
Rembrandts leven en tijd 

Belangrijke jaartallen  

 

1568-1648 De Opstand, deTachtigjarige Oorlog tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje.  

 

1602 Oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), een handelsorganisatie van Nederlandse 

steden. De schepen van de VOC varen naar Aziatische landen, waar specerijen, porselein, kostbare stoffen en 

andere goederen worden ingekocht.  

 

1606 Op 15 juli wordt Rembrandt in Leiden geboren als negende kind van Harmen Gerritszoon van Rijn en 

Neeltje Willemsdochter van Suydbroeck.  

 

1609-1621 Wapenstilstand in de Tachtigjarige oorlog: het Twaalfjarig Bestand.  

 

1613-1620 Rembrandt bezoekt de Latijnse School in Leiden.  

 

1620 Rembrandt wordt ingeschreven aan de Leidse universiteit, maar zal er geen lessen volgen.  

 

1620-1623 Rembrandt is in de leer bij de Leidse schilder Jacob van Swanenburgh.  

 

1621 Oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC), een organisatie die handel drijft met plaatsen in 

Noord- en Zuid-Amerika en Oost-Afrika.  

 

1624 Rembrandt heeft een eigen atelier in Leiden. Hij werkt nauw samen met zijn vriend Jan Lievens. 

 

1625 Rembrandt is een half jaar in de leer bij de schilder Pieter Lastman in Amsterdam.  

 

1626 Rembrandt is weer werkzaam in Leiden. Naast tekeningen en schilderijen gaat hij ook etsen maken.  

 

1628 Rembrandt krijgt zijn eerste leerlingen. Constantijn Huygens, de secretaris van stadhouder Frederik 

Hendrik, bezoekt Rembrandts en Lievens’ atelier en bewondert hun werk.  

 

1631 Rembrandt komt in contact met de Amsterdamse kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh. Hij verblijft 

steeds vaker in Amsterdam.  

 

1632 Rembrandt schildert zijn eerste groepsportret: De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp.  

 

1632-1646 Rembrandt maakt voor stadhouder Frederik Hendrik een serie schilderijen over het lijden van 

Christus  

 

1634 Rembrandt trouwt op 22 juni met Saskia van Uylenburgh, een nichtje van Hendrick van Uylenburgh. 

 

1635 Rembrandt en Saskia huren een huis in de Nieuwe Doelenstraat te Amsterdam. Hun eerste zoon, 

Rombartus, sterft al na twee maanden.  
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1637 Rembrandt en Saskia verhuizen naar het huis de Suyckerbackerij aan de Binnen-Amstel in Amsterdam.  

 

1638 Geboorte van een dochter, Cornelija, die nog geen maand blijft leven.  

 

1639 Rembrandt koopt voor 13.000 gulden een huis aan de Amsterdamse Breestraat. De straat heet 

tegenwoordig Jodenbreestraat en het huis is nu Museum het Rembrandthuis. Hij krijgt de opdracht voor De 

Nachtwacht.  

 

1640 Een tweede dochter, ook Cornelija genoemd, blijft maar een paar weken in leven.  

 

1641 In september wordt een zoon Titus geboren.  

 

1642 Rembrandt voltooit De Nachtwacht. Saskia is ziek en sterft op 14 juni, 29 jaar oud. Ze wordt in de Oude 

Kerk begraven. Geertje Dircx komt in huis als verzorgster van Titus. Rembrandt begint een verhouding met haar, 

die in onmin zal eindigen  

 

1647 Hendrickje Stoffels komt als dienstmeisje bij Rembrandt in huis. Zij wordt Rembrandts nieuwe geliefde.  

 

1648 Vrede met Spanje. In Amsterdam verrijst op de Dam een nieuw stadhuis.  

 

1650 Rembrandt laat Geertje Dircx opnemen in een inrichting in Gouda.  

 

1652-1654 De Eerste Engels-Nederlandse Oorlog.  

 

1653 De pest heerst in Amsterdam. Rembrandt maakt grote schulden om zijn huis af te kunnen betalen.  

 

1654 Een dochter van Rembrandt en Hendrickje wordt geboren. Zij wordt Cornelia genoemd.  

 

1655 Voltooiing van het nieuwe Amsterdamse stadhuis op de Dam.  

 

1656 Rembrandt kan zijn schulden niet afbetalen. De Hoge Raad van Holland verklaart hem failliet. Er wordt 

een inventaris van zijn inboedel opgemaakt door een ambtenaar van de Desolate Boedelskamer.  

 

1656-1658 Verkopingen van Rembrandts huis en bezittingen.  

 

1660 Rembrandt, Hendrickje, Titus en Cornelia wonen in een gehuurd huis aan de Amsterdamse Rozengracht, 

waar Hendrickje en Titus een kunsthandel opzetten. 

 

1661 Rembrandt maakt een groot schilderij voor het nieuwe Amsterdamse stadhuis: De samenzwering van Julius 

Civilis. De burgemeesters willen het schilderij niet plaatsen en Rembrandt krijgt het terug.  

 

1662 Rembrandt schildert De Staalmeesters.  

 

1663 De pest heerst weer in Amsterdam. Hendrickje sterft en wordt begraven in de Westerkerk.  

 

1665 Rembrandt maakt zijn laatste ets, een portret van de arts Jan Antonides van der Linden.  



 

1665-1667 Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.  

 

1666 Rembrandt schildert Het joodse bruidje.  

 

1668 Op 28 februari trouwt Titus met Magdalena van Loo. Hij sterft een paar maanden later en wordt in de 

Westerkerk begraven. 

 

1669 Magdalena van Loo krijgt een dochtertje, Titia. Rembrandt schildert nog twee zelfportretten. Hij sterft op 4 

oktober en wordt in de Westerkerk begraven. 

 


