WIE WAS REMBRANDT?
We geven eerst het woord aan
Rembrandt zelf:
Mijn naam is Rembrandt
Harmensz van Rijn. Vierhonderd jaar geleden ben ik
geboren aan de oever van de Rijn. Vandaar ook mijn naam
Van Rijn, Rembrandt van Rijn.
Ik werd op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Als klein kind zat ik
altijd te tekenen. Ik wilde niets liever dan schilder worden. Mijn
ouders hebben ervoor gezorgd dat ik een goede opleiding
kon volgen. Daardoor kon ik van mijn hobby mijn
beroep maken.

Het leven van Rembrandt
Tijdens de jeugd van Rembrandt gaat het goed met Leiden. Het is een bruisende, internationale
stad. Er wonen maar liefst 24.000 mensen.
De ouders van Rembrandt sturen hem op tienjarige leeftijd naar de Latijnse school. Alle lessen
worden daar in de Latijnse taal gegeven.
Na zijn schooltijd gaat Rembrandt in de leer bij de kunstenaar Jacob Isaacszoon van Swanenburgh.
Daarna werkt hij zes maanden bij Pieter Lastman in Amsterdam.
Begin 1624 vestigt Rembrandt zich als zelfstandig kunstenaar in Leiden.
Het echte werk
Als leerjongen bij van Van Swanenburgh oefent Rembrandt in het gebruik van verschillende
materialen en technieken. Hij maakt zich eerst de tekenkunst meester. In pen, inkt en krijt tekent
hij modellen en voorbeelden van andere kunstenaars na. Pas dan is Rembrandt klaar voor ‘het echte
werk’: schilderen in olieverf.
Rembrandt krijgt veel opdrachten voor het maken van schilderijen. De mensen vinden zijn stijl van
schilderen erg mooi. Rembrandt maakt vaak gebruik van licht-donker effecten. Tegenwoordig zijn
de schilderijen van Rembrandt veel geld waard. Zijn beroemdste schilderij is de Nachtwacht. Dat
schilderij hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Opdracht:
Kleur de tekening hiernaast in. Probeer het te doen zoals Rembrandt dat zelf gedaan zou hebben.
Dus met mooie verschillen tussen lichte en donkere kleuren.

Tekst en kleurplaat: Projectteam Rembrandt 400 Leiden.

