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Voorwoord

2019 is het jaar van Rembrandt. Zelfs 350 
jaar na zijn dood is hij nog steeds een van 
de beroemdste kunstenaars ter wereld. 
Rembrandt was vernieuwend, hij deed wat 
nog geen enkele schilder in zijn tijd deed. 
Rembrandt stond bekend om het meesterlijk 
vertellen van verhalen met zijn kunst. Daarbij 
maakte hij op geniale wijze gebruik van kleur, 
licht en textuur. Ieder jaar komen meer dan 
2 miljoen bezoekers naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam om zijn werk te bekijken. En dan 
natuurlijk vooral de Nachtwacht.

Wat maakt Rembrandt nou zo bijzonder? In dit 
magazine, dat we speciaal voor jou hebben 
gemaakt, lees je daar alles over. Je kunt lezen 
wie Rembrandt was, hoe hij zijn verf maakte, 
maar ook hoe de experts van het Rijksmuseum 
weten of een schilderij wel echt van Rembrandt 
is. Doe je ogen dicht en ga in gedachten terug 
in de tijd… Ontdek hoe Rembrandt zijn schilde-
rijen maakte en word een echte Rembrandt-
kenner. Wil je nóg meer weten? Kijk dan op 
rijksmuseum.nl of nog beter: kom langs in 
het Rijksmuseum! Als kind mag je altijd gratis 
naar binnen.

Veel leesplezier en tot ziens in het Rijksmuseum!
Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum

Wie was 
Rembrandt 
nou eigenlijk?
Kinderboekenschrijver Jan Paul Schutten vertelt 
waarom Rembrandt 350 jaar na zijn dood nog 
steeds wereldberoemd is. Ieder jaar komen 
miljoenen mensen zijn werk in het Rijksmuseum 
bekijken. Waarom is Rembrandt zo bijzonder? 
Wat is zijn geheim?
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Stel je eens voor dat je heel goed kunt schilderen. En niet een 
beetje goed of zelfs heel goed. Nee. Je bent zó goed dat je 

350 jaar later nog steeds tot de drie bekendste schilders ter 
wereld behoort. Nou, dan ben je echt goed, of niet? Die schilder is 

Rembrandt van Rijn. Maar waarom is Rembrandt nog steeds zo 
populair? Wat maakt hem zo bijzonder? En wat is zijn geheim?

Rembrandt vertelde verhalen met verf. Op een magistrale manier. De 
personen op zijn schilderijen zijn nooit zomaar portretten. Het zijn 
mensen van vlees en bloed. Je kunt bijna zien wat ze denken. Het zijn 
eigenlijk geschilderde acteurs – maar dan natuurlijk wel steengoede 
acteurs. Ook de manier waarop ze geschilderd zijn, zegt heel veel. Hun 
houding, hun beweging, de manier waarop het licht op hun gezicht valt: 
zelfs de kleinste details dragen bij aan het verhaal. Zo was Rembrandt een 
meesterverhalenverteller. En er is nog veel meer wat hem geniaal maakt.

Je denkt bijvoorbeeld dat je zelf kiest waar je naar kijkt als je voor een 
schilderij van Rembrandt staat, maar dat klopt niet. Het schilderij stuurt 
je oog. Door sommige onderdelen licht te maken en andere juist donker, 
heeft Rembrandt bepaald wat wel en niet belangrijk was voor zijn verhaal. 
Je kijkt eerst naar de lichte onderdelen, daarna zie je de rest. Op die 
manier zorgde hij dat je alles in de juiste volgorde bekijkt. Bovendien 
schilderde hij soms ook heel precies en soms juist weer totaal niet. De 
nauwkeurige onderdelen zijn belangrijker en vallen meer op. Zo zorgde 
hij dat je niets van zijn verhaal kunt missen. Met verf is dat al moeilijk, 
maar Rembrandt maakte ook etsen en tekeningen. En daar gebruikte 
hij dezelfde methoden.

Is Rembrandt zo populair omdat hij zo 
goed natuurgetrouw kon schilderen? Nee. 
Dat kon hij wel, maar hij deed het lang niet 
altijd. Sommige tijdgenoten van Rembrandt 
schilderden meestal veel fijner en preciezer, 
maar die zijn minder bekend. Gerrit Dou, 
Frans van Mieris en Gabriël Metsu maakten 
bijvoorbeeld allemaal prachtige levensechte 
schilderijen en waren stuk voor stuk grote 
meesters. Toch zijn ze minder beroemd. Er is 
dus iets anders aan de hand met de schilde-
rijen van Rembrandt. 

Het heeft te maken met het feit dat Rembrandt 
een kunstenaar was. Want een goede tekening 
of schilderij is niet zomaar een plaatje. Op 
een schilderij kan alles. Je kunt personen of 
veldslagen uit een ver verleden laten zien, 
personen die dus allang niet meer leven. Je 
kunt engelen, fabeldieren of goden afbeelden. 
Je kunt je hoofdpersonen in elke denkbare 
omgeving zetten, of het nu in een verzonnen 
berglandschap is of in een mooi paleis. Je kunt 
iedereen precies zo schilderen als je maar 
wilt. Je kunt weglaten wat je maar wilt. En 
zo kun je met een schilderij je eigen verhaal 
vertellen. Dat is precies wat Rembrandt deed. 

Als schilder moest je vroeger meer kunnen 
dan alleen mooie kunstwerken maken. Je 
moest ook je eigen verf maken. Nergens 
waren er kant-en-klare tubes met verf te 
koop. Om verf te maken moest je zelf eerst 
gekleurd poeder mengen met lijnzaad- of 
walnootolie. Dat gekleurde poeder kon 
overal vandaan komen. Van rode luizen, tot 
gemalen glas, ei, heel fijn zand, bladgoud of 
zelfs verbrande dierenbotten voor een diepe 
zwarte kleur.
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Het werk van Rembrandt is in heel veel 
opzichten geniaal. Op een afstand lijken zijn 
schilderijen bijvoorbeeld haarscherp. Maar 
kom je dichterbij, dan zie je dat het geschil-
derd is. En kom je nog dichterbij, dan zie je 
soms dikke plakken met verf op het doek 
geplakt. Rembrandt schilderde ontzettend 
ruw en toch precies tegelijk. Dat maakt de 
schilderijen veel levendiger en spannender. 

Het lijkt alsof Rembrandt alle vormen van ge-
zichtsbedrog kende om je ogen voor de gek te 
houden. Een schilderij is natuurlijk geen film, 
maar toch zie je precies welke bewegingen 
de mensen maken die Rembrandt schilderde. 
Je hoort ze bijna praten of hardop denken. Je 
weet precies waar de hoofdpersonen naartoe 
gaan en wat ze gaan doen. Zo kijk je niet naar 
een schilderij, maar beleef je het. 

Het aantal bezoekers per 
jaar dat naar de werken 
van Rembrandt komt 
kijken in het Rijksmuseum. 

Het jaar waarin Rembrandt stierf. Zijn zoon 
Titus was toen al overleden. Rembrandt 
woonde in Amsterdam en was een van de 
bekendste schilders van het land.

Het aantal jaren sinds 
Rembrandt overleden is. 
Daarom is 2019 het jaar 
van Rembrandt.

Het geboortejaar van Rembrandt. In dat jaar 
werd Rembrandt geboren in Leiden als zoon 
van een molenaar.

Rembrandt heeft vijf kinderen gekregen. De 
eerste drie stierven vlak na hun geboorte. Zijn 
zoon Titus en dochter Cornelia hebben hun 
kinderjaren wél overleefd.

Experts denken dat Rembrandt zo’n 300 
schilderijen heeft gemaakt. De bekendste 
zijn de Nachtwacht, De anatomische les 
van Dr. Nicolaes Tulp en Het Joodse bruidje. 
Daarnaast maakte Rembrandt nog 300 etsen 
en zo’n 2000 tekeningen.

Het hoogste bedrag voor twee schilderijen 
van Rembrandt: de portretten van Marten 
Soolmans en Oopjen Coppit. Sommige andere 
schilderijen van Rembrandt zouden waar-
schijnlijk nog veel meer kosten, maar die  
zijn niet te koop. 

Tja, om helemaal zeker 
te zijn dat een schilderij  
echt van Rembrandt is,  
moet je een enorme 
kenner zijn. En zelfs zo’n 
kenner kan zich nog wel- 
eens vergissen. Toch zijn  
er wel degelijk dingen 
waaraan je een echte 
‘Rembrandt’ op het eerste  
gezicht kunt herkennen. 

Let op de kleuren: zijn het felle kleuren met 
veel blauw, paars en groen? Dan is het al bijna  
zeker geen Rembrandt. Rembrandt hield van  
warme kleuren. Veel goudgeel, bruin en rood- 
achtig: een beetje de kleuren van een herfstbos.

Rembrandt speelt veel met licht. Vaak is de  
achtergrond en de omgeving donker en zie je  
de belangrijkste onderwerpen op het schilderij  
goed verlicht. Maar de kaars of de lamp waar 
het licht vandaan komt, zie je dan meestal 
weer niet. 

De hoofdpersonen op de schilderijen van 
Rembrandt laten altijd veel emotie zien. Je  
ziet ze diep nadenken, ze kijken heel geconcen- 
treerd of zijn heel aandachtig met iets bezig. 

Loepzuiver in combinatie met dikke klodders 
verf. Sommige delen van een schilderij zijn 
heel precies geschilderd en iets verderop lijkt  
de verf er nonchalant op gekwast. En het gekke  
is dat sommige dikke klodders verf die je hier 
en daar ziet, het schilderij juist echter maken.

Natuurlijk maakte Rembrandt ook portretten 
van rijke, belangrijke personen. Maar als hij  
zelf kon bepalen wie hij schilderde, dan koos  
hij liever voor gewone mensen. Geen indruk-
wekkende gespierde lichamen of fotomodel- 
mooie mensen, maar vaak juist oudere mannen  
of vrouwen met een karakteristiek hoofd. 
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Het kostte een flink vermogen om les van 
Rembrandt te krijgen, maar dat was het  
zeker waard. Veel van zijn leerlingen zijn  
ook heel beroemd geworden. Met zoveel  
getalenteerde schilders in het atelier, wer-
den er ook weleens grapjes uitgehaald. Zo 
vonden de leerlingen het leuk om levens- 
echte munten op de grond te schilderen. 
Rembrandt raapte ze dan op om vervol- 
gens te ontdekken dat hij voor de gek  
gehouden was.

Rembrandt verdiende zijn geld  
niet alleen met schilderen. In  
zijn atelier gaf hij ook les aan  
jonge schilders die net zo goed  
wilden worden als hij. Heel han- 
dig, want zo kon Rembrandt 
soms bepaalde stukken van 
een schilderij aan een goede 
leerling overlaten. De belang- 
rijke delen schilderde hij dan  
zelf. Soms maakten de leer-
lingen van Rembrandt een 
schilderij van hun meester na  
en zette hij er zelf een hand-
tekening onder, zodat het als  
een echte ‘Rembrandt’ verkocht  
kon worden. Daarom zijn som- 
mige schilderijen met een echte  
handtekening van de meester  
niet altijd van Rembrandt zelf.

Je zou denken dat Rembrandt heel rijk werd 
met al zijn schilderijen en leerlingen. Dat 
werd hij ook, maar… hij gaf zijn geld nog veel 
sneller uit. Zo was Rembrandt uiteindelijk 
zoveel mensen geld schuldig dat hij failliet 
ging. Als Rembrandt al die schuldeisers terug 
moest betalen, zou hij niets meer overhouden.  
Daarom bedachten ze een slimme oplossing. 
Voortaan verkocht Titus de schilderijen 
van zijn vader. Titus verdiende het geld en 
Rembrandt was dus eigenlijk in dienst van 
zijn zoon. Rembrandt kreeg geen loon, maar 
Titus kocht alles voor hem wat hij nodig had. 
Omdat Titus zelf geen schulden had en hij 
zelf niets verdiende, kon Rembrandt niemand 
terugbetalen. Zo bleef het geld in de familie. 

Rembrandt heeft een enorme invloed gehad op de kunstwereld. Niet 
alleen met de schilderijen zelf, ook met de vele leerlingen die hij heeft  
opgeleid. Maar ook voor latere schilders was hij belangrijk. Bij de grootste  
kunstenaars ter wereld hoort bijvoorbeeld ook Vincent van Gogh. En Van  
Gogh zei over een schilderij van Rembrandt dat hij wel tien jaar van zijn  
leven wilde geven, als hij twee weken voor het schilderij nog kon blijven  
zitten met alleen wat droog brood om te eten. Op die manier heeft 
Rembrandt tijdens én na zijn leven de grootste kunstenaars weten te 
inspireren. En zo is zijn werk 350 jaar na zijn dood nog springlevend. 
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Sporenonderzoek naar Rembrandt Sporenonderzoek naar Rembrandt

Ga naar www.rijksmuseum.nl/
sporenonderzoek en ontdek 
samen met Boy de 6 verschillen 
tussen de replica die Boy naar 
binnen heeft gesmokkeld en 
het echte zelfportret van 
Rembrandt van Rijn. 

Kruis aan, vul in en maak het 
onderzoeksrapport zelf af!
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 nouk (17) wil heel graag restaurator worden. 
 Dat is iemand die schilderijen herstelt, bijvoor-
 beeld wanneer ze vies of stuk zijn. In het atelier  
van het Rijksmuseum interviewt ze Susan Smelt. Susan mag  
vanaf deze zomer, samen met collega’s, de Nachtwacht van 
Rembrandt onderzoeken en restaureren. Maar hoe werk je aan  
één van de beroemdste en duurste schilderijen ter wereld, 
zonder zenuwachtig te worden? Wat als je per ongeluk een 
potje oplosmiddel omgooit?! En eh, hoe word je dat eigen-
lijk, schilderij-expert? Anouk vraagt honderduit.

Interview: Anouk Koonen

Tekst: Lotte Boot

Fotografie: Bibi Veth

Anouk: Scheikunde? Moet je dan niet goed kunnen schilderen  
om restaurator te worden?

Susan: “Nee hoor, dat hoeft niet. Het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar je kunt 
zelfs beter géén kunstenaar zijn. Je moet namelijk niet proberen zijn werk te verbeteren of te 
veranderen, maar juist proberen te begrijpen hoe het schilderij eruitzag toen Rembrandt het 
schilderde. Tegelijkertijd is het in vier eeuwen tijd natuurlijk wel door ouderdom veranderd, en 
dat mag je ook best blijven zien. Het is eigenlijk belangrijker dat je goed bent in verf mengen 
om dezelfde kleuren te krijgen, dan dat je goed kunt schilderen!”

Wat houdt het werk van een restaurator precies in?

“Voordat je een schilderij aanraakt, moet je eerst goed nadenken, veel lezen en met andere experts  
praten. Zo kom je erachter wat er allemaal al bekend is over het schilderij en de kunstenaar. Dan  
ga je heel goed kijken. Welke verf gebruikte de schilder? Zit er misschien nog een schilderij onder  
verborgen? Zijn er al eerder restauraties aan het schilderij uitgevoerd? Je gebruikt daarvoor 
allerlei hulpmiddelen: een brilletje met vergrootglazen, een microscoop, speciale lampen. Met 
een uv-lamp kun je bijvoorbeeld goed het vernis zien, dat is een laklaagje dat over de verf is 
aangebracht om de verf te beschermen. Zo’n laklaagje verkleurt als het schilderij ouder wordt. 
Dan zie je bijvoorbeeld dat de witte kragen die mensen in die tijd droegen geel zijn geworden. 
Vervolgens ga je dat laagje verwijderen, stapje voor stapje.”

Hoe word je een schilderij-expert?

De liftdeuren gaan open. In Anouks ogen ver-
schijnen lichtjes en ze grijnst van oor tot oor. 
Het is ook wel een magisch moment. Ineens 
staan we middenin het schilderijenatelier van  
het Rijksmuseum. Op schildersezels zien we 
eeuwenoude doeken zonder lijst, de vitrine- 
kasten langs de wanden zijn gevuld met glazen  
potten pigment (waar verf van wordt gemaakt)  
en op de tafels staan microscopen. Het is net  
een geheimzinnig laboratorium! Je komt hier  
dan ook niet zomaar binnen. Beneden moesten  
we eerst langs een beveiliger, kregen we speciale  
pasjes én een begeleider die nu overal met ons  
meeloopt.

Achterin het atelier gaan we zitten, aan een lange  
tafel van wel twee eeuwen oud. Hij was van de  
architect Pierre Cuypers, die het Rijksmuseum  
heeft ontworpen. Ook hier staat weer een vitri- 
nekast met ouderwetse potjes en vergeelde  
etiketten. “Eigenlijk lijkt het werk van een res- 
taurator wel op dat van een scheikundige”, 
vertelt Susan. 

Dat lijkt me best spannend. Hoe weet je 
zeker dat je niets beschadigt?

“Ik begin altijd aan de rand van het schilderij, daar test ik eerst of ik het  
juiste oplosmiddel heb gekozen. Ik wil natuurlijk niet dat de verf ook 
oplost! Als ik het oude vernis heb verwijderd, maken we zelf nieuw vernis.  
In speciale cabines, met een gasmasker op, kwasten of spuiten we het 
beschermlaagje op het schilderij. Diepe beschadigingen vullen we op en  
daarna ga ik verf mengen, in dezelfde kleur, zodat ik het schilderij on-
zichtbaar kan repareren. Als laatste brengen we weer een vernis aan.”

Gebruik je precies dezelfde verf als Rembrandt?   

“Nee. We gebruiken juist expres verf die anders is. Als bezoeker zie je dat  
niet, maar het is heel belangrijk voor later. Als het schilderij ooit weer 
moet worden gerestaureerd, kunnen ze precies zien wat door ons is 
gedaan en wat door Rembrandt zelf. Zo weten de restauratoren welke 
verf ze wel en niet mogen verwijderen.”

Hoe word je een schilderij-expert?
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Hoe word je een schilderij-expert?

Hoe lang duurt het om een 
schilderij te onderzoeken en 
te restaureren?

“Ongeveer twee jaar. Maar het ligt er natuurlijk  
wel een beetje aan hoe groot het schilderij is…”

De Nachtwacht is heel groot!

“Ja! Juist omdat het doek zo groot is, restaureren  
we de Nachtwacht voor publiek. We kunnen 
zo’n beroemd schilderij natuurlijk niet jaren-
lang weghouden bij de bezoekers. Nu kunnen 
we alle tijd nemen die we nodig hebben. Het 
lijkt me heel gaaf om het tot op de millimeter 
uit te pluizen.” 

… de Nachtwacht in de Tweede Wereldoorlog werd 
 verstopt, zodat de Duitse bezetters het niet konden 
 stelen? Toen het terugkwam uit al die verschillende 
 schuilplaatsen, was het er niet best aan toe en 
 moest het worden gerestaureerd.

… een psychisch verwarde man in 1975 met een mes 
 op de Nachtwacht instak? Door de aanval zat het 
 schilderij vol met sneden en krassen! Het was de 
 laatste keer dat de Nachtwacht helemaal moest 
 worden gerestaureerd. 

Ben je nooit bang dat je een blunder maakt? 
Dat je een potje oplosmiddel over het schilderij 
laat vallen ofzo?

“Nee, bang niet. Maar ik ben wel heel voorzichtig. Als ik een schilderij 
optil, kijk ik van tevoren heel goed of er niets op de grond ligt en of 
er geen mensen in de weg lopen. En mijn potje met oplosmiddel zet 
ik nooit op tafel, maar altijd op een rijdend karretje naast me. Als ik 
moe ben, of het lukt even niet, dan ga ik iets anders doen. Ik raak een 
schilderij alleen aan als ik me heel zeker voel.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

“Je bent echt aan het speuren, steeds op zoek naar nieuwe oplossingen.  
Hoe zit het schilderij in elkaar? Hoeveel laagjes zitten erop? Wat zegt 
de penseelstreek over het soort kwast dat de schilder gebruikte? Het 
is tijdens het restaureren alsof je over de schouder van de schilder zit 
mee te kijken terwijl hij aan het werk is, maar dan vier eeuwen later.”

Wat moet je allemaal leren voordat je  
restaurator kunt worden?

“Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en de opleiding conservering 
en restauratie gevolgd. Daar moest ik veel leren over scheikunde en 
het mengen van stoffen, want daar wist ik niets van. Daarna heb ik 
me gespecialiseerd in schilderijen. Je kunt namelijk ook kiezen voor 
bijvoorbeeld boeken en papier, of hout en meubelen.”   

Hoe word je een schilderij-expert?

Word je niet nerveus van al die mensen die 
je op je vingers staan te kijken? 

“Dat lijkt me juist heel leuk! Ik zie het als een kans om iedereen te laten  
zien wat wij nu eigenlijk doen. En ik hoop dat ik na een week een beetje 
gewend ben geraakt aan al die mensen om me heen.”

Schilfertjes Nachtwacht

Nadat Anouk haar vragen heeft gesteld geeft Susan haar een rondleiding  
door het atelier. Anouk krijgt een brilletje met vergrootglazen op, zodat ze  
goed kan zien hoe de verf op de schilderijen is aangebracht. En ze mag 
door een microscoop kijken. Heel voorzichtig buigt ze zich over het schil- 
derij. Susan wijst: “Kijk, hier zie je welke stukjes andere restauratoren 
vroeger al hebben geretoucheerd.” 

Dan komt Susan aanlopen met een doosje vol kleine blokjes hars. Mid-
denin die blokjes zitten piepkleine schilfertjes. Het blijken stukjes verf 
uit de Nachtwacht, verzameld tijdens de vorige restauratie. Het zijn 
maar schilfertjes, maar toch voelt het heel speciaal om zo’n blokje vast 
te houden. Zou dat komen omdat de Nachtwacht wel eens is geschat 
op 500 miljoen euro? Susan lacht. “We maken onderling ook wel eens 
grapjes hoor. Hoeveel zou één zo’n schilfertje nou kosten?!”

Anouk straalt. Ze weet nu nog zekerder dat dit is wat ze wil. Ze geeft 
Susan een hand: “Het was echt geweldig!” 

 
Je kunt zelf een kijkje nemen bij de 
restauratie van de Nachtwacht. Het 
megaberoemde schilderij van Rem-
brandt wordt namelijk gerestaureerd 
ín de zaal van het Rijksmuseum in  
Amsterdam, tussen het publiek. 
Susan en de andere restauratoren 
werken in een soort aquarium, een 
glazen bak waar je gewoon omheen 
kunt lopen. Maar ehm, laat ze niet 
schrikken, hè?!



De titel Nachtwacht is niet door Rembrandt 
bedacht. In de 19de eeuw was het schilderij 
inmiddels vuil en dus donkerder. Daarom dacht  
men dat het een ‘nachtwacht’ voorstelde, een 
groep schutters die ’s nachts de wacht hield.  
Na de schoon maak van het doek bleken de 
schutters in een donkere ruimte te staan,  
verlicht door een straal daglicht.

Rembrandt zette belang rijke personen in het 
licht, zoals hier de vaandeldrager, en andere 
in de schaduw. In de 17de eeuw was het onge-
bruikelijk om in een groepsportret zo’n sterk 
licht-donkercontrast te gebruiken; meestal 
was iedereen gelijk belicht.

Dit is het eerste schutters stuk waarop de 
mensen in actie zijn afgebeeld. Op andere 
schuttersstukken staan de schutters keurig 
stil, maar op de Nachtwacht bewegen en kijken  
ze alle kanten op.

Dit meisje draagt een kip met grote klauwen 
en daarachter – minder goed zichtbaar – een 
klover, een soort schiet wapen. Vogel klauwen  
en de klover waren de sym bo len van deze 
schut ters, de kloveniers. De rol van het meisje 
is die van ‘mas cot te’ van de schutters.

Inzoomen op de Nachtwacht

Gebaar

Rembrandt? 

Klauwen

Actie!

Contrast

Donker

De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn behoort tot de beroemdste schilderijen ter wereld. 
Rembrandt was de eerste die op een groepsportret de figuren in actie weergaf: de schut-
ters stellen zich op om uit te rukken. Ook Rembrandts gebruik van licht was ongekend. 
Hij maakte dit grote doek voor de Kloveniersdoelen. Dat was een van de verenigings- 
gebouwen van de Amsterdamse schutterij, de burgerwacht van de stad.

Op dit schild staan achttien namen van officie- 
ren en andere schutters van de Amster damse 
wijk II. Het schild is rond 1653 toege voegd, om 
niet te vergeten wie de afge beelde personen 
waren. Pas sinds 2008, na jarenlang onderzoek,  
weten we precies wie wie is.

Misschien is deze figuur met baret, van wie 
maar één oog te zien is, Rembrandt zelf. Wat 
er van het gezicht te zien is, lijkt een beetje 
op som mige van zijn zelf portretten.

Ser geant Rombout Kemp wijst naar links.  
Met zo’n wijzende arm bracht Rembrandt  
actie in het schilderij.

De hand van kapitein Frans Banninck Cocq  
lijkt recht uit het schilderij te steken. Met dit 
gebaar geeft hij zijn lui tenant de opdracht  
de com pagnie in beweging te zetten. De 
schutters moeten gaan marcheren.

De hand van de kapitein werpt een schaduw op  
het pak van luitenant Willem van Ruytenburch.  
Zo kun je zien uit welke richting het licht in 
het schilderij komt.

Dit hondje is minder precies geschilderd dan 
andere on derdelen van het schilderij. Het is 
vooral opvulling van een leeg vlak. Rembrandt  
maakte zo onderscheid tus sen belang rijke en 
minder belang rijke delen in het schilderij.

Inzoomen op de Nachtwacht

Hondje

Schild

Schaduw

Wijzen



Kunst kijken

 tel je voor… Je stapt de eregalerij 
 van het Rijksmuseum op. Overal 
 schilderijen om je heen. Uit onder- 
zoek weten we dat een bezoeker gemiddeld 
9 seconden naar een schilderij kijkt. Maar hoe  
kijk je nou echt goed? Dat is een kunst op 
zich! Maar als je het goed doet, leer je heel 
veel.  Zeker als je met een groep klasgenoten  
gaat kijken. Samen zie je nóg meer.

Wat zie je op het schilderij? Kijk één minuut 
in stilte naar het schilderij. Vertel om de beurt  
iets anders dat je op de Nachtwacht ziet. Her-
haal dit tot bijna alles is benoemd. Wijs aan 
op het schilderij wat je precies hebt gezien, 
als de anderen het niet meteen herkennen. 
Hoeveel dingen hebben jullie al ontdekt? 

Wat gebeurt er op het schilderij? De Nachtwacht  
is een actieportret. Kun je ‘beweging’ ontdekken  
op het schilderij? Wat doen al die mensen? En 
waaraan kun je dat zien? Bijvoorbeeld: Ik zie 
de kapitein praten op de Nachtwacht. Je kan 
dat zien aan zijn open mond. 

Waar gaat het volgens jou over? Je ziet op de  
Nachtwacht een groep kloveniers. Zij zijn van 
de Amsterdamse schutterij, een gilde van 
mannen die de stad moesten bewaken. Maar 
wat betekent het wat je ziet? Laat je fantasie 
gaan! Wat zou de kapitein zeggen tegen de 
luitenant? Een hond blaft naar een luide 
trommel… Mannen praten en overleggen, 
geweren worden geladen, speren worden 
gepakt en harnassen rammelen. Links rent 
een jongentje weg en ergens vanuit het 
midden klinkt een hard schot. Een groep van 
34 mensen zet zich in beweging. Het zijn de  
schutters uit de Compagnie van Frans Banninck  
Cocq,  ze marcheren weg om hun wijk te gaan 
beschermen…

Kijk avontuurlijk, doe eens gek! Wie weet wat  
je nog meer ontdekt. Wat gebeurt er als je  on- 
dersteboven kijkt of door je wimpers? Door je  
wimperharen zie je bijvoorbeeld wat Rembrandt 
in het licht heeft gezet. Naast beweging staat  
Rembrandt bekend om zijn gebruik van licht.  
De Nachtwacht lijkt heel donker, maar Rem-
brandt maakt licht wat hij belangrijk vindt 
voor het verhaal op het schilderij. Je ziet licht 
op de kapitein in het zwart en zijn hand die hij  
uitsteekt. Zijn luitenant ernaast,  in het wit, 
staat ook vol in het licht. Net als het kleine 
meisje in het midden en de vele gezichten die 
Rembrandt subtiel verlicht. Het is een spel 
van licht en donker en juist dat maakt het 
schilderij dynamisch en spannend!

Kunst kijken
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Rembrandt slijm met Bibi

Wat vind je zo leuk aan slijm 
maken?

‘Als je slijm maakt kun je heel veel experimen- 
teren. Je kunt het namelijk op veel verschillende  
manieren maken, met verschillende ingrediënten.  
En je kunt lekker variëren met bijvoorbeeld 
verschillende kleuren, of gekke dingetjes die  
je er in doet voor steeds een andere structuur.  
De mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig en 
dat vind ik echt leuk. En het voelt natuurlijk 
ook lekker, maar dat je het zelf kunt maken, 
dat vind ik denk ik het allerleukste!’

Je bent een uitvinder, 
net als Rembrandt. 
Experimenteer je veel met 
het maken van slijm?

‘Jaaaaa zeker!!! Ik ben altijd op zoek naar 
nieuwe recepten. Ik heb de afgelopen periode 
wel nieuwe gevonden, met gekke eetbare pro- 
ducten zoals guar gum bijvoorbeeld. Het was  
zo cool toen het echt bleek te werken en echt 
slijm werd. Dat vind ik dan echt een kick. Lang  
niet alles lukt natuurlijk, maar dat hoort erbij, 
bij experimenteren, dus dat is niet erg. Als je 
maar lang genoeg door probeert lukt er altijd 
wel iets en dan is het extra cool!

Rembrandt gebruikte 
ongebruikelijke elementen 
in zijn schilderijen, wat vind 
jij van deze ingrediënten?

‘Ik weet dat je in de tijd van Rembrandt pig- 
menten, dat zijn kleurstoffen, kon kopen bij de  
apotheek, maar dat er niet heel veel kleuren  
waren. Maar daar liet Rembrandt zich niet door  
tegenhouden, hij ging dan zelf andere kleuren  
maken. Dat deed hij bijvoorbeeld met geplette  
luizen en verbrande dierenbotten. Dat vind ik  
best wel creepy eigenlijk, maar ook tegelijker- 
tijd weer heel vet, want het lukte Rembrandt 
dus wel. Hij durfde dat en ging de uitdaging 
aan en met succes!’

Wat is het gekste dat jij ooit 
door je slijm hebt proberen 
te mengen?

‘Hmmm, nou dat is best een moeilijke vraag 
eigenlijk. Want ik heb heeeeeel veel gekke 
dingen in mijn slijm gedaan. En dan mislukt 
het ook weleens, omdat sommige onderdelen  
van het slijm dan niet goed op elkaar reageren.  
Iets geks dat ik weleens in slijm heb gedaan 
zijn eetbare oogballen, het leek me cool om  
daar Halloweenslijm mee te maken. Maar dat  
lukte niet, want er zit suiker in die snoepoog-
ballen waardoor het slijm heel dun werd. 
Hetzelfde had ik met rozijnen, voor nieuw-
jaarsslijm, daarvan stortte mijn hele slijm  
in, hahaha.’

Ben je door Rembrandt 
geïnspireerd geraakt om 
nu ook ongebruikelijke 
elementen toe te voegen  
aan je slijm?

‘Jazeker! Ik hield daar dus al heel erg van en  
blijf dat zeker doen! Ook heb ik heel veel zin  
om tijdens de tekenlessen die ik volg te experi- 
menteren met die hele dikke klodders verf die  
Rembrandt vaak gebruikte. Tijdens mijn teken- 
les schilder ik ook vaak en het lijkt mij super 
cool om ook te proberen met  dikke verf aan de 
slag te gaan, dus daar heeft Rembrandt mij  
ook mee geïnspireerd.’

Welk schilderij van 
Rembrandt is jouw favoriet?

‘Ik vind Saskia als Flora heel mooi, want haar 
jurk is van groen fluweel gemaakt en dat lijkt  
zo vreselijk echt, het is gewoon niet te geloven  
dat iemand dat heeft geschilderd! Al die scha- 
duwen, het lijkt me echt geweldig als je dat kunt!’

Zou het niet te gek zijn als 
er een kunstwerk van jou 
in het Rijksmuseum te zien 
zou zijn?

‘Hahaha, nou dat zou super geweldig zijn! Want  
als je kunstwerken in het Rijksmuseum hangen,  
dan heb je het echt gemaakt denk ik. Ik houd 
megaveel van tekenen en schilderen en als dan  
een van je tekeningen of schilderijen daar zou  
hangen. Wauwieeee!!!!’

Rembrandt slijm met Bibi

Ingrediënten voor 
het slijmerigste 
Rembrandt-slijm.

Dit heb je nodig om Rembrandt-slijm 
te maken: Scheerschuim, knutsellijm, 
vloeibaar wasmiddel, echte Rembrandt- 
kleuren (bruin, groen, grijs enz.), een 
kom en een lepel om alles lekker door 
elkaar te kunnen roeren.

We kunnen 
beginnen!
Doe alle lijm in de kom. Schud de 
bus scheerschuim goed en spuit alle 
scheerschuim erbij om je slijm lekker 
fluffy te maken. Roer alles goed door 
elkaar tot het een stevige smurrie is.

Het geheime 
Ingrediënt.
Doe nu heel voorzichtig wat vloeibaar 
wasmiddel erbij, tot het slijm niet meer  
plakt. Als het slijm niet meer aan je 
vingers plakt, is het helemaal goed!  

De finishing touch! 
Je kunt er nu kleuren bij doen om er echt  
Rembrandt-slijm van te maken. Gebruik  
aardetinten (bruin, groen, grijs) of maak  
een groot licht-donker contrast voor het  
echte Rembrandt-effect.  Je Rembrandt- 
slijm is klaar! #Rembrandtjaar
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Zelfportret Rembrandt van Rijn, ca 628

De kleuren van Rembrandt

ven naar de winkel voor wat tubes 
 verf? Nee, zo ging dat niet in de 
 tijd van Rembrandt. Verf moest 
je zelf mengen met kleurstof en olie. Dat was 
veel werk en er waren niet veel kleuren te koop. 
Hoe wist Rembrandt dan zulke spectaculaire 
kleuren op zijn schilderijen te creëren? Ontdek 
welke kunsten de schilder uithaalde. 

Als kunstschilder in de zeventiende eeuw kon je niet gelijk beginnen met 
een schilderij als je een idee had. Je moest eerst verf mengen en dat 
was veel werk. Gelukkig waren er vaak leerlingen of assistenten, die je 
hierbij konden helpen. Het gekleurde poeder of pigment waarmee je 
de verf maakte, kon je kant-en-klaar kopen bij de apotheek. Je moest 
het mengen met lijnolie om er een pasta van te maken. Er waren in die 
tijd ongeveer twintig verschillende kleuren pigment, gemaakt van allerlei 
materialen. Zoals gekleurde kristallen of verbrande dierenbotten. 

Alle schilders gebruikten toen dezelfde materialen, maar Rembrandt 
wist er echt iets bijzonders mee te maken. Hij voegde structuren toe aan 
zijn schilderijen, speelde met licht en donker en combineerde pigmenten. 
Met deze slimme trucs gaf Rembrandt zijn kunstwerken meer diepte en 
leken ze levensecht. Dat was ook precies wat hij wilde bereiken met 
zijn schilderijen. Het moest zijn alsof je naar de echte wereld keek.

Licht tegenover donker

Rembrandt wordt de meester van het licht 
genoemd. Dat komt omdat het soms lijkt 
alsof er echt zonlicht of een schijnwerper op 
zijn schilderijen schijnt. Rembrandt maakte 
dat lichtschijnsel door te spelen met kleuren. 
Sommige onderdelen maakte hij heel goud 
en geel en andere schilderde hij juist in don-
kere of aardetinten. Door te spelen met de 
tegenstelling van donker en licht kreeg hij 
zo’n lichteffect. Dat was een hele knappe truc 
van Rembrandt, want je kijkt daardoor auto-
matisch naar wat hij ‘in het licht’ heeft gezet. 
Op de Nachtwacht gebeurt dit bijvoorbeeld. 
Op dit schilderij dragen twee mensen goud-
gele kleren. Zij vallen nog eens extra op, om-
dat de rest een stuk donkerder is afgebeeld. 
Ook bij dit zelfportret van Rembrandt kun je 
goed zien hoe hij speelt met de tegenstelling 
van het licht op de wang en de schaduwen in 
de rest van het gezicht. Als je nog wat beter 
naar dit schilderij kijkt, zie je ineens ook dat 
de schilder je recht aankijkt. Grappig hé? 

… Rembrandt geen groene pigmenten 
 gebruikte? Om de kleur groen te 
 krijgen mengde hij blauw en geel 
 pigment met elkaar. 

… schilders twee dichtgeklapte oesters 
 gebruikten als verfdoosje om restjes 
 verf in te bewaren? 

De kleuren van Rembrandt

Een druppeltje warm of koud 

In het Rijksmuseum doen ze veel onderzoek 
naar de verfmengsels van Rembrandt. Het is 
een ingewikkelde klus om te ontdekken welke 
stoffen hij precies heeft gebruikt en hoe hij 
werkte. Tijdens de onderzoeken worden vaak 
nieuwe ontdekkingen gedaan. Zo weten we 
bijvoorbeeld dat het zwart in sommige kunst-
werken niet alleen maar zwart is. Rembrandt 
mengde daar vaak nog een kleur doorheen. 
Dat deed hij bijvoorbeeld in het Portret van 
Oopjen Coppit. Hij voegde een heel klein beetje 
blauw toe aan het zwart om een schaduw rond 
haar figuur te maken. Het zwart lijkt daardoor 
koeler en heeft een grijzige tint. Met dit soort 
mengtrucs wist Rembrandt zijn kleuren net 
iets ‘warmer’ of ‘kouder’ te maken. 

Met dikke klodders

Andere schilders uit die tijd gingen steeds fijner en preciezer schilderen. 
Rembrandt niet. Hij smeerde steeds dikkere lagen verf op het doek met 
een paletmes. Van een afstandje valt het misschien niet eens op, maar 
als je Het Joodse Bruidje van dichtbij bekijkt, zie je dat de rode verf op 
de jurk is gemaakt met dikke klodders verf. Het is heel moeilijk om zo 
grof te werken. Rembrandt durfde dat en wist zijn kunstwerken er zelfs 
nog echter mee te maken. Door die dikkere structuur aan de verf toe te 
voegen, gaat je aandacht automatisch naar de rode jurk van het bruidje. 
Het rood is opgebouwd uit verschillende pigmenten. Het felrode pigment 
vermiljoen zit erin en daarnaast gebruikte Rembrandt een lak met kar-
mijnrood. Het lakpigment karmijn werd gemaakt van geplette luizen! 
En in de mouw van de man zitten zoveel klodders verf dat er een heus 
3D-effect ontstaat.

Rembrandt, ‘Het Joodse 
Bruidje’ , ca. 1665–ca. 1669, 
Bruikleen van de gemeente 
Amsterdam

Weet jij uit welke grondstoffen de pig-
menten uit Rembrandts tijd werden
gemaakt? Met deze kleurenquiz ontdek 
je het! Verbind elke kleur aan de juiste
omschrijving. 

Deze kleur is de duurste van allemaal 
en werd gemaakt van de gemalen 
edelsteen lapis lazuli.

Dit kleurpoeder kwam van de meekrap-
wortel. Deze plant komt oorspronkelijk 
uit Azië, maar groeide in de zeventiende 
eeuw ook in Zeeland. 

Dit pigment werd gemaakt van geplette 
schildluizen die op cactussen leefden 
in Midden- en Zuid-Amerika. 

Rembrandt, Portret van Oopjen Coppit, 1634, 
Gezamenlijke aankoop van de Staat der 
Nederlanden en de Republiek Frankrijk, collectie 
Rijksmuseum/collectie Musée du Louvre

Antwoorden: 1c, 2b, 3a
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‘Rembrandt, de lichtkunstenaar’ is een co-productie van het  
Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff. Het magazine is bedoeld  
voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs.

Maak kennis met het dagelijks  
leven uit de Gouden Eeuw 

Leerlingen gebruiken al hun zintuigen tijdens 
de rondleiding Proef de Gouden Eeuw. Ze 
proeven specerijen uit verre landen, ruiken 
het atelier van een meesterschilder, voelen 
de jurken van rijke dames en luisteren naar 
instrumenten uit de 17e eeuw. 

Beeldende workshop 

De beeldende workshop Ontdekkers en Reizigers  
gaat over de eerste ontdekkingsreizen van de  
Nederlanders. In het museum gaan de leerlingen  
als tekenaar mee op expeditie. Zij zoeken naar  
sporen van de overzeese handel en tekenen een  
reisverslag met zelfgemaakte inkt. 

Theater 

De theaterworkshop Jij & de Gouden Eeuw 
is met vier lessen in de klas en een bezoek 
aan het museum lesstof vervangend voor 
het tijdvak regenten en vorsten. Leerlingen 
kruipen in de huid van een persoon uit de 
Gouden Eeuw. In een ‘17e-eeuws’ theater in 
de Teekenschool spelen de leerlingen met 
professionele acteurs verhalen over hun 
eigen personages. Ze ontmoeten Rembrandt, 
vluchten mee in de boekenkist van Hugo de 
Groot en ervaren de kou in het Behouden Huys 
op Nova Zembla. Een geschiedenisles om nooit 
te vergeten!

Kunst en techniek 

In de workshop Sporenonderzoek naar 
Rembrandt komen leerlingen tot verras-
sende inzichten over hoe Rembrandt en 
zijn tijdgenoten schilderden. Leerlingen 
onderzoeken pigmenten met microscoop en 
uv-licht. Zij doen proefjes met kleurstoffen en 
ontleden verflagen. Het resultaat is een heus 
onderzoeksrapport over een schilderij uit de 
Gouden Eeuw.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens- 
bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,  
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of  
enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem- 
ming van de uitgever.

Rondje door het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum wil jonge mensen, kunst 
en geschiedenis verbinden. Wij verwelkomen 
jullie daarom graag in het museum. Een team 
van 125 enthousiaste rondleiders, workshop- 
docenten en acteurs staat klaar om leerlingen  
te ontvangen. Ook voor families met kinderen  
zijn er verschillende activiteiten te doen in 
het museum.

kinderen staan oog in oog met de meester- 
werken van Rembrandt. Zij zien de Nachtwacht  
en het onderzoek naar de restauratie dat op 
zaal plaatsvindt. Ook scheepsmodellen, stil-
levens en andere topstukken zijn onderdeel 
van de verschillende programma’s. 

Alle onderwijsprogramma’s sluiten aan op 
het curriculum én bij de belevingswereld 
van leerlingen, van kleuterklas tot en met 
eindexamenleerlingen. 

Bij elk programma is lesmateriaal voor in de 
klas. Voor leraren zijn er studiedagen, en bij 
een aantal programma’s is gratis busvervoer 
beschikbaar. 

Kijk voor het aanbod op 
rijksmuseum.nl/onderwijs


