
VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW



Bloemstilleven in een stenen nis 
Roelant Savery
1615. Olieverf op paneel, 63,2 x 44,7 cm
Bijdrage: € 1.000.000, waarvan € 40.000 uit  
het Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Bloemstilleven in een stenen nis van Roelant Savery is 
aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse 
Schilderkunst, de BankGiro Loterij en een particulier
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 De natuur overtroffen
Meesterwerk van Roelant Savery voor het Mauritshuis

 Het Mauritshuis deed vlak voor  
de TEFAF in maart een aanvraag 
voor financiële steun bij de 

aankoop van een zeldzaam bloemstilleven 
van Roelant Savery, Vaas met bloemen in 
een stenen nis. Er moest snel worden 
gehandeld, want het risico was groot  
dat dit topstuk tijdens de beurs naar een 
andere koper zou gaan. Op weg naar 
Maastricht logeerde het paneel twee 
dagen in het museum waar de conditie 
kon worden geïnspecteerd. Die bleek 
gelukkig uitstekend te zijn. Het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt kwam 
langs, samen met een deskundige uit  
de raad van adviseurs. De Vereniging 
Rembrandt was direct overtuigd van  
het belang van dit uitzonderlijk mooie 
schilderij, niet alleen voor de collectie 
van het Mauritshuis maar ook voor de 
Collectie Nederland. Zij besloot de 
aankoop met een fors bedrag te steunen. 
Zo kon Savery’s meesterwerk nog vóór de 
aanvang van de TEFAF worden verworven 
(mede dankzij de genereuze bijdrage van 
de BankGiro Loterij en een particulier). 
In Maastricht werd de nieuwe aanwinst 
van het Mauritshuis aan publiek en pers 
gepresenteerd. Het enthousiasme voor 
het schilderij bleek unaniem te zijn. 
Inmiddels is het een publiekslieveling 
van het museum waar de Savery perfect 
past in het overzicht van het vroege 
Hollandse bloemstilleven. 

In het boeket is een veelheid aan 
uitbundig bloeiende bloemen 
geschilderd, zowel wilde planten 
als cultuurgewassen: rozen, tulpen, 
viooltjes, vergeet-mij-nietjes, een 
lis, een lelie, een anjer, egelantier, 
akelei, ridderspoor, kamille, oost-
indische kers, maar ook kruiden zoals 
rozemarijn en venkel (of dille). Veel 
van de gekweekte bloemen waren 
duur en zeldzaam, maar Savery 
schilderde soms ook een eenvoudig 
onkruidje: de uitgebloeide bloemetjes 
van klein kruiskruid bijvoorbeeld, 
achter de roos in het hart van het 
boeket. Zoals gebruikelijk in vroeg-
17de-eeuwse bloemstillevens laat het 
schilderij iets zien wat in werkelijkheid 
niet bestaat, namelijk soorten die 
gelijktijdig bloeien terwijl ze eigenlijk 
verschillende bloeitijden hebben. In 
die zin overtreft het stilleven als het 
ware de natuur. 

Links kruipt een zandhagedis omhoog 
de nis in, misschien op weg naar 
de libel (of pantser juffer) op het 
cyclaamblad, een hapje waarop een 
tweede hagedis wellicht ook zijn 
oog heeft laten vallen. Achter de 
hagedissen loopt een kever (een 
doodgraver)
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Portret van Roelant Savery
Geertruyd Roghman naar Paulus Moreelse
1647. Gravure, 267 x 162 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

Roelant Savery (1576-1639) was een  
schilder van Zuid-Nederlandse origine,  
gespecialiseerd in bos- en bergland-
schappen, dierstukken en bloemstillevens. 
Opgeleid door zijn oudere broer 
Jacques Savery in Amsterdam, trok 
Roelant na diens dood in 1603 naar 
Praag. Daar trad hij in dienst van de 
Habsburgse keizer Rudolf II, een 
hartstochtelijk verzamelaar die 
kunstenaars uit heel Europa aan zijn hof 
liet werken. Bij Rudolfs paleizen waren 
tuinen met exotische bloemen en 
planten waar Savery alle bijzondere 
soorten in het echt kon bestuderen. 
Omstreeks 1614 keerde hij terug naar 
Amsterdam waar hij een jaar later het 
pas verworven bloemstilleven 
schilderde. In 1618 vestigde hij zich 
definitief in Utrecht. Dat de studie van 
de natuur altijd een wezenlijk onderdeel 
van zijn kunst zou blijven, blijkt uit het 
feit dat Savery bij zijn huis aan de 
Utrechtse Boterstraat een tuin met 
planten en bloemen had aangelegd. 

Bloemstilleven in een stenen nis 
Roelant Savery
1615. Olieverf op paneel, 63,2 x 44,7 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Vaas met bloemen in een stenen nis is een  
van de meest ambitieuze bloemstillevens 
van Roelant Savery, niet alleen door het  
relatief grote formaat (het op twee na 
grootste bloemstuk van zijn hand), maar 
ook door de zorg waarmee alle details zijn 
uitgevoerd. Op de schitterende bloemen 
zitten vlinders en insecten, in de nis  
scharrelen hagedissen en kevers rond. 
Opvallend in de bloemenpracht zijn de 
doornentakken in het hart van de voorstel-
ling. Kleine, geschilderde beschadigingen 
in de omlijsting versterken de trompe-l’oeil- 
werking van de voorstelling, net als de 
twee vliegen op de lijst. Onderaan zijn 
Savery’s signatuur en het jaartal 1615 als  
in steen gebeiteld weergegeven. 

Het Mauritshuis heeft naar aanleiding van deze nieuwe 
aanwinst een kleine presentatie over bloemen ingericht: 
Het mooiste uit de natuur. In zaal 13 van het museum 
zijn naast de Savery onder andere het vorig jaar  
verworven bloemstilleven van Ludger tom Ring II en 
een in bruikleen verkregen bloemstuk van Jacob van 
Hulsdonck te bewonderen. Tot en met 28 augustus.

Een zomer vol bloemen
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Orpheus betovert de dieren met zijn muziek 
Roelant Savery
1627. Paneel, 62 x 131,5 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG, GALERIJ PRINS WILLEM V

Ovidius beschrijft hoe Orpheus de natuur  
betoverde met zijn lierspel. Savery, wiens  
encyclopedische belangstelling voor de 
natuur niet alleen uit zijn bloemstillevens 
maar ook uit zijn dierstukken blijkt, greep 
het onderwerp aan om zoveel mogelijk 
diersoorten te schilderen. Rechts is een dodo 
afgebeeld, een vogel die in de 17de eeuw 
zou uitsterven. Savery heeft het dier naar  
het leven geschilderd: in 1626 had een  
VOC-schip een levende dodo uit Mauritius 
meegenomen naar Amsterdam. Dit paneel 
uit 1627 komt uit de collectie van stadhouder 
Frederik Hendrik, die vier schilderijen van de 
kunstenaar bezat. Het kwam door vererving 
in het bezit van stadhouder Willem V, in 
wiens Haagse schilderijengalerij het nog 
altijd hangt. 

Vaas met bloemen in een venster
Ambrosius Bosschaert
ca. 1618. Paneel, 64 x 46 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Legaat A.A. des Tombe, 1903

Ambrosius Bosschaert uit Middelburg  
was de eerste schilder die zich exclusief  
op het bloemstilleven zou toeleggen.  
Het Mauritshuis bezit een van zijn mooiste 
schilderijen. Dit paneel heeft vrijwel het-
zelfde formaat als de aanwinst van Savery, 
bovendien is Bosschaerts open venster  
– dat uitzicht biedt op een landschap – even 
groot als Savery’s gesloten nis. Toch is de 
sfeer heel anders: bij Bosschaert scherp  
getekende bloemen in alle kleuren tegen 
een helderblauwe lucht; bij Savery meer 
aandacht voor de levensechtheid van het 
boeket als geheel, met bloemen die  
oplichten tegen een donker fond van  
bladeren. 

Bloemen in een glazen fles
Jacques de Gheyn
1612. Koper, 58 x 44 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

(in bruikleen van het Haags Historisch Museum)

Het bloemstilleven als specialisme in de 
Nederlandse schilderkunst was kort na  
1600 ontstaan. Voor die tijd waren er wel 
bloemen te zien als bijwerk op schilderijen 
met een religieus onderwerp, maar een 
voorstelling van uitsluitend bloemen was 
uiterst zeldzaam. Jacques de Gheyn, die in 
Leiden en Den Haag werkzaam was, geldt 
als een van de pioniers van het genre.  
Er zijn maar vijf of zes bloemstukken van 
hem bewaard, waaronder dit op koper 
geschilderde werk. Het idee om de vaas in 
een stenen nis weer te geven, ontleende  
De Gheyn aan Roelant Savery.

Ariane van Suchtelen

Conservator


