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“Alles toch wat tot het leven en de lotgevallen van een groot man behoort, 

al mogen het zelfs kleinigheden schijnen, boezemt een ontegenzeggelijk belang in; 

en deze belangstelling klimt, naarmate het bij te dragene een te aanmerkelijker voorval 

in zijne levensgeschiedenis betreft.” 1

Johannes Immerzeel over Rembrandt
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1 J. Immerzeel, ‘Lofrede op Rembrandt’, in: Anoniem, Nieuwe werken der Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en 
wetenschappen, dl. 1, Leiden 1840, p. 546.



Inleiding

Over weinig kunstenaars is door de eeuwen heen zo veel geschreven, als over Rembrandt 
(1606-1669). Kijkend naar de afgeladen boekenplanken met monografieën en overzichtswerken over 

deze schilder, lijkt het bijna onmogelijk hieraan nog iets van belang toe te voegen dat nog niet eerder 
is beschreven. Toch blijkt de veelzijdigheid van het leven en het kunstenaarschap van Rembrandt nog 

geen uitgeput onderwerp in de kunsthistorische wetenschap. Er zijn nog steeds mythes te 
ontkrachten, mysteries op te lossen en feiten van wetenschappelijk belang toe te voegen aan het 

omvangrijke corpus van Rembrandt-literatuur.
Zo is ook de financiële crisis van Rembrandt, met als dieptepunt zijn faillissement, geen onbeschreven 

deel van zijn leven. Echter, de invloed van deze financiële crisis op zijn kunst is nog maar weinig 
onderzocht. Hier is nog een hiaat te vullen, door de kennis over de feiten omtrent Rembrandts 

financiële problemen in verband te brengen met de kennis over zijn kunstproductie in deze jaren. Door 
deze kennis en de bestaande interpretaties uit de literatuur in verband te brengen met elkaar, zal een 

antwoord worden gegeven op de vraag hoe de invloed van Rembrandts financiële crisis op zijn kunst 
wordt geïnterpreteerd in de literatuur en hoe die interpretaties zich verhouden tot de feiten.

Omdat dit aspect van Rembrandts leven niet geheel onbeschreven is, zal dit onderzoek zich allereerst 

richten op het in kaart brengen van de belangrijke literatuur hierover tot nu toe. Het eerste deel van dit 
onderzoek richt zich daarom op literatuur van de late zeventiende eeuw tot nu, waarbij gebruik is 

gemaakt van de auteurs die hierover hebben geschreven. Hierbij is een overzicht geschetst van hoe 
de betreffende auteurs Rembrandts financiële problemen in verband hebben gebracht met zijn 

kunstproductie. 
Voor het onderzoek is het belangrijk om een beeld te vormen van wat Rembrandts financiële crisis en 

faillissement inhielden. Hiervan wordt aan het begin van deel twee een kort overzicht gegeven. Ook bij 
het eerste deel kan het van belang zijn kennis van deze feiten te hebben, daarom is in bijlage I een 

beknopte tijdlijn opgenomen die kan worden nageslagen tijdens het lezen.
Voor deel twee is verder gebruikgemaakt van verschillende overzichtswerken om onderzoek te doen 

naar Rembrandts kunstproductie in de financieel zware jaren, ongeveer tussen 1652 en 1662. Hierbij 
is gekeken naar de verschillende media en genres die Rembrandts kunstproductie inhielden. Tevens 

is naar veranderende beeldende aspecten gekeken.
Uiteindelijk resulteert dit alles in nuancering van enkele gedane interpretaties in de literatuur en in een 

antwoord op de vraag wat de invloed van Rembrandts financiële crisis op zijn kunst is geweest. Het 
uitleggen van de feiten en de invloed ervan, blijft echter onderhevig aan interpretatie. Maar het is, om 

met Immerzeel te spreken, een aanmerkelijk voorval in de levensgeschiedenis van een groot man, 
dus van ontegenzeggelijk belang om te onderzoeken.2
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2 Immerzeel 1840 (zie noot 1), p. 546.



Deel 1

De interpretaties

Rembrandts reputatie is al eeuwen onderhevig aan veranderingen. Net als zijn reputatie is ook de 

betekenis die aan zijn financiële crisis wordt gegeven, van tijd tot tijd verschillend. Voor dit deel van 
het onderzoek zijn de belangrijkste literaire werken erop nageslagen, om een beeld te schetsen van 

de betekenis die door de eeuwen heen is gegeven aan Rembrandts financiële crisis - en hoe deze in 
verband is gebracht met zijn kunstproductie. Het onderzoek strekt zich uit van eind zeventiende eeuw 

tot en met het begin van de eenentwintigste eeuw.

§1.1 - Zeventiende en achttiende eeuw
In de zeventiende eeuw, enkele jaren na Rembrandts dood, verschenen de eerste geschreven 

biografieën over hem. In deze en de daaropvolgende eeuw wordt echter nog niet gerept over 
Rembrandts faillissement. Wel zijn al uitspraken over zijn financiën te vinden, blijkbaar sprak dit 

onderwerp met betrekking tot Rembrandt tot de verbeelding. Het meest sprekende voorbeeld hiervan 
is de levensbeschrijving die Arnold Houbraken in 1718 van Rembrandt geeft.3 Houbraken noemt 

Rembrandt hierin gierig en illustreert zijn stelling met een verhaal over Rembrandts gierigheid.4 
Kunsthistoricus Emmens merkt in zijn proefschrift van 1964 hierover op dat het Houbrakens 

twijfelachtige verdienste is geweest, dat Rembrandt tot in de negentiende eeuw gierigheid is 
toegedicht.5 Houbrakens visie op Rembrandts gierigheid zal inderdaad nog lang doorklinken in de 

literatuur.

§1.2 - Negentiende eeuw
In de negentiende eeuw verandert er veel in de Rembrandt-literatuur. Men ontdekt en publiceert 

enkele documenten die getuigen van Rembrandts financiële crisis en faillissement. In eerste instantie 
is de invloed van de literatuur uit de achttiende eeuw, met name het boek van Houbraken, nog 

zichtbaar. Maar langzamerhand ontwikkelt zich een meer wetenschappelijke tendens, waarbij men 
zich niet meer baseert op Houbrakens verhalen, maar meer en meer uitgaat van de beschikbaar 

gekomen historische documentatie. Dit is ook waar de interpretaties over de invloed van Rembrandts 
financiën op zijn kunst hun begin vinden.

Immerzeel is de eerste die, in 1840, de bij Rembrandts faillissement opgemaakte boedelinventaris 

publiceert. Immerzeel schrijft dat Rembrandts geest neergedrukt was door de financiële “ramp”.6 De 
kunst hielp Rembrandt, samen met zijn vermogende vrienden, volgens Immerzeel bovenop het verlies 

4

3 Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen, eerste deel, Amsterdam 1976 
(uitgave naar: ‘s Gravenhage 17532 (1718)), pp. 254-273.

4 Houbraken 1976 (zie noot 3), p. 272.

5 Jan Ameling Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, Utrecht 1964, pp. 87 en 91-92.

6 Immerzeel 1840 (zie noot 1), pp. 508-509.



van zijn bezittingen. Hiervan getuigen de mooie kunstwerken van na zijn faillissement, aldus 
Immerzeel. Hij noemt ter onderbouwing enkele werken van tussen 1656 en 1661.7

Scheltema geeft in 1853 zijn redevoering over Rembrandt uit. Immerzeel blijkt voor Scheltema als 
voorbeeld te hebben gediend.8 Hij merkt in Immerzeels voetsporen op dat Rembrandts liefde voor de 

kunst door het faillissement niet is verdwenen.9 Scheltema wijst net als Immerzeel op de moed van 
Rembrandt om door te gaan met kunst maken en dat de kunst hem zou hebben getroost na de 

financiële tegenspoed.10

Vosmaer lijkt met zijn beschrijving van Rembrandt in 1877 vooral in de voetsporen van Immerzeel en 

Scheltema te treden, door te benadrukken dat de financiële problemen Rembrandts geest er niet 
onder kregen.11 Hij betrekt dit ook op Rembrandts werk en is duidelijk: ook al leed Rembrandt, hiervan 

is geen negatieve uitwerking te zien in zijn geschilderde of geëtste werk.

§1.3 - Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw lijkt de hoeveelheid aan Rembrandt-literatuur, waarin ook gesproken wordt over 

zijn faillissement, te exploderen. Er duiken steeds meer historische documenten op, die bijvoorbeeld 
getuigen van Rembrandts leengedrag. De reconstructies en interpretaties van zijn financiële crisis 

krijgen steeds meer vaste vorm en worden vollediger. 

In zijn werk van 1906 besteedt Jan Veth aardig wat aandacht aan Rembrandts faillissement. Veth 
beschrijft dat Rembrandt zich ook in de financieel zware jaren aan zijn kunst bleef wijden, maar dat hij 

wel gekweld werd door zijn zorgen.12 Hij zou hierdoor “onbegrepen werken” hebben geschilderd, “die 
van de hoogste geestesspanning getuigen”.13 Veth bespreekt na deze bewering wel werken die 

Rembrandt in die tijd heeft gemaakt, maar hierbij wordt niet duidelijk hoe ze van geestesspanning 
zouden getuigen.14 Hij noemt verder wel drie zelfportretten (uit 1658 en 1659), waarbij hij aantekent: 

“Het noodlot heeft in dat vreemd misvormde gelaat hevig gewroet en geploegd; (...) maar het heeft 
dezen wijzen mijmeraar allerminst gebroken”.15 Veth gaat dus verder niet in op een mogelijk negatieve 

uitwerking van het faillissement. Hij ziet zelfs eerder een positieve uitwerking, door te besluiten dat 
Rembrandt door de tegenslag en strijd gerijpt was en daardoor de waarde van innerlijkheid zag en 

verbeeldde - in plaats van uiterlijkheden te waarderen.16

5

7 Immerzeel 1840 (zie noot 1), pp. 567-568.

8 P. Scheltema, Rembrand. Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte 
geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam 1853, p. IX.

9 Scheltema 1853 (zie noot 8), p. 15.

10 Scheltema 1853 (zie noot 8), pp. 16-24.

11 C. Vosmaer, Rembrandt. Sa vie et ses oeuvres, La Haye 1877, p. 330.

12 Jan Veth, Rembrandt’s leven en kunst, Amsterdam 1906, pp. 128 en 144.

13 Veth 1906 (zie noot 12), p. 144.

14 Veth 1906 (zie noot 12), pp. 145-147.

15 Veth 1906 (zie noot 12), pp. 160-162.

16 Veth 1906 (zie noot 12), pp. 166-170.



Schmidt-Degener beschrijft, ook in 1906, Rembrandts kunst in zijn crisisjaren als “somberder, innerlijk 
onrustiger, in uitvoering gejaagder”.17 Overigens vindt Schmidt-Degener de somberheid niet geheel en 

al te wijten aan de financiële moeilijkheden. Hij vermoedt dat Rembrandts schilderijen van grijsaards 
door al Rembrandts moeilijkheden, ook die in zijn gezinsleven, zijn beïnvloed. Rembrandt verandert 

volgens Schmidt-Degener tevens zijn etstechniek: hij heeft weinig geduld of tijd meer voor de 
omslachtige etstechniek die hij gebruikte en gaat steeds meer werken met drogenaald. Als voorbeeld 

noemt Schmidt-Degener de ets van De Drie Kruizen uit 1653 (afb. 1).18 Hij vergelijkt ook de 
Nachtwacht (1642, afb. 2) en De anatomische les van dr. Deyman (1656, afb. 3) met elkaar en trekt 

een parallel tussen het verschillend gemoed van deze schilderijen en Rembrandts gemoed door het 
faillissement in 1656.19 Volgens de schrijver zijn tevens meer “vreemde invloeden” op te merken in de 

jaren vlak voor het faillissement. Hij oppert dat dit zou kunnen komen, omdat Rembrandt vreesde voor 
de verkoop van zijn verzameling en deze daarom vaker onder ogen had.20 Hij noemt verschillende 

voorbeelden van de schilderijen en etsen waaruit dit zou blijken. Uit zelfportretten uit de jaren 1657 tot 
1660 zou blijken dat hij een geslagen man was.21

Knuttel is in het boek dat hij in 1956 over Rembrandt publiceert kort over de invloed van Rembrandts 

financiële crisis op zijn kunst. Over het algemeen stelt Knuttel dat er in Rembrandts werk weinig te 
bespeuren is van de zorgen.22 Hij noemt Rembrandts ets De Phoenix (1658, afb. 4), aangevend dat 

geconcludeerd mag worden dat Rembrandt zichzelf hiermee identificeerde. Daarmee zou deze ets 
dus “een getuigenis van zijn gevoel van eigenwaarde tegenover de hem beklemmende vijandelijke 

machten” zijn.23 Ook Christopher White noemt in 1964 de mogelijk onderliggende bedoeling van de 
ets van de Phoenix, als onderbouwing dat Rembrandt niet uit het veld geslagen was door de 

financiële tegenspoed.24 White noemt tevens twee zelfportretten van Rembrandt, uit 1657 (afb. 5) en 
uit 1661 (afb. 6), die hem respectievelijk als aangeslagen maar niet verslagen en als strijdlustig en 

moedig zouden afbeelden.25 Verder geeft White aan dat Rembrandt zich de laatste tien jaar van zijn 
leven heeft teruggetrokken, hij maakte geen landschappen meer, een paar figuurstudies en weinig 

genrestukken. Hij concentreerde zich op het innerlijk, daar waar geen materiële zorgen hem konden 
raken.26 White noemt ook een lening van Rembrandt die hij zou hebben afbetaald met kunst.27 
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17 F. Schmidt-Degener, Rembrandt. Een beschrijving van zijn leven en zijn werk, Amsterdam z.j. [1906] (Wereldbibliotheek 
28/29)., pp. 13 en 97 en 100.

18 Schmidt-Degener z.j. [1906] (zie noot 17), pp. 100-101. 

19 Schmidt-Degener z.j. [1906] (zie noot 17), pp. 104-105.

20 Schmidt-Degener z.j. [1906] (zie noot 17), pp. 107-109.

21 Schmidt-Degener z.j. [1906] (zie noot 17), pp. 112-113 en 115.

22 G. Knuttel Wzn, Rembrandt. De meester en zijn werk, Amsterdam 1956, p. 39.

23 Knuttel 1956 (zie noot 22), p. 44.

24 Christopher White, Rembrandt and his world, London 1964, p. 112.

25 White 1964 (zie noot 24), pp. 111 en 123.

26 White 1964 (zie noot 24), p. 117.

27 White 1964 (zie noot 24), p. 122.



Met deze uitspraken impliceert White een vrij groot gevolg van het faillissement voor Rembrandts 
kunst. 

Vier jaar na White publiceert Bob Haak een biografie over Rembrandt. Na een zakelijke uiteenzetting 
van het faillissement, zegt Haak over de invloed ervan op Rembrandts kunst dat er een opvallend 

groter aantal schilderijen in 1661 gedateerd kan worden dan in de jaren daarvoor of daarna.28 Hij geeft 
hierbij aan te geloven dat ook het financiële belang voor de kunsthandel bij de productie van enkele 

van deze schilderijen een rol heeft gespeeld.

§1.4 - Eenentwintigste eeuw
In de eenentwintigste eeuw beschikken onderzoekers ondertussen over behoorlijk wat historische 

gegevens over het faillissement en over Rembrandts kunstproductie in die tijd. Toch is Christopher 
Wright is in zijn boek over Rembrandt uit 2000 kort over de invloed van Rembrandts financiën op zijn 

kunst. Hij stelt dat, anders dan bij Saskia’s dood, van het faillissement van 1656 geen invloed op 
Rembrandts late stijl is te herkennen.29

Gary Schwartz publiceert in 2006 zijn zoveelste werk over de schilder. In het boek zitten weliswaar de 
feiten over de financiën van Rembrandt verweven, maar Schwartz is verder voorzichtig met het 

betrekken ervan op zijn kunst. Hij houdt het bij twee opmerkingen. Enerzijds stelt hij dat het 
faillissement ervoor zorgde dat het daarvoor zo levendige atelier van Rembrandt stil werd, ook al 

kwamen er nog wel enkele waardevolle opdrachten binnen.30 Anderzijds zegt Schwartz dat de 
verdwijning van ruimte, landschap maar ook interieur, het gevolg zou kunnen zijn van onder andere 

Rembrandts financiële verliezen.31 Schwartz suggereert ook dat sommige landschapsetsen en -
tekeningen zijn gemaakt voor mensen die Rembrandt financieel konden helpen en dat dit verband zou 

houden met Rembrandts financiële moeilijkheden in die jaren.
In hetzelfde jaar dat Schwartz zijn Grote Rembrandt publiceert, verschijnt ook het eerste boek dat 

volledig is gewijd aan Rembrandts faillissement. Het laatste hoofdstuk van dit boek, geschreven door 
Paul Crenshaw, gaat over de effecten van Rembrandts financiële problemen op zijn leven en kunst.32 

Crenshaw stelt dat Rembrandt door geldnood meer portretopdrachten aannam aan het begin van de 
vijftiger jaren en dat zijn schilderijenproductie steeg midden vijftiger jaren.33 Rembrandt maakte meer 

ets(afdrukken) begin jaren vijftig, maar hij verloor daarna zijn koperplaten.34 Hij pakte het etsen weer 
op, maar na 1658 nam zijn productie af, waarschijnlijk door kleinere behuizing en gebrek aan 

materialen. Rembrandt gebruikte volgens Crenshaw kunstwerken om leningen aan te gaan of 
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28 Bob Haak, Rembrandt: zijn leven, zijn werk, zijn tijd, Amsterdam 1968, p. 299.

29 Christopher Wright, Rembrandt, München 2000, p. 27.

30 Gary Schwartz, De grote Rembrandt, Zwolle 2006, p. 43.

31 Schwartz 2006 (zie noot 30), pp. 263-265 en 267.

32 Paul Crenshaw, Rembrandt’s bankruptcy: the artist, his patrons, and the art market in seventeenth-century Netherlands, New 
York 2006, pp. 136-155.

33 Crenshaw 2006 (zie noot 32), pp. 140-141.

34 Crenshaw 2006 (zie noot 32), pp. 141-142.



schulden af te lossen.35 Crenshaw betoogt verder dat Rembrandts financiële problemen kunnen 
hebben meegespeeld bij de onderwerpskeuze van het schilderij Aristoteles peinzend bij de buste van 

Homerus uit 1653 (afb. 7).36 Hij zou hiermee een bestaand thema over gunsten en geluk, namelijk het 
klassieke verhaal van de schilder Apelles, gebruikt hebben om zijn eigen situatie te 

becommentariëren. Ook noemt Crenshaw, net als Knuttel en White, de ets van de Phoenix als 
voorbeeld voor Rembrandts zelfbeeld als triomferend. Dit triomferende zelfbeeld van Rembrandt zou 

ook blijken uit het schilderij van Aristoteles en uit een zelfportret uit 1658 (afb. 8).37 Overigens stelt 
Crenshaw ter afsluiting dat Rembrandt bovenal gewoon doorging met zijn kunstbeoefening.

§1.5 - De interpretaties op een rijtje
Door de eeuwen heen zijn zeer uiteenlopende interpretaties gedaan over de invloed van Rembrandts 
financiële crisis op zijn kunst. Hieronder worden deze interpretaties, geclusterd per thema, op een rijtje 

gezet. Deze thema’s zullen in deel twee als rode draad dienen bij het staven met de feiten.

Wat betreft Rembrandts schilderijen constateert Crenshaw een productietoename midden jaren vijftig. 
Haak heeft het over productietoename rond 1661, als gevolg van het faillissement.

Over etsen wordt door Crenshaw gezegd dat Rembrandt meer ets(afdrukken) maakte begin jaren 
vijftig, maar na 1658 nam zijn productie af. Schmidt-Degener signaleert dat Rembrandt zijn 

etstechniek verandert: hij gaat werken met de snellere drogenaald-techniek.
Volgens Crenshaw neemt Rembrandt door geldnood meer portretopdrachten aan in het begin van de 

vijftiger jaren.
Rembrandt hield op met landschappen en ruimte weer te geven. Dit komt volgens White en Schwartz, 

omdat hij zich heeft teruggetrokken door zijn faillissement. In de periode vóór zijn faillissement heeft 
hij sommige landschapsetsen en -tekeningen gemaakt voor mensen, die hem financieel konden 

helpen. Schwartz suggereert hiermee, gesteund met White en Crenshaw, dat Rembrandt zijn kunst 
gebruikte om leningen aan te gaan of schulden af te lossen.

In Rembrandts zelfportretten zou zijn verslagenheid door de financiële problemen te zien zijn, volgens 
Veth, Schmidt-Degener en White.

Qua beeldende veranderingen constateren Veth, Schmidt-Degener en White dat Rembrandt door zijn 

financiële crisis meer innerlijkheid is gaan verbeelden. Veth stelt voorts dat Rembrandts werken 
getuigen van zijn geestesspanning in de moeilijke jaren. Schmidt-Degener constateert dat de werken 

in uitvoering gejaagder worden. Laatstgenoemde auteur is tevens van mening dat Rembrandts 
veranderend gemoed is te zien in een vergelijking van de Nachtwacht (1642) en De anatomische les 

van dr. Deyman (1656).
Echter, minstens evenzoveel auteurs benadrukken dat Rembrandt weliswaar een neergedrukte geest 

had door zijn financiële moeilijkheden, maar dat dit geen uitgesproken uitwerking had op zijn kunst. 
Voor deze stellingname zijn Immerzeel, Scheltema, Vosmaer, Veth, Knuttel, White en Wright en 
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35 Crenshaw 2006 (zie noot 32), p. 142.

36 Crenshaw 2006 (zie noot 32), pp. 148-152.

37 Crenshaw 2006 (zie noot 32), pp. 153-155.



Crenshaw verantwoordelijk. Door hen wordt vooral geconstateerd dat Rembrandt sterker uit zijn crisis 
kwam.

Het gevoel van triomfering over zijn problemen zou hebben meegespeeld in de onderwerpskeuze van 

Aristoteles peinzend bij de buste van Homerus uit 1653, volgens Crenshaw. Ook, volgens Knuttel, 
White en Crenshaw, kan de ets van de Phoenix worden gezien als triomferend zelfbeeld en zou de 

triomf ook in een of meerdere zelfportretten te zien zijn.
Schmidt-Degener beweert nog dat Rembrandt in de jaren voor zijn faillissement meer gebruik maakte 

van zijn verzameling.
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Deel 2

De feiten

De in het eerste deel behandelde interpretaties behoeven op veel vlakken nog toetsing aan de feiten. 

Hiertoe wordt in dit deel eerst een kort overzicht gegeven van de feiten van Rembrandts financiële 
crisisjaren. Daarbij worden ook kort de mogelijke risico’s besproken die het faillissement mijns inziens 

in zich had, waardoor Rembrandt gedwongen zou zijn of zich gedwongen zou kunnen voelen zijn 
kunstproductie aan te passen. Of die risico’s daadwerkelijk van invloed waren op Rembrandts kunst 

blijkt uit de feiten. Deze worden op een rijtje gezet door een kwantitatieve vergelijking per genre en per 
medium, op basis van de genoemde interpretaties in het eerste deel. Vergelijking vindt steeds plaats 

tussen de financieel zware jaren (ongeveer 1652 tot 1662) en de periode ervoor. Ook worden de 
interpretaties van beeldende veranderingen in zijn werken bekeken in een kwalitatieve observatie.

§2.1 - Faillissement en risico’s voor kunstproductie
Rembrandt heeft een tijd geleefd zonder al te veel zichtbare financiële problemen. Maar vooral vanaf 
1653 moet hij beseft hebben dat zijn problemen op dit gebied aanzienlijk waren: hij consulteert 

tweemaal een advocaat erover.38 De hoge hypotheek van zijn dure huis en verschillende leningen die 
hij hiernaast is aangegaan, beginnen zwaar te drukken. In 1655 doet hij vervolgens op eigen kracht 

een poging uit zijn geldzorgen te komen, door een verkoop van enkele van zijn bezittingen te 
organiseren. Als dit niet lukt, doet hij halverwege 1656 vrijwillig boedelafstand. De afwikkeling van dit 

faillissement, door onder andere verschillende veilingen en de verkoop van zijn huis, zou zo’n vier jaar 
in beslag nemen. Rembrandt verhuist waarschijnlijk pas eind 1660 naar zijn nieuwe huis aan de 

Rozengracht, betrekkelijk kleiner en in een andere buurt.39

Ondertussen gaat Rembrandt door met kunst maken. Echter, door nieuwe regels van het Sint 

Lukasgilde mocht Rembrandt na zijn faillissement niet meer uit eigen naam handelen. Door de 
oprichting van een kunsthandel door zijn onofficiële vrouw Hendrickje en zijn zoon Titus was het toch 

mogelijk voor Rembrandt om zijn kunst te blijven verkopen.40 In de overeenkomst van 15 december 
1660 staat dat Rembrandt juridisch gezien werknemer, tegen kost en inwoning, was van de 

onderneming. Hij bezat niets van de inkomsten of uitgaven die de onderneming had: juridisch gezien 
viel alles onder de handel van Hendrickje en Titus.41

Het faillissement van Rembrandt had op voorhand een aantal risico’s voor zijn kunstproductie in zich. 

Zoals genoemd verhuisde Rembrandt naar een kleiner huis is een andere buurt. Van het grote huis 
aan de Sint Antoniesbreestraat verhuisde hij naar een pand aan de Rozengracht, waar het gezin 
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38 Wright 2000 (zie noot 29), pp. 346-350.

39 White 1964 (zie noot 24), pp. 57 en 116.

40 White 1964 (zie noot 24), pp. 117-118.

41 Handelsovereenkomst tussen Hendrickje en Titus, 15 december 1660, Stadsarchief Amsterdam, inv.nr. NA 2614B.



slechts een aantal kamers ter beschikking had.42 Het is hierbij de vraag hoeveel ruimte Rembrandt 
nog heeft gehad voor zijn kunstuitoefening.

Ook hield de restrictie van het Sint Lukasgilde een groot risico voor Rembrandts kunstuitoefening in 
zich. Als Hendrickje en Titus geen handelsonderneming hadden opgericht, dan had Rembrandt in 

Amsterdam nooit meer kunst kunnen verkopen of verhandelen. Nu deed hij dat formeel ook niet, 
omdat alles via de namen en handelsonderneming van Hendrickje en Titus ging. Dit risico was 

hiermee dus ondervangen.

Het is in eerste instantie aannemelijk dat Rembrandt bij de verschillende veilingen van zijn inboedel 
ook zijn kunstcollectie, zijn bewerkte koperplaten, zijn pers om etsafdrukken te maken en zelfs zijn 

schilderbenodigdheden is kwijtgeraakt. Hoewel Schwartz aangeeft dat dit wellicht genuanceerder ligt, 
omdat Rembrandt mogelijk wat spullen heeft onttrokken aan de boedelinventaris, is de invloed hiervan 

op zijn kunst aannemelijk.43 Wel moet hierbij worden aangetekend dat Rembrandt waarschijnlijk tot 
1660 nog in het huis heeft gewoond, en dat zijn bezittingen verspreid over de tijd zijn verkocht. Als zijn 

verzameling prenten en tekeningen daadwerkelijk pas eind 1658 is geveild, betekent dit dus dat hij er 
nog ruim twee jaar na zijn faillissement gebruik van heeft kunnen maken.

Rembrandt is tevens door zijn faillissement mogelijk uit bepaalde kringen geweerd. Alleen al de 
verhuizing van de aristocratische buurt van de Sint Antoniesbreestraat, naar de veel volksere Jordaan, 

kan invloed hebben gehad op zijn klantenkring. Ook kan het faillissement tot gevolg hebben gehad dat 
Rembrandt bepaalde opdrachtgevers verloor, vanwege de schande die er rondom geldproblemen 

hing. Toch lijkt ook dit risico genuanceerder te liggen. Uit een aantal opdrachten die Rembrandt na zijn 
faillissement nog kreeg, zoals De Staalmeesters (1662), blijkt dat Rembrandt nog steeds in trek was 

als kunstenaar. Men liet zich door het faillissement blijkbaar niet ervan weerhouden een werk van 
Rembrandt voor aan de eigen muur te bestellen.

§2.2 - Kunstproductie per medium
In deze paragraaf wordt een kwantitatieve vergelijking gegeven van het aantal schilderijen en het 
aantal etsen dat Rembrandt heeft vervaardigd tijdens zijn crisisjaren. Bij de gegevens die hier zijn 

gebruikt, moet worden opgemerkt dat er vooral met betrekking tot de schilderijen nog steeds 
toeschrijvingsproblematiek aan de orde is. Het Corpus van het Rembrandt Research Project zou 

wellicht de meest betrouwbare bron zijn. Het is tot op heden echter onvolledig. Deze vergelijking is 
daarom gedaan op basis van gegevens die Schwartz geeft in 2006 en van Gerson (1969).

Uit een grafiek die Schwartz in 2006 publiceert, blijkt dat er meer dan een verdubbeling van het aantal 

schilderijen op doek in de jaren 1651-1655 te zien is bij Rembrandt.44 Dit is ten opzichte van 
1646-1650. Ook tussen 1656 en 1665 blijft Rembrandt op het niveau van de vier jaar ervoor 

produceren. Uit het overzichtswerk De schilderijen van Rembrandt (1969) van Gerson blijkt dat de 
door Haak geconstateerde piek in Rembrandts schilderijenproductie in 1661 klopt.
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Er kan dus geconstateerd worden dat Rembrandt zijn schilderijenproductie verhoogde vanaf 1651, 
met een piek in 1661. Het verband met Rembrandts financiële moeilijkheden is echter niet zomaar te 

leggen. De situatie van de verhoogde productie zet zich namelijk ook voort in 1662 en later, als 
Rembrandt weer in financieel rustiger vaarwater zal zijn gekomen. Wat uit de continuering en zelfs 

verdubbeling van Rembrandts schilderijenproductie in ieder geval kan worden afgeleid, is dat het 
eventueel kwijtraken van zijn schilderspullen en kunstverzameling geen bedreiging is geweest voor 

zijn schilderijenproductie. Ook kan uit opdrachten, zoals die van de staalmeesters en de familie Trip, 
worden afgeleid dat Rembrandt nog steeds opdrachten kreeg uit de hogere kringen, en de 

kunsthandel van Hendrickje en Titus dus ook werkte zoals deze bedoeld was.

Schwartz constateert haast een verdubbeling van het aantal gemaakte etsen door Rembrandt in de 
periode 1651-1655, ten opzichte van de vier jaar daarvoor.45 Zowel de werken met burijn als met 

drogenaald vermeerderen. Tussen 1656 en 1660, de tijd dat Rembrandt mogelijk zijn etsplaten, 
-benodigdheden en pers kwijtraakte, is een forse krimp van meer dan de helft te zien. Rembrandt 

gebruikt wel duidelijk meer de drogenaald-techniek dan burijn, maar dit is geen uitzondering op de rest 
van zijn carrière. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Rembrandt niet uitzonderlijk veel drogenaald 

ging gebruiken om zijn snelheid te bevorderen. Ook het voorbeeld van drogenaald-techniek De Drie 
Kruisen (afb. 1), dat Schmidt-Degener noemt, is hiervoor geen argument - het is namelijk niet alleen 

met drogenaald gemaakt.
Wel is Rembrandts productie van etsen, zoals Crenshaw zegt, de eerste helft van de vijftiger jaren 

gestegen en daarna afgenomen. De stijging is wellicht ingegeven, omdat prenten makkelijker werden 
verkocht (namelijk voor lagere prijzen) dan schilderijen. De daling kan in verband worden gebracht 

met de verkoop van zijn inboedel en zijn kleinere behuizing: als Rembrandt zijn koperplaten en pers al 
behield (wat niet waarschijnlijk is), was hij hiervoor te klein behuisd.

Over de verkoop van Rembrandts prenten is weinig bekend.46 Hij drukte de prenten in eerste instantie 
waarschijnlijk zelf en de koperplaten zullen in zijn atelier zijn geweest, ook al komen ze niet voor op de 

boedelinventaris. Vanaf het faillissement komt een uitgever van Rembrandts etsen in beeld, namelijk 
kunsthandelaar Clement de Jonghe. Hij heeft waarschijnlijk 74 platen uit alle perioden van 

Rembrandts carrière uit een veiling verkregen. Het is dus maar de vraag of hij in samenspraak met 
Rembrandt drukte en of Rembrandt hieraan iets verdiende.

§2.3 - Kunstproductie per genre
Crenshaw stelt dat Rembrandt begin vijftiger jaren meer portretopdrachten heeft aangenomen uit 
geldnood. Van de Wetering constateert inderdaad een vermeerdering in de productie van het aantal 

portretten door Rembrandt vanaf 1652.47 Deze vermeerdering loopt echter door tot het einde van 
Rembrandts leven. Gerson constateert dat veel van de portretten uit de jaren 1650 Rembrandts 
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schuldeisers verbeelden.48 Hij stelt dat dit geen toeval is, omdat Rembrandt zijn kunst gebruikte om 
aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Ook portretten waren hiervoor geschikt. Het is 

aannemelijk dat Rembrandt geneigd was op bepaalde momenten meer portretopdrachten aan te 
nemen, vooral vanwege het voordeel ervan dat de verkoop op voorhand een feit is - in tegenstelling 

tot werken voor de vrije marktverkoop.

Met betrekking tot het stoppen van Rembrandt met het weergeven van landschappen en ruimte, laat 
Schwartz ook enkele gegevens zien. Hieruit blijkt dat Rembrandt meer dan tweederde van zijn 

landschappen (in alle media) maakte in de jaren van 1649 tot 1655.49 Het klopt dat Rembrandt hierna 
haast geen landschappen meer vervaardigd heeft. Over het stoppen van landschappen en ruimte 

verbeelden, zegt Schwartz: “Dat hiervoor geen enkel bewijs is, besef ik goed, maar ik zou willen 
opperen dat de verdwijning uit zijn werk van ruimte in de vorm van landschap, en zelfs als interieur, 

een reflectie is van deze verliezen. Tegen zijn levenseinde had ruimte voor hem opgehouden te 
bestaan.” 50 Zoals Schwartz zelf al aangeeft is het gelegde verband tussen Rembrandts kunst en zijn 

financiële problemen hier erg subjectief. Het idee dat het om een artistieke ontwikkeling kan gaan of 
een bewuste keuze van Rembrandt zich gewoonweg niet meer met bepaalde genres bezig te houden, 

moet hierbij eerst worden overwogen -  alvorens conclusies te trekken over verbanden met de 
financiële moeilijkheden.

Ook zonder een verband te leggen met zijn financiële crisis, is er al veel gezegd over Rembrandts 

gevoelens die te herkennen zouden zijn in zijn zelfportretten. Zoals Van de Wetering constateert, 
produceert Rembrandt in de jaren 1652 tot 1669, naast meer portretten, ook meer zelfportretten.51 

Hiervan wordt vaak gedacht dat Rembrandt op zoek was naar zijn innerlijke zelf. Hij zou hiermee dus 
zijn innerlijkheid willen verbeelden en daarbij ook zijn gevoelens (van verslagenheid of triomf) hebben 

weergegeven. Van de Wetering oppert dat een betere verklaring zou zijn dat er meer vraag was van 
verzamelaars en kunstkenners naar een zelfportret van Rembrandt. Het kan dus, in lijn met de 

portretten, een zakelijke overweging zijn geweest van Rembrandt om meer zelfportretten te maken 
voor de verkoop. Hier lijkt de wetenschappelijkheid op te houden, want het herkennen van 

innerlijkheid en gevoelens in de zelfportretten is subjectief en wetenschappelijk gezien onbegonnen 
werk. Alleen al een korte blik op de zelfportretten (afb. 5, 6, 8) zullen dit besef doen doordringen. Het 

herkennen van de door verschillende auteurs toegeschreven gemoedstoestanden aan Rembrandt, 
zoals aangeslagen, strijdlustig, moedig of triomferend, is in deze zelfportretten zeer subjectief en er 

moet voorzichtig mee worden omgesprongen.
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§2.4 - Beeldende veranderingen, onderwerpskeuze en verzameling
Subjectiviteit is bij de in deze paragraaf te bespreken interpretaties niet uit te sluiten. De vraag of 

Rembrandt sneller of anders is gaan werken door zijn financiële problemen, is een moeilijk te staven 
interpretatie waar hij alleen zelf op zou kunnen antwoorden. Desalniettemin moet er toch aandacht 

besteed worden aan de interpretaties zoals in de literatuur gegeven, met als doel deze vooral te 
nuanceren en te verwetenschappelijken waar nodig.

De interpretaties die gedaan zijn over het meer verbeelden van innerlijkheid zouden in lijn zijn met het 

terugtrekken van Rembrandt na zijn faillissement. Echter, de schrijvers noemen geen voorbeelden van 
hoe de innerlijkheid dan verbeeld zou zijn of hoe dit anders is na het faillissement. Deze interpretatie 

is daarom erg moeilijk te becommentariëren. Eveneens de opmerking dat Rembrandts werken zouden 
getuigen van geestesspanning is moeilijk te beoordelen, omdat er geen voorbeelden worden 

genoemd en het - net als bij de hiervoor besproken zelfportretten - niet objectief te beoordelen is.
Wel een vergelijking waarnaar gekeken kan worden is, volgens Schmidt-Degener, dat Rembrandts 

verandering van gemoed te zien is in een vergelijking van de Nachtwacht uit 1642 (afb. 2) en De 
anatomische les van dr. Deyman uit 1656 (afb. 3). Beide zijn groepsportretten, dus oppervlakkig 

bekeken zouden ze goed te vergelijken zijn. Echter, zomaar te concluderen dat het Rembrandts 
zwaardere gemoed zou zijn geweest, waardoor de sfeer van het stuk uit 1656 zwaarder aandoet, is te 

kort door de bocht. Een aantal dingen moet hierbij worden opgemerkt. Zo mag er niet voorbij worden 
gegaan aan de artistieke ontwikkeling die Rembrandt tussen 1642 en 1656 heeft doorgemaakt. Ook 

het verschil in gezelschap moet worden opgemerkt: de ontleding van een lijk is een andere 
aangelegenheid dan de activiteiten van schutters. Overigens is nog een manco aan de vergelijking dat 

van de anatomische les slechts een fragment van het oorspronkelijke geheel is te zien, terwijl de 
Nachtwacht vrijwel oorspronkelijk is van formaat.

Verschillende schrijvers gaven dan ook al het tegendeel aan, namelijk dat Rembrandts geest 
weliswaar was neergedrukt door zijn financiële moeilijkheden, maar dat dit niet in zoverre in zijn kunst 

te herkennen is.

Schmidt-Degener beweert dat Rembrandts late werk in uitvoering gejaagder wordt. Dit is een 
constatering die niet voor het eerst gedaan wordt, maar het is goed om er ook wat over te zeggen in 

relatie tot Rembrandts financiële problemen. Schmidt-Degener wekt de suggestie dat Rembrandt 
onder druk van deze problemen gejaagder ging werken. Echter, van Rembrandts zogenaamde late 

stijl kan gezegd worden dat het non finito is.52 Deze ruwere schilderstijl kan oppervlakkig worden 
uitgelegd als resultaat van gehaastheid of onaf zijn, maar wordt tegenwoordig vooral gezien als een 

artistieke ontwikkeling van Rembrandts stijl en techniek. Rembrandt hanteerde in latere jaren ook de 
gladde (in de mode zijnde) stijl, maar tevens dus de ruwe stijl. 

De suggestie van Schmidt-Degener is op het eerste gezicht niet zo vreemd, maar het verband met de 
financiële moeilijkheden is moeilijk aan te tonen en het is aannemelijk dat het hier vooral gaat om een 

artistieke ontwikkeling. Crenshaw ontkracht dan ook dat het door de financiële druk zou komen, dat 

14

52 Schwartz 2006 (zie noot 30), pp. 90 en 115.



Rembrandts late stijl gejaagder aandoet.53

Rembrandt maakt, volgens Schmidt-Degener, in de jaren voor zijn faillissement bij het schilderen meer 

gebruik van zijn verzameling, omdat hij bang was deze kwijt te raken. Dat er opvallend veel meer 
kostuums en andere attributen die Rembrandt in zijn verzameling zou hebben gehad op zijn 

schilderijen verschijnen in deze jaren, wordt ondersteund door Gerson.54 Het verband met de 
financiële moeilijkheden is echter wat vergezocht. Crenshaw oppert dan ook een aantal 

tegenargumenten, namelijk dat Rembrandt wellicht geen last heeft gehad van het verlies van zijn 
verzameling, omdat het al in zijn geheugen zat, dat hij meteen een nieuw collectie begon te verwerven 

en dat hij wellicht attributen kon lenen van anderen.55

Ook de beweringen dat Rembrandts financiële crisis hem zou hebben beïnvloed bij zijn 
onderwerpskeuze, zijn niet met feiten te staven. Er zijn geen documenten bewaard gebleven met 

intenties van Rembrandt zelf hierover. Wat er nuancerend over op te merken valt, is in eerste instantie 
dat het vergezocht lijkt dat Rembrandts financiële problemen zouden hebben meegespeeld bij zijn 

onderwerpskeuze van Aristoteles peinzend bij de buste van Homerus uit 1653. Dat Rembrandt zijn 
eigen verhaal omtrent het faillissement, als kritiek op zijn omgeving, zou hebben verwerkt in een 

opdracht voor een buitenlandse klant, lijkt zeer vergezocht. Hetzelfde geldt voor de ets De Phoenix, 
dat deze gezien zou kunnen worden gezien als triomferend zelfbeeld. Meerdere schrijvers hebben het 

hierover, maar een identificatie met een vogel is nog minder voor de hand liggend dan de uiting van 
bepaalde gevoelens in een zelfportret.
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Conclusie

Rembrandts financiële moeilijkheden duiken halverwege de negentiende eeuw voor het eerst op in de 
kunsthistorische literatuur. Vanaf dan gaat zich een steeds completer beeld vormen, op basis van de 

historische feiten, van wat het faillissement van Rembrandt inhield. Hierbij blijven ook de interpretaties 
die er gegeven worden aan de invloed van de financiële problemen op Rembrandts kunst niet achter. 

Al met al is begin van de eenentwintigste eeuw een keur aan interpretaties van Rembrandts financiële 
crisis op zijn kunst te vinden in de literatuur. Van een aantal is het sterk de vraag hoe reëel ze zijn en 

of ze te staven zijn met feitelijke informatie over Rembrandts faillissement en zijn kunstproductie in die 
tijd.

De opmerkingen over productietoename van zowel zijn schilderijen als etsen in de periode van de 
financieel zware tijd, kunnen aannemelijk gemaakt worden op basis van feiten over Rembrandts 

kwantitatieve productie van schilderijen en etsen in die tijd. De nuance over de productietoename is te 
leggen in het feit dat ook na 1660 Rembrandts productie van schilderijen op hetzelfde hoge niveau 

doorging, maar over het algemeen is het zeer aannemelijk dat de productietoename is ingegeven door 
de financiële moeilijkheden. Tevens maken deze feiten duidelijk dat het faillissement in ieder geval 

geen negatief effect heeft gehad op Rembrandts kunstuitoefening, hooguit op die van etsen na 1658. 
Ook kreeg Rembrandt nog steeds opdrachten uit hogere kringen en de kunsthandel van Hendrickje en 

Titus bewerkstelligde de verkoop van zijn kunst. Het argument dat Rembrandt met de snellere 
drogenaald-techniek gaat etsen, kan op basis van feiten worden genuanceerd.

Rembrandt gaat vanaf 1652 inderdaad meer portretten schilderen, deze lijn loopt door tot zijn dood. 

Hierbij zitten ook portretten van zijn schuldeisers, een directe link tussen Rembrandts financiën en zijn 
kunst: hij maakte soms kunst ten behoeve van een afbetaling of om een lening te krijgen. Het is 

aannemelijk dat Rembrandt meer portretopdrachten aannam door zijn financiële crisis op basis van de 
feitelijke productietoename van dit genre. Hier komt bij dat portretten als voordeel hebben dat verkoop 

vooraf is verzekerd.
Dat Rembrandt door onder andere de financiële moeilijkheden ophield ruimte en landschappen weer 

te geven, is zeer speculatief en het zou net zo goed verklaard kunnen worden als een artistieke 
ontwikkeling of gewoon de keuze zich niet meer met dit genre bezig te houden en zich toe te leggen 

op andere genres.
Rembrandts verslagenheid zou in verschillende van zijn zelfportretten te zien zijn. Dit is zeer 

subjectief. Hetzelfde geldt voor de werken waaruit men vindt blijken dat Rembrandt zichzelf vond 
triomferen na de problemen (afb. 4, 7, 8) en waarin men meer innerlijkheid of een veranderend 

gemoed (afb. 2, 3) of geestesspanning constateert. Het is niet aan te tonen en houdt een hoog 
subjectief gehalte, hoe men het ook went of keert. Met deze interpretaties moet dus uiterst voorzichtig 

worden omgesprongen.

16



Dat de ‘gejaagdere’ uitvoering verband zou houden met de geldnood van Rembrandt, wordt 
genuanceerd door het artistieke argument dat dit Rembrandts (vooral latere) stijl is. De vraag wordt 

dan in hoeverre deze artistieke ontwikkeling überhaupt in verband kan worden gebracht met de 
financiële moeilijkheden.

Dat Rembrandt meer gebruik ging van maken van zijn verzameling vlak voor zijn faillissement, wordt 
genuanceerd door verschillende tegenargumenten. Deze argumenten zullen eerst moeten worden 

onderzocht, voor er een verband kan worden gelegd tussen Rembrandts financiële problemen en het 
meer verbeelden van items uit zijn collectie.

De vele interpretaties over de invloed van Rembrandts financiële crisis op zijn kunst, worden in de 

literatuur al gerelativeerd door een minstens zo lange lijst van schrijvers die vooral benadrukken dat er 
geen uitgesproken uitwerking op zijn kunst te bespeuren valt. Omdat zij dit niet onderbouwen, lijkt het 

in eerste instantie misschien een wat lege en oppervlakkige opmerking. Echter, na dit onderzoek is 
ook mijn conclusie dat de invloed van Rembrandts financiële crisis op zijn kunst vooral praktisch is 

geweest. Hierbij denk ik aan productieverhoging door geldnood en het verlies van materialen die 
invloed hebben had. Alle andere interpretaties kunnen sterk betwijfeld of genuanceerd worden. Wat 

echter vooral naar voren komt, is dat Rembrandt een professional was. Hij vond door alles en 
ondanks alles wegen om zijn kunst te blijven beoefenen en te blijven verkopen. Daar slaagde hij, met 

hulp van familie en vrienden, verdraaid goed in.
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Bijlage I

Tijdlijn

Rondom de financieel zware jaren voor Rembrandt is een schat aan historische documenten bewaard 

gebleven. Deze documenten hebben ervoor gezorgd dat er inmiddels een vrij goede reconstructie kan 
worden gemaakt, van hoe deze jaren op financieel en juridisch vlak verlopen zijn voor Rembrandt. Ten 

behoeve van de overzichtelijkheid en het kunnen plaatsen van de gegevens in de hoofdtekst, worden 
hieronder kort de relevante feiten op een rijtje gezet.

1606  Geboren in Leiden

1639  5 januari: Koop van huis aan Sint Antoniesbreestraat (met hypotheek) in Amsterdam
1652-68 Rembrandt gaat veel leningen aan (ook nieuwe leningen om oude te betalen)

1653  Rembrandt consulteert twee advocaten over zijn financiële moeilijkheden
1655  december: Rembrandt houdt een veiling van zijn bezittingen. Deze poging om 

  uit zijn geldproblemen te komen mislukt.
1656  14 juli: Rembrandt vraagt cessio bonorum aan (vrijwillig faillissement aangevraagd 

  door de schuldenaar zelf)
  25 en 26 juli: De boedelinventaris van Rembrandts bezittingen wordt opgemaakt

  Eerste veiling van Rembrandts bezittingen
1657  Tweede veiling van Rembrandts bezittingen

1658  1 februari: Verkoop van het huis aan Sint Antoniesbreestraat
  Meerdere veilingen van Rembrandts bezittingen

  20 december: Veiling van Rembrandts verzameling prenten en tekeningen
1660  15 december: Hendrickje en Titus richten een kunsthandel op. Afhandelingen 

  faillissement worden afgesloten.
  18 december: Overdracht van het huis aan Sint Antoniesbreestraat. Rembrandt 

  verhuist naar Rozengracht.
1669  Gestorven en begraven in Amsterdam

Gebaseerd op Schwartz 2006 (pp. 40-41) en Wright 2000 (pp. 346-350).
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Bijlage II

Afbeeldingen

Afb. 1. Rembrandt Harmensz. van Rijn, De Drie Kruisen, 1653, drogenaald en burijn (gedrukt met 
plaattoon), 38.7 x 45.5 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: Rijksmuseum <https://

www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1962-39> (15 januari 2013).
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Afb. 2. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder 
leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 

‘Nachtwacht’, 1642, olieverf op doek, 379.5 x 453.5 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: 
Rijksmuseum <https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-5> 16 januari 2013.
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Afb. 3. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Anatomische les van Dr. Jan Deijman (fragment), 1656, 
olieverf op doek, 100 x 134 cm, Amsterdam, Amsterdam Museum. Foto: Amsterdam Museum 

Collectie Online <http://am.adlibhosting.com/amonline/detail.aspx?parentpriref=#> (16 januari 2013).
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Afb. 4. Rembrandt Harmensz. van Rijn, De Phoenix, 1658, ets en droge naald (oosters papier), 18 x 

18.3 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: Rijksmuseum <https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/
RP-P-1962-53> (8 januari 2013).
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Afb. 5. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Zelfportret, in de leeftijd van 51 jaar, ca. 1657, olieverf op 
doek, 53 x 43 cm, Edinburgh, National Gallery of Schotland. Foto: National Galleries of Scotland 

<http://www.nationalgalleries.org/collection/artists-a-z/R/4413/artist_name/Rembrandt%20(Rembrandt
%20van%20Rijn)/record_id/2615> (8 januari 2013).
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Afb. 6. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Zelfportret als de apostel Paulus, 1661, olieverf op doek, 91 x 

77 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: Rijksmuseum <https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-
A-4050> (8 januari 2013).
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Afb. 7. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Aristoteles peinzend bij de buste van Homerus, 1653, olieverf 
op doek, 143.5 x 136.5 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art. Foto: The Metropolitan 

Museum of Art <http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/110001844> (15 
januari 2013).
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Afb. 8. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Zelfportret, 1658, olieverf op doek, 133.7 x 103.8 cm, New 

York, The Frick Collection. Foto: Arts Everyday Living <http://artseverydayliving.com/blog/2012/08/
frick/> (17 januari 2013).
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