
Daniël Seghers (1590-1661) 
   Bloemschilder 

Het Nationaal Kunst Museum van de Republiek Wit-
Rusland in Minsk, heeft een kleine maar interessante 
collectie Nederlandse en Vlaamse kunst. 
SCI kon in 2016 een inventarisatie maken van de 
Nederlandse en Vlaamse collectie in het Museum. 
Eén van de schilderijen is dit bloemstilleven van Daniël 
Seghers, hij schilderde waarschijnlijk de bloemenkrans 
en een nog onbekende kunstenaar schilderde de figuren.

'Portret van Daniël Seghers’ (1590-1661) 
Huidige toeschrijving Jan Lievens 
Tekening, papier, zwart krijt, ca. 
1635-1644     
239 x 202 mm, inv. nr: Gg 2.233  
Londen, British Museum.

Daniël Seghers was de zoon van een 
katholieke zijdehandelaar uit 
Antwerpen.  
In 1609 ging Seghers in de leer bij Jan 
Brueghel de Oude. In 1611 trad hij toe 
tot het schilders gilde en in 1614 tot de 
orde der Jezuïeten. Tussen 1621 en 
1627 verbleef hij in Brussel en Rome, 
daarna woonde Seghers weer in 
Antwerpen. 
Seghers werd als bloemschilder zeer 
bekend en werkte onder meer samen 
met Cornelis Schut, Erasmus Quellinus 
II, Abraham van Diepenbeeck, Simon 
de Vos en Peter Paul Rubens. Thomas 
Willeboirts Bosschaert wordt genoemd 
als zijn assistent. 
Hij schilderde bloemenmedaillons, 
waarin centraal madonna's of heiligen 
werden geplaatst, die door 
bovenstaande collega's werden 
aangebracht. Zijn kransen met bloemen 
zijn tamelijk symmetrisch; de 
achtergrond is meestal grijs en donker.  
Seghers ontving geen geld voor zijn 
schilderijen: de koper moest een 
financiële donatie aan de Jezuïeten 
geven.

Madonna met Kind, Johannes de Doper en Engel, omgeven 
door Bloemenkrans, 
Daniël Seghers (Antwerpen1590-1661Antwerpen) 
Bloemenkrans (toewijzing museum) 
Onbekende kunstenaar:  
Madonna met Kind, Johannes de Doper en Engel 
Olieverf op doek, 119,5 x 92 cm, inv. nr.6 
Minsk, Nationaal Kunst Museum van de Republiek Wit-
Rusland



Bloemstukken werden vanaf de zeventiende eeuw 
in Holland en Vlaanderen populair waardoor ze dan 
ook door kunstenaars in grote getale als zelfstandig 
thema werden vervaardigd. Deze schilderijen lagen 
goed in de markt en vonden gretig aftrek bij kopers 
om hun interieur te verfraaien. 

Bloemen werden eveneens gebruikt in gemengde 
stillevens, waarbij nog een reeks van andere 
voorwerpen werden afgebeeld zoals 
muziekinstrumenten, boeken, wapens.  

Taferelen met een doodshoofd, een uitdovende 
kaars, een zandloper, een zeepbel, en verwelkte 
bloemen verwijzen duidelijk naar de eindigheid van 
het leven en vallen onder de categorie vanitas 
schilderijen.

Detail: Madonna met Kind, Johannes de Doper en 
Engel, omgeven door Bloemenkrans, (rechtsboven) 
Daniël Seghers, 
Minsk, Nationaal Kunst Museum van de Republiek 
Wit-Rusland

   Bloemstillevens

In Vlaanderen waren bloemenslingers, gegroepeerd 
rondom een centraal motief veelgevraagd.  
Het werd de specialiteit van Daniël Seghers. Het 
gaat daarbij om gefantaseerde composities met een 
natuurgetrouwe weergave van iedere bloem 
afzonderlijk. De samengestelde boeketten kunnen 
niet tot stand worden gebracht in één bepaald 
seizoen. De bloemen bloeiden immers niet allemaal 
gelijktijdig. 

De kunstenaars selecteerden de bloemen uit 
verschillende perioden van het jaar, kozen sommige 
in volle bloei, andere met gesloten kroonbladeren 
en componeerde daarmee een boeket of 
bloemenkrans. 

De bloemencomposities van Seghers worden nog 
geraffineerder door toevoeging van insecten, 
vlinders en slakken, die samen met afgevallen 
bloemblaadjes of een verloren takje het 
illusionistisch effect benadrukken

Bloemenslingers en gefantaseerde 
composities

‘Een bij kwam op zijn schilderij 
en geur en kleuren aangevlogen, 
en riep: Natuur, vergeef het mij: 
dat bloempenseel heeft mij bedrogen.’ 

Joost van den Vondel (1587-1679) dichtte een 
‘Bijschrift’ voor broeder Seghers, die hij de 
‘Fenix der Bloemschilders’ noemde. In dit 
gedicht verwees hij naar de bedrieglijke 
echtheid van de bloemen. 



Madonna met Kind, Johannes de Doper en Engel

Detail Cartouche:  
Madonna met Kind, Johannes de Doper en Engel, 
onbekende kunstenaar, Minsk

Bij het schilderij uit de collectie Minsk 
weten we niet wie de figuren 
geschilderd heeft. Gezien de matige 
kwaliteit van het middenstuk uit Minsk 
valt aan te nemen dat de figuren er veel 
later in zijn geschilderd door een 
onbekende kunstenaar. 
De bloemenkrans is wel van hoge 
kwaliteit en kan dus eigenhandig door 
Seghers zijn vervaardigd.  
Seghers werd echter ook dikwijls 
geïmiteerd en gekopieerd, bijvoorbeeld 
door zijn leerling Jan Philips van 
Thielen (1618-1667). 

Daniël Seghers ordende de diverse bloemen 
rond een architecturaal en sculpturaal 
middenstuk, waarin vooral een godsdienstige, 
soms een mythologische of allegorische 
voorstelling te zien was. 
Seghers schilderde steeds eerst de bloemen, de 
figuren werden later door anderen ingevuld.  
Soms werden enkele schilderijen niet afgewerkt 
en bleef de nis leeg zoals in het schilderij uit het 
Museo del Prado in Madrid.

Bloemenkrans 
Daniël Seghers (1590-1661) 

Olieverf op doek, tussen 1635-1651 
93 x 70 cm, Inv. nr.:P001912 

Madrid, Museo del Prado,  Spanje 

Petra Kuggeleijn 
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