De tentoonstelling
Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van
het Mauritshuis als museum start op 10 februari de tijdelijke tentoonstelling In volle bloei, waarbij bloemstillevens en –tekeningen centraal staan. De tentoonstelling duurt tot 6 juni. Bij deze tentoonstelling verschijnt
bij uitgeverij Waanders een catalogus In volle bloei!,
die 23,95 euro kost.
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Altijd lente met
bloemstillevens
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Jan Davidsz de Heem, Vaas met bloemen, c.1670. Doek, 74,2 x 52,6 cm.
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Met hun frisse en kleurrijke uitstraling
behoren bloemstillevens tot de meest
populaire schilderijen van het Mauritshuis.
De start van het tweehonderdjarig
bestaan van dit museum is dan ook een
tentoonstelling rond juist dit genre.
Conservator Ariane van Suchtelen legt uit
wat deze tentoonstelling zo bijzonder maakt.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: Mauritshuis Den Haag

Z

e zijn net zo Nederlands als de bloembollenvelden.
Ze zijn ook net zo populair. “Als wij op sociale media
een bloemstilleven plaatsen, dan levert dat altijd
meer likes op dan andere werken uit onze collectie”,
stelt conservator Ariane van Suchtelen van het Mauritshuis
in Den Haag.
Dat museum bestaat dit jaar tweehonderd jaar en start dit
jubileum met de tentoonstelling In volle bloei. Daar staan
bloemstillevens en bloemenafbeeldingen uit de 17e eeuw
centraal, waarbij vrouwelijke kunstenaars een essentieel
onderdeel vormen van al het geëxposeerde materiaal. Conservator Ariane van Suchtelen stelde deze tijdelijke tentoonstelling samen.

TOPKWALITEIT
Het feestjaar bloemrijk beginnen was een voor de hand liggende keuze, stelt Van Suchtelen. “Het Mauritshuis heeft zo’n
twintig bloemstillevens, vooral uit de 17e eeuw. Die vormen

een belangrijk onderdeel van onze collectie. Daar komen
bezoekers uit de hele wereld voor naar het Mauritshuis. Van de
dertig schilderijen in de tentoonstelling is de helft eigen bezit.
De andere schilderijen zijn in bruikleen. Ook zijn er tekeningen, prenten en botanische albums te zien, eveneens allemaal
bruiklenen.”
Ze benadrukt dat het bloemstilleven als schildersgenre
typisch Nederlands is, waarbij Nederland zowel de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden omvat. De bloemstillevens
springen eruit als het gaat om hun kleurrijkheid en om hun
variatie. Opdrachtgevers betaalden vaak veel geld voor zo’n
schilderij. Het waren dan ook vooral welgestelden die zo’n
werk aankochten, zoals de keurvorst van de Palts, de familie
De’ Medici en Lodewijk de Veertiende.
Ze kregen daarvoor wel een hoogstaande kwaliteit geleverd.
“Als je kijkt hoe spiegelglad deze schilderijen zijn. De schilder heeft echt elke verflaag met grote precisie en veel geduld
aangebracht. Voor de bloemen die hij schilderde, koos hij
vaak de kostbare, exotische soorten. Tulpen waren heel
populair, maar ook bijvoorbeeld de keizerskroon.”
De belangrijkste reden voor opdrachtgevers om een bloemstilleven te laten maken was de grote belangstelling voor de
botanie en het heel precies weergeven van al die bijzondere
soorten. Daarnaast was er ook een symbolische betekenis:
enerzijds een loflied op de Schepper, anderzijds de herinnering aan de vergankelijkheid. Ten slotte: deze bloemen
verwelken nooit. Kunst overwint de natuur.

DRIE LIJNEN
Het oudst bekende bloemstilleven is van de Brugse schilder Hans Memling. “Hij schilderde aan de achterkant van
een portret van een man een vaas met witte lelies, blauwe
irissen en blauwe akeleien. Het schilderij was onderdeel
van een tweeluik, waarbij de bloemenvaas te zien was als
het tweeluik werd gesloten. Dit is voor zover bekend het
eerste schilderij waarop alleen een vaas met bloemen staat
afgebeeld. Het is ons gelukt om dit schilderij in bruikleen te
krijgen en daar ben ik heel blij mee, omdat het hier ooit mee
is begonnen.”

Moninckx-atlas van de
Hortus Botanicus van
Amsterdam, deel 1, folio 37:
Jan Moninckx, Aloë van
Succotra, c.1689. Waterverf
en dekverf op ingeplakt papier,
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Links: Ambrosius Bosschaert, Vaas met bloemen in een venster,
c.1618. Paneel, 64 x 46 cm.
Onder: Maria Sibylla Merian, Twee vlinders op een tak kruisbessenbloesem. Waterverf en dekverf op perkament, 199 x 164 mm.

Vanuit dit schilderij lopen er drie lijnen door de tentoonstelling. De eerste van de bloemstillevens zelf. Naast werken uit
de eigen collectie, kon Van Suchtelen aanvullend materiaal
in bruikleen krijgen. “Van Jan Davidsz de Heem hebben we
zelf een heel mooi stilleven, maar we laten ook een ander
werk van hem zien, waarbij het thema van de sterfelijkheid van mensen duidelijk naar voren komt. Rechts van de
bloemenvaas liggen een schedel en een papier met daarop de
tekst Memento mori, gedenk te sterven.”
Tweede lijn is de context. “De interesse in het afbeelden van
bloemen is goed te verklaren in de groeiende wetenschappelijke belangstelling voor de botanie in de 16e eeuw, waarin
iemand als Carolus Clusius een heel belangrijke rol speelt.
Daaruit volgt dan weer de Hortus botanicus in Leiden en later
de Hortus botanicus in Amsterdam, waar nieuw ontdekte
planten naartoe kwamen en werden getekend. Ook de tulpenboeken passen in die traditie. Daarvan laten we er twee zien
en twee tekeningen die uit zo’n tulpenboek komen.”

NIET GEMAKKELIJK
En dan is er nog de lijn van vrouwelijke kunstenaars die
actief waren in de bloemenwereld. Van Suchtelen heeft er
veel werk van gemaakt om juist die groep over het voetlicht
te brengen. En dat is goed gelukt. Namen als Maria van
Oosterwijck, Clara Peeters en Rachel Ruys passeren de revue.
Maar er is meer. “Clusius had in zijn correspondentienetwerk een heel aantal vrouwen, onder wie Marie de Brimeu.
Maria Sybilla Merian deed onderzoek naar insecten, maar
zocht daarbij altijd naar de planten waarmee de rupsen zich
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voedden. Maria Moninckx was een begaafd tekenares van
planten. Van haar en haar oom Jan Moninckx is de Moninckx-atlas vernoemd, die uit negen grote albums bestaat
met tekeningen van alle planten die eind 17e en begin 18e
eeuw in de Hortus botanicus in Amsterdam bloeiden. Drie
van de negen delen zijn op de tentoonstelling te zien. Bijzonder is de kring rond Agnes Block. Zij had een tuin langs de
Vecht en slaagde er als eerste in Nederland in om een ananas
te kweken. Ze liet kunstenaars tekeningen maken van de
planten en bloemen die ze kweekte en correspondeerde met
botanici in heel Europa, onder wie een professor in de botanie aan de universiteit van Bologna. Zo was ze onderdeel van
een netwerk van tuiniers en plantenverzamelaars.”
Volgens de conservator was het niet gemakkelijk voor vrouwen om kunstschilder te worden. “Ze groeiden vaak op in een
beschermd milieu en een dure schildersopleiding werd aan
hen niet besteed. De uitzonderingen zien we terug in namen
als Maria Sybilla Merian, die les kreeg van haar stiefvader
Jacob Marrel, Alida Withoos, die opgroeide in een schildersfamilie, en de zussen Rachel en Anna Ruysch, dochters van
Frederick Ruysch, die een brede en open opvoeding kregen.”

FEEST
De start van deze tentoonstelling is buiten het museum al te
zien. Bloemenslingers dalen vanaf de voorzijde van het Mauritshuis af naar beneden, om te eindigen in telkens wisselende bloeiende bloemen. Daarbij spelen voorjaarsbloeiende
bolgewassen de eerste maanden een belangrijke rol. Want
ook anno 2022 maken bloemen mensen blij.
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