
112 

MUSEUMSTUK 

Ecce homo; zie de mens* 

lmclda uan der Linden 

Een rondreizende expositie met 100 etsen 
van Rembrandt van Rijn is neergestreken 
in Museum Gouda. Rembrandt zal zich in 
zijn graf hebben omgedraaid! Als er een stad 
is waar hij niet wil zijn is het Gouda. Rem
brandt en Gouda zijn echter onlosmakelijk 
met elkaar verbonden door Geertje Dircx, de 
vrouw die hij in 1650 onrechtmatig heeft la
ten opnemen in het Goudse tuchthuis. Deze 
affaire lijkt een incident, maar omdat de 
kunstenaarsloopbaan van Rembrandt door 
de relatie met Geertje Dircx onder grote 
druk is komen te staan, is het toch meer dan 
dat. Het geeft ons een beeld van Rembrandt 
als mens van vlees en bloed naast dat van 
onaantastbaar icoon. 

Rembrandt was een onconventionele man met een com
plex karakter en dat vond zij n weerslag in het persoon· 
l ijke en sociale leven. Zijn artistieke bestaan betekende 
all es voor hem. De omgeving was daaraan ondergeschikt 
en ook zijn vrouw moest ten dienste staan van zijn kunst. 

* Déze woorden sprak Pontius Pilatus loci:1 hij Jet.us na de geseling. 
met de doorncn.lvoon, sp0tzn.i.ntcl en koninklijke auribu1cn :):in 
he1 joodse volk 1oonde (Joh.irmes 19:s~ "'Eccc homo"" is een bep,rîp 
geworden în d-e kunstgeschiedenis voor d it thcm;i;. Ook enkele cl4 

sen ._,an Rembrandt l:,teo dc-xc voorstcUmg z.ie:n. 

Het optreden van Saskia en Hendrickje als model op vele 
van zij doeken is daar een bewijs van. De drie vrouwen 
die Rembrandt heeft gehad markeren ieder een aparte 
periode in zijn loopbaan. Rembrandt lijkt zich bij de keu 
ze van zijn partners te hebben laten leiden door een mix 
van uiteenlopende emoties en praktische overwegingen. 

Rembrandt hield oprecht van zijn eerste vrouw Saskia 

Het Goudsr. 11,chthuis wo.s !JWdtigd in ltr.t gtbOll'J' \!an het voormarigt 
Sint• Cathorinnkloo,Mtt, Htt storid op de p1ek waar nu de ëmst Casi
mirsd1ool slaat, aan de c,ornewcg. 
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Uylenburgh (1612-1642) een Friese burgemees1ersdoch · 
ter. Maar het was een welkome bijkomstigheid dat hij 
via haar toegang kreeg tot de Amsterdamse elite, een 
stand waar hij als molenaarszoon en schilder niet toe 
behoorde. Zijn carrière heeft door de verbintenis met 
Saskia, tOI aan haar vroege dood in 1642, een enorme 
vlucht genomen. 

Hendrickje Stoffels 

Daarna kwam Geertje Di rcx (ca 1610 -1656) in zijn leven; 
een eenvoudige, ongelenerde weduwe uit Edam. Zij 
kwam in dienst als huishoudster en kindermeisje, maar 
na verloop van tijd is Rembrandt een verhouding met 
haar begonnen. In de kringen waar Rembrandt zich be• 
woog, het Anmerdamse patriciaat, was dat volstrekt on • 
acceptabel. Hij verloor binnen een paar jaar zijn belang 
rijkste opdrachtgevers. In plaats van zich aan te passen 
en daarmee zijn reputat ie te redden, bleer hij zij n eigen 
weg gaan. Rembrandt waardeerde Geertje wel, dat is be
wezen door de cadeaus die hij haar schonk, juwelen die 
toebehoord hadden aan Saskia, maar hij hield niet van 
haar. En toen, in 1649, Re,nbrandt zat inmiddels i11 grote 

financiële problemen en zijn opdrachten liepen alsmaar 
terug, ontmoet te hij He,1dl'ickje Stoffels. Hendrickje 
(1626-1663)was een meisje van eenvoudige komaf (hij 
maakte geen enkele kans meer in hogere kringen) maar 
met een onweerstaanbare uitstraling. Daarbij was ze bij
dehand, praktisch en ondernemend. Zo'n vrouw had hij 
juist nu hard nodig. Hij zetce Geertje Dirxc zonder enige 
scrupules aan de kant. En daarmee begon ook het drama 
dat leidde naar Gouda. 

Als Hollandse vrouw die gewend was voor zichzelf op 
te komen, liet Geertj e Dircx zich niet zondermeer afsche• 
pen. 'Haar waren huwelijksbeloften gedaan door Rem• 
brandt' en dat moest volgens de geldende maatschap
pelijke regels omgezet worden in een daad (trouwen) of 
gecompenseerd worden door middel van alimentatie. 
Toen hun zaak, voorgelegd aan de Amsterdamse 'hu· 
welijkskrakeelkamer' niet tot overeenstemming leidde, 
bleef Geertj e aandringen op meer alimentatie om niet 
in armoede haar verdere dagen te moeten slijten. Rem 
brandt besloot toen zelf een oplossing te forceren en 
daarmee hebben wij hem leren kennen als een min or 
meer gewetenloze manipulator. 

Cu,'.,je Dirxc irt dr ctf irl Gouda (Faio: Hemtr11 Bt1u1man) 
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Zijn plan bestond eruit Geertje in een tuchthuis te la
ten opnemen. Om een veroordeling rond te krijgen had 
hij bewij zen en getuigen nodig. Langs slinkse wegen 
heeft Rembrandt daarvoor meerdere mensen gebruikt, 
waaronder haar broer. De wanhoop nabij was Geertje in 
die periode meerdere keren in woede uitgebarsten en 
had in het openbaar beschuldigingen en verwensingen 
aan het adres van Rembrandt geuit . Die momenten van 
zwakte werden aangegrepen om vast te laten stelle,1 dat 
'Geertje zich niet netjes heeft gedragen en een gevaar 
betekent voor de deugdzame samenleving'. En zo be
reikte Rembrandt zijn doel. Hij regelde en betaalde voor 
Geertje een plaats in het tuchthuis in Gouda., ver weg van 
hem, zijn werk en geliefde. 

Toen Rembrandt echter de vijf j aar tuchthuis in 1655 
wilde laten verlengen tot twaalf jaar en daarvoor 'steun' 
ging zoeken in Edam, keerde het t ij voor Geertje. Haar 
vroegere vriendinnen waren zeer verontwaardigd over 
wat er was gebeurd en hoe 'die Rembrandt' zich gedroeg 
in Edam. Zij zijn vervolgens, tot grote woede van Rem
brandt, naar Gouda gereisd en hebben de Goudse vroed · 
schap ervan weten te overtuigen dat Geertje onterecht in 
het tuchthuis zat. Helaas voor haar en gelukkig voor hem 
overleed zij binnen een jaar na haar vrijlating en kwam er 
een eind aan een langdurige en onverkwikkelijke zaak die 
een eeuwige smet werpt op het blazoen van Rembrandt 
van Rijn. 

En de rol van Gouda? De sradsbesruurders hebben 
Geertje in 1655 ontslag verleend uit het tuchthuis en 
daarmee een gerechtelijke dwaling ongedaan gemaakt. 
Niets dan lof dus. 
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Driessen, Chr. Rembrandts vrouwen. Amsterdam, Bert 
Bakker, 2012. 
Groene Hart archieven: 
www.groenehartarchieven.nl/ thcma s/ personen -en -
families/ rembrand t, -geertje-en -gouda 
http:// resources.huygens .knaw .nl/vrouwenlexicon/ 
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Getrtje Oirxr. 

De tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit is te zien 
in Museum Couda van ,juli tot 15 oktober 2014 
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