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Samenvatting 

Dit onderzoek bevat een alomvattende monografie van Geertje Pieters, een zeventiende-

eeuwse kunstenares. Pieters werkte vanaf jonge leeftijd bij dominee Van Oosterwijck in 

Voorburg, de vader van Maria van Oosterwijck. Wanneer Maria naar Amsterdam verhuist, zal 

Geertje bij haar aan het werk gaan als dienstmeid. Dankzij haar natuurlijke aanleg en de hechte 

band tussen beide vrouwen, zal Maria Geertje opleiden in de bloemschilderkunst. Na hun 

samenwerking keren beide vrouwen terug naar hun respectievelijke woonplaatsen. Geertje 

Pieters zou in Delft nog als zelfstandig kunstenares haar brood verdienen, terwijl Maria van 

Oosterwijck haar laatste jaren bij haar neef in Uitdam vertoeft. Na een biografisch onderzoek 

naar Pieters zelf volgt een korte biografie van haar grootvader die zich ook in de kunstwereld 

begaf en ook nu weinig bekendheid kent. Hij was een fervent kunstverzamelaar en werd 

meermaals vermeld in het Schilderboeck van Karel van Mander. Hierna volgt een uiteenzetting 

van Pieters’ receptiegeschiedenis, een samenvatting van haast alle publicaties waar zij in wordt 

vermeld. Haar naam krijgt een plaats in de vroege kunstgeschiedschrijving dankzij Arnold 

Houbraken, waarna ze al snel bekendheid verliest. Een opflakkering kwam in recente eeuwen 

bij het ontstaan van de feministische kunstgeschiedschrijving en vindt een hoogtepunt in dit 

onderzoek. De uiteenzetting eindigt met een zoektocht en analyse naar schilderijen van haar 

hand, een uitdagende taak die hopelijk in de toekomst kan aangevuld worden. 

Toeschrijvingsproblematiek en verloren werken blijken alomtegenwoordig in haar verzamelde 

oeuvre.  
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Voorwoord 

Zonder alle hulp die ik gaandeweg heb ontvangen, zou dit onderzoek nooit zo ver zijn gekomen 

als ze nu staat. Allereerst wil ik mijn promotor prof. Katelijne van der Stighelen bedanken, die 

me het hele jaar bijstond in het afbakenen, structureren en polijsten van mijn onderzoek. 

Daarnaast heb ik enorm veel hulp gehad aan historicus Noud Janssen, de auteur van de website 

mariavanoosterwijck.nl, een webpagina boordevol gedetailleerde informatie over de 

kunstenares, waarvoor hij zelf in de archieven is gedoken. Deze uitvoerige synthese van Maria 

van Oosterwijck en een beginnend archiefonderzoek naar Geertje Pieters gaven mij een sterke 

basis en voorsprong in het onderzoek naar Pieters. Gaandeweg heb ik met mr. Janssen contact 

gehouden om onduidelijkheden in zijn site op te klaren en bepaalde bronnen te achterhalen. 

Dankzij de gedigitaliseerde archieven van Delft, Leiden en Amsterdam kon ik van thuis uit een 

genealogie uitwerken, met hulp van de medewerkers van deze archieven die mij deze scans 

tijdig doorstuurden. Voor het transcriberen van de vele zeventiende-eeuwse archiefdocumenten 

die ik moest doorlezen zonder kennis van paleografie, wil ik graag een aantal mensen bedanken 

waaronder Casper van Waesberghe, Joris van Maanen van het archief van Leiden en mensen 

van het forum watstaatdaer.nl. Ten slotte kreeg ik bij het opsporen van haar werken enige hulp 

van enkele musea waarmee ik kort mail-verkeer had, waaronder in het bijzonder de 

medewerkers van het Fitzwilliam Museum in Cambridge die erg behulpzaam waren.
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Inleiding 

The feminist's first reaction is to swallow the bait, hook, line and sinker, and to attempt 

to answer the question as it is put: that is, to dig up examples of worthy or insufficiently 

appreciated women artists throughout history; to rehabilitate rather modest, if 

interesting and productive careers; to "rediscover" forgotten flower painters or David 

followers and make out a case for them; (…) – in other words, to engage in the normal 

activity of the specialist scholar who makes a case for the importance of his very own 

neglected or minor master. – Linda Nochlin, ‘Why Are There No Great Women 

Artists?’, in Woman in Sexist Society; Studies in Power and Powerlessness, 1971. 

In de feministische kunstwetenschap is het vruchtbaar om over een gezonde portie zelfreflectie 

te beschikken. Onderzoek naar vergeten bloemschilders wordt door kunsthistorica Linda 

Nochlin aangehaald in haar bekende essay Why Are There No Great Women Artists? (later 

herwerkt met de bekendere titel Why Have There Been No Great Women Artists?). Nochlin 

schrijft dit soort onderzoek niet af. Echter roept ze op tot metareflectie over de grotere vraag 

die hierachter schuilt: waarom zijn er geen grootse vrouwelijke kunstenaars? Het aanvullen 

van de bestaande canon met onderzoek naar vergeten vrouwelijke kunstenaars is een bewuste 

keuze om diezelfde canon te accepteren als vanzelfsprekend. Waar Nochlin op doelt met haar 

essay is het kritisch kijken naar de aard van deze vraag en de fouten die men maakt de poging 

deze te beantwoorden, wat vaak eindigt in zelfsabotage. Dergelijk onderzoek is daarom niet 

onbelangrijk. Deze studie blijft relevant om de lacunes in de kunstgeschiedenis op te vullen en 

de bewuste keuzes in kunsthistorische overdracht aan de tand te voelen. Me bewust van deze 

inherente contradicties en valkuilen, doch hiervoor niet immuun, zal ik trachten het verhaal te 

vertellen van zeventiende-eeuwse bloemschilderes Geertje Pieters (1636-1708), de vergeten 

leerlinge van Maria van Oosterwijck (1630-1693). Aan de hand van archiefonderzoek, enige 

kunsthistorische bronnen en verscheidene contactpersonen streef ik naar het creëren van een 

eerste alomvattende monografie over Geertje Pieters. Wat haar bijzonder maakt en de 

voornaamste beweegreden was voor dit onderzoek is haar uitzonderlijke situatie.  

De intrede van het onderzoek is een gedetailleerde synthese van haar leven, van haar geboorte 

in 1636 tot haar dood in 1708. We volgen Pieters op de voet door haar jeugd en haar verhuis 

naar Amsterdam waar ze woonde en opgeleid werd bij Maria van Oosterwijck. In deze 

wereldstad onderhielden beide vrouwen vele hechte contacten, onder wie Willem van Aelst 

(1627-1683) en Arnold Houbraken (1660-1719). Na het einde van hun samenwerking keerden 
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beide vrouwen huiswaarts, Maria van Oosterwijck naar Nootdorp en Geertje Pieters naar Delft, 

waar zij in 1708 werd begraven. Na deze biografische uiteenzetting volgt een excursus over 

het leven en de kunstverzameling van Melchior Wyntges, de grootvader van Geertje Pieters. 

Hij kende ook in zijn tijd enige bekendheid, maar verloor net als Pieters aan belang doorheen 

de eeuwen. Daarom krijgt hij als kunstliefhebber en grootvader een plaats in dit onderzoek, als 

voorbode en mogelijke inspirator van de artistieke talenten van zijn kleindochter. Vervolgens 

wordt in het derde deel onderzocht hoe Pieters’ naam verschijnt in de kunstgeschiedschrijving 

door de eeuwen heen en waar haar tuimel in de vergetelheid uiteindelijk leidde tot een 

opflakkering in het heden. Ten slotte worden alle gekende en ongekende werken van Pieters 

samengevoegd in een uiteenzetting van haar oeuvre, uitgebreider dan ooit tevoren. Deze begint 

met haar gesigneerde en gesitueerde werken en leidt ons tot foute toeschrijvingen en verloren 

schilderijen.  
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I. Biografie 

1.1 Familie en jeugd 

Even if I am simply one more woman laying one more brick in the foundation of a new and 

more humane world, it is enough to make me rise eagerly from my bed each morning and 

face the challenge of breaking the historic silence that has held women captive for so long. 

– Judy Chicago 

Pieter Wyntges (Wijntges/Wyntgis/Wijntgis/Wijnties) (?-?), zoon van Melchior Wyntges, trad 

op 16 juni 1635 met Barbara (Barbartge(n)) Michi(j)els (?-?) in het huwelijk in Delft.1 Amper 

een jaar later kwam Geertje ter wereld, gedoopt op 13 mei 1636.2 Vanwege haar familienaam 

Wyntges en haar vader Pieter, wordt Geertje afwisselend genoemd bij haar familienaam of 

patroniem Pieters(dochter). Bij haar doop waren twee getuigen aanwezig: Hendrick Wyntges 

en Maertgen Assuerus. Deze Hendrick (†1645) was mogelijk een verre neef van haar, de 

kleinzoon van Melchior Wyntges’ broer Hendrick (1557-1632) (afb. 1). 3  Hoe Maertgen 

(Maartje) gerelateerd was aan de familie Wyntges is onduidelijk.  Twee jaar later werd het 

gezin verblijd met een tweede dochter, Maria (°1638) en zes jaar nadien een zoon, Pieter 

(°1644).4 Over vader Pieter Wyntges is niet veel geweten. In Delft stond hij geregistreerd als 

wijnkoper en wijnverlater.5 Het gezin Wyntges woonde waarschijnlijk in de Voorstraat in 

Delft, mogelijk in diezelfde brouwerij waar Pieters ouders Melchior Wyntges en Geertruyd 

Thielmans van der Block woonden.6  

Op jonge leeftijd (tussen tien en zestien jaar oud) zou Geertje Pieters in dienst komen bij 

dominee Jacobus van Oosterwijck (1597-1674) in Nootdorp, waarnaar hij met zijn vrouw 

Adriana van Linschoten (1600-1636) was verhuisd na hun trouw in 1623.7  Dienstmeiden 

kwamen soms op jonge leeftijd in dienst van familieleden, wanneer die hiervoor het vermogen 

 
1 Delft, Stadsarchief, DTB trouwen, 14.21, Trouwakte van Pieter Wijntgens en Barbartge Michijels (16/6/1635), 

fol. 72v. 
2 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.8, Doopakte Geertgen (13/5/1636), fol. 154. 
3 Deze aanname komt voort uit een eigen genealogisch onderzoek naar de familie Wyntges. Aangezien de naam 

Hendrick mogelijk vaker terugkeert in de familie, staat deze conclusie niet vast. Zie stamboom in afb. 1. 
4 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.8, Doopakte Maria (19/10/1638), fol. 182v; Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 

14.9, Doopakte Pieter (23/1/1644), fol. 19v. 
5 Een wijnkoper koopt en verkoopt wijn, terwijl een wijnverlater de wijn versnijdt. Hierbij wordt wijn vanuit grote 

vaten naar kleine geheveld, waardoor de hoeveelheid gevulde kleine vaten bepaald werd voor de belastingaanslag 

en de wijn eveneens geklaard, omdat de droes achterin het grote vat achterbleef. Delft, Stadsarchief, Eigenaren 

onroerende zaken, 1.2249, Registratie eigenaren onroerend goed (1/1/1585-31/12/1648), fol. 219v2a; Delft, 

Stadsarchief, DBT Trouwen, 14.21, Trouwakte van Pieter Wijntgens en Barbartge Michijels (16/6/1635), fol. 72v. 
6 In de trouwakte van Pieter en Barbara wordt de woonplaats aangeduid als Voorstraat. 
7 Noud Janssen, “Het gezin van Oosterwijck in Nootdorp”, geraadpleegd 7 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/een-predikantenfamilie-rond-het-begin-van-de-17e-eeuw/het-

gezin-van-oosterwijck. 
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bezaten en bereid waren om hen op te vangen.8 Bijgevolg is het aannemelijk dat de families 

Wyntges en van Oosterwijck gerelateerd waren. De duidelijkste indicatie hiervan is de 

aanwezigheid van Jacobus van Oosterwijck bij de doop van Maria Wyntges in 1638.9 Verder 

was het ouderlijk huis waar Jacobus van Oosterwijck opgroeide gevestigd aan de Verwersdijk 

Oostzijde, niet ver van de Voorstraat. Het gezin Van Oosterwijck had zes kinderen, waarvan 

drie de volwassen leeftijd niet bereikten. De overige kinderen waren Geertruyt (1626-1665/6), 

Maria (1630-1693) en Lambertus (1634-1713). Dienstmeiden werden in het algemeen gezien 

als deel van het gezin, hoewel ondergeschikt. De geldelijke vergoeding was laag, maar ze 

kregen onderdak, voedsel en kledij van de familie. Ze aten veelal samen en de band tussen 

huisvrouw en dienstmeid was meestal hecht.  

De eerste vermelding van een band tussen Geertje Pieters en Maria van Oosterwijck is te vinden 

in een testament opgesteld door Lambertus en Maria in 1658 bij notaris Willem van Assendelft 

(?-?).10 Broer en zus duidden elkaar aan als universeel erfgenaam van alle goederen die de eerst 

stervende zou nalaten, in acht nemende dat hun vader Jacobus van deze goederen zijn leven 

lang gebruik zou mogen maken. Hiernaast moest de langst levende van hen beiden aan de 

diaconiearmen van Voorburg een bedrag van 150 gulden betalen. Hierna volgt de eerste 

vermelding van Geertje in het familieverband: “(…) ende aen Geertruyt Wyntgerts, 

tegenwoordigh dienstmaeght ten huyse vanden voorschreven dominee Oosterwijck, indus sij 

ten tijde vant overlijden vanden eerstoverlijdende bij deselve ofte ymand van sijne kinderen is 

woonende, maer anders niet, de somme van eenhondert Carolusgulden miede eere met.” 

Hiermee legateerden Lambertus en Maria aan Geertje een bedrag van 100 gulden, mits zij ten 

tijde van het overlijden nog inwonende (in dienst) was bij hen of hun kinderen. Dit hoge bedrag 

indiceert een hechte band tussen broer en zus en hun dienstmeid. Verder biedt dit testament 

bewijs van de tewerkstelling van Pieters bij dominee van Oosterwijck tot 1658 ten vroegste. 

Rond de periode tussen 1656 en 1658 zou Maria van Oosterwijck tijdelijk in Delft hebben 

geresideerd, bij haar grootvader langs moeders kant, Lambrecht van Linschoten (?-?).11 Hij 

woonde eveneens in de Voorstraat, aan de overkant van de vermoedelijke woonplaats van de 

 
8 Raffaella Sarti, “Who Are Servants? Defining Domestic Service in Western Europe (16th - 21st Centuries)”, 

onder redactie van Pasleau Suzy en Schopp Isabelle, Proceedings of the “Servant Project” 2 (2005), 4. 
9 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.8, Doopakte Maria (19/10/1638), fol. 182v. 
10  Delft, Stadsarchief, Oud Notarieel Archief Delft, archiefnr. 161, inv.nr. 1851: Willem van Assendelft, 

Testament van Lambertus en Maria van Oosterwijck (1/11/1658).  
11 Noud Janssen, ‘Biografie’, geraadpleegd 7 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/biografie. 
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familie Wyntges.12 In het huis van haar grootvader had Maria een eigen werkkamer en verkreeg 

ze vermoedelijk een prille opleiding bij Abraham van Beijeren (1620/1-1690) en zijn vrouw 

Anna van den Queborn (ca. 1625-1689/90).13 Deze samenwerking is niet gedocumenteerd, 

maar vindt veel ondersteunende argumenten. Wat deze situatie mogelijk interessanter maakt, 

is dat Anna van den Queborn zelf schilder was, nog voor haar huwelijk met Abraham van 

Beijeren. Zij leerde het ambacht van haar vader en was telg van een uitgebreide 

kunstenaarsfamilie. Na zijn huwelijk met Anna van den Queborn zou Abraham van Beijeren 

zijn schilderscarrière beginnen, waarschijnlijk geïnspireerd door zijn vrouw die hem hielp bij 

het prepareren van verf en doeken. 14  Als Maria van Oosterwijck daadwerkelijk bij Van 

Beijeren een korte opleiding volgde, is het niet vergezocht om te stellen dat zij dit onderricht 

eveneens van Anna van den Queborn kreeg. Dit zou betekenen dat Oosterwijck zelf een 

vrouwelijke leermeester en voorbeeld had, wat haar mogelijk geïnspireerd had om zich op te 

werken tot professioneel kunstenares.15 Overigens bevonden zowel Abraham van Beijeren als 

Anna van den Queborn zich later in dezelfde kleine Amsterdamse kunstenaarskring waarvan 

ook Maria van Oosterwijck, Wallerant Vaillant (1623-1677) en Willem van Aelst deel 

uitmaakten. 

  

 
12 Volgens Janssen woonde Lambrecht van Linschoten in de Voorstraat, Westzijde, tegenover de Drie 

Hoefijzerssteeg. Tevens woonde veel leden uit de familie van Linschoten in Delft en waren zij erg hecht. Noud 

Janssen, ‘Jacobus van Oosterwijck en Delft’, geraadpleegd 20 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-

biografie/een-predikantenfamilie-rond-het-begin-van-de-17e-eeuw/jacobus-van-oosterwijck-en. 
13 Houbraken beschrijft Maria’s verblijf bij haar grootvader in Delft om haar kunst te ‘oefenen’. De suggestie van 

Abraham van Beieren als Maria’s eerste leermeester wordt ondersteund door de bespreking van Gerard de Lairesse 

over het zelfportret van Maria, weerspiegeld in een geschilderde vaas, waarbij Lairesse stelt dat zij hierin trachtte 

haar “leermeester” te overtreffen. Bij haar latere leermeester Jan Davidsz. de Heem is dit element niet terug te 

vinden. Dit was echter wél typisch voor Abraham van Beijeren. Noud Janssen analyseert deze hypothese in detail 

in zijn onderzoek naar Maria van Oosterwijck. Noud Janssen, “De mogelijke stappen van Maria op het terrein van 

de schilderkunst tussen 1645-1658”, geraadpleegd 10 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-

biografie/een-jonge-schilderes-voorburg-en-leiden/de-mogelijke-stappen-van-maria-op-het; Arnold Houbraken, 

De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (B. M. Israël, 1976), 215; Gérard de 

Lairesse, Het groot schilderboek (By de Erfgenaamen van Willem de Coup, 1707), 360. 
14 Noud Janssen, ‘Queborn, Anna van den’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis, 17 september 2019), http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/queborn. 
15 Het is belangrijk te vermelden dat dit idee nooit bevestigd is en zeker meer onderzoek vergt.  
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1.2 Van dienstmaagd tot leerlinge 

Verw wrijven, het palet schoon maken, de penseelen zuiveren en droogen zijn schijnbaar 

onbeteekenende bezigheden, doch van wier gewillige en behendige uitvoering soms meer 

afhangt dan een oningewijde zich verbeelden kan en die alle door dit meisje volvoerd 

werden met zooveel vlugheid en juistheid niet alleen, maar ook met zooveel blijkbaren lust 

tot de kunst en zooveel begrip van de wijze waarop die geoefend moest worden, dat Maria 

haar volgaarne eenige lessen gaf in het teekenen. – Anna Louisa Geertruida Bosboom-

Toussaint, De Bloemschilderes Maria van Oosterwijk (1862). 

Vanaf 1658 tot 1660 woonde Maria van Oosterwijck in Leiden, waarna ze verhuisde naar 

Utrecht. 16  Aldaar was zij leerlinge van Jan Davidsz. de Heem (1606-1684), destijds 

vooraanstaande schilder van bloemstukken en fruitstillevens.17 In 1666 verhuisde ze naar de 

wereldstad Amsterdam, die toen zo’n 200.000 inwoners telde.18 Het is aannemelijk dat ze vanaf 

haar verhuis naar Amsterdam vergezeld werd door Geertje Pieters, die mogelijk sedert twee 

jaar bij haar in dienst was. Dit idee wordt gestaafd aan de hand van een brief geschreven door 

Lambertus van Oosterwijck in 1684, waarin hij over de dienstmaagd zegt, “nae twintigh 

jarigen dienst aen mijn suster”, wat letterlijk genomen vanaf 1664 zou betekenen.19 Het is even 

denkbaar dat Pieters pas in dienst trad bij Maria na de pensionering van Jacobus van 

Oosterwijck in 1666.20 Kort na haar aankomst in Amsterdam zou Maria van Oosterwijck een 

samenwerking zijn begonnen met Willem van Aelst, als associée met een solide 

vooropleiding.21 Tijdens hun verblijf in de hoofdstad was Geertje Pieters naast dienstmaagd 

ook schildersassistente van Van Oosterwijck geworden. Als we Arnold Houbraken op zijn 

woord kunnen geloven, bevestigde hij dit in zijn biografie van Geertje Pieters, welke volgt op 

die van Van Oosterwijck. Hij leidde in met: “Geertje Pieters, haar Dienstmaagt, die vele jaren 

 
16 Noud Janssen, “De verdieping van de schildervaardigheden in Leiden | Maria van Oosterwijck”, geraadpleegd 

10 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/een-jonge-schilderes-voorburg-en-leiden/de-

verdieping-van-de-schildervaardigheden. 
17 Noud Janssen, “De start van Maria’s carrière in Utrecht (1660 – ca. 1666)”, geraadpleegd 10 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/de-start-van-maria%E2%80%99s-carri%C3%A8re-utrecht-

1660-%E2%80%93-ca-1666. 
18 Noud Janssen, “Het echte werk als professioneel schilderes in Amsterdam (1666 – 1690)”, geraadpleegd 10 

mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-

amsterdam-1666-1690. 
19 Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken, Weeskamer van Leiden, Jan Claasz van Assendelft, gehuwd met 

Geertruyt van Oosterwijk: Brieven 1668-1688, Archiefnr. NL-LdnRAL-0518, inv. nr. 1464, Brief van Lambertus 

van Oosterwijck (3/12/1684), fol. 3-4.  
20  Gabriël Gorris, Dorp aan de Vliet: geschiedenis van Voorburg, 3de dr. (Wattez, 1977), 139. 
21  Noud Janssen, ‘Maria als associé van Van Aelst’, geraadpleegd 17 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-

1690/maria-als-associ%C3%A9. 
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by haar gewoont heeft, en welke zy ook gebruikte tot het vryven van haar verven, heeft zy, 

ziende in haar een natuurlyke drift en geneigtheid tot de Konst, in hare wyze van schilderen 

onderwezen.”22 Als één van de 25 vrouwelijke namen in Houbraken’s De groote schouburgh 

der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718-21) neemt Pieters een unieke plaats 

in. Pieters zou aanvankelijk hebben geholpen bij het bereiden van de olieverf en andere taken, 

waarna Van Oosterwijck haar talent zou hebben opgemerkt en haar vervolgens zou hebben 

opgeleid als leerlinge. Dit was uiteraard een uitzonderlijke situatie.  

Voor vrouwen in de zeventiende-eeuwse Nederlanden was het niet evident om het ambacht 

van het schilderen te beoefenen. In de gildearchieven van de Nederlandse steden zijn zelden 

namen van vrouwen terug te vinden, maar dit wil niet zeggen dat er geen vrouwelijke 

kunstenaars waren. Vanuit het dilettantenmilieu beoefenden vrouwen schilderkunst of 

decoratieve kunsten als vrijetijdsbesteding en blijk van een humanistische opvoeding.23 Zo was 

Anna Maria van Schurman (1607-1678) behendig in het graveren en tekenen, naast haar focus 

op theologie en talenstudie. Schurman volgde zelf les in graveren en krijt bij Magdalena van 

den Passe (1600-1638).24 Meisjes en vrouwen die ‘voltijds’ kunstenaar waren, kwamen bijna 

uitsluitend uit een kunstenaarsmilieu. Zo konden zij onderricht worden door hun vader of ander 

familielid, of zij gingen schuil achter de naam van een familielid in de gildes. Er zijn namelijk 

geen contracten van vrouwelijke leerlingen te vinden, maar wel van vrouwelijke leermeesters. 

Hiervan is het meest beduidende voorbeeld Judith Leyster (1609-1660), die zelf meerdere 

leerlingen had en lid was van de Haarlemse Sint-Lucasgilde.25  Vrouwelijke leerlingen en 

vrouwelijke leermeesters waren zeer zeldzaam, wat niet betekent dat een dergelijke 

samenwerking onmogelijk was. Er is trouwens tot dusver geen enkel familielid van Pieters 

bekend dat kunst maakte. Dat ze werd opgeleid tot kunstenares in haar familiale context is 

hierdoor uitgesloten. Enkel de indrukwekkende kunstverzameling van haar grootvader 

Melchior Wyntges zou als een vroege bron van inspiratie hebben kunnen dienen.26 Verder was 

Pieters ook geen doorsnee leerlinge, ze was in de eerste plaats een ‘dienstmaagd’.   

 
22 Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 216. 
23 Els Kloek, C. Peters Sengers, en Esther Tobé, Vrouwen En Kunst in de Republiek: Een Overzicht (Verloren, 

1998), 12-13. 
24 Mirjam de Baar, ‘Schurman, Anna Maria van’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis, 17 september 2019), 

https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Schurman,%20Anna%20Maria%20van. 
25 Els Kloek, ‘Leyster, Judith’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 

17 september 2019), http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/DVN/lemmata/data/Leyster. 
26 De kunstenaar Evert Wyntges (?-?) draagt dan wel dezelfde familienaam, maar heeft tot zover bekend geen 

vastgestelde familierelatie tot Geertje Pieters. Of er werken, en welke werken, van Melchior Wyntges werden 

overgedragen aan zijn zoon Pieter is nergens gedocumenteerd. 
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1.3 Maria van Oosterwijck en Geertje Pieters in Amsterdam 

Are there no men present? Do you promise me that behind that red curtain over there the 

figure of Sir Charles Biron is not concealed? We are all women you assure me? Then I may 

tell you that the very next words I read were these - 'Chloe liked Olivia . . . ' Do not start. 

Do not blush. Let us admit in the privacy of our own society that these things sometimes 

happen. Sometimes women do like women. –  Virginia Woolf, A Room of One’s Own 

(1929). 

Vanuit Amsterdam reisde Maria van Oosterwijck regelmatig terug naar haar familie in 

Voorburg. Een reis vanuit Amsterdam naar Delft zou destijds in totaal ongeveer acht uur 

hebben geduurd, voor de prijs van één gulden.27 Volgens Janssen vergezelde Geertje Pieters 

haar bij deze reizen, wat gestaafd kan worden aan de hand van enkele doopregistraties van 

familieleden waarbij zij als getuige optrad. Op 6 januari 1675 was ze in Delft getuige bij de 

doop van Maria Wyntges (1675-ca. 1720), dochter van haar broer Pieter en zijn vrouw 

Elisabeth (Lijsbet) Meershouck (Dirckx) (†1687). 28  Een jaar later, in 1676 gingen beide 

vrouwen op bezoek bij Constantijn Huygens (1596-1687) in Den Haag, waar ze hem het werk 

van Pieters lieten zien en hem ertoe inspireerden een gedicht te schrijven, getiteld ‘Met een 

silver palet geschoncken aen Geertje Pieters dienstmaeght, schildersche.’29 Op het einde van 

de zomer van 1677 bezochten zij opnieuw hun vriend Huygens, waarna hij op 18 september 

een gedicht schreef ter ere van beide vrouwen. Dit gedicht was gericht aan Willems Jacobsz. 

van Heemskerck (1613-1692), ‘Aenden Heere W. van Heemskerck, van Joff. Oosterwyck en 

haer dienstmaegd, oock Schildersche.’30  Pieters was diezelfde periode, op 7 oktober 1677, 

getuige van de doop van haar neefje Dirck (°1677), het tweede kind van haar broer.31 Drie jaar 

later was ze eveneens getuige bij de doop van hun derde kind, Pieter (1680-na 1754).32 Ten 

slotte was Pieters in 1683 opnieuw getuige van een doop, ditmaal van Hendrick Wyntges 

(°1683), het vierde kind van haar broer.33 Het contact met haar familie was duidelijk nog nauw. 

Voldoende communicatie moest ervoor hebben gezorgd dat zij steeds tijdig deze doopsels kon 

bijwonen. Ondanks het feit dat ze in Amsterdam woonde, keerde ze bijna jaarlijks terug naar 

 
27  Noud Janssen, ‘Op bezoek in Voorburg in 1676’, geraadpleegd 19 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-

1690/op-bezoek-voorburg. 
28 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.58, Doopakte Maria Wintgens (6/1/1675), fol. 182. 
29 Zie 3.1. Constantijn Huygens, De gedichten van Constantijn Huygens: naar zijn handschrift uitg, vol. 8 (J.B. 

Wolters, 1898), 137. 
30 Huygens, De gedichten van Constantijn Huygens, 183. 
31 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.58, Doopakte Dirck Wijnts (7/11/1677), fol. 211. 
32 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.58, Doopakte Pieter Wijnties (23/5/1680), fol. 241v. 
33 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.59, Doopakte Hendrick Wijnties (8/7/1683), fol. 8. 
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Delft. Het is niet uit te sluiten dat ze geregeld werd vergezeld door Van Oosterwijck die haar 

eigen familie bezocht in het nabije Voorburg.  

In Amsterdam woonden Van Oosterwijck en Pieters in de Nieuwe Keizersgracht, vermoedelijk 

tegenover of in de buurt van het atelier van Willem van Aelst, die aan de Prinsengracht, bij het 

Waalen Weeshuis woonde.34 De woonplaats van de bloemschilderes en haar dienstmeid werd 

door notaris Philippus Laurentius bevestigd in een akte opgemaakt op 25 juli 1676.35 In deze 

akte getuigden Kesper van Alen, Claes Jansz en Neeltje Jans op verzoek van Maria van 

Oosterwijck dat zij en Geertje Pieters door de dienstmeid van Willem van Aelst werden 

geteisterd en uitgescholden. De dienstmeid, Grietje, zou ook de schout Philips Engelbrecht die 

bij Van Aelst op bezoek kwam, hebben uitgelachen en nagewezen. Toen Geertje voor Maria 

een vergeten regenkleetie moest terughalen uit het huis van Willem van Aelst, zou Grietje 

geantwoord hebben, “(…) ick wilt u niet geven, die beesten die schot varckens die daer over 

de deur leggen (…) die mogent selver comen haelen die schotbeesten als zij zijn.” Nadat Pieters 

de woonst van van Aelst zou hebben verlaten, zou Grietje haar hebben nageschreeuwd en 

gedreigd met haar vuist, zeggende, “(…) jou beesten, jou schotvarckens, ick heb jou gehavent 

ende geteyckent, maer laet ick jou weder krijghen, ick zal jou anders teysteren, ick krijgh jou 

niet waer ick jou krijgh (…)” Grietje zou een bijzondere hekel hebben gehad aan Maria en 

Geertje, vooral wanneer zij over hun deur hingen (‘over de deur leggende’), wat wijst op de 

typische Hollandse boerendeur die uit twee delen bestond, waarbij men soms op het onderste 

deel leunde om naar buiten te kijken, zoals te zien in Jonge vrouw aan de onderdeur uit ca. 

1645, toegeschreven aan het atelier van Rembrandt.36 Hierna diende Van Oosterwijck zelfs nog 

een soort klacht in hogerop, naar aanleiding van een fysieke uitbarsting tegenover Pieters, 

waarbij Grietje haar in het gezicht zou hebben geslagen.37 Hierbij maakte Van Oosterwijck 

duidelijk dat zij alleen woonde met Pieters en “noyt aen iemant in de werelt eenige reden tot 

misgenoegen ofte offensie heeft gegeven,” en de agressie dus vanuit één richting kwam. Deze 

officiële aanklacht wijst op een hechte band tussen Oosterwijck en Pieters, waarbij voorgaande 

het pas hogerop zocht nadat Geertje fysiek werd aangevallen.  

 
34  Het Waalen Weeshuis zou in die tijd aan de Lauriersgracht gevestigd zijn, waarna het in 1683 naar de 

Vijzelgracht verhuist. Noud Janssen, ‘De relatie van Maria met Willem van Aelst’, geraadpleegd 20 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-

1690/de-relatie-van#_edn4. 
35 Amsterdam, Stadsarchief, Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, toegangsnr. 

5057, inv. nr. 3887: Philippus Laurentius, Akte Maria van Oosterwijck (25/7/1676), fol. 162. 
36 Over de toeschrijving van het schilderij bestaat nog levendig debat. ‘Jonge vrouw aan de onderdeur, ca. 1645’, 

RKD, geraadpleegd 4 juli 2020, https://rkd.nl/nl/explore/images/52041. 
37 Abraham Bredius, ‘Archiefsprokkelingen’, Oud Holland 52 (1935): 180–82. 
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Geertje Pieters werd nog een aantal keer aangehaald in verscheidene documenten als getuige 

of dienstbode. Op 26 januari 1678 verklaarden Pieters en Jacobus van Assendelft (de neef van 

Maria van Oosterwijck die zij onder haar vleugels nam na de dood van zijn ouders) getuigen 

te zijn van de onderhandeling tussen Van Oosterwijck en koopman Melchior Lidel.38 Het betrof 

twee schilderijen die Lidel naar München zou brengen, een bloemstuk (een ‘feston’) en een 

bloemstilleven in Keulse vaas, waarop de geboorte van Christus afgebeeld staat (Afb. 5). In 

een brief van Lambertus van Oosterwijck uit 1681 aan de Weeskamer van Leiden werd Geertje 

vermeld als dienstbode die de brief bracht.39 De brief had betrekking op de kosten van de studie 

en het leefgeld voor Jacob van Assendelft, dat Maria betaalde.  

In 1684 werd Geertje opnieuw vermeld door Lambertus in een brief aan de Weeskamer van 

Leiden.40 Ze zou een fout hebben gemaakt toen ze financiële zaken moest regelen ten huize 

van (Cornelis?) Wittens, waar ze waarschijnlijk uitviel tegen hem. Lambertus beschreef haar 

in de brief aan de Weeskamer als volgt: “(…) stoute onvoorsige [deels weggevallen: 

onvoorsightigh?] dienstmaeght, die wij over die faute nae twintigh jarigen dienst aen mijn 

suster over eenigen tijt hebben gecasseert; kunnen niet anders mercken of deselve heeft buijten 

onze permisse [kennisse?] of ordre tegens de heer Wittens t[er] sijnen huijse destijds daer 

geweest is,  onfetsoenlijck en onbeleeft over dese sake gesproken; t sij soo t sij, wij sullen met 

patiëntie afwachten wat de heere Wittens zal believen [gelieven?] te beginnen.”41 Mogelijk was 

deze brief bedoeld om het vertrouwen van heer Wittens terug te winnen, nadat Pieters zich 

boos had gemaakt, eerder dan om hun dienstmeid te belasteren.42  Het feit dat Geertje voor hen 

geldzaken mocht regelen getuigt opnieuw van het grote vertrouwen dat men in haar had. 

 

  

 
38 Jacob van Assendelft was de zoon van haar zus Geertruyt van Oosterwijck en haar man Jan (Johannes) van 

Assendelft. Hun dochter Adriana werd door Lambertus van Oosterwijck opgevangen. Bredius, 

‘Archiefsprokkelingen’, 181; Noud Janssen, ‘Familiezaken in 1668’, geraadpleegd 21 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-

1690/familiezaken-1668. 
39 Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken, Weeskamer van Leiden, archiefnr. NL-LdnRAL-0518, inv. nr. 1464, 

Brief Lambertus van Oosterwijck (5/11/1681), fol. 1-2. 
40 Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken, Weeskamer van Leiden, archiefnr. NL-LdnRAL-0518, inv. nr. 1464, 

Brief Lambertus van Oosterwijck (3/12/1684), fol. 3-4. 
41  Citaat gebaseerd op het transcript van Janssen en Geert Ouweneel. Noud Janssen, ‘Verdere familiaire 

wederwaardigheden in deze periode’, geraadpleegd 21 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-

biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-1690/verdere-familiaire. 
42 Dit is wat Noud Janssen suggereert en voor mij ook plausibel lijkt. Mail van Noud Janssen, 20 maart 2020. 
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1.4 Bredere contacten in Amsterdam 

De mensch, van eene vrouw geboren, is kort van dagen, en zat van onrust. – Job 14/1, 

geciteerd in Maria van Oosterwijck’s Vanitas met hemelglobe (1668). 

Tijdens hun samenwonen in Amsterdam vergaarde Maria van Oosterwijck (en bijgevolg ook 

Pieters) verscheidene nauwe contacten in artistieke kringen. Zo bleef ze in contact staan met 

Willem van Aelst, haar voormalige leermeester. De stillevensschilder zou zijn zinnen hebben 

gezet op Van Oosterwijck om tot het huwelijk te treden, aangezien ze beiden al een bepaalde 

leeftijd hadden bereikt. Volgens een anekdote overgeleverd door Houbraken in zijn Groote 

Schouburgh zou Oosterwijck zich niet zo makkelijk laten doen.43 Ze werd alom beschreven als 

een zedige en ijverige vrouw en nam haar werk erg serieus. Van Aelst bleek iets losbandiger, 

minder strikt in werkuren en al vaker te vinden in een kroeg. Zij zou hem hebben uitgedaagd 

om een jaar lang elke dag op vaste uren te schilderen, en als hij dit deed zou zij op zijn voorstel 

ingaan. Volgens de anekdote keken hun ateliers op elkaar uit, waardoor Oosterwijck hem kon 

nakijken. Wanneer ze hem op dit vaste uur riep en hij niet antwoordde, turfde ze een streepje 

op haar raamkozijn (naar het idee van een kerfstok). Van Aelst kon zich blijkbaar niet vaak 

genoeg aan deze afspraak houden en zo geschiedde: Maria bleef haar gehele leven ongehuwd. 

Willem van Aelst trouwde uiteindelijk met zijn dienstmeid Helena Nieuwenburghs in 1679. 

Deze geestige anekdote zou verteld zijn door Geertje Pieters zelf aan Nikolaas Verkolje (1673-

1746), toen deze bij haar op bezoek was in Delft. Verkolje speelde het op zijn beurt door aan 

Houbraken. Nikolaas Verkolje was een Delftse schilder en prentmaker, werkzaam te 

Amsterdam waar hij en Pieters elkaar vermoedelijk hebben leren kennen.  

Naast Maria van Oosterwijck had Willem van Aelst overigens nog een aantal andere leerlingen, 

van wie veruit de bekendste Rachel Ruysch (1664-1750). Zij ging al bij hem in leer op 

vijftienjarige leeftijd, samen met haar zus Anna. Het is aannemelijk dat Van Oosterwijck en 

Pieters ook met de veel jongere Rachel Ruysch goede contacten hadden. Janssen stelt 

bovendien dat Ruysch veel inspiratie uit het werk van Oosterwijck putte, voornamelijk na het 

overlijden van Willem van Aelst in 1683.44 Later zou Rachel Ruysch haar oudere tijdgenoten 

overschaduwen en uitgroeien tot een gerenommeerd kunstenares, van wie het werk erg in trek 

was.  

 
43 Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 216-18. 
44  Noud Janssen, ‘De laatste 10 productieve jaren van Maria’, geraadpleegd 21 mei 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-

1690/de-laatste-10. 
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In Amsterdam bouwde Maria van Oosterwijck een heus netwerk van contacten op en verkocht 

ze werken aan internationale kopers zoals keizer Leopold I van Oostenrijk (1640-1705).45 Als 

teken van het indrukwekkende vermogen dat Maria van Oosterwijck gaandeweg kon vergaren, 

bestelde zij in 1671 een erg fraai portret van zichzelf bij Wallerant Vaillant, toen hofschilder 

bij stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711).46 Vaillant was destijds een 

van de duurste portretschilders in Amsterdam. Hij etste twee jaar later een portret van Jacobus 

Heijblocq (1623-1690), die op dat moment rector was van de Latijnse school in Amsterdam. 

Heijblocq kocht op zijn beurt werken aan van Maria van Oosterwijck én van Geertje Pieters. 

Volgens een boedelinventaris die na zijn overlijden in 1690 werd opgesteld, had hij ‘een 

schilderij sijnde een stilleven van Juffrouw Oosterwijk’ en een ‘bloempot’ van Geertje Pieters 

in zijn bezit.47  Deze laatste werd destijds geschat op 20 gulden door Grietje Arents (de 

‘schatster’ van Amsterdam), een verschil van 10 gulden met het werk van Oosterwijck dat op 

30 gulden werd geschat. Het stilleven van Maria van Oosterwijck was mogelijk een 

vanitasstilleven, omdat bloemstillevens eerder werden beschreven als bloempot of stuk met 

bloemen, zoals in het geval van Pieters. Zo valt de lage prijs te verklaren vanuit het idee dat het 

vanitas-stilleven inmiddels een minder begeerd genre was en zodanig daalde in waarde.48 Het 

werk van Pieters zou zich inden beste kamer hebben bevonden, dat van Van Oosterwijck in ’t 

voorhuijs. De kunstwerken opgelijst in deze inventaris werden gelegateerd aan zijn dochter 

Hillegonda Heijblocq (1660-1691), gehuwd met Sebastiaan van Hoogstraaten (°1658). Over 

welke specifieke werken dit ging en waar ze zich nu bevinden is onduidelijk. 

  

  

 
45 Keizer Leopold I van Oostenrijk kocht haar Vanitas met hemelglobe (1668). Dit indrukwekkende werk bevindt 

zich nu in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Noud Janssen, ‘Internationale doorbraak’, geraadpleegd 24 

mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-

amsterdam-1666-1690/internationale. 
46 ‘Wallerant Vaillant’, RKD, geraadpleegd 21 mei 2020, https://rkd.nl/nl/explore/artists/78962. 
47 Amsterdam, Stadsarchief, Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, toegangsnr. 

5075, inv. nr. 3959, Inventaris Jacobus Heijblocq (6/11/1690), fol. 704-712. 
48  Zie voetnoot 72 van Janssen. Noud Janssen, ‘Een beeld van de kopers van de schilderijen van Maria’, 

geraadpleegd 24 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-biografie/het-echte-werk-als-professioneel-

schilderes-amsterdam-1666-1690/een-beeld-van-de. 
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1.5 Terugkeer naar Delft als zelfstandige kunstenares 

En ma fin gît mon commencement. – Motto geborduurd door Maria I van Schotland op haar 

baldakijn tijdens haar gevangenschap, vertaalt naar “In mijn einde is mijn begin.” 

Wanneer de samenwerking tussen beide vrouwen precies eindigde, is niet helemaal duidelijk. 

Tijdens hun periode in Amsterdam produceerden beide vrouwen veel werk, een hoogtepunt in 

hun schilderscarrières en van hun artistieke contacten. Janssen vermoedt dat hun samenwerking 

rond 1684 eindigde, gelijktijdig met de laatste brief waarin zij vermeld werd. In de jaren ’80 

van deze eeuw namen de roem en het inkomen van veel vermaarde bloemschilders af, onder 

wie ook zijzelf, Abraham van Beijeren en Willem van Aelst. Zij moesten plaats maken voor 

jongere kunstenaars zoals Rachel Ruysch die een steeds grotere populariteit kende. Een gedicht 

van Hieronymus Sweerts geeft een momentopname van de toenmalige gedachten: 

En Zeuxis kind’ren, wyt vermaart, 

Die zullen u, schoon jong bejaart, 

Voor hare Bloemgodin bekronen; 

Wyl gy festoen, bocquet, en krans 

Zo schoon schakeert, en maalt vol glans 

dat weinige uwe weerga toone.  

 

Indien dat Juffrou Oosterwyk 

In bruilofs-stacie zat te pryk, 

Gy moest de hooger Speelnoot wezen. 

De Heem zou uit syn graf opstaan 

Met van der Ast, en Aalst, wiens blaan 

De werelt eindloos heeft geprezen49 

Rond 1690 zette Maria van Oosterwijck een punt achter haar schilderscarrière en trok ze zich 

terug in Uitdam, waar ze bij de pastorie van haar neef Jacob van Assendelft (inmiddels 

predikant) ging inwonen.50 Volgens Houbraken blies ze haar laatste adem uit op de leeftijd van 

63, op 12 november (Slagtmaand) 1693. 51  Geertje Pieters zou, volgens Houbraken, dan 

teruggekeerd zijn naar Delft, waar haar familie nog woonde. “(…) zoo ik 't wel heb, nog leeft 

 
49  Hieronymus Sweerts, Alle de gedichten van Hieronymus Sweerts (Cornelis Sweerts, op de Cingel by de 

Appelmarkt, 1697), 171. 
50  Noud Janssen, ‘Terug in Holland’, geraadpleegd 22 mei 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/deel-1-

biografie/het-echte-werk-als-professioneel-schilderes-amsterdam-1666-1690/terug-holland. 
51 Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 216. 
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en te Delft woont. Deze heeft aan Nicol. Verkolje die haar een jaar of twee geleden te Delf ging 

bezoeken verhaald een geestig voorval tusschen haar Juffrouw Mar. van Oosterwyk en den 

Konstschilder van Aalst.” De auteur geeft dit niet met zekerheid te kennen (zoo ik ’t wel heb), 

maar stelt wel dat de schilder Nikolaas Verkolje (1673-1764) haar “een jaar of twee geleden te 

Delft ging bezoeken”.52 Voor zover we kunnen opmaken uit Houbraken, leefde ze dus nog in 

1716, hoewel de datum met enig voorbehoud moet worden geïnterpreteerd. Het boek werd 

natuurlijk enige tijd geschreven voor het werd gepubliceerd. Zekerheid is er dus niet. Verder 

stelde Houbraken dat zij dankzij haar natuurlijke aanleg in de kunst en de opleiding van Maria 

van Oosterwijck hierna kon leven van haar kunst. Over haar terugkeer en laatste jaren in Delft 

is weinig te vinden. Op 1 februari 1707 zou zij opnieuw bij een doopsel getuigen, ditmaal van 

een achterneefje, de zoon van haar neef Pieter (die was geboren in 1680) en zijn vrouw Weijntje 

van der Elst (†1754).53 Een dag later zou het kindje gestorven zijn.54 Vermoedelijk produceerde 

Geertje Pieters in Delft tegels, zo goed als zeker gedecoreerd met bloemen of bloemstukken. 

Hiervan zou één tegelplaat bewaard zijn, maar de huidige verblijfplaats is onbekend (zie 3.5). 

Of zij nog regelmatig contact had met haar meesteres is niet zeker. Uitdam en Delft liggen vrij 

ver van elkaar vandaan, wat regelmatige bezoeken tijdens deze drie jaar (1690-1693) 

bemoeilijkt kan hebben.  

Over de sterfdatum van Geertje Pieters is enige onenigheid. Noud Janssen stelt dat zij in 1712 

zou zijn overleden, onder de naam Grietge Pieters.55 Deze datum is veelal overgenomen door 

hedendaagse bronnen. Uit mijn genealogisch onderzoek blijkt echter dat zij in Delft altijd werd 

geregistreerd onder haar familienaam en nooit onder haar patroniem. Ook haar familieleden 

werden zelden genoemd met hun patroniem, tenzij in combinatie met hun familienaam. 

Bovendien was zij de enige vrouw in de familie Wyntges in Delft die de voornaam Geertje, of 

Geertrude (of een variant) had. Om deze redenen is de datum van 1712 vrijwel zeker incorrect 

en werd Geertje Pieters reeds begraven in 1708, onder de naam Geertruijd Wijntjes.56 Zij werd 

begraven in de Oude Kerk en haar woonplaats werd aangeduid als de Huytersteeg (sinds 1924 

 
52 Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 216. 
53 Delft, Stadsarchief, DTB dopen, 14.13, Doopakte Pieter Wijnties (1/2/1707), fol. 39v. 
54 Delft, Stadsarchief, DTB begraven, 14.46, Begraven Pieter Wijnties (2/2/1707), fol. 376. De naam in dit 

archiefdocument verwijst waarschijnlijk naar vader Pieter Wyntges, de relatie wordt aangeduid als “Dood kind”. 

Wegens de data neem ik aan dat het hier dus gaat om het pasgeboren zoontje. 
55 Deze veronderstelling is gestaafd aan de hand van de volgende akte. Delft, Stadsarchief, DTB Begraven, 14.47, 

Begraven Grietge Pieters (12/5/1712), fol. 34. 
56Delft, Stadsarchief, DTB begraven, nr. 14.46, Begraven Geertruijd Wijntjes (2/5/1708), fol. 215v. 
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de Huyterstraat). Ze stierf ongetrouwd, als zelfstandig kunstenares, net zoals Maria van 

Oosterwijck. 

II. Excursus: Melchior Wyntges, grootvader en kunstverzamelaar  

Geertjes vader Pieter Wyntges was de zoon van Gheertruyt Thielmans van der Block (?-?) en 

Melchior Wyntges (?-?), een brouwer, muntmeester en kunstkenner. Zij trouwden op 26 

november 1588 in Delft. 57  Over grootvader Melchior is verrassend veel documentatie te 

vinden. Ondanks zijn belang als kunstverzamelaar zijn hedendaagse vermeldingen van zijn 

naam schaars, daarom wordt nu uitgebreid ingegaan op zijn leven en belang in het artistieke 

milieu van de zestiende en zeventiende eeuw. 

2.1 Karel van Mander 

De belangrijkste, eigentijdse bron over Melchior Wyntges is van de hand van befaamde 

kunsthistoricus en schilder Karel van Mander (1548-1606). Van Mander schreef in zijn 

Schilder-Boeck niet enkel ten gunste van kunstenaars, maar eveneens ter ere van de 

kunstliefhebbers. Bij ieder deel van zijn boek publiceerde hij een opdracht waarin te lezen is 

aan welke kunstliefhebber hij het deel opdraagt. Zo was het theoretische leerdicht den grondt 

der Edel Vry Schilderconst helemaal vooraan het Schilder-Boeck opgedragen aan Melchior 

Wyntges. Hij leidt in met:  

Aen seer Achtbaren, Erentfesten, en Const-liefdigen Heer Melchior Wijntgis: eerst 

raedt, en generael Meester van der Munten der vereenighde Nederlanden: nu Meester 

van de Munt des Landts, en Graeflijckheyt Zeelandt, mijnen besonderen Heer en 

goeden vrient. 

De passage is ondertekend, “Van uwer E. goetwilligh vriendt en dienaer, Carel van Mander, 

Schilder.” Dit segment uit zijn boek, volledig gewijd aan de kunstliefhebbende Wyntges, 

betuigt van een hechte vriendschap tussen beide mannen.58 Daarnaast verwees hij in zijn tekst 

naar Wyntges als (zijn) mecenas. Van Mander zou in Italië in contact zijn gekomen met dit 

concept van mecenaat, waardoor hij veel belang ging hechten aan opdrachtgevers en 

begunstigers.59 In het Schilder-Boeck wordt Melchior nog frequent aangehaald in de levens van 

 
57 Delft, Stadsarchief, DTB Trouwen, 1.2570, Trouwakte Melchior Wyntges en Gheertruyt Thyelman Blocks 

(26/11/1588), fol. 93. 
58 Karel van Mander en Hessel Miedema, Den grondt der edel vry schilder-const (Haentjens Dekker & Gumbert, 

1973), 34-35. 
59 Annelies Rijkhoff, ‘“De Liefd” tot Const’. Een onderzoek naar kunstliefhebbers in het Schilderboeck van Karel 

van Mander’ (Master thesis, 2008), 21. 
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verschillende kunstenaars, met betrekking tot zijn indrukwekkende kunstverzameling. Zo bezat 

hij onder andere een werk van Albrecht Dürer (1471-1528): “Daer is oock van zijn constighe 

handt een seer wel ghedaen en suyver Roomsche Lucretia, en is te sien by den Const-liefdighen 

Heer Melchior Wijntgis tot Middelburgh.”60 Deze Lucretia is hoogstwaarschijnlijk een kopie 

van het werk dat zich nu in de Alte Pinakothek in München bevindt.61 In de passage gewijd 

aan Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516) schreef van Mander over de Bossche schilder 

Lodewijck van den Bosch: “Hy was oock fraey van beelden, als te sien is by Const-liefdigen 

Melchior Wijntgis te Middelborgh, daer van zijner handt is eenen seerschoonen Ieronimus, 

vier groote ronden, soo branden, Fruyten, als Bloem-potten, en ander stucxkens, seer wel en 

suyver ghedaen.”62 Het oeuvre van Lodewijck van den Bosch blijkt nu volledig verloren.63 Van 

kunstenaar Herri met de Bles (ca. 1510-1560) bezat hij “dry Landtschappen seer uytnemende, 

en een Lotken”, waarvan geen enkele is geïdentificeerd.64  In de collectie van de Wyntges 

bevond zich eveneens een tweede Lucretiavoorstelling, ditmaal van de hand van Jan Gossaert 

(ca. 1478-1532), hier genoemd Joan de Mabuse (naar zijn geboorteplaats Mabeuge).65 Henri 

Hymans vermoedt dat het hier gaat om het schilderij dat momenteel in de Galerie Colonna in 

Rome rust.66 Verder vermeldde van Mander een Mariabeeld door Joos van Cleve (1485-1541), 

voor een landschap door Joachim Patinir (ca. 1480-1524), “een seerschoon Mary-beeldt, waer 

achter dat van Ioachim Patenier is een seer schoon Landtschap.”67 Van Antwerpenaar Jacob 

de Backer (ca. 1555-1591) bezat hij drie werken: “een Adam en Eva, een Charitas, en een 

Crucifix.”68 Vervolgens beschreef de auteur twee werken van Joachim Beuckelaer (ca. 1533-

ca. 1570/4) in zijn bezit: “een seer schoon keucken, metd beelden soo groot als t'leven, en eenen 

Palm-sondagh, van wit en swart.”69 Van Frans Floris (1519-1570) zou hij de impressionante 

voorstelling van de negen slapende muzen bezeten hebben, “een seer uytnemende stuck van de 

 
60 Karel Van Mander en Hessel Miedema, The lives of the illustrious Netherlandish and German painters, from 

the first edition of the Schilder-boeck (1603-1604) (…), vol. 1. (Doornspijk : Davaco, 1994), fol. 209v06. 
61 Het originele werk zou al geregistreerd zijn in de collectie van de hertog van Beieren in 1598. Miedema acht 

het onwaarschijnlijk dat dit het exemplaar van Wyntges zou zijn. Waar de kopie zich nu bevindt, is onduidelijk. 

Van Mander en Miedema, The lives, vol. 2. 313; Kayo Hirakawa, The Pictorialization of Dürer’s Drawings in 

Northern Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Peter Lang, 2009), 90.  
62 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 217r14. 
63 De collectie zou zijn doorgegeven aan aartshertogen Albert en Isabella. Van Mander en Miedema, The lives, 

vol. 3, 59. 
64 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 219v20; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 3, 95. 
65 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 225v25; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 3, 149. 
66 Henri Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, Dietsche Warande, 1989, DBNL, 271. 
67 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 227r10; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 3, 163.  
68 Volgens Miedema ging het om een serie van drie werken, waarvan twee zich in het Stedelijk Museum in 

Leuven, nu het M-Museum bevinden. Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 232r01; Van Mander en 

Miedema, The lives, vol. 3, 238-9. 
69 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 238v07-08; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 4, 16. 
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neghen slapende Muses. Noch heb ick te Middelborgh van hem ghesien eenen grooten doeck 

vol naeckten, van een Zee Bruyloft bancket, seer versierlijc.”70 Hiermee verwees van Mander 

naar Het ontwaken van de Muzen (of de Kunsten) na de oorlog, 1534-1570, nu in het Museo 

de Arte de Ponce in Puerto Rico en Een maaltijd van zeegoden, uit 1561, nu in het 

Nationalmuseum van Stockholm.71 Reznicek stelt dat de figuur die de muzen wekt mogelijk 

een portret van Wyntges zelf is.72 Een ander grootschalig werk in zijn kunstcollectie was “een 

lanckwerpich stucxken, een Bacchanalia, oft Bacchi feest”, door Maerten van Heemskerck 

(1498-1574), waarvan twee versies, één in het Kunsthistorisches Museum te Wenen en de 

ander in het Frans Hals Museum.73 Van Gillis Mostaert (1528-1598) had hij eveneens een 

grootschalig kunstwerk, namelijk “een schoon grootstuck, daer de Heeren Schetsen, als 

Heeren van Hoboke,seerstatigh van dese Boeren werden ingehaelt, wesende vol werck en 

beelden.”74 In de beperkte beschrijving van Marinus van Seeu, oftewel van Reymerswaele (ca. 

1490-1546) beschrijft van mander “eenen Tollenaer,sittende in zijn Contoor, wesende wel 

geordineert, en fraey ghedaen.” in de collectie van Wyntges.75 Verder wordt tevens de Historie 

van Phineas, door Joos van Winghe (1544-1603) aan zijn collectie toegeschreven.76 Melchior 

Wyntges bezat ook drie ongenoemde werken van Gillis van Coninxloo (1544-1607).77 Van 

kunstenaar Cornelis Cornelisz. (1562-1638) hield hij een aardige verzameling: “een 

uytnemende Adam en Eva, oock twaelf cleenachtige stucken op Penneelen, wesende de Passie 

Christi, seer aerdigh en wel ghedaen: oock een seer fraey stuck van de reyninghe der kinderen 

Israels in de Iordane.”78  Een schilderij van Otto van Veen (1556-1629), leermeester van 

 
70 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 242r08-10; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 4, 37-8. 
71  Dit werk was overigens tijdelijk onderdeel van de Arenbergtentoonstelling in M Leuven. Het was 

oorspronkelijk deel van de uitvoerige kunstcollectie van Niclaes Jonghelinck (1517-1570), waarna het in de 

handen van Wyntgis terechtkwam. Later werd het overgenomen door Karel van Croÿ (1550-1616) van de 

Arenbergfamilie. Edward H. Wouk, Frans Floris (1519/20–70): Imagining a Northern Renaissance (BRILL, 

2018), 441, 601. 
72 Dit mysterie kan enkel opgelost worden wanneer er een portret van Wyntges zou opduiken. E. K. J. Reznicek, 

‘Het Leerdicht van Karel van Mander En de Acribie van Hessel Miedema’, Oud Holland 89, no. 2 (1975), 109.  
73 Welke van beide het is, is niet duidelijk. Volgens Miedema is het waarschijnlijk die in Wenen. Van Mander en 

Miedema, The lives, vol. 1, fol. 246v13-14; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 4, 86-87. 
74 Vermoedelijk bevindt dit werk zich nu in de collectie van Kunsthalle te Bremen, maar hierover is niet veel 

duidelijkheid. Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 261v05l; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 

4, 224; Sander Pierron, Les Mostaert : Jean Mostaert, dit le maître d’Oultremont. Gilles et François Mostaert. 

Michel Mostaert (Brussel-Parijs: G. van Oest & Cie, 1912), 137-8; W.M.H. Hummelen, “Toneel op de kermis, 

van Bruegel tot Bredero”, Oud Holland 103, nr. 1 (1989), 10-11. 
75 Waar dit werk zich nu bevindt, is niet zeker. Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 216v16-17; Van 

Mander en Miedema, The lives, vol. 4, 228; Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, 152-158, 268-277, 270-275. 
76 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 264v24; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 5, 36. 
77 Twee werken van Gillis van Coninxloo komen voor in Wyntges’ inventaris van 1618. Van Mander en Miedema, 

The lives, vol. 1, fol. 268r35-36; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 5, 83. 
78 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 293r18. Van Mander en Miedema, The lives, vol. 6, 29. 
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Rubens (1577-1640), bevond zich ooit in de collectie van Wyntges, namelijk een Zeuxis.79 Ten 

slotte beschreef van Mander een Mars en Venus van Joachim Wtenael (1566-1638) in de beslist 

indrukwekkende verzameling van Melchior Wyntges, waarvan van Mander wel meer dan 

vijfenveertig kunstwerken noemde in zeventien verschillende levensbeschrijvingen.80 Deze 

werken heeft hij overigens zelf kunnen aanschouwen. De hechte band die van Mander en 

Wyntges hadden wordt nog eens benadrukt door het feit dat de auteur voor Wyntges zelf een 

Kruisdraging schilderde, zoals blijkt uit zijn biografie.81 

Een andere ode aan grootvader Wyntges bestaat in de woorden van zijn vriend en predikant 

Abraham van der Mijle (1558/63-1637).82 In een nieuwjaarslied voor zijn vriend schreef hij: 

Niet langer magh ick 't nu aen laten staen/  

Of/ weyrde vriendt/ ick moet u gheven  

Eens eyndeliick moer-naeckt te schouwen aen/  

Met mijner pens pinceel gedreven/  

Op dit papier/ 't ghevoelens rechte Beelt/  

Dat ick van u in mijn ghedachten  

Lang heb ghehadt.83 

Abraham van der Mijle was naast predikant ook schrijver en hij had een literaire liefde voor 

zijn moedertaal. Door zijn vertaling van een gedicht door toenmalig Schotse koning Jacobus 

VI (1566-1625) verwierf hij zekere faam en respect van onder andere, jawel, Karel van Mander. 

Achterin Van Manders vertaling van Vergilius’ Bucolica en Georgica schreef hij een lofdicht 

op van der Mijle.84 Zo is de cirkel rond. 

 
79 Dit werk blijkt vandaag onbekend. Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 295r33; Van Mander en 

Miedema, The lives, vol. 6, 58. 
80 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 296v44-297r02; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 6, 

81; Rijkhoff, “‘De Liefd’ tot Const’. Een onderzoek naar kunstliefhebbers in het Schilderboeck van Karel van 

Mander”, 20. 
81  H. E. (Henri Ekhard) Greve, De bronnen van Carel van Mander voor ‘Het leven der doorluchtighe 

Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders’ (’s-Gravenhage, M. Nijhoff, 1903), 16. 
82 Het Zeeuws archief vermeldt geboortedatum 1563, maar literaire bronnen gebruiken 1558 als geboortejaar. 

Zeeland, Zeeuws Archief, W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938, inv. nr. 962; J. A. 

F. de Jongste, Juliette Roding, en Boukje Thijs, Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd (Uitgeverij 

Verloren, 1999), 206. 
83 K. J. S. Bostoen, Elmer Kolfin, en Paul J. Smith, Tweelinge eener dragt: woord en beeld in de Nederlanden, 

1500-1750 (Uitgeverij Verloren, 2001), 265.  
84 Jongste, Roding, en Thijs, Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd, 206-7. 
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2.2 Muntmeester, brouwer en kunstverzamelaar 

Dit dure tijdverdrijf kon Melchior Wyntges voornamelijk financieren dankzij zijn carrière. In 

het laatste decennium van de zestiende eeuw zou hij in Delft hebben gewoond, waar hij 

eigenaar van een brouwerij was, die hij in 1601 verkocht zou hebben.85 Hierna trok hij naar 

Middelburg in de provincie Zeeland, waar hij van 1601 tot 1611 actief was als muntmeester.86 

De Zeeuwse muntmeester werkte zelfstandig, in ruil voor vergoeding aan de Staten van 

Zeeland. Deze functionaris kocht bijgevolg zelf de edelmetalen in en was volledig 

verantwoordelijk voor onderhoud en muntslag. Zo kwam de opbrengst van het bedrijf hem 

volledig ten goede. Om die reden waagden verscheidene muntmeesters in de Nederlanden zich 

aan het accumuleren van kunstwerken. Nadat hij zijn positie als muntmeester van Zeeland 

verliet, keerde hij zich in 1612 tot Brussel, waar hij aangesteld werd als meester van de 

rekenkamer. Van dit dienstverband is bekend dat hij betrokken was in een dispuut tussen Otto 

van Veen (1556-1629) en aartshertogen Albrecht (1559-1621) en Isabella (1566-1633).87  

Mogelijk door zijn ijverige kunstverzamelen verkeerde Wyntges menigmaal in geldnood. In 

1618 verbleef hij tijdelijk in de gevangenis, vanwege verscheidene beschuldigingen die naar 

zijn woord onwaar waren. Nog voor zijn arrestatie liet hij zijn inboedel overdragen op ene Joost 

Maguenet (?-?), waarmee hij de huur en schulden zou kunnen afbetalen. De index van deze 

overdracht is te lezen in een artikel van Henri Hymans uit 1989. De inboedel komt gedeeltelijk 

overeen met de werken die in het Schilder-Boeck worden vermeld maar er blijkt eveneens uit 

dat Wijntges tussen 1604 en 1618 een aantal werken moet hebben verkocht. Hiernaast bevat 

de lijst nog verschillende bijkomende kunstwerken, die binnen dit verhaal interessant zijn. Zo 

hingen er in de meisens camer (de kamer van de dochter of dienstmeid) onder andere dertien 

ronde schilderijen met portretten van de kinderen op jonge leeftijd. 88  In het salet, of 

ontvangstkamer, zou zich tevens een portret van Melchior Wyntges en zijn vrouw Gheertruyt 

Thyelman Blocks hebben bevonden, alsook van hun dochters Anna en Beatrice.89 Verder lijst 

de inboedel van zijn comptoir, of rekenkamer, een portret op van Wyntges door Gaspar de 

 
85 Dit blijkt uit archiefonderzoek door Noud Janssen. Het poorterboek van Delft blijkt niet gedigitaliseerd. Noud 

Janssen, ‘Overige Werken’, Laatste toegang op 29 April 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/oeuvre/schilderijen-van-geertje-pieters/overige-werken. 
86 Melchior Wyntges was overigens telg uit een muntmeestergeslacht.  Meer onderzoek naar het geslacht Wyntges 

werd uitgevoerd door Fuldauer. G. Fuldauer, De Navorscher: Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig 

verkeer tuschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen, vol. 5, 1855, 6-8; Zeeland, 

Zeeuws Archief, 508 Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer C’, (1573) 1597-1805 (1808), Muntmeester, 1580-

1799. 
87 Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, 154-5. 
88 Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, 269. 
89 Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, 271. 
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Crayer (1582-1669), alsook een portret van zijn vrouw door befaamde portretkunstenaar Paul 

van Somer (1577-1621).90 Geen enkele van deze werken is vandaag bekend, maar hopelijk 

steken zij ooit nog de kop op. Deze portretten bewijzen wel dat Wyntges over een opmerkelijk 

kapitaal beschikte en daarom geregeld opdrachtgever was, hoogstwaarschijnlijk ook van 

andere genres. Hierop aansluitend vermeldt de inboedel nog enkele andere werken van 

uitzonderlijke kunstenaars zoals Hiëronymus Bosch, Paul van Somer, Jan van Eyck (1390-

1441), Pieter Aertsen (1508-1575), Joachim Beuckelaer (1533-1574), Lucas van Leyden 

(1494-1533) en dergelijke meer.91  

Na zijn uiteindelijke bevrijding uit gevangenschap, keerde Wyntges samen met zijn vrouw 

terug naar Delft, waar hij lange tijd verbleef. Hier was hij enige tijd de eigenaar van 

voorgenoemde brouwerij met de naam Inde Oyevaer, gevestigd op de hoek van de Voorstraat 

in Delft.92 Zoals eerder vermeld zou hij deze brouwerij in 1601 hebben verkocht, maar dit lijkt 

nergens bevestigd.93  Melchior Wyntges kwam in 1622 nog voor als geregistreerde onder 

brouwerij Inde Oyevaer.94  Tal van brouwerijen en mouterijen vulden de Voorstraat in de 

zeventiende eeuw, een hoogtepunt voor Delft als bierstad. Wanneer en waar Wyntges stierf, is 

niet gekend, noch geregistreerd in de Delftse archieven. Samen hadden Melchior en Gheertruyt 

minstens drie zonen en twee dochters: Pieter, Tilman, Guillaume, Anna en Beatrice.95 Hun 

geboortejaren zijn niet bekend. 

 

  

 
90 Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, 276. 
91 Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, 268-270 
92 Resolutiën Staten-Generaal 1576-1625, dl. 10, ‘Register van Holland en Westvriesland, Van den jaare 1599’, 

s.d., 320.  
93 Noud Janssen, ‘Overige Werken’, Laatste toegang op 29 April 2020, 

https://mariavanoosterwijck.nl/oeuvre/schilderijen-van-geertje-pieters/overige-werken. 
94 Delft, Stadsarchief, 161.1814, Notariële akte (30/4/1622), fol. 56. 
95 Deze namen verschijnen in het artikel van Hymans met betrekking tot de overdracht van de kunstwerken in 

bezit van Melchior Wyntges in 1618. Zijn dochters worden genoemd bij naam in de portretten die hij voor hen 

liet schilderen. Zijn zoon Tilman wordt genoemd in de beschrijving van een kunstwerk. Verder vermeldt de lijst 

“Derthien ronden met de lysten daer in onze kinderen geschildert syn als sy jonck waren”, wat 

hoogstwaarschijnlijk wijst op meer kinderen. Hymans, “Melchior Wyntgis”, 269, 271-2. 
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III. Receptiegeschiedenis 

Great art, for those who insist upon this rather philistine concept (as if un-great art were 

unworthy of even their most casual and ill-informed attention), makes us stand back and 

admire. It rushes upon us pell-mell like the work of Rubens or Tintoretto or Delacroix, or 

towers above us. There is of course another aesthetic: the art of a Vermeer or a Braque 

seeks not to amaze and appall but to invite the observer to come closer, to close with the 

painting, peer into it, become intimate with it. Such art reinforces human dignity. – 

Germaine Greer, The Obstacle Race (1979). 

3.1 Huygens en Houbraken 

Het artistieke talent van Pieters, gestimuleerd door Van Oosterwijck, ging in haar tijd niet 

onopgemerkt voorbij. In 1676 schreef dichter Constantijn Huygens (1596-1687) het volgende 

gedicht: 

Met een silver palet geschoncken aen Geertje Pieters dienstmaeght, schildersche. 

‘t En moght niet minder zijn voor Geertje Pieters hand,  

Nieuw’eere van ons land: 

En gaet sy rysende soo ‘sonlangs is geresen,  

Sal ‘t haest Goud moeten wesen.96 

Dit gedicht zou gevoegd zijn bij een zilveren palet, een geschenk dat ook Willem II van Oranje 

(1626-1650) rond 1646 aan kunstenaar Daniël Seghers (1590-1661) schonk, eveneens 

vergezeld met een gedicht van Huygens.97 Dit gedicht en geschenk duiden op een eigentijdse 

waardering van haar oeuvre, alsook een erkenning van haar tewerkstelling als dienstmeid bij 

Oosterwijck. Zo stelde Huygens dat het zilveren palet haast goud had moeten wezen om een 

gepast geschenk te zijn voor de getalenteerde hand van Geertje Pieters, die blijkbaar een 

groeiende waardering genoot. Of het palet diende als betaling voor een werk van haar hand is 

niet duidelijk. Wel weten we dat er een werk van Pieters in het bezit was van Huygens’ dochter 

Susanna Doublet-Huygens (1637-1725). Dit schilderij werd op 26 november 1725 geveild in 

Den Haag onder de naam Twee troonien in een nooteboome kasje, verbeeldende een Oude 

vrouw met haar dienstmaegt, gekopiert naar de Sotte Cleef, door Geertje Pieters.98 ‘De Sotte 

 
96 Huygens, De gedichten van Constantijn Huygens, 137. 
97 Janssen vermeldt dat dit geschenk van Amalia van Solms kwam, maar zij schonk hem een gouden schilderstok, 

geen palet. De gouden geschenken waren betaling en dankbetuiging voor schilderijen. Inge Broekman, 

‘Constantijn Huygens, de Kunst En Het Hof’ (Universiteit van Amsterdam, 2010), 115. 
98 Gerard Hoet, Catalogus of naamlyst van Schilderyen, met derzelver Pryzen zedert een langen reeks van Jaaren 

zoo in Holland als op andere Plaatzen in het openbaar verkogt (etc.) (van Baalen, 1752). 
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Cleef’ zou verwijzen naar schilder Cornelis van Cleve (1520-1567). Zowel het originele werk 

van Van Cleve als Pieters’ kopie zijn momenteel onbekend (zie 4.4). 

In 1677 schreef Huygens een tweede gedicht waarin Pieters wordt genoemd, ingeleid “Aenden 

Heere W. van Heemskerck, van Joff. Oosterwyck en haer dienstmaegd, oock Schildersche”: 

Ons ‘aerdighe Vriendinn’, de selzam’ Oosterwyck, 

Bij dien wij geen’ gelyck en kennen, haers gelijck, 

Doet daeglix wonderen noijt genoegh te schatten. 

Een van die wonderen, by niemand licht te vatten, 

Is, dat de Maeghd een’ Maegd, een Dienstmaeght heeft gebaert, 

Een van den vaet-doeck af, van Bessem en van Haerd 

So schielick aengequeeckt en leeren Oosterwijcken, 

Dats’ Oosterwijcks Pinceel alleen bestaet te wijcken. 

Wat dunckt u, geestigh Vriend, heb ick groot ongelyck, 

Die Geertje Pieters noem Geertruyd van Oosterwijck? 

Sy is door Oosterwijck al dats’ heeft leeren wesen, 

Sy is haar eigen Print; of, wilt ghij ‘t klaerder lesen, 

S’is Oosterwijckens Maen: en geeft die sulcken schijn, 

Denckt watter in die Son, die ‘t licht geeft, lichts moet zijn.99 

Nogmaals zingt Huygens met lof van Geertje Pieters, die volgens hem bijna haar leermeester 

evenaarde. Met Maria van Oosterwijck is niemand te vergelijken, maar deze Maeghd (een 

woordspeling die refereert naar Maagd Maria) heeft een maegd gebaard – een dienstmaeght. 

Van de vaatdoek, de bezem en de haard, zo goed opgeleid en leren ‘Oosterwijcken’, dat alleen 

het penseel van Oosterwijck haar kan overtreffen (wijcken). Hij ging verder door te zeggen dat 

ze niet gewoon Geertje Pieters is, maar Geertruyd van Oosterwijck. Pieters is een print van 

Oosterwijck, haar maan die haar schijn aan de zon te danken heeft. Het is een hommage aan 

beide vrouwen, met een duidelijke focus op Pieters als ontvanger van een uitzonderlijke 

opleiding. 

Arnold Houbraken prees zijn tijdgenote Geertje Pieters ook in het tweede deel van zijn Groote 

Schouburgh, uitgegeven in 1719. De korte biografie volgde uitdrukkelijk op die van Maria van 

Oosterwijck, “GEERTJE PIETERS, haar Dienstmaagt, die vele jaren by haar gewoont heeft, 

 
99 Huygens, De gedichten van Constantijn Huygens, 183. 
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en welke zy ook gebruikte tot het vryven van haar verven, heeft zy, ziende in haar een natuurlyke 

drift en geneigtheid tot de Konst, in hare wyze van schilderen onderwezen. En deze is zoo veer 

daar in gekomen dat zy zig zelve daar meê geneert, en, zoo ik 't wel heb, nog leeft en te Delft 

woont.”100 Hierop volgde de eerder besproken anekdote over het huwelijksaanzoek van Willem 

van Aelst aan Van Oosterwijck, zonder enige verdere informatie over Pieters zelf. Haar 

biografie vormt een zekere extensie op die van Van Oosterwijck.  

 

3.2 Kunsthistorische lexica en bronnen na 1840 

Al snel verloor Geertje Pieters enige bekendheid in de kunstgeschiedenis. Waar ze in haar tijd 

door een zeker aantal mensen gekend, geprezen en gesteund werd in haar kunst, verdween haar 

naam in de overgave van kunsthistorische namen doorheen de eeuwen. Toch vinden we haar 

naam in enkele kunstenaarslexica, vaak binnen de biografie van Maria van Oosterwijck en 

verscheidene keren op zichzelf met minimale informatie. In De levens en werken (1842-43) 

van Johannes Immerzeel (1776-1841) kreeg ze bijvoorbeeld wel een aparte vermelding, maar 

werd duidelijk Houbraken als bron gebruikt: “PIETERS (GEERTJE) was de dienstmaagd van 

de beroemde bloemschilderes Maria van Oosterwijk, die haar in de kunst onderwees en haar 

er zoo ver in bragt, dat zij er te Delft haar onderhoud in vond.”101 In het tweede volume van 

Gustav Parthey’s Deutsche Bildersaal (1864) werd ze aangehaald als Gertrud. Pieters. Hier 

werd een werk aan haar toegeschreven uit het Suermondt-Ludwig-Museum, een stilleven met 

haar monogram. Dit blijkt later een foute toeschrijving te zijn, want de monogram PC (en niet 

GP) wees op Pieter Claesz (zie 4.6). Het Biographisch Woordenboek der Nederlanden (deel 

15, 1872) vermeldde haar ook apart, maar verwees naar Immerzeel als bron.102 Daarnaast 

verwees dit werk naar de roman van A. L. G. Bosboom-Toussaint (zie 3.4). Kortom, in de 

negentiende eeuw blijkt Geertje Pieters een vergeten naam die weinig bronnen kende, maar 

wel beknopt geregistreerd werd tussen tijdgenoten.  

Bij de aanvang van de twintigste eeuw werd een werk van haar beschreven in een artikel uit 

het KNOB over de collectie van het Fitzwilliam Museum in Cambridge. Hier beschreef de 

auteur het werk als volgt: “Met een allersierlijkste naamteekening Geertie Pieters laat dit 

 
100 Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 216-18. 
101 Het boek werd postuum door zijn twee zonen uitgegeven. In de verbeterde en aangevulde versie door Christiaan 

Kramm kwam haar naam niet meer voor. Johannes Immerzeel, C. H Immerzeel, en Christiaan Immerzeel, De 

levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouvers, graveurs en bouwmeesters van 

het begin der vijftiende eeuw tot heden, (Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1842), 309. 
102  Abraham Jacob van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, vol. 15 (Haarlem: J. J. Van 

Brederode, 1872), 298. 
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dienstmeisje van Maria van Oosterwyck een product zien van het onderwijs, dat zij van hare 

meesteres had genoten; het zijn zonnebloemen, papavers, dahlias en andere bloemen, bevallig 

in een vaas gerangschikt. Mij is geen ander werk van haar bekend.”103  Het betrof een schilderij 

van haar hand dat vandaag nog tot de collectie van het Fitzwilliam Museum behoort (afb. 3) 

(zie 4.1). In de originele Engelse catalogus, waaruit dit artikel werd vertaald, vinden we iets 

meer informatie over het werk, alsook een kopie van haar signatuur op voorgenoemd schilderij 

(afb. 2).104  

In het Niederländisches Künstler-Lexikon (1906) van Alfred von Wurzbach werd een ander 

werk vermeld, namelijk de eerder genoemde kopie van Cornelis van Cleve, Twee Troonien in 

een Nootenboomkasje verbeeldende een Oude Vrouw met haer Dienstmaegh (zie 4.4).105 In 

Dictionnaire répertoire des peintres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours (1913) door Isabelle 

Errera werd ze vermeld met verwijzing naar Wurzbach. In het 27ste volume van de Thieme-

Becker uit 1933 kreeg Pieters een plaats, met verwijzing naar Houbraken, Parthey, KNOB en 

de catalogus van het Fitzwilliam Museum.106 In A dictionary of Dutch and Flemish still-life 

painters working in oils, 1525-1725 (2003) werd blijk gegeven van uitvoeriger onderzoek.107 

Haar naam kwam twee keer voor, omdat er verwarring heerste over het bestaan van Geertje 

Pieters én Geertruid Wijnties als twee verschillende personen. Onder de naam Geertruid 

Wijnties verwezen ze naar een ander werk van haar, in 1976 te zien in de galerie Pallamar in 

Wenen, Bloemstuk op een balustrade met een tuin als achtergrond (afb. 8), gesigneerd 

Geertruid Wijnties (zie 4.2). Onder de naam Gertrude (Geertje) Pieters werd het bloemstuk uit 

het Fitzwilliam museum vermeld (afb. 3) (zie 4.1). Hierbij werd tevens gesuggereerd dat zij 

mogelijk gehuwd was met een Wijnties, als zij en Geertje Pieters eenzelfde persoon zouden 

zijn. Dit werd later ontkracht door Noud Janssen, die bewees dat het wel degelijk ging om 

eenzelfde persoon, maar dat haar twee achternamen wezen op haar patroniem en familienaam. 

 

 
103 Frank Russell Earp en Sidney Colvin, ‘A descriptive catalogue of the pictures in the Fitzwilliam Museum. 

Cambridge 1902.’, Bulletin KNOB - Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 4, nr. 4 (1902), 164. 
104 Frank Russell Earp en Sidney Colvin, A Descriptive Catalogue of the Pictures in the Fitzwilliam Museum 

(Cambridge: University Press, 1902), 155-6. 
105 Alfred von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, vol. 2 (Wien, Leipzig, Halm en Goldmann, 1906), 

321. 
106  Ulrich Thieme en Felix Becker, Allgemeines Lexikon Der Bildenden Künstler von Der Antike Bis Zur 

Gegenwart, vol. 27 (Library Reprints, Incorporated, 1933), (paginanummer vergeten opschrijven). 
107 Adriaan van der Willigen en Fred G. Meijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-Life Painters Working 

in Oils, 1525-1725 (Primavera Press, 2003), 161, 218. 
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3.3 Vrouwen in de kunst 

Tijdens de tweede golf van het feminisme vanaf de jaren ‘70 ging men dieper kijken naar de 

manier waarop vrouwen ongelijk behandeld werden doorheen de geschiedenis. Er kwam een 

nieuwe soort geschiedenis, een sociale geschiedenis. Dit was de geschiedschrijving van 

voordien vergeten verhalen, zoals die van vrouwen, etnische minderheden, lagere klassen, en 

dergelijke meer. De vrouwengeschiedenis ontstond zo als veld op zich, een vorm van historisch 

revisionisme die de canon uitdaagde. Hieruit volgde een subcategorie die zich focuste op 

vrouwen in kunstgeschiedenis, een onderzoeksveld dat steeds meer bekendheid kreeg, maar 

ook kritiek opriep. Vergeten kunstenaressen krijgen een stem en foutieve toeschrijvingen (zoals 

die van Judith Leyster) worden rechtgezet om tot een genuanceerder beeld te komen van een 

kunstgeschiedenis waar vrouwen wel degelijk deel van uitmaakten. Hieruit volgde 

logischerwijs kritiek op de kunsthistorische normen en waarden die bepaalden welke genres en 

stijlen meer waardevol waren en welke eerder ondergeschikt, zoals ‘decoratieve’ kunstvormen 

en genres, zoals het bloemstuk en textielkunst. 108  Door deze herwaardering van eerder 

‘vrouwelijke’ genres en media en een toevloed van nieuw onderzoek kreeg ook Geertje Pieters 

vanaf de jaren ‘70 opnieuw een plaats in artikels en boeken over vrouwen in de 

kunstgeschiedenis.  

In Vrouwen en Kunst in de Republiek (1998) werd een overzicht opgesteld over vrouwelijke 

kunstenaars in de zeventiende-eeuwse Nederlanden.109 Hierin werden de obstakels en grenzen 

aangehaald die vrouwen tegenhielden om dezelfde opleiding of waardering als hun mannelijke 

collega’s te vergaren. Ook Geertje Pieters wordt vermeld (echter met foutieve levensdata), als 

product van een uitzonderlijke situatie waarin zijzelf door een andere vrouw werd opgeleid, 

van wie zij bovendien dienstmeid was. In het boek van de bekende Australische feministe 

Germaine Greer (°1939), The Obstacle Race (1979), kreeg zij tevens een bijzondere 

vermelding, waarin de auteur opmerkt hoe ongelofelijk het is dat haar bloemstuk uit het 

Fitzwilliam Museum haar enige overgebleven werk zou zijn.110 Ook in het kunstoverzicht van 

A World of Our Own: Women as Artists Since the Renaissance (2000) beschreef de auteur de 

‘ongebruikelijke’ opleiding van Pieters.111 Haar naam keerde ook terug in ‘Foregrounding the 

 
108 Het volgende artikel geeft een sterke kritische kijk op de hiërarchie van de kunsten. Valerie Jaudon en Joyce 

Kozloff, ‘Art Hysterical Notions of Progress and Culture’, in Heresies, vol. 4 (New York: VAGA, 1978), 38–42. 
109 Kloek, Sengers, en Tobé, Vrouwen En Kunst in de Republiek, 15. 
110 Germaine Greer, The Obstacle Race: The Fortunes of Women Painters and Their Work, herziene ed. (1979; I. 

B. Tauris, 2001), 239. 
111 Frances Borzello en Frances Borzello Ph.D, A World of Our Own: Women as Artists Since the Renaissance 

(Watson-Guptill, 2000), 68-69. 
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Background: Images of Dutch and Flemish Household Servants’, in een combinatie van 

vrouwengeschiedenis, kunstgeschiedenis en sociale geschiedenis.112 Zo zijn er nog vele andere 

boeken die focussen op vrouwen in de kunstgeschiedenis en Geertje Pieters vermelden, de ene 

met meer informatie en bronnen dan de andere. Maar daar blijft het dan weer bij. Haar situatie 

wordt aangehaald als ongebruikelijk en fascinerend, maar verder onderzoek blijft buiten de 

kwestie. Daar bracht historicus Noud Janssen uit Nootdorp tussen 2007 en 2019 verandering 

in. Als toevoeging aan zijn uitvoerige onderzoek naar Maria van Oosterwijck voerde hij een 

bijkomend onderzoek naar haar dienstmeid. Dit onderzoek klaarde al veel verwarring op, met 

name dat Geertje Pieters en Geertruid Wyntges dezelfde persoon zijn. Tevens verzamelde 

Janssen informatie en afbeeldingen van maar liefst drie van haar werken en vermeldingen van 

twee verloren werken. 

3.4 A. L. G. Bosboom-Toussaint 

Een uitzondering in de ondermaatse receptiegeschiedenis van Geertje Pieters zijn twee romans 

van Anna Louisa Geertruida (Truitje) Bosboom-Toussaint, een Nederlandse schrijfster uit de 

negentiende eeuw. Zij schreef naast eigentijdse romans ook historische romans, aangespoord 

door E. J. Potgieter (1808-1875) en geïnspireerd door romantische schrijvers zoals Walter Scott 

(1771-1832). Voor deze romans deed ze uitvoerig onderzoek, wat ook door historici uit haar 

tijd gewaardeerd werd.113 De hoofdpersonages in haar romans zijn voornamelijk vrouwen, van 

wie sommigen erg eigenzinnig en geëmancipeerd zoals in Majoor Frans (1874). Toch 

ontkende Bosboom-Toussaint enige connectie met de opkomende vrouwenemancipatie van 

haar tijd.114 In haar romans De bloemschilderes Maria van Oosterwijk (1862) en Het laatste 

bedrijf van een stormachtig leven (1864) spelen zowel Maria van Oosterwijck als Geertje 

Pieters belangrijke rollen.115 In Het laatste bedrijf, dat zich afspeelt in 1698, komt Geertje 

Pieters voor als een al oudere vrouw wonende in Amsterdam. Ze speelt een eerder bescheiden 

rol in dit verhaal. In De bloemschilderes Maria van Oosterwijk, daarentegen, komt ze 

 
112 Diane Wolfthal, ‘Foregrounding the Background: Images of Dutch and Flemish Household Servants’, Women 

and Gender in the Early Modern Low Countries, 1500-1750, 3 april 2019, 239-40. 
113 Riet Schenkeveld-Van der Dussen, ‘Toussaint, Anna Louisa Geertruida’, ING Project (Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis, 17 september 2019), 

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Bosboom. 
114 ‘‘Biografie A.L.G. Bosboom-Toussaint’, Het Geheugen, geraadpleegd 23 mei 2020, 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Album+amicorum+A.L.G.+Bosboom-

Toussaint%2C+1882/Biografie+A.L.G.+Bosboom-Toussaint. 
115 Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint, De bloemschilderes Maria van Oosterwijk (Sythoff, 1862); Anna 

Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint, Het laatste bedrijf van een stormachtig leven (Loman, 1863). 
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prominenter voor, aangezien de roman het verhaal van haar meesteres vertelt. 116  Wat 

fascinerend is, is hoe gedetailleerd en bijna historisch correct het verhaal van Bosboom-

Toussaint blijkt te zijn. Het verhaal van De bloemschilderes getuigt van een indrukwekkend 

archiefonderzoek uitgevoerd door de schrijfster, met hier en daar lacunes opgevuld vanuit haar 

creatieve verbeelding. Geertje Pieters en Geertruid Wyntges zijn in haar roman twee 

verschillende personen, maar de nauwe band tussen de kunstenares en haar dienstmaagd werd 

ook hier uitgelicht. Zo sterft Maria in de aanvang van de roman in de armen van Geertje en in 

bijzijn van haar bezorgde neef Jacob van Assendelft. Dit impliceert dat het contact tussen beide 

vrouwen nog werd behouden tot de dag van Van Oosterwijcks dood, wat nooit expliciet 

bewezen is. Toch blijkt zo dat Bosboom-Toussaint wellicht de eerste persoon was die een 

uitgebreid onderzoek naar Geertje Pieters startte, echter als bijkomend voor haar onderzoek 

naar Van Oosterwijck. 

 

 

 

 

  

 
116 Een uitgebreide analyse van de vrouw in het oeuvre van Bosboom-Toussaint wordt door A. V. Doornbos 

besproken in haar doctoraat, met een onderdeel gewijd aan De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Annemarie 

Viviane Doornbos, ‘Maer Denckt Meer Dan Gij Leest, En Leest Meer Dan Er Staet: Tegendraadse Elementen in 

Het Werk van Geertruida Toussaint’ (OisterwijkBox Press, 2011), 163-74. 
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IV. Werken van Geertje Pieters 

4.1 Bloemstuk in een aardewerken vaas, jaren 1670 

Het enige werk van Geertje Pieters dat zich momenteel in een museum bevindt, is Bloemstuk 

in een aardewerken vaas (andere titels: Flowers en Vase of flowers in urn on a stone slab) 

(Afb. 3). Dit schilderij wordt bewaard in het Fitzwilliam Museum in Cambridge onder de naam 

Still Life of Flowers van Gertrude Pietersz (actief ca. 1718) en werd eerder foutief 

toegeschreven aan Gerrit Pietersz (1566-1622). Het is onderaan gesigneerd met ‘Geerti 

Pieters’ in krullende letters, gelijkaardig aan de signatuur van Maria van Oosterwijck (Afb. 2 

en 4). Dit bloemstuk is een onbetwistbaar bewijs van haar opleiding bij Maria van Oosterwijck. 

Middenin het beeld staat een aardewerken vaas, gevuld met een variatie aan bloemen. 

Bovenaan het beeld zijn een zonnebloem en Rembrandttulp (een wit-rode tulp, veroorzaakt 

door het mozaïekvirus) naar elkaar toe gericht, daaronder pioenen, hortensia, gestreept gras en 

anjers. De planten zijn geschikt in een driehoekscompositie die ook typisch is voor het werk 

van Maria van Oosterwijck, met een sterk compositorisch evenwicht. De vaas zelf staat op de 

rand van een stenen tafelblad en is versierd met een reliëf dat de zwangerschap van de Heilige 

Maria afbeeldt. Dezelfde vaas verschijnt ook in een bloemstuk van Maria van Oosterwijck, 

namelijk Bloemenboeket in een vaas van Keuls aardewerk, gedateerd 1675 (Afb. 5). Noud 

Janssen onderzocht deze specifieke vaas en stelde vast dat het een Keulse kan is, gemaakt in 

Raeren tussen 1580 en 1600.117 Op de buik is zoals eerder vermeld een scène uit het leven van 

Maria te zien, namelijk de zwangerschap, vanaf de annunciatie tot de vlucht naar Egypte (Afb. 

6). Janssen vond door correspondentie met het Töpferei Museum in Raeren een gelijkaardige 

kan en een volledige tekening van reliëf. Het tweede, derde en vierde paneel uit de buikfries 

zijn zichtbaar in het werk van Pieters. De kan was vermoedelijk een precieus eigendom van 

Van Oosterwijck zelf, te zien aan de iconografie (haar naamheilige) en de ouderdom van het 

object. Auteur Ralph Werner maakt in zijn boek ook de vergelijking met een werk van Maria 

van Oosterwijck uit het Mauritshuis, Bloemen in een versierde vaas (afb. 7).118 Vooral de 

compositie van beide bloemstukken is ontegenzeggelijk gelijkend: ze gebruiken een 

gelijkaardige variatie aan bloemen die geschikt zijn op dezelfde manier.    

De geschiedenis van dit schilderij is grotendeels onbekend. Als het hier gaat om een kopie naar 

Maria van Oosterwijck, zou dit volgens Janssen het schilderij kunnen zijn dat in 1671 door 

 
117  Noud Janssen, ‘B3a’, geraadpleegd 12 juli 2020, https://mariavanoosterwijck.nl/oeuvre/bloemstillevens-

boeketten/b3a#_ftn1. 
118 Ralph Warner, Dutch and Flemish Flower and Fruit Painters of the XVIIth and XVIIIth Centuries (B. M. Israël, 

1975), 162-63. 
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Friedrich Wilhelm von Brandenburg werd gekocht.119 Verder vermeldt het onderzoek naar de 

aankoop van Von Brandenburg dat het in 1890 in Berlijn op een tentoonstelling was te zien en 

in 1926 aan de familie Von Hohenzollern werd toegewezen. De fiches uit het RKD met 

betrekking tot het bloemstuk van Pieters tonen dat het zich in 1898 en 1902 reeds in het 

Fitzwilliam Museum bevond.120 Daarom stel ik dat het desbetreffende werk dat in 1671 werd 

gekocht nog een ander werk is, wél van Van Oosterwijcks hand en nu waarschijnlijk in 

privébezit. Tevens bevestigde ook Henrietta Ward van het Fitzwilliam Museum dat dit 

bloemstuk van Pieters uit de kunstcollectie van burggraaf Richard Fitzwilliam (1745-1816) 

kwam.121 In 1816 werd naar zijn testament zijn verzameling kunst en boeken gedoneerd aan de 

Universiteit van Cambridge, welke zo het Fitzwilliam Museum zou worden. Mogelijk had 

Richard Fitzwilliam dit stuk zelf geërfd van zijn grootvader Sir Matthew Decker (1679-1749), 

een Engelsman geboren in Amsterdam met een indrukwekkende (Nederlandse) 

kunstverzameling.122 Zo kreeg het werk rond 1720 ook een gloednieuwe Engelse lijst, waarin 

het momenteel pronkt in het Fitzwilliam Museum in Cambridge.123 

 

4.2 Bloemstuk op een balustrade met een tuin als achtergrond 

Een tweede werk van de hand van Geertje Pieters steekt in 1971 de kop op. Het betreft een 

bloemstuk, ditmaal minder donker en sober dan Bloemstuk in een aardewerken vaas. De glazen 

vaas, gevuld met een divers boeket aan gekleurde bloemen, staat rechts in beeld, op een stenen 

balustrade die halverwege het beeld eindigt (afb. 8). De compositie houdt veel ruimte vrij voor 

een dominante achtergrond die een verzorgde tuin toont. De tuin is groot en indrukwekkend, 

mogelijk van een aristocratische familie. Hij is geometrisch afgewerkt, met vooraan twee 

beelden van mensenfiguren. In de verte eindigt de tuin in bebossing. Hierachter zijn nog 

subtiele bergen te zien, vervaagd in sfumatotechniek. De oranje ochtend- of avondzon schemert 

achter de bergen en kleurt subtiel de grauwe lucht. Het fleurige boeket vooraan vraagt, ondanks 

de compositie, de meeste aandacht. Het arrangement bestaat uit witte lelies, koolrozen (een 

hybride die erg in trek was in de zeventiende eeuw), de typische Rembrandttulp, delphinium, 

 
119 Friso Lammertse en Jaap van der Veen, Uylenburgh & Zoon: Kunst en commercie van Rembrandt tot de 

Lairesse 1625-1675 (Zwolle: Uitgeverij Waanders, 2006), 82. 
120 ‘Wyntges, Geertgen’. Baknummer 305, fichenummer 1648269. RKD, Fichescollectie Cornelis Hofstede de 

Groot; Earp en Colvin, A Descriptive Catalogue of the Pictures in the Fitzwilliam Museum, 155-6. 
121 Mail Henrietta Ward, 13 juli 2020. 
122 Hiervoor vond ik nergens uitsluitende bevestiging, maar de kans is erg groot. Zo leefden Matthew Decker en 

Geertje Pieters ongeveer in hetzelfde tijdvak. 
123  Paul Woudhuysen, red., The Dutch Connection: The Founding of the Fitzwilliam Museum (Cambridge: 

Fitzwilliam Museum, 1988), 45. 
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ipomeoa, Oosterse papaver en opnieuw een zonnebloem bovenaan. Het boeket is erg vol en 

levendig in vergelijking met haar andere gesigneerde werk. Haar signatuur is opnieuw in 

sierlijke letters aangebracht, op de zijkant van de balustrade: ‘Geertruid Wijnties’ (afb. 9). Het 

is opmerkelijk dat ze haar werk signeerde met twee erg verschillende namen. We weten dat ze 

in Delft bekend stond onder haar familienaam van Wyntges (of Wijnties), maar in Amsterdam 

en bij artistieke tijdgenoten (zoals Huygens en Houbrake) eerder onder haar patroniem Pieters 

en haar verkorte voornaam Geertje (Geerti).  

De stenen beelden op de achtergrond van het bloemstuk roepen een aantal vragen op, die ik 

niet definitief kan beantwoorden. Het linkerbeeld toont een persoon in een toga, met een 

laurierkroon op zijn hoofd, een soort schild in zijn linkerhand en een opgeheven soort staf in 

zijn linkerhand. Het rechterbeeld draagt ook een toga en houdt een weegschaal in zijn 

linkerhand vast. De combinatie van de twee mannen met deze attributen is erg specifiek. 

Mogelijks doelt het op het embleem van ‘Een van beyde vermag alleenig niets’ of ‘Unum nihil, 

duos plurimum posse’ die onder andere voorkomt in Daniel de la Feuille’s Devises et emblemes 

(1691) (afb. 10).124 Hierbij zijn twee mannen te zien, de ene gekleed voor de strijd met een 

schild in de hand, de ander in een los gewaad (veelal als een magiër) met een weegschaal in de 

hand. Een andere mogelijkheid van inspiratie is het embleem ‘Mediis tranquillvs in undis’, dat 

onder andere voorkomt in Otto van Veens Q. Horatii Flacci Emblemata (1612) (afb. 11).125 

Hier draagt de man links in beeld een kroon op het hoofd en een staf in zijn opgeheven hand. 

Hij wordt weergegeven middenin de aanvalsspurt naar de tweede man, die rustig op een stoel 

zit en kijkt naar de weegschaal in zijn hand. Beide interpretaties, of een combinatie, zijn 

plausibel.   

Zoals eerder vermeld stak dit bloemstuk in 1971 de kop weer op. Dat jaar maakte het werk deel 

uit van een lente-expositie in het Leonard Koetser Gallery in Londen, lopende van 1 april tot 

31 mei 1971.126 Waarschijnlijk werd het in 1970 door de galerie gekocht op een veiling van 

Sotheby’s.127 In 1976 zou het opnieuw verkocht worden op een veiling van Sotheby’s, ditmaal 

 
124 ‘Un homme armé un habillé en homme de Justice’, Emblem Project Utrecht, geraadpleegd 18 juli 2020, 

https://emblems.hum.uu.nl/f1691025.html?fbclid=IwAR0vKcAxu5Z8wJ31oEUyU0VZXhg6or0IQDZER8V5cF

2CZfRZCRWtS3RRtbE#sp. 
125  ‘Mediis tranquillvs in undis’, Emblem Project Utrecht, geraadpleegd 18 juli 2020, 

https://emblems.hum.uu.nl/va1612032.html. 
126 ‘Geertuid WIJNTIES Delft, 1636 - 1712 Bouquet de Fleurs Sur Une Balustrade Huile Sur Toile’, invaluable, 

geraadpleegd 18 juli 2020, https://www.invaluable.com/auction-lot/geertuid-wijnties-delft-1636-1712-bouquet-

de-fleu-91-c-0fa4172983. 
127 ‘Wyntges, Geertgen’. Baknummer 305, fichenummer 1648265. RKD, Fichescollectie Cornelis Hofstede de 

Groot. 



 

 

43 

 

aan Galerie Pallamar in Wenen, waar het voorkwam in de 1976 expositie ‘Aus dem Goldenen 

Zeitalter der Niederländischen Malerei’. In 1990 werd het werk opnieuw door de galerie 

gebruikt in de tentoonstelling ‘Niederländische Meisterwerke des 17. Jahrhunderts’. In een 

overzichtscatalogus uit 1995 bevestigde auteur Erika Gemar-Koeltzsch nogmaals dat het werk 

zich in Pallamar bevindt, met inventarisnummer 25.128 Zij maakte tevens een korte analyse van 

het werk om de datering in de tweede helft van de zeventiende eeuw te plaatsen. Gemar-

Koeltzsch stelt dat het werk compositorisch gelijkend is aan Jan Weenix (1640-1719) en 

motiefmatig aan Jan van Huijsum (1682-1749). Ondanks deze gelijkenissen vestigde ze het 

werk in de zeventiende eeuw, wegens het uitzicht op een barokke tuin en de samenstelling van 

het boeket. De zonnebloem zou pas vanaf 1650 worden toegevoegd aan bloemstukken, alsook 

de vorm en asymmetrie van het boeket zouden wijzen op een nabijheid bij Rachel Ruysch en 

Maria van Oosterwijck. De auteur had hier duidelijk een sterk oog voor, zonder enige 

voorkennis over de kunstenares. Ten slotte werd het bloemstuk op 13 november 2019 verkocht 

op een veiling van Artcurial, ver boven haar geschatte waarde. De anonieme koper kocht het 

werk voor maar liefst €15.600, terwijl de geschatte waarde tussen de €6.000 en €9.000 lag.129  

 

4.3 Stilleven van bloemen in een glazen vaas met schelp en kopie 

Het derde en tot nu toe laatste werk dat aan Geertje Pieters wordt toegeschreven, is Stilleven 

van bloemen in een glazen vaas met schelp (of Vase de fleurs sur un entablement) (afb. 12). 

Dit werk werd niet gesigneerd, noch gedateerd. Op een houten tafel staat een glazen vaas met 

bolpootjes, gevuld met een bescheiden variatie aan kleurige bloemen, zoals een anjer, rozen, 

iris en opnieuw een zonnebloem. De achtergrond is licht, ditmaal een effen kleur. Rechts naast 

de vaas ligt een schelp. Noud Janssen legde de link met de werken van Maria van Oosterwijck, 

waar dezelfde schelp in voorkomt. Werken van Van Oosterwijck waarin deze schelp te vinden 

is zijn Stilleven met zonnebloem en schelpen (niet gedateerd), Stillevenboeket met vier schelpen 

uit 1685 en Bloemstilleven met een schelp, waterjuffer en een hommel uit 1689 (afb. 13). In dit 

laatste werk zien we ook dezelfde glazen vaas met bolpootjes die Geertje Pieters hier 

geschilderd heeft. Om deze reden is het werk van Pieters’ mogelijk ook in 1689 geschilderd.  

De zwart-witafbeelding (afb. 12) toont een bloemstuk dat in 1989 werd geveild in Den Haag, 

bij veilinghuis Glerum (nu Arts & Antiques Group). Een erg gelijkend werk, met enkele 

subtiele verschillen, werd in 1996 geveild in Parijs (afb. 14). Het opvallendste verschil is de 

 
128 Erika Gemar-Koeltzsch, Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert: L-Z (Luca Verlag, 1995), 1118-19. 
129 Zie voetnoot 126. 
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tafel, maar ook enkele bloemen zijn net iets anders geschilderd, zoals de bloem en knop boven 

de anjer links. Het tweede werk, geveild in Parijs, zou ook gesigneerd zijn linksonder. Deze 

signatuur is niet zichtbaar op de afbeelding, maar is waarschijnlijk aanwezig op de zijkant van 

het tafelblad, zoals typisch voor Pieters en Van Oosterwijck. Het betreft dus twee versies van 

(bijna) hetzelfde werk, vermoedelijk allebei van Pieters’ hand. 

 

4.4 Twee Troonien in een Nootenboomkasje 

Andere werken van Geertje Pieters zijn enkel bekend vanuit veiling- of tentoonstellingscatalogi 

en andere bronnen, maar zijn niet te linken aan gekende werken of zijn gaandeweg uit het oog 

verloren. Eén zo’n werk wordt telkens vermeld als (een variatie van) ‘Twee Troonien in een 

Nootenboomkasje verbeeldende een Oude Vrouw met haer Dienstmaeght, gekopieret naer de 

Sotte Cleef’. Hierbij weten we al dat ‘Sotte Cleef’ verwijst naar Cornelis van Cleve. Deze kopie 

komt als eerste tevoorschijn in de veilingcatalogus van Vrouwe van Ste. Annaland in Den 

Haag, op 6 november 1725.130 Ze was in bezit van Susanna Doublet-Huygens, de dochter van 

Constantijn Huygens, van wie zij het waarschijnlijk had geërfd. Op desbetreffende veiling werd 

het verkocht voor maar liefst 22 gulden (Hollandse florijn). Tevens werd het werk samen 

geveild met het origineel van Cornelis van Cleve, dat voor 145 gulden werd verkocht.131 

Hoe Geertje Pieters in contact kwam met het werk van Cornelis van Cleve kan niet met 

zekerheid gezegd worden. Wat we wel weten, is dat Geertjes grootvader Melchior Wyntges in 

zijn kunstcollectie een werk van Joos van Cleve had, de vader van Cornelis van Cleve.132 

Mogelijk bezat de familie Wyntges meerdere werken van Joos van Cleve en zijn zoon, die 

Pieters zouden kunnen geïnspireerd hebben. Opmerkelijk is dat zowel het origineel werk van 

Van Cleve als de kopie door Pieters samen werden geveild in 1725 vanuit de inventaris van 

Susanna Doublet-Huygens. Beide werken zijn nu onbekend. 

 

4.5 Tegeltableau 

Na haar terugkeer naar Delft zou Pieters als zelfstandige kunstenares hebben geleefd, waar ze 

zich richtte op het ambacht van aardewerk en de decoratie hiervan. Zo zou er een beschilderde 

tegelplaat van haar hand bewaard zijn, al is de huidige verblijfplaats onbekend. In 1898 zou 

 
130 Sale Catalog N-A97, Lot 0035 [Hoet], Getty Provenance Index, z.d., geraadpleegd 19 juli 2020. 
131 Sale Catalog N-A97, Lot 0021 [Hoet], Getty Provenance Index, z.d., geraadpleegd 19 juli 2020; Catalogus van 

Schilderyen van de Vrouwe van Ste. Anneland, 1725, 310-11. 
132 Van Mander en Miedema, The lives, vol. 1, fol. 227r10; Van Mander en Miedema, The lives, vol. 3, 163. 
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het deel hebben uitgemaakt van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den 

Haag.133 De tegelplaat was ingedeeld onder de historische afdeling, het maatschappelijk leven, 

wetenschappelijke vrouwen en kunstenaressen en ten slotte schilderessen, plaatsnijders enz., 

als nummer 1067. Destijds werd de tegelplaat uitgeleend door het Gemeentemuseum Delft, dat 

nu Museum Prinsenhof heet. Deze zou datzelfde jaar retour zijn gekomen, maar blijkt nu niet 

meer in de museumcollectie aanwezig te zijn. Er is geen verdere info over de huidige 

verblijfplaats.134 

 

4.6 Foute toeschrijvingen 

Twee verschillende werken werden foutief aan Geertje Pieters toegeschreven: een 

vanitasstilleven en een stilleven met voedsel. Het stilleven met voedsel werd als eerste 

beschreven door Théophile Thoré-Bürger in zijn catalogus van de collectie van ‘Galerie 

Suermondt à Aix-La-Chapelle’. 135  Thoré-Bürger beschreef het werk als volgt: “un grand 

tableau de nature morte, coupe, verre, plat d'argent, un citron, des olives, des grappes de raisin 

et des pampres, par une peintresse que cite Houbraken, comme vivant encore en 1719 et 

demeurant à Delft: Geertje Pieters.” Verder vermeldde de auteur een ander stilleven van haar 

hand dat zich in Kassel zou bevinden, tevens fout toegeschreven aan George Pencz wegens het 

monogram. Gustav Parthey beschreef het stilleven opnieuw in 1864 in zijn Deutscher 

Bildersaal met minder woorden: “Stengelglas, geschälte Citrone, Brod, Oliven…”, als zijnde 

aanwezig in het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken.136 Het stilleven uit Kassel blijkt noch 

van George Pencz, noch van Geertje Pieters te zijn, maar van Pieter Claesz (1596/7-1661).137 

Tevens komt het overeen met de beschrijvingen van het stilleven uit Aken, waaruit kan gesteld 

worden dat dit werk evenmin van Geertje Pieters is.138  

Een tweede stilleven dat aan haar werd toegeschreven, was een vanitasstilleven. Deze werd net 

als de kopie naar Cornelis van Cleve geveild in 1725, op dezelfde veiling. Hier werd het werk 

beschreven als: ‘Sur une table, une tête de mort est posée sur deux livres. Contre l'oreille de la 

 
133 Catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, tent. cat. (’s Gravenhage, 1898), 278. 
134 Mail van Ilse Boks, 22 mei 2020. 
135 Théophile Thoré-Bürger, Galerie Suermondt a Aix-La-Chapelle (Brussel: Librairie de F. Claassen, 1860), 122-

23. 
136 Gustav Parthey, Deutscher Bildersaal: Verzeichniss der in Deutschland vorhandenen Oelbilder verstorbener 

Maler. Zusammengetragen von G. Parthey, vol. 2 (Berlijn: Nicolaische Verlagsbuchh, 1864), 254. 
137 Mail van Justus Lange, 4 mei 2020; Martin Menz, ‘Austernfrühstück’, Museumslandschaft Hessen Kassel 

(MHK), geraadpleegd 20 juli 2020, https://altemeister.museum-kassel.de/32115/. 
138 Het Suermondt-Ludwig-Museum beantwoordde mijn e-mails niet, noch vond ik in hun catalogus een werk dat 

bij de beschrijving zou passen. 
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tête, un verre est renversé. Près d'une écritoire renversée, une plume. A gauche, une lampe qui 

s'éteint. Peinture claire, fine et harmonieuse,’ gesigneerd met een monogram met een P en C. 

Logischerwijs klopt deze toeschrijving niet, aangezien Geertje Pieters geen C in haar naam 

heeft en net als Maria van Oosterwijck haar werk signeerde met haar volle naam. Tevens werd 

dit stilleven gedateerd op 1628, wat voor Pieters’ geboorte is. De beschrijving duidde hier ook 

opnieuw op een schilderij van Pieter Claesz, Stilleven met een schedel en schrijfveer.139 

 

4.7 Overige veilingen 

Omdat Geertje Pieters vooral bloemstukken schilderde, is het vaak moeilijk om (korte) 

beschrijvingen van werken te linken aan schilderijen die vandaag bekend zijn. Zo vond ik veel 

veilinginformatie die haar naam vermeldt, maar te weinig info biedt om het te kunnen linken 

aan de pedigree van een bepaald werk. De inventaris van Jacobus Heijblocq uit 1690 vermeldt 

‘een bloempot’ van haar hand, wat kan duiden op eender welk bloemstuk.140 Ook de catalogus 

uit 1699 van het veilinghuis van Edward Millington in Londen vermeldt ‘a curious piece of 

still life by Gertye Pieters’, wat mogelijks duidt op het werk van Pieters dat zich nu in 

Cambridge bevindt, maar tevens niet genoeg informatie biedt om zeker te zijn.141 Op 25 april 

1770 zou ook een werk van haar geveild zijn in Delft, bij de verkoop van de kunstverzameling 

van Hendrik d’Acquet (1692-1769), ‘Een fles met bloemen, staande op een tafel’. 142  In 

datzelfde jaar, op 31 maart, zou ook werk van Pieters geveild worden in Den Haag. Deze wordt 

door twee verschillende fiches in het RKD beschreven, als ‘Een zeer natuurlyk bloemstukje, 

door Geeztie Pieters’ en ‘Een dito (zeer uitvoerig) bloemstukje, door Geeptie Pieters’, wat wijst 

op twee verschillende bloemstukken in dezelfde veiling.143 In 1780 zou een uitzonderlijk werk 

van Pieters zijn verkocht op de veiling in Soeterwoude, Nederland. Hier werd de nagelaten 

collectie van Johan Pompe van Meerdervoort (1735-1779), veertigraad en schepen van Leiden, 

geveild. Een origineel kopie van de catalogus werd bewaard, waarbij de prijzen en 

familienamen in de kantlijn zijn genoteerd. Een werk van Pieters, beschreven als ‘Een fles met 

veelerlije bloemen en insecten, staande op een tafel, op doek,’ werd verkocht voor vier gulden, 

 
139 ‘Pieter Claesz, Still Life with a Skull and a Writing Quill’, The Metropolitan Museum of Art, geraadpleegd 20 

juli 2020, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435904. 
140  Amsterdam, Stadsarchief, Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 

toegangsnr. 5075, inv. nr. 3959, Inventaris Jacobus Heijblocq, fol. 704-712. 
141 Edward Millington, A collection of curious paintings (...) (Londen, 1699). 
142 ‘Wyntges, Geertgen’. Baknummer 305, fichenummer 1648266. RKD, Fichescollectie Cornelis Hofstede de 

Groot; ‘dr. Hendrik Georgesz. d’ Acquet’, ING Project, Resources Huygens, 15 mei 2012, 

http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/3744. 
143 Wyntges, Geertgen’. Baknummer 305, fichenummer 1648273 en 1648280. RKD, Fichescollectie Cornelis 

Hofstede de Groot. 
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aan iemand uit de familie Coegler.144 Ook in 1953 dook er een werk op dat wordt toegeschreven 

aan Pieters, ditmaal in een veiling in New York van de Parke-Bernet Galleries. De beschrijving 

luidde: ‘A round brown bowl is filled with masses of colorful summer flowers; a wide open 

parrot tulip with morning-glories in front on a greenish marble plinth, on which stands a red 

carnation plant in a Chinese pot.’145 Dit wijst op een geheel onbekend werk, naar verluidt 

verkocht door ene Joseph Schaefer. De huidige verblijfplaats van dit werk is onbekend. 

Daarmee blijft het mysterie van Geertje Pieters internationaal levend. De weinige werken die 

van haar bekend zijn, blijken vooral in privébezit en dus moeilijk te onderzoeken en vinden. 

Vanzelfsprekend zijn er veel meer werken van haar hand die zich bewegen door de globale 

kunstmarkt van vandaag. De poging om deze werken te verzamelen bleek vruchtbaar, maar 

ook vol gesloten deuren en open vragen. Hopelijk kan dit uitvoerige onderzoek naar haar 

oeuvre behulpzaam zijn bij het ontdekken van verloren werken en kan het zo Geertje Pieters’ 

naam van onder het stof halen. 

   

 
144 Catalogus van een fraaye verzameling konstige en plaisante schilderyen, door de voornaamste meesters, waar 

onder zeldzaame en uitmuntende Stukken. (Leiden: Abraham Delfos, 1780). 
145  Meer informatie over de veiling was moeilijk te vinden zonder toegang tot bepaalde Amerikaanse 

universiteiten of onderzoekscentra. Wyntges, Geertgen’. Baknummer 305, fichenummer 1648279. RKD, 

Fichescollectie Cornelis Hofstede de Groot. 
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Conclusie 

U mag zich gelukkig prijzen, beste lezer, indien u niet behoort tot het gender waar al 

het goede aan onthouden wordt. – Marie le Jars de Gournay, Égalité des hommes et des 

femmes (1622). 

Geertje Pieters was een naam die sinds haar dood steeds meer in de vergetelheid raakte, tot de 

opmars van feministische kunstgeschiedenis in de twintigste eeuw. Dankzij uitvoerig 

archiefonderzoek naar het leven en de omgeving van Geertje Pieters, kon ik het merkwaardige 

verhaal van deze dienstmeid en kunstenares compileren. Vanaf haar geboorte in 1636 tot aan 

haar dood in 1708 bewees Pieters zichzelf als een zelfstandige vrouw met een aanleg voor 

kunst. Dankzij een hechte band met bloemschilderes Maria van Oosterwijck kon zij een 

uitzonderlijke opleiding genieten, naast haar vaste werk als Van Oosterwijcks bediende. De 

twee vrouwen woonden jarenlang samen in Amsterdam, waar zij hun ambacht konden 

verbeteren en tentoonstellen. Ook Pieters vergaarde zo contacten met kunstenaars en 

kunsthandelaars in deze wereldstad, mensen die haar werk zouden prijzen en kopen. 

Desalniettemin zal Pieters nooit los gezien worden van Maria van Oosterwijck. Hun 

schilderstijlen zijn haast identiek, alsook hun gevoel voor compositie en de manier van 

signeren. Maria van Oosterwijck is ongetwijfeld superieur in haar vak, maar het talent van 

Pieters valt niet te ontkennen. Zo zou Pieters nog als zelfstandige kunstenares haar laatste jaren 

in Delft spenderen, tot haar dood in 1708, vijftien jaar na de dood van haar meesteres. 

Met dit onderzoek naar een onbekende vrouwelijke kunstenaar zet ik de trend van de 

feministische kunstgeschiedenis verder en vul ik een bestaand canon aan. Deze canon is vooral 

mannelijk en Westers, een amalgaam van patriarchale en Eurocentrische waarden die 

kunstenaars zoals Geertje Pieters verwaarlozen in hun overgave van namen. Hiermee is de kous 

natuurlijk niet af, aangezien deze naam enkel een tegendraadse toevoeging is aan een 

conservatief en achterhaald canonconcept. Toch biedt onderzoek naar vergeten namen altijd 

een vruchtbare en een verfrissende blik voorbij herkauwd onderzoek naar de grote meesters. 

Geertje Pieters zal nooit grote bekendheid kennen, maar krijgt hier en nu een mooie eigen plaats 

in het kunsthistorische verhaal.   
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Lijst van afbeeldingen 

Afb. 1  

Stamboom Geertje Pieters. 

 

Afb. 2 

Signatuur op Bloemstuk in een aardewerken vaas, uitgetekend in de catalogus van het 

Fitzwilliam Museum in Cambridge uit 1902. 

Frank Russell Earp en Sidney Colvin, A Descriptive Catalogue of the Pictures in the 

Fitzwilliam Museum (Cambridge: University Press, 1902), 156. 

 

Afb. 3 

Geertje Pieters, Bloemstuk in een aardewerken vaas, jaren 1670. 

Olie op doek, 79 x 67 cm. 

Cambridge, Fitzwilliam Museum, inv. nr. 58. 

 

Afb. 4 

Geertje Pieters, Bloemstuk in een aardewerken vaas met signatuur uit de 1902 catalogus 

aangeduid. 

 

Afb. 5 

Maria van Oosterwijck, Bloemenboeket in een vaas van Keuls aardewerk met daarop afgebeeld 

de geboorte van Jesus Christus, 1675. 

Olie op doek, 90.4 x 80.7 cm. 

Particulier bezit. 

 

Afb. 6 

Buikfries van Keulse kan uit Raeren. 

 

Afb. 7 

Maria van Oosterwijck, Bloemen in een versierde vaas, ca. 1670-75. 

Olie op doek, 62 x 47.5 cm. 

Den Haag, Mauritshuis, inv. nr. 468. 
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Afb. 8 

Geertje Pieters, Bloemstuk op een balustrade met een tuin als achtergrond, s.d. 

Olie op doek, 53.5 x 47 cm. 

Particulier bezit. 

 

Afb. 9 

Detail van Geertje Pieters, Bloemstuk op een balustrade met een tuin als achtergrond, s.d. 

Olie op doek, 53.5 x 47 cm. 

Particulier bezit. 

 

Afb. 10 

Un homme armé un habillé en homme de Justice. 

Daniel de la Feuille, Devises et emblemes (1691). 

 

Afb. 11 

Mediis tranquillvs in undis. 

Otto Vaenius, Q. Horatii Flacci Emblemata (1612). 

 

Afb. 12 

Geertje Pieters, Stilleven van bloemen in een glazen vaas met schelp, s.d. 

Olie op doek, 54.4 x 43 cm. 

Particulier bezit. 

 

Afb. 13 

Maria van Oosterwijck, Bloemstilleven met een schelp, waterjuffer en een hommel, 1689. 

Olie op doek, 47.6 x 36.8 cm. 

Londen, Hampton Court. 

 

Afb. 14 

Geertje Pieters, Vase de fleurs sur un entablement. 

Olie op doek, 56 x 44.5 cm. 

Particulier bezit. 
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Afbeeldingen 
 

Afb. 1  

Stamboom Geertje Pieters. 
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Afb. 2 

Signatuur op Bloemstuk in een aardewerken vaas, uitgetekend in de catalogus van het 

Fitzwilliam Museum in Cambridge uit 1902. 

Frank Russell Earp en Sidney Colvin, A Descriptive Catalogue of the Pictures in the 

Fitzwilliam Museum (Cambridge: University Press, 1902), 156.  
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Afb. 3 

Geertje Pieters, Bloemstuk in een aardewerken vaas, jaren 1670. 

Olie op doek, 79 x 67 cm. 

Cambridge, Fitzwilliam Museum, inv. nr. 58.
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Afb. 4 

Geertje Pieters, Bloemstuk in een aardewerken vaas met signatuur uit de 1902 catalogus 

aangeduid. 
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Afb. 5 

Maria van Oosterwijck, Bloemenboeket in een vaas van Keuls aardewerk met daarop afgebeeld 

de geboorte van Jesus Christus, 1675. 

Olie op doek, 90.4 x 80.7 cm. 

Particulier bezit. 
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Afb. 6 

Buikfries van Keulse kan uit Raeren. 
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Afb. 7 

Maria van Oosterwijck, Bloemen in een versierde vaas, ca. 1670-75. 

Olie op doek, 62 x 47.5 cm. 

Den Haag, Mauritshuis, inv. nr. 468.  
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Afb. 8 

Geertje Pieters, Bloemstuk op een balustrade met een tuin als achtergrond, s.d. 

Olie op doek, 53.5 x 47 cm. 

Particulier bezit. 
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Afb. 9 

Detail van Geertje Pieters, Bloemstuk op een balustrade met een tuin als achtergrond, s.d. 

Olie op doek, 53.5 x 47 cm. 

Particulier bezit. 
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Afb. 10 

Un homme armé un habillé en homme de Justice. 

Daniel de la Feuille, Devises et emblemes (1691).  
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Afb. 11 

Mediis tranquillvs in undis. 

Otto Vaenius, Q. Horatii Flacci Emblemata (1612). 
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Afb. 12 

Geertje Pieters, Stilleven van bloemen in een glazen vaas met schelp, s.d. 

Olie op doek, 54.4 x 43 cm. 

Particulier bezit.  
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Afb. 13 

Maria van Oosterwijck, Bloemstilleven met een schelp, waterjuffer en een hommel, 1689. 

Olie op doek, 47.6 x 36.8 cm. 

Londen, Hampton Court. 
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Afb. 14 

Geertje Pieters, Vase de fleurs sur un entablement. 

Olie op doek, 56 x 44.5 cm. 

Particulier bezit. 

 


