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7 Staalhof
In dit gebouw bevond zich het Staalhof, 
een belangrijke plek voor de laken indus
trie. Hier keurden de ‘staalmeesters’ de 
stoffen. Zij gebruikten daarvoor stalen: 
kleine proeflapjes van stoffen. Het schil
derij ‘De Staalmeesters’* is Rembrandts 
enige regentenstuk.
Hoek van Staalstraat en Groenburgwal

8  Schutterij
Vroeger stond hier het ‘clubhuis’ van de 
schutterij. Deze schutters waren bewa pend 
met een vuurwapen dat ‘klover’ werd 
genoemd, vandaar de naam ‘klove niers’. 
In hun opdracht schilderde Rembrandt 
in 1642 de ‘Nachtwacht’*. Dit beroemde 
groeps portret hing op deze plek.
Nieuwe Doelenstraat 26

9  Trippenhuis
In het imposante huis woonden de 
gebroeders Trip, steenrijke wapen
handelaren. De schoorstenen zijn zo 
ontworpen dat ze eruitzien als kanon
nen. Rembrandt schilderde omstreeks 
1661 hun ouders, Jacob Trip en 
Margaretha de Geer. 
Kloveniersburgwal 29

10 Waag
In Rembrandts tijd bevond zich in de 
Waag een anatomisch theater. Eén keer 
per jaar, in de winter, werd hier in het 
openbaar het lichaam van een mis
dadiger ontleed. Rembrandt was erbij: 
hij schilderde in 1632 ‘De anatomische 
les van dr. Nicolaes Tulp’.
Nieuwmarkt 4

16  Laatste woonhuis
Het laatste adres voor Rembrandt,  
en voor deze wandeling. Na de 
gedwongen verkoop van het dure 
woonhuis verhuisde het gezin naar  
dit pand, toen nog aan het water, 
aan de Rozengracht. Hier runden 
Hendrickje en Titus een kunsthandel, 
met Rembrandt als enige werknemer. 
Hij schilderde hier meesterwerken  
als ‘Het Joodse bruidje’*. Hier stierf 
Rembrandt op 4 oktober 1669.  
Hij werd 63 jaar. 
Rozengracht 184

15  Westerkerk
In de Westerkerk begroef Rembrandt  
in 1663 zijn tweede geliefde Hendrickje 
en vijf jaar later, in 1668, zijn zoon Titus. 
Een jaar later stierf Rembrandt zelf.  
Van z’n welvarendheid was toen niets 
meer over: hij is begraven in een 
naamloos graf.
Prinsengracht 281

14  Bartolottihuis
Een van Rembrandts klanten, de koop
man/bankier Frederik Rihel werkte  
hier, in het Bartolottihuis. Rembrandt 
schil derde een imposant ruiterportret 
van hem.
Herengracht 170-172

13  Gracht
Het is bijna niet meer voor te stellen, 
maar deze drukke straat was ooit een 
gracht. Rembrandt tekende hier ‘Gezicht 
op de Nieuwezijds Voorburgwal’*. Een 
schets van huizen en bomen, neergezet 
met snelle halen en lussen.
Nieuwezijds Voorburgwal

12 Stadhuis
Dit is nu het Koninklijk Paleis, maar het 
werd gebouwd als het Amsterdamse 
stadhuis. Het was toen zelfs het grootste 
nietkerkelijke gebouw ter wereld. Voor 
dit stadhuis schilderde Rembrandt in 
1661 zijn grootste doek ‘De samen zwe
ring van Claudius Civilis’ van maar liefst 
5,5 bij 5,5 meter. Maar het schilderij 
werd afgewezen en Rembrandt sneed 
het terug tot 2 bij 3 meter.
Dam

11  Oude Kerk
In de Oude Kerk ging Rembrandt in 1634 
in ondertrouw met zijn eerste geliefde 
Saskia. Acht jaar later overleed zij, waar
schijnlijk aan tuberculose. Ze werd hier 
begraven. In 1662 moest Rembrandt 
wegens geldnood het graf laten ruimen 
en verkopen.
Oudekerksplein 23

* TE ZIEN IN HET RIJKSMUSEUM

1  Rijksmuseum 
U staat nu voor het Rijksmuseum.  
Als u nog niet binnen bent geweest, 
moet u dat zeker doen. Het Rijksmuseum 
beheert de meest representatieve  
col lectie schilderijen, etsen en tekeningen 
van Rembrandt. Die zijn t/m 10 juni 2019 
te zien in de tentoonstelling Alle 
Rembrandts. 
Museumstraat 1

2  Stadsarchief
Achter de dikke deuren van de Schat
kamer van het Stadsarchief (voormalige 
bankkluizen) bent u dichtbij het leven 
van Rembrandt. In de tentoonstelling 
Rembrandt Privé (t/m 7 april 2019) leert 
u door persoonlijke verhalen Rembrandt 
kennen.
Vijzelstraat 32

3 Woonhuis familie Six
In dit huis woont de familie Six, die na 
350 jaar nog steeds in het bezit is van het 
portret dat Rembrandt in 1654 maakte 
van Jan Six. Jan Six was een Amsterdamse 
regent én hij was bevriend met Rembrandt. 
Amstel 218

4 Blauwbrug
Ooit was deze brug van hout en blauw, 
vandaar de naam Blauwbrug. Op deze 
plek stond Rembrandt in alle rust vaak 
te tekenen. Van die rust is weinig over, 
dus kijk bij het oversteken uit voor 
fietsers. 
Blauwbrug

5  Suyckerbackery
De plek waar nu het stadhuis/muziek
theater staat, was in Rembrandts tijd 
een buurt waar steeds meer immi gran ten 
kwamen wonen, met name Portugese 
Joden. Van 1637-1639 bewoonden 
Rembrandt en zijn vrouw Saskia hier 
een huis met de zoete naam 
Suyckerbackery.
Waterlooplein 22 

6  Rembrandthuis
Het Rembrandthuis is het dure woon
huis dat Rembrandt in 1639 kocht. Eigen
lijk vreemd dat hij dit huis kocht en niet 
een huis aan de gracht, wat toen in de 
mode was. Het huis stond al een paar 
jaar te koop en toch betaalde hij er 
13.000 gulden voor, destijds een enorm 
vermogen. Het huis is nu een museum. 
Lees hierover meer op de achterzijde.
Jodenbreestraat 4
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