw in de veronderstelling dat het ging om Daey en zijn 
eerste vrouw, Machteld van Doorn.  
Door het speurwerk in onze archieven kregen de door Rembrandt vereeuwigde 
Marten en Oopjen hun namen eindelijk weer terug.  
 
Ondertrouw Marten Soolmans en Oopjen Coppit, 9 juni 1633 
Ondertrouwregister archief Burgerlijke Stand 
Compareerden als vooren Marten Solemans van A(msterdam), out 
22 jaer, geassis(teer)t met Willemina Zael, woonende 
tot Leijden en(de) Oopgie Coppits van A(msterdam), out 20 jaeren 
geas(isteer)t met heijndrick Coppit en(de) Celitgie princen haer 
vaeder ende moeder, woonen(de) inde Niewehoochstraet 
 
Marten Soolmans uit Amsterdam, 22 jaar oud, vergezeld van Willemina Zael 
woonachtig te Leiden en Oopjen Coppit uit Amsterdam geboren, 20 jaar oud, 
vergezeld door haar ouders Heijndrick Coppit en Celitgie Princen, die in de Nieuwe 
Hoogstraat wonen. 
 
Boedelbeschrijving Maarten Pietersz Daey en Oopjen Coppit, 3 november 1659 
Archief van notaris Bernhard Coornhart 
Int voorhuijs  
Twee conterfijsels marten soolemans e(nde) oopie Cappit  



Een wapen van marten deij  
Een spiegel  
een boere schuertie  
een westindische Coocken  
Een schilderij Danaë e(nde) gouden Regen  
 
In het voorhuis 
Twee schilderijen van Marten Soolmans en Oopjen Coppit 
Een wapen (waarschijnlijk een wapenschild) van Maarten Daey 
Een spiegel 
(een schilderijen van) een boerenschuur 
(van) een West-Indische keuken 
Een schilderij (van) Daneë en de Gouden Regen 
  



1637 
Handel 
Is Rembrandt betrouwbaar? 
Op 16 december 1637 heeft Rembrandt ’s avonds een afspraak buiten de deur. Hij 
loopt door de jodenbuurt op Vlooienburg. Het is donker. Een enkele kaarslantaarn 
werpt een zwak licht op de straat.  
Rembrandt is op weg naar het huis van Samuel D’Orta. Die is ook schilder én handelaar 
in kunst, net als Rembrandt. Collega’s dus. En concurrenten. Al staat Rembrandt op 
eenzame hoogte als het om populariteit gaat.  
Het onderwerp van gesprek die avond is een etsplaat met een Bijbelse voorstelling. 
Van de oude Abraham die de slavin Hagar verstoot, precies zoals zijn jaloerse vrouw 
Sara het wilde. Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, loopt naast zijn moeder. Sara 
staat te lachen op de achtergrond, haar eigen kleine Isaak net zichtbaar in de schaduw. 
Alles fijntjes neergezet op een klein plaatje. 
 
D’Orta heeft Rembrandts etsplaat gekocht. Op voorwaarde dat Rembrandt de twee of 
drie afdrukken die hij nog heeft níet verkoopt. Maar D’Orta vertrouwt Rembrandt niet, 
dat is duidelijk. 
Samuel D’Orta heeft deze avond twee getuigen opgetrommeld, zij zullen de volgende 
dag hun verklaring laten optekenen bij de notaris. Ten overstaan van deze getuigen 
klaagt D’Orta dat Rembrandt niet goed gehandeld heeft met de etsplaat. Rembrandt 
moet toegeven dat hij beloofd heeft de afdrukken alleen voor zichzelf te houden. En hij 
bevestigt nog maar eens dat hij de exemplaren die hij nog heeft - het zijn er drie of vier 
zegt hij nu - aan niemand zal verkopen.  
Rembrandt gaat weer terug naar huis. Zou D’Orta hem nu wel geloven? 
 
Rembrandt verkoopt zijn etsplaat van ‘De verstoting van Hagar’, 17 december 1637 
Archief van notaris Benedict Baddel 
…van Rhijn hem de plaet ver[cocht]  
hadde onder conditie dat hij geen p[rinten] 
daervan behouden en hadde als t[wee]  
ofte drij die hij seijde voor hem  
selven ende sijne eijgene curieusheij[t]  
te wesen maer veel oft weijnich da[t]  
hij se aen niemant en soude vercoope[n]  
 
Rembrandt had hem hiervan de plaat verkocht,  
onder voorwaarde dat hij daarvan zelf geen afdrukken zou houden,  
op twee of drie na waarvan hij zei dat ze voor hemzelf,  
ten behoeve van zijn eigen belangstelling, waren;  
maar of hij er nou veel of weinig hield,  
hij zou ze aan niemand verkopen. 
 
  



1642 
Verdriet 
Saskia’s sterfbed 
 
Zou Saskia er nog iets van hebben gezien? Van het imposante schilderij dat Rembrandt 
in 1642 afrondde? Of was ze al lang te ziek om uit bed te komen om de Nachtwacht te 
bewonderen? 
Het is donderdag 5 juni 1642, rond negen uur in de ochtend. Saskia is zó zwak. In plaats 
van 29 jaar lijkt ze wel een oude vrouw. Ze ontvangt notaris Pieter Barcman in de 
achterkamer. Zij ligt in de bedstede, hij neemt plaats op een stoel. Saskia heeft één 
doel: haar man en hun zoon goed achterlaten.  
Eerst stelt ze dat ze haar ziel aan de almachtige God toevertrouwt en een christelijke 
begrafenis wil. Dan benoemt ze Titus tot haar erfgenaam. Met Rembrandt als zijn 
énige wettelijke voogd. Hij mag alle bezittingen gebruiken, op voorwaarde dat hij goed 
voor Titus zorgt. Als Titus eerder overlijdt dan zijn vader erft Rembrandt het bezit. En 
wanneer hij in dát geval hertrouwt of overlijdt komt de helft van de boedel aan de 
familie van Saskia toe. Verder krijgt de Weeskamer nadrukkelijk geen rol in het beheer 
en administratie van de erfenis.  
Het testament is wat ongewoon. Maar Saskia verklaart dat ze Rembrandt vertrouwt. 
De notaris vraag Saskia het testament te bekrachtigen met haar handtekening. Met 
moeite lukt het haar. Dit document met haar bibberig geschreven naam zal grote 
invloed hebben op Rembrandts leven.  
 
Misschien zoekt Rembrandt die middag afleiding in zijn werk. Negen dagen later staat 
hij aan Saskia’s graf. 36 jaar oud, weduwnaar. De kleine Titus is pas acht maanden oud.  
 
Tweede testament van Saskia, 5 juni 1642 
Archief van notaris Pieter Barcman 
..tot hare erffgenamen geinstituteert  
heeft, als sij doet bij desen, Titus van  
Rhijn hare soon, mitsgaders alle d'andere  
wettige kint ofte kinderen die sij noch soude  
mogen procreëren, ende bij voorafflijvicheijt  
van d'een off d'ander der selver, hunne  
respective wettige nae saet bij representa 
tie; met die conditie nochtans dat de voorn[oemde]  
Rembrant van Rhijn hare man tot herhu 
wens ofte niet herhuwend tot stervens  
toe in volle possessie ende vruchtgebruijk  
van alle haer Testatrices naertelatene goederen sal  
blijven sitten.. 
 
..wees zij haar zoon Titus van Rijn aan als haar erfgenaam, evenals elk andere wettig 
kind, of kinderen, die zij nog zou mogen voortbrengen, en bij eerder overlijden van een 
van hen namens diegene zijn wettige nazaten. Op voorwaarde echter dat de 
genoemde Rembrandt van Rijn, haar man, tot hij zal hertrouwen of, als hij niet 



hertrouwt, tot zijn dood in het volle bezit en vruchtgebruik van al haar nagelaten 
eigendommen zal blijven. 
 
Begrafenis Saskia, 19 juni 1642 
Begraafregister Oude Kerk 
19 Sasjen van wijlenborgh, huijsvrou van 
Rembrant van rijn komt van de brestraet  8.- 
 
19 (juni) Saskia Uijlenburg, huisvrouw van 
Rembrandt van Rijn van de Breestraat, 8,- (gulden voor de grafsteen) 
 
  



1649 
Gekrakeel 
Geertje contra Rembrandt 
Rembrandt meldt zich op 3 oktober 1649 bij de commissarissen van Huwelijkse Zaken. 
Hij heeft twee eerdere oproepen genegeerd. De zaak heet ‘Geertje Dircx, eiseres, 
contra Rembrandt van Rijn, gedaagde’. 
Rembrandt nam weduwe Geertje Dircx in 1641 of ’42 in dienst als ‘droge min’, als 
kindermeid voor Titus.  
Rembrandt en zij hebben waarschijnlijk het bed gedeeld. Rembrandt gaf haar juwelen, 
uit Saskia’s erfenis.  
Begin 1648 liet Geertje haar testament optekenen. Ze liet haar kostbaarheden na aan 
Titus, vermoedelijk op aandringen van Rembrandt.  
Een jaar later verliet Geertje het huis. In juni besprak Rembrandt met haar een 
overeenkomst. Huishoudster Hendrickje Stoffels was getuige. Geertje zou eenmalig 
160 gulden en levenslang jaarlijks 60 gulden krijgen. Mits zij haar testament niet 
wijzigde.  
Ondertussen beleende Geertje de juwelen om rond te kunnen komen. Én ze daagde 
Rembrandt voor de Kamer van Huwelijkse Zaken.  
Op 10 oktober verhoogde Rembrandt zijn voorstel: eenmalig 200 gulden en jaarlijks 
160. Ze zaten in zijn keuken, met een notaris en getuigen. Maar Geertje viel ‘hevig en 
onredelijk’ uit tegen Rembrandt. Ze weigerde te ondertekenen… 
Daarom staan ze nu hier in de Kamer van Huwelijkse Zaken. 
Geertje zegt dat Rembrandt heeft beloofd met haar te trouwen en dat hij met haar 
geslapen heeft. Ze eist dat hij met haar trouwt óf in haar onderhoud voorziet. 
Rembrandt ontkent dat hij trouwbeloften heeft gedaan. Hij hóeft niet te bekennen dat 
hij met Geertje heeft geslapen. Zíj moet maar bewijs aanleveren. 
De commissarissen schrijven in het Krakeelboek dat Rembrandt Geertje jaarlijks 200 
gulden alimentatie moet betalen. Hun eerdere overeenkomst blijft geldig. 
 
Met Geertje loopt het slecht af. Een jaar later wordt ze opgesloten in een spinhuis in 
Gouda. Misschien heeft Rembrandt daar een rol in gespeeld. Na haar vrijlating in 1655 
probeert ze meer geld van Rembrandt te krijgen. Ongeveer een jaar later overlijdt ze… 
We weten niet hoe Geertje eruitzag. Er is geen werk van Rembrandt bekend waarop zij 
met zekerheid is te herkennen.  
 
Uitspraak door commissarissen van huwelijkse zaken in de affaire 
tussen Geertje Dircx en Rembrandt, 23 oktober 1649 
Huwelijkskrakeelboek, archieven van de Schout en Schepenen 
Geertie Dircx wed[uw]e, eijsscherse 
contra 
Rembrant van Rijn, Gedaechde 
D'eysscherse v[er]claert dat de Gedaechde haer  
mondelijcke trouwbeloften heeft gedaen  
ende haer daer over een rinck gegeven  
zeijt daer boven van hem beslapen te sijn tot  
diverse reijsen, versoeckt van[den] Gedaechde  
getrout te mogen werden, ofte andersins dat  



hij haer onderhout doe. 
 
Geertje Dircx, weduwe en eiseres 
tegen 
Rembrandt van Rijn, gedaagde 
De eiseres verklaart dat de gedaagde  
mondeling beloofd heeft met haar te trouwen  
en haar daarom een ring heeft gegeven.  
Ze zegt dat hij bovendien diverse keren met haar geslapen heeft.  
Ze eist dat de gedaagde met haar trouwt, of anders haar zal onderhouden. 
  



1652 
Brand! 
Het Stadhuis is afgebrand 
Rembrandt ruikt de doordringende brandgeur al van flinke afstand. Die noodlottige 
nacht van 7 juli is pas twee dagen geleden. Hij loopt de Plaetse bij de Dam op, richting 
het stadhuis. Of wat ervan over is. Het is er druk. Werklui zijn begonnen met het 
opruimen van de resten. Anderen komen net als Rembrandt een kijkje nemen.  
De brand greep fel om zich heen. Het raadhuis was grotendeels van hout, dat wil wel 
branden. Het verhaal gaat dat dappere mannen probeerden te redden wat er te 
redden viel. Eén man ging het kantoor van de Weeskamer in en gooide alle boeken en 
registers die hij kon pakken door het raam. Daarna liet hij zich aan een touw langs de 
toren naar beneden zakken. De trap was inmiddels al afgebrand. 
Het oude stadhuis verkeerde in bouwvallige staat.  Er was al begonnen aan de bouw 
van een nieuw stadhuis áchter het oude. Maar toch. Dit is het einde van een tijdperk. 
Rembrandt staat hier nu voor een ruïne. Een eigentijdse ruïne. 
 
Rembrandt bekijkt het oude raadhuis, daar op de Dam. Het is een indrukwekkend 
gezicht. Hij besluit het vast te leggen op papier. Met pen en inkt schetst hij wat hij ziet. 
De toren die er nog staat, de gemetselde muren die overeind zijn gebleven. De 
tijdelijke tent voor de Wisselbank. Een snelle schets, maar raak. 
Hij schrijft er een tekst bij, alsof het om een nieuwsbericht gaat: 
vand waech afte sien stats huis van Amsterdam/ doent afgebrandt was/ den 9 Julij 
1652/  
Was getekend: Rembrandt van Rijn.  
 
Informatiën op het afbranden van het oude stadhuis op zondag 7 juli 1652 
Archief van de Thesaurieren Ordinaris 
Dat wijders, affgecomen sijnde, sij luijden de Burgers al uijt 
SchepenenCamer vonden trecken, dewelcke begeerden en aenhielden 
dat de Trompetter, die van de Toorn affgegaen was, hem weder 
daerop soude vervoegen, ende brandt blasen, Twelck hij weijgerde  
alsoo hij seijde sulcx alreede gedaen te hebben, Daerbij voeghende 
Wat soude Ick boven doen, Ick sal er verbranden 
 
Bezorgde burgers, die probeerden te redden wat er te redden viel, vonden dat de 
trompetter terug de toren op moest om alarm te blazen. Die weigerde dat omdat hij 
dat al gedaan had. Daaraan toevoegende 'Wat zou ik boven moeten doen, ik zal er 
verbranden’.  
 
  



1654 
Zwanger 
Hendrickje wordt bestraft 
Daar staat de zwangere Hendrickje. Alleen. Tegenover haar zitten de mannen van de 
kerkenraad. Hendrickje is officieel lidmaat van de gereformeerde gemeente, 
Rembrandt niet. 
Haar buik bolt op onder haar kleding. Ontkennen heeft geen zin.  
Je stelt je voor dat ze haar hand op haar buik legt. Alsof ze het kind wil beschermen 
tegen hun kille blikken. 
Dríe oproepen van de Kerkenraad heeft Hendrickje genegeerd. Maar ze kon er niet 
meer omheen. Vandaag, 23 juli 1654, is het zover. 
De mannen noemen haar Hendrickje Jegers, maar ze wordt ook Jagers of Stoffels 
genoemd. Naar haar overleden vader, Stoffel Stoffelse, die naast sergeant ook jager 
was. Ze komt uit Bredevoort, in de Achterhoek.  
Als dienstmeisje kwam ze in de huishouding bij Rembrandt en Titus, in de Breestraat. 
Zij begin 20, hij 20 jaar ouder. Geertje Dircx woonde er ook nog.  
Hendrickje en Rembrandt zijn daarna geliefden geworden. En nu is ze zwanger.  
De mannen noteren dat ze met ‘Rembrandt de schilder’ ‘in hoererij’ leeft.   
Hendrickje bekent dat ze ongehuwd het bed met Rembrandt deelt.  
Ze wordt ‘ernstelijk bestraft’. Ze sporen haar aan boete te doen en ze wordt verbannen 
van ‘de tafel des Heren’, de viering van het avondmaal. 
Drie maanden later bevalt Hendrickje van een dochter, Cornelia van Rijn. Het meisje 
wordt op 30 oktober gedoopt in de Oude Kerk. 
Het gezin van Rembrandt is nu compleet. Hendrickje en Rembrandt blijven bij elkaar 
tot haar dood in 1663. Aangenomen wordt dat Hendrickje model stond voor 
verschillende werken van Rembrandt.  
 
Hendrickje Stoffels verschijnt voor de kerkenraad, 23 juli 1654 
Archief van de Hervormde Gemeente 
ID43 – Hendrickje Stoffels verschijnt voor de Kerkeraad 
Hendrickie Jaghers voer de v[er]gadering v[er]schenen zijnde Bekent dat se  
met Rembrant de schilder Hoererije heeft gepleecht is daerover  
ernstelijck bestraft, tot boetvardicheijt vermaent en van den taffel des H[eeren]  
afgehouden 
 
Hendrickje Jegers verscheen voor de raad en bekende dat ze als een hoer met 
Rembrandt de schilder heeft samengeleefd. Ze is daarvoor ernstig gestraft , 
aangespoord boete te doen en verbannen van de viering van het avondmaal. 
 
Doop van Cornelia, 30 oktober 1654 
Doopregister Oude Kerk 
op Vrydach Avont den 30 dito hebben dese 4 kind den H. doop ontfangen 
Rembrandt van Reijn Hendricktie Stoffels 
Anne Jans     Cornelia 
 
Op vrijdag 30 oktober 1654 werd Cornelia, dochter van Rembrandt van Rijn en 
Hendrikje Stoffels gedoopt. Anna Jans was de doopgetuige. 



1654 
Klacht 
Rembrandt pikt het niet 
Het is maandag 23 februari in het jaar 1654 als Rembrandt notaris Adriaan Lock aan de 
deur krijgt. Misschien mompelt hij iets als “Daar gaan we weer” of “Ach, kom maar op 
dan!”  
De notaris komt, met twee getuigen, in opdracht van de Portugees-joodse koopman 
Diego d’Andrada, een klant van Rembrandt.  
Notaris Lock vertelt Rembrandt de reden voor zijn komst. D’Andrada had een goed 
lijkend portret van een jonge, nog ongehuwde vrouw besteld. Maar hij vindt dat het 
niet lijkt, bij lange na niet.  
De notaris herinnert Rembrandt aan de afspraken die gemaakt zijn. Dat hij op 
voorhand 75 gulden kreeg en dat de rest betaald zou worden na afronding van het 
portret. Nu wil d’Andrada dat Rembrandt het schilderij aanpast, zodat het wel lijkt. En 
dat moet gebeuren vóór dat het meisje naar Hamburg vertrekt. Als Rembrandt dat niet 
doet, wil d’Andrada zijn geld terug en een schadevergoeding. 
Rembrandt hoort het allemaal aan. Zijn antwoord is resoluut en duidelijk. Hij werkt 
niet verder aan het schilderij totdat d’Andrada het resterende bedrag betaalt. Hij zal 
dan de bestuurders van het Sint-Lucas schildersgilde laten beoordelen of het portret 
lijkt of niet. En als d’Andrada dan nóg niet tevreden is, houdt hij het portret om het te 
zijner tijd te verkopen op een veiling…  
Wat was er aan de hand? Leek het portret écht niet? Of te goed? Beviel de stijl niet? Of 
speelde er iets heel anders? Het is onbekend hoe deze kwestie afliep. We weten niet 
wat er met het schilderij is gebeurd.  
Voor nu laat Rembrandt het erbij. “Goede dag heren.” 
Hij gaat weer aan het werk in zijn atelier. Er Er staan nog een zelfportret en wat ander 
werk op hem te wachten. 
 
Klacht van Diego D’Andrada, 23 februari 1654 
Archief van notaris Adriaen Lock 
Alle het welcke de voorn[oemde] geins[inueer]de voorgelesen  
sijnde seijde dat hij alsnu sijn handen aent stuck  
schilderij niet en[de] wil slaen nochte hetselve opmaecken  
voor en[de] aleer de Ins[inuant] hem sijn resteren[de] gelt bet[aelt]  
ofte daervooren satisfactie doet, en[de] dat gedaen sijn[de] 
dat hij alsdan het selve schilderij wil opmaecken  
en[de] stellen t aen 't oordeel van Overluijden vant  
St. Lucasgilt of het de dochter gelijck dan niet en[de]..  
 
Nadat dat allemaal aan de gedaagde was voorgelezen, zei hij dat hij nu niets aan het 
schilderij wilde doen en er niet aan wilde schilderen voordat de eiser hem het 
resterende bedrag had betaalt of daarover zekerheid had gegeven. Als dat gebeurd is, 
wil hij het schilderij afmaken en het aan het oordeel van de bestuurders van het Sint-
Lucasgilde overlaten of het op het meisje lijkt of niet.   
  



1655 
Erfgenaam 
Het testament van Titus 
Het kan niet anders dan dat Rembrandt er de hand in heeft gehad.  
In 1655, op 24 november rond acht uur ’s avonds meldt Titus zich bij notaris Jan 
Molengraeff. Titus is een maand eerder 14 jaar geworden. 14 jaar is de leeftijd waarop 
een testament officieel kan worden vastgelegd. 
Titus wordt vergezeld door Paulus de Ligne, advocaat, en Abraham Francen, apotheker 
en vriend van Rembrandt.  
Titus geeft aan dat hij daar is ‘uit vrije wil en ongedwongen, uit zichzelf en zonder 
overreding door iemand anders’. 
Een veertienjarige?  
Het heeft alles te maken met de schulden van zijn vader. Rembrandt probeert uit 
voorzorg de erfenis van Saskia veilig te stellen. Voor Titus, én zichzelf. In het testament 
benoemt Titus Rembrandt tot zijn enige erfgenaam. Hij sluit de familie van zijn moeder 
nadrukkelijk uit. 
Wat denkt Titus als hij die avond weer teruggaat naar zijn vader, Hendrickje en zijn 
eenjarige halfzusje Cornelia? Is hij opgelucht, een beetje trots misschien?  
Of ongerust juist? Zou hij al weten dat het faillissement van zijn vader eraan zit te 
komen? 
 Hij heeft in elk geval zijn best gedaan. Zijn handtekening staat keurig op het 
document. 
 
Testament van Titus, 24 november 1655 
Archief van notaris Jan Molengraeff 
..niet willende hij Testateur  
dat eenige van sijne naer te laten goederen sullen comen  
off succederen op ijemand van sijne vrunden van 's moeders  
sijde buijten willen van sijn voorn[oemde], vader, doch dit  
alleen in cas hij Testateur sonder kint off kinderen  
off wettige descendenten deser werelt soude comen te  
overlijden, en welcken gevalle hij deselve tot  
sijne erffg[enamen] is institueren[de]  
 
En hij wil niet dat enige van zijn na te laten goederen zullen toekomen aan een van de 
familieleden van zijn moeder, buiten de wil van zijn vader. Dit geldt echter alleen in het 
geval hij zonder kind of kinderen of wettige nakomelingen deze wereld zou komen te 
verlaten, in welk geval hij hem dus tot zijn erfgenaam benoemt.  
 
Overdracht van Rembrandts huis aan Titus, 17 mei 1656 
Inbrengregister, archief van de Weeskamer  
Den 17 may 1656 heeft rembrant van rhijn  
schilder bewesen sijnen soone titus out 15 iaer  
daer moeder af was Saskia van uijlenburch voor sijn moeders erf  
een huijs ende erf staende ende gelegen op de antonij breestraet  
vrij sonder eenig belastinge  
 



Op 17 mei 1656 heeft Rembrandt van Rijn, schilder, aan zijn zoon Titus, 15 jaar oud, 
van wie Saskia van Uylenburgh de moeder was, als zijn moeders erfenis een huis en 
erf, staande en gelegen aan de Sint Antoniesbreestraat, vrij zonder enige belasting, 
toegewezen.  
 
Getuigenverslag over de koop van een spiegel door Titus, 1 mei 1658 
Archief van notaris Adriaen Lock  
… hij gehoort heeft dat de requirant int afgaen van de ruslantsbruch tegens de luijden 
die hem tegen quaemen ende oock voorbij gingen seijde vrunden wacht mij wat dat 
niemant mijn ende stoot want ick heb hijer een costelijck stuck ende dat hij getuijfe 
alsdan mede gesien ende gehoort heeft soo als den requirant de voors. woorden 
gesproocken hadde ende van de bruch af tradt dat het glas van de voors. spiegel een 
groote knack ofte knap gaef… 
 
… dat hij hoorde dat de requirant (degene die verzocht om een verklaring) toen hij de 
brug bij Rusland af kwam tegen de mensen die hij tegen kwam zei ‘vrienden, pas op 
dat niemand mij aanstoot, want ik heb hier een kostbaar stuk’. De getuige hoorde hem 
dat zeggen en hoorde ook, toen de requirant van de brug af kwam, dat de spiegel 
knapte …  



1668 
Ondertrouw Titus en Magdalena 
De 62-jarige Rembrandt sluit de deur van zijn huis aan de Rozengracht. Hij begint zijn 
wandeling langs de Westerkerk en over de grachten. Hij is op weg naar het stadhuis. 
Daar hebben de commissarissen van huwelijkse zaken tegenwoordig hun kantoor.  
Het is vrijdag 10 februari 1668. 
Vandaag gaat Titus in ondertrouw met zijn verloofde Magdalena van Loo. Magdalena is 
een nichtje van Titus’ aangetrouwde oom Gerrit van Loo, de man van zijn tante Hiskia. 
Door die familieband, en de vriendschap tussen hun ouders, kennen ze elkaar al heel 
lang. Ze worden allebei 27 dit jaar. 
Zou Rembrandt rechtstreeks naar de Dam gelopen zijn? Of zou hij Titus begeleid 
hebben, naar het huis aan het Singel waar Magdalena met haar moeder woont?  
Titus en Magdalena verklaren dat ze vrij zijn om te trouwen en dat ze geen 
bloedverwanten zijn. De broer van Magdalena heeft de schriftelijke toestemming van 
Magdalena’s moeder bij zich en Rembrandt geeft zíjn toestemming.  
Er zijn geen bezwaren tegen het huwelijk. De ondertrouw wordt ingeschreven.  
De volgende drie zondagen wordt het huwelijk aangekondigd.  
Op dinsdag 28 februari trouwen Titus en Magdalena in de Nieuwe Kerk. Ze trekken in 
bij Magdalena’s moeder. 
 
Maar het lot is ze niet gunstig gezind. 
Een half jaar na de bruiloft bezwijkt Titus aan de pest. Hij wordt op 7 september 
begraven in de Westerkerk. Magdalena is dan zo’n drie maanden zwanger. Hun 
dochter Titia wordt in maart 1669 geboren. Zeven maanden later volgt Magdalena 
Titus in het graf.  
 
 
Begrafenis van Titus, 7 september 1668 
Begraafregister Westerkerk 
tijtus van rijn, soone van rembrant  
van rijn op de sijngel over de de app[el]marck  
ijn de goude schael baer 16 ro[e]ff 10.10.- 
 
Titus van Rijn, zoon van Rembrandt van Rijn 
wonend op het Singel tegenover de Appelmarkt 
 in het huis De Gouden Schaal. Een baar met 16 dragers. f 10.10.-  
 
Doop van Titia, 22 maart 1669 
Doopregister Nieuwe Zijds Kapel 
den 22 dito  
tietus van rijn, maghdaleene  
van loo, renbrant van rijn, fran 
cois van bijler, Anna huibreghts 
Tietie 
 
Op de 22ste [is het kind van] Titus van Rijn en Magdalena van Loo [gedoopt], [met als 
getuigen] Rembrandt van Rijn, François van Bijler, Anna Huijbrechts. 



[De naam van het kind:] Titia 
 
Ondertrouw van Titus en Magdalena van Loo, 10 februari 1668 
Register van huwelijksaankondigingen Nieuwe Kerk  
Compareerden Titus van Rijn van A[msterdam] oud 27 jare geass[isteerd] met  
syn vader rembrant van Rijn woont op d rosegracht en  
Magdalena van Loo van A[msterdam] oud 27 jare geass[isteerd] met  
haer moeder Anna Huijbrechts woont op Zingel.  
 
[Voor ons] verschenen Titus van Rijn uit Amsterdam, 27 jaar oud, vergezeld van  
zijn vader, Rembrandt van Rijn, wonend op de Rozengracht, en  
Magdalena van Loo uit Amsterdam, 27 jaar oud, vergezeld van  
haar moeder, Anna Huijbrechts, wonend op het Singel.   



1655 
Overburen 
Zwarte gemeenschap in de Breestraat 
Wat ziet Rembrandt als hij in… zeg… 1655 de deur uitstapt? Als hij de Sint-
Anthonissluis links laat liggen, kan hij rechtsaf, verder de Breestraat in. Het is een 
levendige straat, die iets internationaals heeft.  
Er wonen veel Portugese en Spaanse joden. Niet zelden zijn hun bedienden van 
Afrikaanse afkomst. Ze worden vaak moren genoemd. Sommigen van hen leven in 
slavernij, ook al is dat in Amsterdam eigenlijk verboden. Anderen zijn vrij.  
Rembrandt loopt richting de Sint-Anthonispoort, aan het einde van de straat. 
Misschien gaat hij richting de Diemerzeedijk. Beweging, buitenlucht, tekenen. Wellicht 
zijn gedachten afleiden van zijn financiële kwesties?   
De straat is veranderd. Niet meer zo deftig als vroeger. Zijn eigen huis kocht hij destijds 
voor 13.000 gulden. Andere huizen gingen voor veel minder van de hand.  
Rembrandt loopt door. Hier in deze buurt is een kleine Afrikaanse gemeenschap 
ontstaan. Die bestaat uit bedienden, maar ook uit zeelui en soldaten in dienst van de 
West-Indische Compagnie. Ze wonen veelal in de kelderwoningen. 
Eén van hen is “Fransciso van Angola, man van Selijelije Krablije”. Hij is een veteraan, 
diende de WIC in Brazilië. Misschien passeren hij en Rembrandt elkaar wel, daar op 
straat. Hij woont tenslotte vlakbij. “Op de Breestraat in de markes steegh onder de 
Engel”.  
Hier op straat vindt Rembrandt inspiratie en modellen, ook Afrikanen. In zo’n twintig 
van zijn werken komen zwarte mannen of vrouwen voor. Meestal als bedienden of 
soldaten in Bijbelse of mythologische voorstellingen. 
Daar is de Sint-Anthonispoort. Rembrandt loopt verder, de stad uit. Hij laat de 
Breestraat even voor wat het is. 
 
Begrafenis Francisco van Angola, 17 januari 1659 
Begraafregister Sint-Anthonis Kerkhof 
francycks van angola vendrich van brazilie de man van Selijelij 
krabelije op de breestraat in de markes steegh onder de engel   
b (aer) 12 roef 
 
Francycks van Angola, die vaandrig in Brazilië was geweest. De man van Selijelij 
Krabelije. Hij woonde in de Markensteeg bij de Breestraat  
werd begraven met een draagbaar, 12 dragers en een roef op de kist. 
  



1656 
Failliet 
De boedelinventaris 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 juli 1656 loopt een man door Rembrandts huis. Hij 
vertegenwoordigt de Desolate Boedelkamer, de stedelijke instelling die faillissementen 
afhandelt. Kamer voor kamer noteert hij alle goederen die er zijn. “Een slapend kindje 
van gips. Een oude schoen. Een klein landschapje door Rembrandt.” Negentien 
bladzijdes vol. 
Rembrandt kocht het huis in 1639 voor 13.000 gulden, een deel van die aankoopsom 
bleef openstaan. In 1653 ging hij leningen aan om dat af te betalen. Daarmee kwam 
het huis op zijn naam. Zo kon hij afgelopen mei het huis toekennen aan Titus, in 
verband met de nog uitstaande erfenis van Saskia voor Titus.  
Eerder in juli heeft Rembrandt bij de Hoge Raad in Den Haag Cessio bonorum 
aangevraagd. Daarmee doet hij vrijwillig afstand van zijn goederen. Als hij die brieven 
van cessie krijgt, wordt zijn boedel verkocht. Met de opbrengst zullen zijn schuldeisers 
worden betaald. 
En dus wordt Rembrandts inboedel nu geïnventariseerd. “Het proportieboek door 
Albrecht Dürer. Een boek met werken van Jan Lievens en Ferdinand Bol. Enige pakken 
met schetsen door Rembrandt en anderen. Een pak papier van heel groot formaat.” 
Op papier is hij failliet. Maar hij hoopt er het beste uit te halen. Voor Titus, Hendrickje 
en Cornelia. Wat kan hij anders doen?  
Wat ze nog niet weten is dat het huis tóch verkocht zal worden op aandringen van 
Rembrandts schuldeisers. Ondanks dat het huis aan Titus is overgedaan. Langdurige 
processen zullen volgen. Uiteindelijk zal de rechter bepalen dat Titus wel degelijk recht 
heeft op de opbrengst van het huis…  
Ach… zijn prachtige verzameling. De borstbeelden van Aristoteles en Homerus. De 
paradijsvogel. De borstharnassen. Schelpen.  
Hoe moeilijk moet het geweest zijn - voor een verzamelaar als hij - om van dat alles 
afscheid te nemen? 
 
Boedelinventaris van Rembrandt, 25–26 juli 1656 
Archief van de Commissarissen van de Desolate Boedelkamer 
In 't Voorhuijs Schilderijen 
een stuckie van Ad. Brouwer sijnde een koekebacker 
een dito van Speelders vanden selven brouwer. 
een dito van een vrouwtie met een kintie van Rembrant van Rijn. 
een schilder kamer van dito brouwer. 
een vettekokentie van dito brouwer. 
een tronie van pleijster. 
twee naeckte kindekens van pleijster. 
een slaepent kindeken van pleijster. 
een poviese schoen. 
een Cleijn lantschappie van Rembrant. 
noch een lantschap vanden selven. 
een staende figuertie van den selven. 
een karsnacht van Jan Lievensz. 
 



In de hal schilderijen 
Een stukje door Adriaen Brouwer, voorstellende een koekenbakker 
Een dito van spelers door dezelfde Brouwer 
Een dito van een vrouw met kind door Rembrandt van Rijn 
Een schildersstudio door dezelfde Brouwer 
Een overvloedige dis door dezelfde Brouwer 
Een tronie van gips 
Twee naakte kinderen van gips 
Een slapend kindje van gips 
Een oude schoen 
Een klein landschapje door Rembrandt 
Nog een landschap door dezelfde 
Een staand figuurtje door dezelfde 
Een scène bij kaarslicht door Jan Lievens 
 
Onbetaalde rekening wegens koop van het huis in de Breestraat, 1 februari 1653 
Archief van notaris Sebastiaan van der Piet  
Sr. Rembrandt Hermansz van Rijn is Schuldich 
over Cooppenningen vant huijs hem v[er]coft gul[den] 7000.- 
voor drij Jaren en drij maenden verschenen intres  
van gemelde seevenduijsent guld[en] a 5 ten 100 1137.10 
 
De heer Rembrandt van Rijn is van de koopsom van het aan hem verkochte huis nog 
schuldig: 7000 gulden. 
Voor drie jaar en drie maanden de rente van vijf procent over de genoemde 7000 
gulden: 1137 gulden en 10 stuivers. 
  



1660 
Firma 
Rembrandt in dienst 
Rembrandt luistert hoe Hendrickje en Titus het woord voeren bij notaris Listingh. Titus 
is 19 en wettelijk minderjarig. Daarom is Rembrandt erbij.  
Ze wonen alweer een paar jaar op de Rozengracht. Het geld van de verkoop van het 
huis is inmiddels door de Amsterdamse schepenen aan Titus toegekend op grond van 
zijn moeders erfenis. Al is het nog niet uitgekeerd omdat één van de schuldeisers in 
beroep is gegaan. 
De notaris noteert de datum, 15 december 1660. Hendrickje en Titus verklaren dat ze 
samen al twee jaar een bedrijf hebben, een kunsthandel. Ze betaalden samen de 
huisraad, kunstwerken, gereedschappen en de huur van het huis. Al hun bezit zit in de 
firma, winst en verlies delen ze. Het bedrijf zal bestaan zolang Rembrandt leeft en zes 
jaar daarna. 
Ze stellen dat niemand geschikter als hun assistent dan Rembrandt. Hij krijgt kost en 
inwoning op voorwaarde dat hij het bedrijf helpt. Rembrandt belooft het.  
Rembrandt vertelt dat hij 950 gulden van Titus en 800 van Hendrickje heeft gekregen 
voor levensonderhoud. Hij zal het terugbetalen met de opbrengst van zijn schilderijen.  
Álles wat Rembrandts kunstwerken en de kunsthandel opbrengen komt in het bedrijf.  
Zo. Titus schrijft zijn naam en Hendrickje een plusje. Dan ondertekent Rembrandt. 
Geregeld. 
 
Deze constructie moet Rembrandt beschermen tegen schuldeisers.  
Mogelijk is het ook een soort nabestaandenregeling voor Hendrickje en Cornelia. 
Rembrandt is namelijk blut, het meeste van zijn bezit is op Titus overgegaan. Maar 
Titus en Hendrickje zitten nu ieder voor de helft in de firma. En die zal blijven bestaan 
ná Rembrandts dood. 
Helaas moeten ze nog járen wachten op Titus’ geld uit de verkoop van het huis. 
Ondertussen blijft Rembrandt schilderen. Bepaald rijk is hij niet meer, maar zijn 
penseel hanteert hij nog even trefzeker en zelfverzekerd als altijd. 
 
Zakelijke overeenkomst tussen Hendrickje, Titus en Rembrandt, 15 december 1660 
Archief van notaris Nicolaes Listingh 
Doch overmids henlieden ten hoogstens noodich ware, dat sy mochten in deselve 
handelinge en aencleven van dien werden geassisteert en geholpen, oock daertoe 
niemandt bequamer conde sijn als de voorsz. Rembrandt van Rhijn, soo waren 
sijlieden met deselve overeengecomen, dat hij bij haerlieden soude inwoonen, de kost 
en dranck hebben, en vrij van de huyshouding en huyr sijn, mids dat hij so veel 
mogelijck partijen in alles vorderlijck is en het proffijt van de compaignie soeckt, gelijck 
hij oock hiermede aenneemt en belooft. 
 
Maar aangezien zij (= Titus en Hendrickje) zeer grote behoefte hebben aan hulp en 
ondersteuning bij de bedrijfsvoering en wat daarmee samenhangt, en niemand voor 
dit doel geschikter zou kunnen zijn dan voornoemde Rembrandt van Rhijn, zijn zij met 
hem overeengekomen dat hij bij hen zal inwonen, eten en drinken krijgt, en geen 
huishoudelijke kosten en huur betaalt, op voorwaarde dat hij firmanten (Titus en 



Hendrickje) in alles zoveel mogelijk dienstig is en het belang van de onderneming voor 
ogen houdt, zoals hij hierbij aanneemt en belooft. 
 
Verkoop van het graf van Saskia, 27 oktober 1662 
Archief van notaris Willem van Veen 
Op den 27 October 1662 compareerde voor mij Willem van Veen nots publ. Sr. 
Rembrant van rhijn wonende hier ter stede ende bekende ende verclaerde hij 
comp(aran)t vercogt gecedeert ende getransporteert tehebben sulx doende by desen 
aen ende ten behoeve van sr. Pr. Van Gerven gravemaker van de Oudekerck seker 
enckel grafsstede gelegen in de voors. kerck 
 
Op 27 oktober 1662 liet Rembrandt voor notaris Willem van Veen een transportakte 
opmaken waarbij het graf van Saskia in de Veerkoperskapel in de Oude Kerk verkoopt 
aan Pieter van Gerven, gravemaker in de Oude Kerk. Rembrandt verklaarde plechtig 
dat hij volkomen afstand doet van het graf en dat het graf niet met schulden bezwaard 
is. 
  



1664 
Galgenveld 
Elsje Christiaens 
Waar denkt Rembrandt aan, terwijl de schipper hem het IJ over vaart? Dwalen zijn 
gedachten misschien af naar Hendrickje? Zíjn Hendrickje, zijn lief, die als dienstmeid bij 
hem in huis kwam. Er is bijna een jaar voorbij sinds de pest haar leven eiste.  
In de verte doemen de sinistere galgen op. De Volewijk komt steeds dichterbij.  
Het is het gesprek van de dag. Er is een moordenares ter dood veroordeeld. Voor haar 
geen christelijke begrafenis. Het lijk wordt te kijk gezet op de Volewijk, in Amsterdam 
Noord… Een vrouw! Dat is in geen 21 jaar gebeurd. 
Kent Rembrandt de details van haar verhaal als hij de oversteek naar het galgenveld 
maakt?  
 
Haar naam was Elsje Christiaens. Afkomstig uit Jutland, Denemarken, 18 jaar oud. De 
schepenen noteerden haar bekentenis op 28 april 1664. 
Diezelfde ochtend, om half acht, kreeg Elsje ruzie met haar huisbazin. Ze was pas twee 
weken in Amsterdam, op zoek naar ‘een huur’, een baan als dienstmeisje. De vrouw 
eiste nu opeens een daalder slaapgeld en bedreigde haar met een bezemstok. Elsje 
greep een bijl die op een stoel lag en sloeg de huisbazin op het hoofd. Verward 
vluchtte Elsje het huis uit en sprong in het water van het Damrak. Ze werd opgepakt en 
diezelfde dag ondervraagd.  
Het vonnis werd op 1 mei genoteerd:  
aen een paal gewurgt Datte de doodt na volgt.  
Haar lichaam werd op de Volewijk opgehangen met een bijl boven het hoofd, om:  
van de locht ent gevogelte verteert te worden. 
Rembrandt staat voor Elsje. Is het nieuwsgierigheid? Medelijden? Hij pakt zijn pen en 
begint te tekenen. Twee tekeningen maakt hij. Elsje ziet er klein en onschuldig uit.  
 
Confessies en vonnis van Elsje Christiaens, 28, 29 april, 1 mei 1664 
Confessieboeken, archieven van de Schout en Schepenen 
op ‘t schavot 
cond(emneerd) aen een  
paal geworgt  
datter de doodt 
na volgt en 
met deselve 
bijl daer sij die 
vrouw  mede 
ter doodt gebracht 
heeft eenige 
slagen door den 
scherprechter aen 
haer hooft geslagen 
haer lichaem ge- 
bracht aen de vo- 
lewijck en gestelt  
aen een paal met  



een bijl boven haer  
hooft. om van  
de locht ent ge- 
vogelte verteert te  
worden met confis- 
catie van goederen 
 
Veroordeeld tot het schavot om daar aan een paal gewurgd te worden totdat de dood 
er op volgt, en met dezelfde bijl waarmee zij de vrouw mede ter dood gebracht heeft, 
zal de scherprechter haar een aantal slagen op haar hoofd toebrengen. Haar lichaam 
wordt naar de Volewijk gebracht en aan een paal gebonden, met een bijl boven haar 
hoofd, om door de lucht en de vogels verteerd te worden.  Haar bezittingen worden 
geconfisqueerd. 
  



1669 
Begrafenis 
Een anoniem graf 
Rembrandt overlijdt op 4 oktober 1669 op 63-jarige leeftijd, in zijn huurhuis op de 
Rozengracht. Op 8 oktober wordt zijn lichaam naar een huurgraf in de Westerkerk 
gebracht. De kosten voor de begrafenis bedragen vijftien gulden.   
Zijn enige nog levende kind is Cornelia. Een wees nu. Ze wordt later die maand vijftien 
jaar. Rembrandts kleindochter Titia, de dochter van Titus en Magdalena, is pas een half 
jaar oud. Slechts een paar weken later zal ook zíj wees zijn. 
In Rembrandts huis blijft weinig van waarde achter. Schoondochter Magdalena haalt 
nog een buidel met gouden munten uit de linnenkast, om er Titia’s deel van veilig te 
stellen. Op 5 oktober wordt de boedel geïnventariseerd, in opdracht van Magdalena en 
de voogd van Cornelia. De notaris noteert dat er schilderijen in het huis zijn, maar hij 
zet er niet bij wat erop staat.  
Feit is dat Rembrandt bleef schilderen tot kort voor zijn dood. Er zijn zelfs dríe 
zelfportretten bekend waaraan hij in zijn laatste levensjaar gewerkt heeft. Het zijn 
indrukwekkende getuigen van het onnavolgbare, eigenzinnige en buitengewone 
kunstenaarschap van Rembrandt van Rijn. De grootste schilder van de Gouden Eeuw. 
  
Begrafenis van Rembrandt, 8 oktober 1669 

Begraafregister Westerkerk 

1669 De dooden In de maent van Ocktobar  

8 rembrant van rijn Op de roose graft 15.0- 

 

1669  De doden in de maand oktober: 

8 Rembrandt van Rijn, op de Rozengracht, 15 gulden 

 

Boedelinventaris van Rembrandt, 5 oktober 1669 

Archief van notaris Gerrit Steeman 

Alles op ’t versoeck van Juffr Magdalena van Loo, weduwe van Titus van Rijn en Sr. Christiaen 

Dusart, als voocht over Cornelia van Rijn, onder expresse protestatie, die sij in kennisse van 

ons Nots. en getuygen deeden, dat zij haer voor als noch in geene deelen wilden declareren 

erffgenaemen van den overledenen te syn, maer dat sy haer recht van deliberatie 

dienaengaen[de] wilden open houden.. 

 

Alles op verzoek van Magdalena, weduwe van Titus van Rijn, en de heer Christiaen Dusart, 

voogd van Cornelia van Rijn, met een expliciete verklaring dat Cornelia van Rijn op geen enkel 

manier erfgenaam (van Rembrandt van Rijn) wilde zijn. De moeder en de voogd willen echter 

wel de mogelijkheid tot acceptatie van de erfenis op een later tijdstip open houden. 

 

  



Colofon  

Rembrandt Privé 

verhalen over liefde, geld en kunst 

 

Idee en inhoud   Linda Maas, Stefanie van Odenhoven, Ludger 
Smit 

Ontwerp    Synergique 

Bouw Exhibitionists 

Printwerk Rijnja Repro 

Licht     Rapenburg Plaza 

Projectie techniek    RBTS  

Vertaling    Beverley Jackson 

Educatie Maaike Blaak, Niels Mud, Stefanie van 

Odenhoven, Tristan Schiff 

Augmented Reality (AR)  

Concept en ontwerp Synergique 

Script Linda Maas 

Technische ontwikkeling Doruk Eker 

AR stemmen Kees Prins, Beverley Jackson 

AR muziek en sounddesign Matthijs Koster, Florian van Oirschot, Pieter 
Straatman, LAB-3 

AR animaties Synergique, Aron Fels 

Case Rembrandtviewer Taco Sieben  

Bouw AR meubel Loze Interieur, RBTS 

 

Voor advies en ondersteuning bedanken we Machiel Bosman, Mark Ponte, Harmen 

Snel, Epco Runia en Erik Hinterding. 

Met dank aan de bruikleengevers: Rijksmuseum, Amsterdam;  Museum Het 

Rembrandthuis, Amsterdam; Amsterdam Museum; Teylers Museum, Haarlem; 

Kunsthandlung Helmut H. Rumbler, Frankfurt. 

Rembrandt Privé  is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van Fonds 21, 

VSBfonds, Fieldlab Virtual Worlds en de Stichting Vrienden van het Stadsarchief 

Amsterdam. 


