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HET STILLE LEVEN VAN 
DE BLOEM
Het hedendaagse bloemstilleven van Anya Gallaccio (1963), in ‘Rendez-Vous’ in Voor-
linden, kan je ruiken. Ongeveer tweehonderd gerbera’s verwelken en rotten tussen het 
glas van haar werk ‘Zonder Titel (Multicoloured door)’ uit 2003. Druppels glijden naar 
beneden en tonen het verstrijken van de tijd. In dit werk zie en ruik je wat de kunste-
naars in vorige eeuwen in hun vanitas stillevens wilden weergeven. De bloemen laten 
de tijdelijkheid van het leven zien. 
 Waar Gallaccio de gerbera’s wil conserveren,
voor hoe lang haar installatie zal bestaan, probeer-
den door de eeuwen heen schilders van bloemstil-
levens dat ook. Toch heeft een bloemstilleven niet 
altijd dezelfde functie en hetzelfde doel. Waar één 
kunstenaar probeert de symbolische waarde van 
bloemen weer te geven door verwelking en zo de 
levensloop van alle aardse dingen te visualiseren, 
werkt de ander vanuit verwondering over de veel-
voud aan kleuren en schoonheid en probeert zo de 
werkelijkheid te herscheppen. Hoe dicht kan je bij 
de werkelijke bloem komen? 
 De gerbera’s van Gallaccio komen op 17e-
eeuwse schilderijen niet voor1, daar overheersen de 
tulpen. De tulp was door de tulpenmanie een kost-
baar product en de eigenaar van zo’n tulp wilde die maar al te graag weergeven. Het 
meest constante element in de ontwikkeling van het bloemstilleven is de roos. In de 
oudheid was die al populair en onmisbaar in elk bloemstilleven. Vanwege de symbolis-
che betekenis van liefde, lijden en vergankelijkheid werd de roos vaak weergegeven. Het 
assortiment bloemen op de schilderijen wisselt door verandering van de mode en nieuw 
gekweekte en ontdekte soorten. 
 Een boeket bestond uit bloeiers uit verschillende seizoenen en voor het weer-
geven van bijzondere soorten moest je als kunstenaar soms een tijd wachten. Daarom 
gebruikten veel schilders schetsen, aquarellen en botanische boeken om toch de bloem 
naar keuze te kunnen weergeven. Naar de werkelijkheid geaquarelleerd kon een aquarel 

< Sophia de Koningh / Bloemstilleven / 1846 / DM/846/186 / olieverf op paneel, 54,4 x 46,4 cm / 
 Dordrechts Museum  | ^   Sophia de Koningh / Bloemen / DM/960/T443 / aquarel, 
 35,6 x 27,5 cm / bruikleen Regionaal Archief Dordrecht 1960
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1 De gerbera is in 1737 ontdekt door botanicus Gronovius
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steeds opnieuw worden gebruikt. Een voorbeeld daarvan is de aquarel van Sophia de 
Koningh (1807-1870). Een bloemstilleven op paneel van De Koningh komt eind oktober 
in Pictura in bruikleen van het Dordrechts Museum in de expositie Then as Now. 
 Sophia de Koningh werd in 1807 als Louisa geboren in Londen. Ze was de dochter 
van Leendert de Koningh (1777-1849), in zijn tijd een bekende Dordtse kunstenaar. Sophia 
werd opgeleid door haar vader en groeide op in een kunstenaarsgezin met drie broers. 
Zoals veel vrouwelijke kunstenaars was ze gespecialiseerd in bloemstillevens. Voor 
vrouwen was dit een perfect genre om thuis te leren, omdat er eenvoudig aan studie-
materiaal te komen was zonder het huis te verlaten.2 Sophia heeft vanaf 1813 in Dord-
recht gewoond en zou vanaf 1849 met haar vader en broer Leonard de Koningh (1810-
1887) Pictura kunnen hebben bezocht tijdens kunstbeschouwingen. Zowel haar vader 
als Leonard waren lid van Pictura, maar voor Sophia was dit nog niet mogelijk. In totaal 
heeft ze zes keer haar werk getoond bij tentoonstellingen van Levende Meesters. In 
vergelijking met andere vrouwelijke kunstenaars uit haar tijd is dit weinig. Het is dan 
ook de vraag of ze werd geweigerd bij de landelijke tentoonstellingen of dat ze geen 
werken instuurde. Ze zag zichzelf zeer waarschijnlijk wel als kunstenaar, daar ze zo 
vermeld staat in de adresboeken van Dordrecht in 1857 
en 1860.3 
 In 1846 werd door het Dordrechts Museum het paneel ‘Bloemstilleven’ direct 
van Sophia aangekocht. Ze was hiermee de eerste vrouwelijke kunstenaar in de collectie. 
Op het werk zien we een grote bos bloemen in een marmeren vaas, waarop nog vaag 
enkele figuren te ontwaren zijn, op een marmeren tafelblad. Zoals vaak zijn de rozen in 
het midden van het boeket gesitueerd en vormen zo het focuspunt van het werk. Een 
tulp, dagschone, stokroos en anjers, samen met wat bladgroen van een braam en kool 
sieren onder andere dit boeket. Hoewel de bloemen in dit werk samen geen speciale 
symbolische betekenis krijgen, hebben ze dit apart van elkaar weldegelijk. Zo kan de 
anjer duiden op de hoop op verlossing. De betekenis is ontstaan naar de Latijnse naam 
Dianthus, wat is afgeleid van het Griekse Dios Anthos, dat bloem van Zeus en godsbloem 
betekent. Of de stokroos, die in de eerste eeuw van onze jaartelling al in cultuur was4, 
gold in de middeleeuwen als middel tegen ziekten en kwalen en staat daarom symbool 
voor genezing. 
 Op een paar bloemen na is de bloeiperiode van dit boeket ongeveer gelijk – tussen
juni en september. Al bloeien de meesten in de zomer, geeft het boeket mij, door de kleu-
ren, een gevoel van herfst. Wellicht past het daarom juist goed in de periode dat het werk 
in Pictura hangt.  < 

>  Anya Gallaccio / untitled (multicoloured door) / 2003 / wood, glass, Gerbera daisies / 
Museum Voorlinden, Wassenaar / foto: © Pictoright Amsterdam 2020  
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2 Hanna Klarenbeek, Penseelprinsessen & broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913,  
 2012, p. 105
3 Adresboek 1857 p. 12 & 1860 p. 36. Archief Dordrecht adresboeken van gemeente Dordrecht uit 1854 – 1976
4 Sam Seghal, De verleiding van Flora. Jan van Huysem | 1682-1749, 2003, p.89


