
 Paul Bril genoot zijn opleiding tot schilder in 
Antwerpen. In 1575-76 vertrok hij in de voet-
sporen van zijn oudere broer Matthijs naar Rome, 

waar hij tot zijn dood zou blijven. Aanvankelijk was 
hij daar net als zijn broer alleen als frescoschilder 
werkzaam. Samen voltooiden zij muurschilderingen 
voor het Vaticaan en diverse belangrijke kerken, 
villa’s en paleizen in en buiten Rome. Vaak ging het 
om de landschapsachtergrond in een door een andere 
kunstenaar geschilderd figuurstuk. Toen Matthijs 
in 1583 overleed, was Pauls reputatie voldoende ge-
vestigd om ook als zelfstandig schilder aanzienlijke 
opdrachten in de wacht te slepen. Hij was werkzaam 
voor een opeenvolgende reeks van pausen en ontving 
opdrachten van leden van vooraanstaande families.

De kunstenaar liep al tegen de veertig toen hij be-
sloot ook op paneel, koper en doek te gaan schilderen. 
Met kleinschalige en minutieus uitgevoerde schilderijen 
wist hij een internationaal publiek van kunstliefhebbers 
te bereiken, dat bereid was veel te betalen voor zijn 
werken. Wellicht hield deze koerswijziging verband 
met de komst van zijn landgenoot Jan Brueghel de 
Oude naar Rome in 1589-90. Deze schilders hebben 
zich door elkaar laten beïnvloeden en ook na Brueghels 
vertrek in 1595 zouden zij nauw bevriend blijven. 
Beiden schilderden landschappen in een vergelijkbare 
verfijnde stijl, met veel aandacht voor levensechte 
 details van flora en fauna.

Paul Bril heeft grote invloed uitgeoefend op de 
ontwikkeling van de 17de-eeuwse landschapskunst. 
Hij was een sleutelfiguur wiens atelierdeuren onge-

twijfeld altijd open stonden voor andere noordelingen. 
Talloze Italiëgangers hebben zijn werk uit de eerste 
hand bestudeerd tijdens een kort of langer verblijf in 
zijn atelier, waar vooral zijn tekeningen veelvuldig 
werden gekopieerd. Bovendien wordt hij beschouwd 
als de belangrijkste inspiratiebron voor de beroemdste 
landschapschilder uit de 17de eeuw: de Fransman 
Claude Lorrain. Maar ook de thuisblijvers konden 
zijn composities leren kennen via de talrijke prenten 
die naar zijn werk werden gemaakt én doordat zijn 
kabinetstukken al spoedig hun weg vonden naar 
 diverse vooraanstaande kunstverzamelingen in Europa.

FABELACHTIGE TECHNIEK

Berglandschap met de heilige Hieronymus toont op uit-
muntende wijze hoe Bril op klein formaat een monu-
mentaal landschap wist te schilderen. Een opening 
in de rotsen aan de linkerkant biedt een doorkijkje 
naar de fel beschenen rotswand daarachter en zorgt 
zo voor enorme diepte in dit deel van de voorstelling. 
De rechterhelft biedt uitzicht op een weids bergland-
schap met in het midden een op een rots gelegen kerkje. 
Een kronkelende rivier leidt de blik van de kijker 
via een stenen brug langs steile bergwanden naar de 
horizon. Het landschap is verdeeld in drie, duidelijk 
van elkaar gescheiden zones, die in kleur van elkaar 
verschillen: geelbruin voor de voorgrond (inclusief de 
rotsformatie), groen voor het midden en blauw voor de 
achtergrond. Dit zogenoemde driekleurenperspectief 
was voor 16de-eeuwse landschapschilders een beproefd 
schema om diepte te suggereren.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW
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Berglandschap met de heilige Hieronymus
Paul Bril (Antwerpen/Breda 1553/1554 – 1626 Rome)
1592. Olieverf op koper, 25,7 x 32,8 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan € 100.000 uit het A.M. 
Roeters van Lennep Fonds
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Berglandschap met de heilige Hieronymus is verworven met steun 
van de Vereniging Rembrandt en haar A.M. Roeters van Lennep 
Fonds, de BankGiro Loterij en een particulier

Het Mauritshuis was al enkele jaren op zoek naar een 
representatief landschap van de Vlaamse landschap
specialist Paul Bril. In 2013 deed de kans zich voor om 
een van zijn beste werken te kopen: Berglandschap met de 
heilige Hieronymus. Door de verfijnde schildertechniek, 
de aantrekkelijke compositie, het intieme karakter en 
de goede conditie past dit laat16deeeuwse landschap 
uitstekend in de collectie van het museum, en óók in de 
Collectie Nederland.

Monumentaal landschap 
op klein formaat

 Mauritshuis verwerft vroeg landschap op koper van Paul Bril



Geheel volgens de 16de-eeuwse traditie staat het land-
schap hier niet op zichzelf, maar fungeert het  
als decor voor een religieus onderwerp. In de linker-
benedenhoek knielt de heilige Hieronymus voor een 
crucifix, met boeken en een kardinaalshoed aan zijn 
voeten. Deze kerkvader, die leefde in de 4de eeuw na 
Christus, zou zich enkele jaren als kluizenaar in de 
wildernis hebben teruggetrokken. Hij is hier afge-
beeld met de steen waarmee hij zichzelf tegen de 
borst sloeg om zich te weren tegen zondige gedachten; 
even verderop ligt een zweep die hij voor hetzelfde 
doel kon gebruiken. De heilige lijkt geschilderd in 
een afwijkende stijl, en het is goed mogelijk dat deze 
figuur van een andere hand is.1 Links van zijn knie 

kan in de schaduw met enige moeite de kop van een 
leeuw worden ontdekt. Dit dier zou volgens de over-
levering door de heilige zijn verlost van een splinter 
in zijn poot en daarna bij hem zijn gebleven. 

Hoewel de religieuze voorstelling slechts een hoekje 
van de voorstelling in beslag neemt, staat het hele 
landschap in dienst van het verhaal. De rotsformatie 
aan de linkerzijde toont overtuigend de onherbergzame 
wildernis waarin Hieronymus zich had afgezonderd. 
De bebouwing rechts in de achtergrond duidt op de 
wereld waarvan de heilige afstand had genomen. 
Ook de figuren bij de brug horen bij het verhaal. 
Volgens de legende werd op een dag het klooster waar 
Hieronymus was gaan wonen (wellicht het kerkje in 
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Monumentaal landschap 
op klein formaat



het midden van de voorstelling) beroofd van een ezel 
door een passerende karavaan met kamelen. Door 
toedoen van de leeuw, die hier het groepje bij de brug 
de weg afsnijdt, kon het lastdier weer worden terug-
bezorgd. Wie goed kijkt kan in het landschap nog tal 
van andere details ontdekken, zoals minutieus geschil-
derde vogels, vlinders, salamanders en vegetatie. Een 
dergelijk kabinetstuk was dan ook bedoeld om van 
dichtbij te bekijken, zodat men optimaal kon genieten 
van de fabelachtige techniek van de schilder. 

Op de achterzijde van de koperplaat zijn de ini-
tialen PB en het jaartal 1592 ingekrast. Hoewel niet 

helemaal zeker is of Bril deze inscriptie zelf heeft 
aangebracht, is de datum zeker plausibel gezien zijn 
artistieke ontwikkeling. Aangenomen dat het jaartal 
juist is, geldt Berglandschap met de heilige Hieronymus 
niet alleen als Brils eerste zelfstandige schilderij, maar 
tevens als een van de vroegst bekende landschappen 
op koper. 

WELKOME VERBINDING

Naast de Hollandse schilders van de Gouden Eeuw 
zijn in het Mauritshuis ook de Vlaamse meesters 
goed vertegenwoordigd, met topstukken van onder 
anderen Rubens, Van Dyck en Jordaens. Het  museum 
probeert de belangrijkste lacunes op te vullen met 
 gerichte aanwinsten. Hierbij gaat de aandacht vooral 
uit naar werken die de nauwe relatie tussen de Vlaamse 
en Hollandse schilderkunst benadrukken, zoals het 
Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen van Clara 
Peeters, dat in 2012 eveneens met steun van de 
Vereniging Rembrandt aan de collectie kon worden 
toegevoegd. 

Vóór 2013 bezat het Mauritshuis al enkele fraaie 
schilderijen op koper uit de directe omgeving van Bril, 
maar het landschap speelt hierin niet de hoofdrol.2 
Een voorbeeld waarin dat wel gebeurt is De rust op de 
vlucht naar Egypte uit ca. 1595, waarvan Jan Brueghel het 
landschap heeft geschilderd en Hans Rottenhammer 
de figuren. Dit is echter geen uniek schilderij: van deze 
compositie zijn meerdere versies bekend. Bovendien 
heeft het niet de vereiste kwaliteit om regelmatig in 
het Mauritshuis op zaal te hangen.

Het Berglandschap met de heilige Hieronymus van 
Paul Bril is als het ware een samenvatting van de hele 
ontwikkeling die de landschapschilderkunst in de 
16de eeuw had doorgemaakt. De compositie is opge-
bouwd uit details die op zichzelf aan de werke lijkheid 
zijn ontleend, maar door de kunstenaar werden samen-
gevoegd tot een geheel dat de natuur ruimschoots 
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Achterzijde van Berglandschap 

met de heilige Hieronymus 
met inscriptie P B / 1592

Detail

Vroegste Nederlandse  schilderij op koper?
In de eerste helft van 
de 16de eeuw werden 
koperplaten reeds in
cidenteel door Italiaanse 
kunstenaars gebruikt. 
Het waren echter Paul 
Bril, Jan Brueghel I en 
Hans Rottenhammer 
die het schilderen op 

koper vanaf de vroege 
jaren negentig in Rome 
populair maakten. Het 
spiegelgladde oppervlak 
vormde een geschikte 
ondergrond voor hun ge
detailleerde schilderijen. 
Bril was met het recent 
door het Mauritshuis 

aangekochte landschap 
uit 1592 mogelijk de 
eerste van dit drietal die 
van dit materiaal gebruik 
maakte, snel gevolgd 
door Brueghel, die de 
nieuwe techniek vervol
gens zou introduceren in 
Antwerpen.



overtreft. Waar in de 15de eeuw de weergave van het 
landschap meestal beperkt bleef tot de achtergrond 
van religieuze voorstellingen, maakten schilders het 
gedurende de 16de eeuw steeds meer tot hoofdonder-
werp, waarbij de figuratie werd teruggebracht tot 
 bescheiden proporties. Vaak werd gekozen voor een 
hoog gezichtspunt, zodat in één schilderij zoveel 
 mogelijk elementen uit de zichtbare wereld konden 
worden samengebracht. Vanwege hun allesomvattende 
karakter worden dergelijke landschappen aangeduid 
als ‘wereldlandschap’, een type dat nog ontbrak in de 
collectie van het Mauritshuis. 

Als uitstekend voorbeeld van de 16de-eeuwse land-
schapstraditie vormt het schilderij van Bril ook een 
welkome verbinding met het Hollandse landschap, 
dat in de eerste decennia van de 17de eeuw sterk werd 
beïnvloed door de komst van Vlaamse immigranten. 
In de Republiek kreeg het landschap spoedig een 
meer realistisch aanzien, bijvoorbeeld in het werk 
van Esaias van de Velde en Hendrick Avercamp. 
Maar ook het wereldlandschap zou nog lang invloed 
hebben op kunstenaars zoals Hercules Seghers, van 
wie het Mauritshuis een prachtig voorbeeld bezit. 
Bovendien is het in Rome geschilderde landschap 
van Bril te beschouwen als een voorloper van het 
werk van de Hollandse italianisanten, die goed zijn 
vertegenwoordigd in de verzameling. 

Ook voor de Collectie Nederland is Berglandschap 
met de heilige Hieronymus een belangrijke aanwinst. 
In het Nederlands openbaar kunstbezit zijn Vlaamse 
landschappen uit eind 16de en begin 17de eeuw op-
merkelijk schaars en dit geldt in het bijzonder voor 
het werk van Bril. Van de drie aan hem toegeschreven 
schilderijen in het Rijksmuseum te Amsterdam blijkt 
er geen eigenhandig te zijn.  In Museum Boijmans Van 
Beuningen en bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zijn enkele stukken van of toegeschreven 
aan Bril, maar niet één op hetzelfde niveau als het nu 
verworven landschap. In het Rijksmuseum Twenthe 
te Enschede tenslotte, is een aan Bril toegeschreven 
miniatuurvoorstelling op perkament, De verzoeking 
van Christus in de woestijn uit 1613, die echter niet re-
presentatief is voor zijn ezelschilderijen. 

Tot dusver was het niet goed mogelijk om aan de 
hand van Nederlandse openbare collecties het verhaal 
te vertellen over de ontwikkeling van het landschap en 
de fantastische ontdekkingen van de Duitse, Vlaamse 
en Nederlandse landschapskunstenaars die rond 
1600 in Rome werkten. Mede dankzij de Vereniging 
Rembrandt kan dat nu wels 

Emilie E.S. Gordenker

Directeur
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Noten

 Met dank aan Edwin Buijsen, 
Hoofd Collecties van het 
Mauritshuis.
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De rust op de vlucht 
naar Egypte
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Hans Rottenhammer
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MAURITSHUIS, DEN HAAG


