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NIEUWE AANWINST

Kwartet compleet
Berchem, is dat niet die schilder  
van Italiaans ogende landschappen 
met vee?
‘Dat klopt. Nicolaes Berchem is vooral 
bekend om zijn landschappen met 
Italiaanse herders en boeren, maar hij 
heeft ook allegorische voorstellingen 
en historiestukken geschilderd. In het 
Mauritshuis was al een vroeg historie-
stuk van hem, De opvoeding van Zeus.’

Wat maakte deze drie werken  
zo aantrekkelijk voor jullie?
‘Het zijn enorm dynamische en  
beweeglijke voorstellingen waarin 
Berchem al zijn vindingrijkheid ten-
toonspreidt. We wilden deze stukken 
om twee redenen aankopen. In de  
eerste plaats omdat De zomer al in het 
museum te zien was en we de reeks 
graag compleet wilden tonen, en in  
de tweede plaats omdat we hiermee 
een ander beeld van de Gouden Eeuw 
kunnen geven. Met deze aankoop 
laten we iets zien van de manier waarop 
sommige gefortuneerde verzamelaars 
hun huizen in de tweede helft van de 
17de eeuw lieten decoreren.’

Waar kijken we naar?
‘Berchem heeft de vier seizoenen ver-
beeld door personages in triomfwagens, 

omringd door allerlei mythologische 
en allegorische figuren. Bijzonder is 
dat hij de seizoenen combineerde met 
de elementen: lucht, vuur, aarde en 
water. Over de keuze van de figuren 
en de symbolen, die zijn ontleend aan 
bestaande beeldtradities en literaire 
bronnen, is echt nagedacht. In De lente, 
die tevens de lucht verbeeldt, zien we 
bijvoorbeeld – naast enkele goden  
die met het voorjaar, nieuw leven of 
de hemel in verband zijn te brengen – 
een kameleon, waarvan men dacht dat 
die niet eet of drinkt, maar leeft van 
de lucht. Mogelijk heeft Berchem de 
voorstellingen helemaal zelf bedacht, 
maar het kan ook zijn dat de op-
drachtgever inspraak had. Niet alle 
motieven zijn te verklaren, er is nog 
veel uit te zoeken.’ 

Is die opdrachtgever bekend?
‘Dat is vrijwel zeker Herman van Swoll, 
want deze serie wordt genoemd in de 
veilingcatalogus van zijn collectie uit 
1699. De schilderijen worden rond 
1670 gedateerd en zullen zijn geschil-
derd voor het huis aan de Herengracht 
in Amsterdam, dat werd gebouwd op 
een stuk grond dat Van Swoll in 1668 
had gekocht. Uit archiefonderzoek is 
gebleken dat hij zijn kapitaal vooral 

vergaarde met de handel in onroerend 
goed. Naast decoratiestukken had hij 
ook een kunstcollectie, met daarin 
niet de minste stukken, zoals de 
Allegorie op het Geloof van Johannes 
Vermeer die nu in The Metropolitan 
Museum of Art in New York is. Uit 
alles blijkt dat Van Swoll dol was op 
symboliek en een grote belangstelling 
had voor de klassieken. Hij had bij-
voorbeeld ook een aantal beelden, 
waaronder een beeld van de roof van 
Proserpina, een verhaal dat ook voor-
komt op De zomer van Berchem.’

Hoe hebben de schilderijen bij  
Van Swoll gehangen?
‘We gaan ervan uit dat deze stukken 
als bovendeurstukken zijn geschilderd 
en deel hebben uitgemaakt van de 
wandbetimmering. Dat denken we 
vanwege het bijna vierkante formaat 
en vanwege het perspectief, waaruit 
blijkt dat de schilderijen voor een 
hoge plek waren bestemd. Dat zie je 
bijvoorbeeld goed bij de liggende man 
linksonder op De herfst. Ook de uit-
voering suggereert dat de schilderijen 
bedoeld waren om van een afstand  
te zien: de achtergrond is heel schets-
matig gehouden om de figuren in de 
voorgrond beter te laten uitkomen.’

In het najaar van 2018 kreeg het Mauritshuis  
een telefoontje van veilinghuis Christie’s.  
Of er belangstelling was voor drie schilderijen 
van de 17de-eeuwse schilder Nicolaes Berchem 
die binnenkort zouden worden geveild. Dat was 
inderdaad het geval. Het ging namelijk om drie 
stukken uit een seizoenenreeks, waarvan het 
vierde al sinds 1992 in Den Haag te zien was. 
Een gesprek met Edwin Buijsen, hoofd Collectie 
& Wetenschap van het Mauritshuis.

Drie allegorieën met de seizoenen en de elementen
Nicolaes Berchem
ca. 1670. Olieverf op doek, elk ca. 94 x 89 cm
Bijdrage: € 400.000, waarvan € 40.000 uit het Themafonds  
17de-eeuwse Schilderkunst en € 15.000 uit het Fonds 1931
MAURITSHUIS, DEN HAAG

De drie allegorieën zijn aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst  
en haar Fonds 1931) en de BankGiro Loterij

De zomer (rechtsonder op de foto) is sinds 1992 in bruikleen en in 2010  
in beheer overgedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Hoe bijzonder is dat?
‘In de tweede helft van de 17de 
eeuw kwam het steeds vaker voor 
dat schilderijen werden ingebouwd 
in het interieur, als schouwstukken  
of bovendeurstukken. Dat was  
een mode die uit Frankrijk kwam. 
Daarvan is helaas maar weinig op 
de oorspronkelijke plaats bewaard 
gebleven. In het Mauritshuis heb-
ben we een paar voorbeelden van 
schilderijen waarvan bekend is dat 
die onderdeel hebben uitgemaakt 
van een wandbetimmering. Zo 
kochten we vorig jaar een schilderij 
van Daniël Seghers dat als boven-
deurstuk heeft gefunctioneerd in 
het huis van Constantijn Huygens, 
dat niet ver van het Mauritshuis 
stond.’ 

Wanneer en waarom zijn  
deze schilderijen van elkaar  
gescheiden?
‘De seizoenenreeks van Berchem 
bleef na de veiling in 1699 nog  
lang als geheel bewaard, maar aan 
het eind van de 19de eeuw is zij in 
twee paren uiteen gevallen. De herfst 
en De winter zijn altijd bij elkaar  
gebleven, maar de andere twee zijn 
al in 1901 in verschillende handen 
terechtgekomen. De verzamelaar 
Eric Albada Jelgersma, die De herfst 
en De winter al in zijn bezit had, 
slaagde er in 2013 in ook De lente  
te kopen.’

Hoe kwamen jullie deze werken  
op het spoor?
‘De zomer is in 1992 als bruikleen  
in onze verzameling gekomen. 
Onze voormalige directeur Frits 
Duparc had twee jaar daarvoor een 
tentoonstelling in Montreal georga-
niseerd, waarin de vier seizoenen 
voor het eerst weer samen waren te 

zien. Toen de eigenaar van de drie 
andere stukken overleed, werden  
we benaderd door veilinghuis 
Christie’s. Indien het Mauritshuis 
de stukken niet wilde kopen, dan 
zouden ze afzonderlijk worden ge-
veild. Dat was een dilemma, want 
De zomer is een stuk uit de NK-
collectie (zie kader). Tegelijkertijd 
beseften we dat dit een unieke kans 
was om de schilderijen te herenigen, 
want dat zou heel moeilijk worden 
als ze verspreid raakten. Daarom 
hebben we uiteindelijk besloten om 
met de aankoop door te gaan en 
steun te vragen bij de Vereniging 
Rembrandt.’

 

Hoe gaan jullie ze tonen?
‘De drie nieuwe aanwinsten hebben 
eerst een behandeling ondergaan  
in ons restauratie-atelier en hangen 
sinds 18 juni in de zaal waar ook  
De stier van Potter hangt. Dit najaar 
krijgen ze een plaats in de trapzaal, 
boven de deuren naar de zalen.  
Het is natuurlijk heel mooi dat we 
de stukken in ons 17de-eeuwse pand 
kunnen laten zien als bovendeur-
stukken, op de manier waarop dat 
oorspronkelijk was bedoeld.’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging 

Rembrandt

Allegorie op de herfst (en het  
element aarde)
Nicolaes Berchem
ca. 1670. Olieverf op doek, 94 x 89 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

 

Een dilemma voor het Mauritshuis
Het plan om de vier schilderijen van Berchem weer bij elkaar te brengen, 
ontmoette zowel binnen het Mauritshuis als bij de benaderde fondsen 
veel enthousiasme. Tegelijkertijd was er sprake van een dilemma  
vanwege de herkomst van het schilderij dat zich al in het Mauritshuis 
bevond, De zomer. Dit werk maakt deel uit van de door de overheid  
beheerde NK-collectie, die bestaat uit kunstwerken die gedurende het 
naziregime zijn geroofd, in beslag genomen of verkocht, al dan niet 
onder dwang. Na WO II werden ze door de geallieerden vanuit 
Duitsland terug naar Nederland gebracht. Wat toen geacht werd niet 
in aanmerking te komen voor restitutie, werd samengebracht in de 
NK-collectie. Een deel daarvan is uitgeleend aan Nederlandse musea. 
De afgelopen decennia worden verzoeken tot restitutie weer in  
behandeling genomen en zijn objecten geretourneerd aan de erven 
van de rechtmatige eigenaren.

De vraag was of het Mauritshuis de drie schilderijen van Berchem  
kon kopen bij een schilderij uit de NK-collectie. Enerzijds was dit een 
unieke kans om de reeks weer compleet te maken. Anderzijds is het 
restitutiebeleid erop gericht kunstwerken die tussen 1933 en 1945  
onvrijwillig zijn afgestaan terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. 
Uiteraard werkt het Mauritshuis daar nauwgezet aan mee, onder  
andere door zelf herkomstonderzoek te verrichten. Na overleg met een 
aantal experts is een zorgvuldige afweging gemaakt en werd besloten 
de drie werken aan te kopen. Daarnaast gaat het museum verder met 
het herkomstonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over wat er in 
de oorlogsperiode met De zomer is gebeurd. Zie voor meer informatie: 
mauritshuis.nl/herkomstonderzoek.

Edwin Buijsen

Hoofd Collectie & Wetenschap Mauritshuis


