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Roman Rembrandt liet Geertje Dircx in spinhuis opsluiten

Eerherstel voor Rembrandts
Geertje Dircx werd op last van
haar voormalige werkgever en
minnaar Rembrandt van Rijn in
1650 voor vijf jaar opgesloten in
het spinhuis in Gouda. In haar
nieuwe roman duikt Simone van
der Vlugt in de akelige affaire:
‘Ik wil Geertje recht doen.’

Peter de Brock
AMSTERDAM
Nobel van inborst en een groot kunstenaar.
Rembrandt van Rijn was de gedroomde nationale held, waar Nederland in de 19de eeuw naar
op zoek was. De schilder van De Nachtwacht
werd op een voetstuk gehesen. De onthulling
van zijn standbeeld op 27 mei 1852 in Amsterdam, het eerste monument in de stad, werd een
groot volksfeest. Bij de keuze voor de meester
van de Gouden Eeuw kwam het verhaal over de
door de schilder gedumpte minnares Geertje
Dircx niet van pas. Geertjes jarenlange opsluiting in het spinhuis van Gouda, op last van en
betaald door Rembrandt, werd lang verzwegen.
Of, indien vermeld, omschreven als terechte opsluiting van een krankzinnig geworden ‘chanterend, overspannen viswijf’.

Weinig verkwikkend
Pas rond 1960 kwam de aﬀaire in een ander daglicht te staan. Uit vrijgekomen bronnen bleek de
weinig verkwikkende rol van Rembrandt in de
vechtscheiding. De breuk tussen de twee voormalige geliefden, die zeven jaar ongehuwd samenwoonden, was hard. Een gesprek over de
alimentatie vond op 15 juni 1649 plaats in de
keuken van het huidige Rembrandthuis, met
Rembrandts nieuwe liefde Hendrickje Stoﬀels
als getuige. Zonder het bereiken van een overeenstemming nam Geertje Dircx haar intrek in
een kamer in een sjofele herberg op het Rapenburg. Om aan geld te komen beleende ze enkele
sieraden van Rembrandts overleden vrouw Saskia Uylenburgh, die ze van de schilder had gekregen als een soort van trouwbelofte. De gevolgen waren desastreus.
Simone van der Vlugt stuitte op Geertje Dircx
bij het schrijven van haar roman Nachtblauw
(2016), die zich afspeelt in het 17de-eeuwse Amsterdamse schildermilieu. “Geertje doet in dat
boek de deur open voor de hoofdpersoon bij een
bezoek aan het atelier van Rembrandt. Tijdens
de research kwam ik al snel achter de onverkwikkelijke geschiedenis rondom hun liefdesbreuk. Ik wist direct dat ik daar ooit iets mee
moest gaan doen.”
Dat moment kwam sneller dan gedacht. In
2019 barstte rond de 350ste sterfdag van de
schilder het Rembrandtjaar los. En tot haar verbazing werd op tentoonstellingen en in publicaties weinig tot geen aandacht geschonken aan

Geertje. “Maar ik moest eerst mijn boek over de
Bickers afronden. Ik kan niet aan twee boeken
tegelijk werken.”

Weggemoffelde archiefstukken
Met Wij zijn de Bickers!, het familierelaas van
het roemruchte Amsterdamse regentengeslacht, maakte Van der Vlugt dit voorjaar haar
non-ﬁctiedebuut. Met Schilderslief keert ze terug naar haar favoriete genre, de historische
roman. Heeft ze bij het schrijven over Geertje
Dircx getwijfeld tussen ﬁctie en non-ﬁctie?
“Nee, ik vind romans schrijven toch het leukste.”
Haar voorgangers beschreven een eeuw geleden Geertje nog als een ordinair viswijf, een helleveeg die de grote kunstenaar dwarszat. “Ze
hebben haar echt zwart gemaakt. Maar het ontbrak ze ook aan bronnen. De voor Rembrandt
belastende archiefstukken rondom de breuk
werden pas vijftig jaar geleden herontdekt.” Ze
sluit niet uit dat ze ooit door een overijverige, nationalistische archivaris waren weggemoﬀeld.

Hoge straf
Opmerkelijk aan de hele aﬀaire tussen Rembrandt en Geertje is de ongekend hoge straf die
ze door het Amsterdamse vroedschap kreeg op-

Ze werd omschreven
als een krankzinnig
geworden ‘chanterend,
overspannen viswijf ’

→ Vrouw in Noord-Hollands kostuum, op de rug
gezien, misschien Geertje Dircx, 1636-1638,
tekening van Rembrandt.
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