Het leven van Rembrandt
Het leven van Rembrandt ging niet over rozen
Als schilder had Rembrandt veel succes. In de rest van zijn leven had hij minder geluk...
Rembrandt van Rijn wordt geboren in 1606 in Leiden. Hij leert er tekenen en schilderen. Op
zijn 21ste verhuist hij naar Amsterdam. Zijn eerste grote opdracht is de Anatomische les.
Dan ontmoet hij Saskia Uylenburg, Ze worden verliefd en trouwen met elkaar. Voor
Rembrandt en Saskia breekt een gelukkige tijd aan. Rembrandt is een veelgevraagd
schilder en verdient veel geld met zijn portretten.
Saskia is niet sterk, toch krijgt ze vier kinderen. Maar alleen de jongste, Titus blijft leven.
Ook met Saskia gaat het niet goed. Rembrandt heeft haar niet eens zijn Nachtwacht
kunnen laten zien. Hij heeft het bijna klaar als Saskia sterft. Ze is dan pas dertig jaar.
Voor Titus, nog geen jaar oud, vindt Rembrandt een verzorgster, Geertje Dircks. Zij komt bij
Rembrandt en Titus wonen. Geertje zorgt zo'n 6 jaar voor Titus. Dan komt Hendrikje
Stoffels er als hulpje bij. Rembrandt wordt verliefd op Hendrikje, en Geertje verlaat het
huis.
Van Hendrikje maakt hij de mooiste portretten. Hendrikje en Rembrandt krijgen samen een
kind, en dat terwijl ze niet getrouwd zijn. Er wordt veel over geroddeld in die tijd. Dat kan
eigenlijk niet, vinden de mensen. Het geluk van Rembrandt en Hendrikje duurt niet lang.
Rembrandt krijgt steeds minder opdrachten, zijn manier van schilderen raakt uit de mode.
Maar hij blijft wel veel geld uitgeven. Dan gaat het mis. Rembrandt gaat failliet. Hij moet
zijn huis verkopen. Zijn schilderijen, zijn meubels, alles wordt in beslag genomen. Wat
overblijft: een paar stoelen, z'n schildersezel, kwasten en verf.
Hij verhuist naar een klein huisje. Dan worden Hendrikje en Titus ziek en gaan dood aan de
pest. In 1669 sterft Rembrandt, de beroemdste schilder van Nederland, als arm man.

