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Clara Peeters is een begaafd schilderes van stillevens 
uit het begin van de 17de eeuw en een van de weinige 
vrouwelijke kunstenaars uit haar tijd. Terwijl haar werk 
tegenwoordig zeer gewaardeerd wordt, is er over haar 
leven niets bekend. Wij kennen haar naam alleen omdat 
zij een aantal werken voluit heeft gesigneerd, zoals ook 
de aanwinst van het Mauritshuis. In archiefbronnen  
kon tot op heden geen onomstotelijk bewijs van haar  
bestaan worden teruggevonden. Aangezien er gedateerde 
werken van haar bekend zijn uit de jaren 1607 tot en 

met 1621, was zij waarschijnlijk relatief kort als schilderes 
actief. Op grond van overeenkomsten in compositie en 
schilderstijl met stillevens van Antwerpse specialisten als 
Osias Beert en Jacob van Hulsdonck, wordt aangenomen 
dat Clara in de Scheldestad heeft gewerkt of daar in 
ieder geval in de leer is geweest. Hiervoor pleit ook dat 
enkele van haar werken zijn geschilderd op panelen met 
een Antwerps merkteken. Hoewel het schildersgilde in 
Antwerpen vanaf 1602 vrouwen toeliet, komt haar naam 
niet voor in de bewaard gebleven ledenlijsten. 

De zwijgzaamheid van eigentijdse bronnen wekt 
verbazing gezien de hoge kwaliteit van haar werk.  
Voor zover bekend schilderde Clara Peeters uitsluitend  
stillevens. Het Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen 
behoort tot haar beste werken en is bovendien goed 
bewaard gebleven.1 Sinds 1920 bevond het zich onop-
gemerkt in een particuliere collectie in Parijs, totdat het 
in 1998 in diezelfde stad werd geveild. Kort daarop kon 
een groot publiek er kennis mee maken in een over-
zichtstentoonstelling van Hollandse en Vlaamse  
stillevens die in 1999-2000 in Amsterdam en Cleveland 
te zien was. Via de Engelse kunsthandel kwam het  
stilleven in bezit van een Amerikaanse verzamelaar. 
Het Mauritshuis had dit bijzondere schilderij al langer 
in het vizier, maar pas begin dit jaar bleek de eigenaar 
bereid om het aan het museum te verkopen. Dankzij 
de onmisbare steun van de Stichting Vrienden van 
het Mauritshuis, de BankGiro Loterij, de Vereniging 
Rembrandt en de heer H.B. van der Ven kon deze 
unieke kans worden benut.

LIEFDE VOOR DETAILS

Blikvanger in de uitgebalanceerde compositie is een tinnen 
bord met daarop drie kazen: vooraan waarschijnlijk een 
rijpe Edammer, daarachter een grote halve kaas en  
bovenop een stuk schapenkaas. Deze piramide van kazen 
wordt bekroond door een kleiner bord met boterkrullen. 
Op de voorgrond van het stenen tafelblad liggen van 
links naar rechts twee krakelingen, een mes met een 
fraai versierd zilveren handvat, drie amandelen en een 
blauwwit bord van Wan Li-porselein gevuld met ge-
droogde vijgen, amandelen en rozijnen. Iets meer naar 
achteren staan rechts van de kazen een gezichtskruik 
van steengoed en een gedeeltelijk verguld dekselglas  
à la façon de Venise. Een broodje en twee rozijnen aan 
een steeltje completeren het smaakvolle geheel.

Clara Peeters besteedde veel zorg aan het minutieus 
schilderen van details, zoals kleine oneffenheden in de 

Iedere beoogde aanwinst van het Mauritshuis moet aan een aantal 
strenge eisen voldoen. Het kunstwerk dient een lacune op te vullen 
in de collectie, de kwaliteit moet hoog zijn en de bewaringstoestand 
goed. Bovendien moet het passen bij het intieme karakter van het  
17de-eeuwse stadspaleis waarin het museum is gehuisvest. Er wordt 
niet gekocht voor de ‘reservebank’; alleen schilderijen die in de 
vaste opstelling kunnen hangen komen in aanmerking. Ten slotte 
moet het werk een aanwinst zijn voor de Collectie Nederland. Het 
stilleven van Clara Peeters dat recent met steun van de Vereniging 
Rembrandt en andere fondsen kon worden verworven, voldoet in 
alle opzichten aan deze criteria.
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Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen
Clara Peeters (werkzaam 1607/08 – in of na 1621)

Ca. 1615. Olieverf op paneel, 34,5 x 49,5 cm
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Detail met het zelfportret  

van Clara Peeters in de 

reflectie op het metalen 

deksel van de stenen kruik.
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voorwerpen, én aan de bijna tastbare weergave van de 
verschillende oppervlakken. Het laatste komt bijvoor-
beeld goed tot uitdrukking in de brokkelige structuur 
van de donkergroene kaas, de schaafsporen in de zachte 
boterkrullen, de harde glimlichten op het wijnglas en 
de meer gedempte reflecties in de vloeistof die in het 
glas zit. Deze aandacht voor details en stofuitdrukking 
leidde gelukkig niet tot een stijve manier van schilderen. 
Het penseel is juist losjes gehanteerd, een bewijs van 
groot vakmanschap. Een treffend detail is het testgaatje 
in de grootste kaas: in zijaanzicht is duidelijk te zien hoe 
een keurmeester een monster heeft genomen om na 
het proeven het resterende deel weer terug te steken. 
Ook de ronde inkeping aan de bovenzijde van de kaas  
is een stille getuige van deze handeling.

Het gebruikte kleurenpalet bestaat overwegend uit 
zorgvuldig op elkaar afgestemde gele en roodbruine 
tinten, waardoor het schilderij een warme uitstraling 
heeft. Alleen het blauwwitte bord rechts vooraan zorgt 
voor een koel accent. De donkere achtergrond verleent 
de voorstelling een besloten karakter en verhoogt de 
intimiteit, net als de krappe plaatsing van de objecten 
binnen het beeldvlak. In tegenstelling tot veel andere 
stillevens uit dezelfde periode zou een dergelijke  
groepering in werkelijkheid kunnen bestaan. Doordat 
de voorwerpen elkaar sterk overlappen, wordt diepte  
gesuggereerd. De compacte compositie zit geraffineerder 
in elkaar dan in gedateerde werken van Clara Peeters 
uit de jaren 1607-1611, waar de objecten nog min of 
meer symmetrisch als schaakstukken naast elkaar zijn 
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gerangschikt. Ook is hier gekozen voor een beduidend 
lager gezichtspunt, wat de afstand van de kijker tot de 
voorwerpen verkleint. Dit zijn redenen om Stilleven met 
kazen, amandelen en krakelingen wat later in haar oeuvre  
te plaatsen, zo omstreeks 1615.

De meeste van de afgebeelde voorwerpen kunnen 
vaker worden aangetroffen in stillevens van Clara Peeters, 
zoals het fraaie mes op de voorgrond dat uitsteekt over 
de tafelrand – een geslaagd illusionistisch trucje. Het 
lemmet draagt een Antwerps merkteken, terwijl het  
zilveren heft is versierd met ornamenten en figuren die 
verwijzen naar liefde en huwelijk: bovenaan een vignet 

van verstrengelde handen met een brandend hart en 
daaronder de allegorische figuren van Geloof en 
Matigheid. Een dergelijk mes werd in de Nederlanden  
– samen met een bijpassende vork in een etui – als 
bruidsbestek ten geschenke gegeven bij huwelijken. Op 
de zijkant van dit bruidsmes heeft de schilderes haar naam 
gezet in de vorm van een gegraveerde inscriptie. Dit is 
een van de weinige stillevens die zij voluit heeft gesig-
neerd, want meestal volstond zij met CLARA P. Het is 
een verleidelijke, maar helaas onbewijsbare gedachte dat 
dit mes misschien wel haar eigen huwelijksgeschenk was. 

Behalve haar naam heeft Clara Peeters in dit stilleven 
nog een andere, meer verborgen verwijzing naar zichzelf 
opgenomen. Pas wanneer het schilderij van heel dichtbij 
wordt bekeken, ontdekt men in het metalen deksel van 
de stenen kruik de reflectie van een gezichtje met een wit 
kapje. Dit is ongetwijfeld de schilderes zelf. Op enkele 
andere stillevens heeft zij op vergelijkbare wijze haar 
portret toegevoegd, als een soort van tweede signatuur.

OPGESTAPELDE KAZEN

Het stilleven als zelfstandig genre ontstond in de 
Zuidelijke Nederlanden aan het einde van de 16de eeuw 
en ontwikkelde zich uit de markt- en keukenstukken van 
schilders als Joachim Beuckelaer. Daarin was het religi-
euze onderwerp, dat tot dan toe de schilderkunst had 
gedomineerd, naar de achtergrond verdreven ten faveure 
van een overdaad aan etenswaren en keukengerei. Als  
volgende logische stap verdween de bijbelscène geheel uit 
het zicht. Ook gingen schilders zich specialiseren in de 
weergave van specifieke thema’s. Zo ontstonden onder 
andere bloemstukken, visstillevens, stillevens met jachtbuit 

Stilleven met vruchten, 

noten en kaas

Floris van Dyck

1613. Olieverf op paneel,  

49,1 x 77,4 cm

FRANS HALS MUSEUM HAARLEM

Keukenscène met Christus 

en de Emmaüsgangers

Joachim Beuckelaer

Ca. 1560-1565. Olieverf op 

paneel, 109,5 x 169 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG

(in bruikleen van Stichting P. & N. 

de Boer sinds 1960)
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en voedselstillevens gevuld met exclusieve etenswaren 
en kostbaar vaatwerk. Dit laatste type, waartoe ook de 
aanwinst van het Mauritshuis kan worden gerekend, staat 
nog het dichtst bij de keukenstukken van Beuckelaer. 
Clara Peeters behoorde tot de pioniers op alle genoemde 
specialisatiegebieden. Zij liep vooruit op latere ontwik-
kelingen door de keuze voor een laag gezichtspunt, het 
weergeven van voorwerpen in close-up en het gebruik 
van een beperkt palet van zorgvuldig op elkaar afge-
stemde kleuren. Haar werk lijkt van beslissende invloed 
te zijn geweest op de eenvoudige en in sobere tinten  
geschilderde voedselstillevens die Haarlemse meesters 
als Pieter Claesz en Willem Claesz Heda in de jaren 
1620 en 1630 gingen schilderen. Maar hoe deze invloed 
precies verliep, valt moeilijk vast te stellen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat Clara zelf ooit in de Noordelijke 
Nederlanden is geweest. 

Binnen het specialisme van het voedselstilleven vormen 
voorstellingen met opgestapelde kazen weer een groepje 
op zich. Ongeveer tegelijkertijd met Clara Peeters waag-
den ook Haarlemse schilders als Floris van Dyck en Floris 
van Schooten zich aan dit onderwerp. Wat voor de  
17de-eeuwse kijker nu zo aantrekkelijk was aan prominent 
uitgestalde kaasvariëteiten valt moeilijk te achterhalen. 
In onze streken was de productie van kaas en boter van 
groot economisch belang – toen ook al vanwege de  
export – waardoor hun aanwezigheid in dit stilleven zou 
kunnen duiden op welvaart én nationale trots. Maar de 
opstapeling van deze zuivelproducten is wellicht ook op 
te vatten als een verwijzing naar schadelijke overdaad. 

Waarom gesteund? 
 
Niets dan lof voor deze beoogde 
aankoop van het Mauritshuis. 
Peeters’ schilderijtje is zeker een  
van de fraaiste stillevens uit de tijd 
waarin een overvloed aan kaas en 
boter nog als rijkdom werd beleefd. 
Het is dan ook in meer dan één  
opzicht gaaf. Het eenvoudige arran-
gement en ingehouden palet hebben 
niets van hun aantrekkelijkheid  
verloren, terwijl de ongelofelijk knap 
geobserveerde details ook nu nog 
het plezier kunnen verschaffen dat 
de tijdgenoten van de schilder al 
moet hebben gefascineerd – van  
de manier waarop de schilderes de 
structuur van de onderscheiden 
kazen en de boterkrullen wist na te 
bootsen tot en met het raffinement 
waarmee zij het licht laat reflecteren 
op de binnenzijde van de randjes 
van de gegraveerde letters van  
haar signatuur op het heft van  
het mes. 

Clara Peeters’ werk is heel zeld-
zaam, zoals ook terecht in de aan-
vraag van het Mauritshuis wordt 
uiteengezet, en het zal met deze 
aankoop in één keer op zijn mooist 
in het Nederlands openbaar kunst-
bezit binnenkomen en vertegen- 
woordigd zijn. In het Mauritshuis  
zal haar stilleven bovendien iets 
laten zien van de manier waarop  
de Hollandse kunst van de Gouden 
Eeuw schatplichtig was aan dit soort 
pionierswerk uit Antwerpen. Leuk is 
bovendien, dat Peeters’ stilleven in 
Den Haag in het gezelschap komt 
van topstukken van Rachel Ruysch 
en Maria van Oosterwyck, waardoor 
de beste schilderessen uit de Lage 
Landen er alle drie op hun allermooist 
vertegenwoordigd zullen zijns

Uit het advies van Peter Hecht

Stilleven met een 

brandende kaars

Pieter Claesz

1627. Olieverf op paneel, 

26,1 x 37,3 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG
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Zo luidde een bekend gezegde: ‘zuivel op zuivel is ‘t 
werk van den duivel’. Met andere woorden: het beleg-
gen van je brood met boter én kaas was teveel van het 
goede. Volgens een andere visie kon kaas, in het bijzon-
der oude kaas, worden geassocieerd met bederf en zelfs 
de dood. Dit zou dan aansluiten bij de vergankelijk-
heidssymboliek die in talrijke 17de-eeuwse stillevens is 
verwerkt. Hoe het ook zij, het kijkgenot dat de gedetail-
leerde weergave van kazen en andere etenswaren bood 
aan de liefhebber van kunst én gastronomie, zal al in de 
17de eeuw een rol hebben gespeeld bij de populariteit 
van dit soort stillevens.

WELKOME BRUG

Dit aantrekkelijke schilderij behoort binnen het oeuvre 
van Clara Peeters tot een kleine groep van stillevens met 
kazen, waarvan er tot nog toe slechts één in een museale 
collectie aanwezig was (Los Angeles County Museum of 
Art). In Nederlands openbaar bezit zijn werken van Clara 
Peeters schaars, want verder bezit alleen het Rijksmuseum 
in Amsterdam een gesigneerd visstilleven van haar. 
Andere representanten van het vroege Vlaamse voedsel-
stilleven, zoals Jacob van Hulsdonck en Osias Beert, zijn 
hier evenmin ruim vertegenwoordigd. De aanwinst van 
het Mauritshuis vormt dan ook een tot dusver ontbre-

kende schakel met de Hollandse voedselstillevens uit het 
begin van de 17de eeuw, zoals het Stilleven met vruchten, 
noten en kaas van Floris van Dyck in het Frans Hals 
Museum. In de collectie van het Mauritshuis slaat het 
schilderij van Clara Peeters een welkome brug tussen de 
16de-eeuwse Antwerpse Keukenscène met Christus en de 
Emmaüsgangers van Joachim Beuckelaer en de Haarlemse 
stillevens van Pieter Claesz en Willem Claesz Heda. Ook 
is het een mooie aanvulling op de topstukken van de 
vrouwelijke schilders Judith Leyster, Rachel Ruysch en 
Maria van Oosterwyck, die al in de collectie aanwezig 
waren. Maar niet in de laatste plaats past Stilleven met 
kazen, amandelen en krakelingen vanwege de hoge kwaliteit, 
intieme uitstraling en goede conditie perfect in de ver-
zameling van het Mauritshuis, die op het gebied van de 
Hollandse en Vlaamse schilderkunst uit de 17de eeuw 
tot de beste ter wereld behoort. Vanwege de uitbreiding 
en renovatie van het museum is deze aanwinst nu eerst 
te zien op de tentoonstelling Meesters uit het Mauritshuis 
in het Gemeentemuseum Den Haag, waarna het vanaf medio 
2014 zal gaan schitteren in de vaste presentatie van het 
gerenoveerde Mauritshuiss

Edwin Buijsen

Hoofd Collectie

Noot

1 Uit foto’s is nog een tweede exemplaar 
met vrijwel dezelfde compositie 
bekend, dat zich in de collectie Van 
Welie te Den Haag bevond. Dat 
exemplaar, dat in sommige details 
afwijkt van het hier besproken  
schilderij, wordt echter door experts 
als een mindere versie beschouwd.
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‘De meisjes van het Mauritshuis’

Als u denkt aan ‘de meisjes van het Mauritshuis’, is Het meisje met de parel van 
Johannes Vermeer waarschijnlijk het eerste schilderij dat in gedachten komt. 
Maar het museum herbergt ook een aantal uitstekende werken van vrouwelijke 
kunstenaars uit de 17de eeuw. Met Clara Peeters’ Stilleven met kazen, 
amandelen en krakelingen heeft het er weer één bij.

Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen

Clara Peeters

Ca. 1615. Olieverf op paneel, 

34,5 x 49,5 cm
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Man die een vrouw geld aanbiedt

Judith Leyster

1631. Olieverf op paneel, 

30,9 x 24,2 cm
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Bloemen in een versierde vaas

Maria van Oosterwyck

Ca. 1670-75. Olieverf op doek, 

62 x 47,5 cm
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Vaas met bloemen

Rachel Ruysch

1700. Olieverf op doek, 
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