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(middenlydeeeuw),PortretvanGouAfb.I. Anoniem
verneur
aal HendrikBrouwer( 1632-1636).Olie-Gener
Amsterverfoppaneel,97,5x 78,5cm.Rijksmuseum,
dam,inv.nr.
Sk-A-3761.Toestandvóórbehandeling.
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Michelvande Laar en Willemde Ridder

De wisselvallige
van de
geschiedenis
van de Gouverneurs-Generaal
portrettengalerij
van Nederlands-Indië*

Ook schilderijen
hebbentelijdenvantropenuiteenconjaren.Hethiervolgende
fragment
vaneenvande portretten
vande
ditierapport
vanNederlands-Indië
Gouverneurs-Generaal
mögedatillustreren:
vanklei inprofielvande
TropischWespennest
Onder
de
vastgeop lijst:krantenpapier
lijst.
plakt (Engelsetekst).Hetpaneel,Javateak(?),
is aan de achterzijde00itflinkaangevreten
Dit is lateropgevuldmeteen
doorongedierte.
totnog toe onbekende
putti;dit vulmateriaal
De rodemeniedie dient
is sterkgekrompen.
als coatingis geplaatstop verschillende
andere
afdeklagen;alle afdeklagenzijn overde putti
gestreken.VanafBrouwersmondtotaan
benedentoe eengrotebarst;ook rechtsin het
barsten.Onderaande
paneel verschillende
grotebarstis een driehoekigeinzetgeplaatst.
Deze en ook de barstzelf,zijn vermoedelijk
- nietnauwkeurig,
sluitnietmooi
verlijmd
aan. Hier is ook bijenwasingestreken;deze
komtaan νοor-en achterzijdevande verlijmde
breuknaar buiten.Aan de achterzijdezijn op
de driehoekigeinzetverstevigingslatjes
aangebracht;deze zijn metgesmedespijkertjesaan
de plankenbevestigdmaar zijn ook vastgeen
lijmd.Het heleportretis overschilderd
bedektmetbijenwas.Op achterzijdeschimmel'
sporen.

vanhet
Bovenstaande
conditiebeschrijving
Hendrik
vanGouverneur-Generaal
portret
dieditambtvan 1632tot1636
Brouwer,
bekleedde,
geefteenaardigideevande

vande verzameling
behandelingsgeschiedenis
vande Gouverneurs-Genestaatsieportretten
raalvanhetvoormalig
Nederlands-Indië
(afb.1).
Deze portrettengalerij,
diebestaatuit67
is in 1950overgebracht
uithet
schilderijen,
in
Jakarta
naar
Nederland
en
paleisRijswijk
tarisvanhetRijksmugeplaatst
op de inven
seumteAmsterdam.
Ze geefteencompleet
beeldvanhetgezicht
vanhetbestuur
tijdens
de Nederlandse
inZuid-Oost
aanwezigheid
Azië.Overigens
de
ligtindiecontinuïteit
grotewaardevande reeksen nietzozeerin
de sterkwisselende
artistieke
kwaliteit
vande
De stukken
werden
schilderijen
afzonderlijk.
naargewoonte
vlakvoorofna
geschilderd
hetaftreden
vande Gouverneurs-Generaal
en latende eigentijdse
kenmerken
en
inmodeop fraaiewijzezien.De
verschillen
serievormtzo eenbelangrijke
van
getuigenis
de Nederlandse
in Indieten
aanwezigheid
Oostindische
tijdevande Verenigd
Compagnieen vanhetNederlands
koloniaalbewind
inde i9de en 2osteeeuw.
De upsen downsvande geschiedenis
hebben
ook in sterke
matebepaaldhoede portrettenreeks
bewaarden behandeld
werd.Het
inde tropen,
de reizenen opslag,dat
verblijf
allesheeftveelschadetoegebracht.
Ook de
verschillende
als reactieop
behandelingen
dezeschadehebbenvaakkwalijkegevolgen
voorde schilderijen
somszelfs
ingehouden,
dan de schadedie aanleiding
ernstiger
vormdetotde restauratie.
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Restauratiegeschiedenis

van
ofonderhoud
Gegevensoverrestauratie
voor1828zijnnietbekend.Tot dan betekende restauratie
vooralhetoverwaarschijnlijk
of
schilderen
vande portretten,
gedeeltelijk
zelfstotaal.2
Overhetalgemeen
worden
magaangenomen
datmende portrettenreeks
geengrote
waardetoekende
en dezezonderbezwaarin
vervallietraken.Alleeninuitzonderlijke
zoals in 1828toende geheleserie
gevallen,
werdverplaatst
naareennieuwgebouwd
paleisomtedienenals decorvoorofficiële
is menovergegaan
toteen
gebeurtenissen,
restauratie.
Hiervoor
groteen ingrijpende
werdeenspécialecommissie
door
ingesteld
de toenmalige
Gouverneur-Generaal
L.P.J.
du Bus de Gisignies
(1826-1830).3
Burgrave
De commissie
had ondermeer
de taakeen
adviestegevenoverde restauratie
vande
eenkostenraming
temakenen
schilderijen,
de restauratie
tebegeleiden.
Hetwerkwerd
doorinlandseof
waarschijnlijk
uitgevoerd
vandeze
Chinesewerklieden.4
Hetrapport
commissie
is de vroegst
bekendebronin de
vande portrettenrestauratiegeschiedenis
reeks.
In 1855achttemende restauratie
vande
De kunstopnieuwnoodzakelijk.
schilderijen
schilder
RadenSariefBastamanSaleh
dieeerder
(Semarang1819-1880Buitenzorg),
de portretten
schilderde
vande GouverneursGeneraalJ.C.vandenBosch(1830-1833),
J.C.Baud (1833-1835)en,posthuum,
van
H.W. Daendels(1808-1810),kreeghiervoor
de opdracht
(afb.2). Hij berichtte
op 7 juli
overde portretten
ineen
1855pessimistisch
briefaan de Directeur
derProducten
en
CivieleMagazijnen.Hij meendedatde
siechtetoestand
veroorzaakt
was door
siechteverfen vernis,waardoorde stukkenop
verscheidene
plaatsenzijn gescheurdmaar ook
geheelzijn zwartgeworden,zoodat die onvermijdelijkgeheelen al moetenwordengeco-

RadenSalehdiendena voltooiing
piëerd.5
vande restauratie
in 1856eennotainwaarin
vermelding
gemaaktwordtvano.a. chinées
mastiekvernis,
hout,ijzerwerk,
guldsel,
stoplinnen
en arbeidsen
verf,
lijm,ongebleekt
koelielonen.6
Na eenpositieve
vanzijnrestaubeoordeling

werdRadenSalehin
ratiewerkzaamheden
CF. Pahud
door
Gouverneur-Generaal
1856
( 1856-1861)benoemdtotde eersteconserte
vatorvande landsverzameling
schilderijen
is van 1881
Batavia.Dit conservatorschap
tot1909overgegaan
op A.F. VonDewall,
vanhetdépartesecretaris
eengepensioneerd
mentvanBurgerlijke
OpenbareWerken.
Ook indezepériodewerdenenkeleschildeNa VonDewallsoverlijden
rijenbehandeld.
eindeaan dezefunckwamereenvoorlopig
tie.Tochzijnin 1914weereenaantalpordoorde gerenommeerde
tretten
gerestaureerd
Th.B.vanLelyveld
kunstschilder
(Semarang
1887-1954Den Haag),dievan 1911 tot1915
inNederlands-Indië
verbleef.7
In de 2osteeeuwgroeidehetbesefdatde
vande portrettengalerij
continuïteit
gebmikt
vanhet
konwordenals eenlegitimatie
Nederlandse
gezagoverIndonésie.Mede
reeks
hieromwerdbeslotende volledige
vond
Deze restauratie
terestaureren.
grondig
plaatsonderhetbewindvanGouverneurGeneraalD. Fock(1921-1926)en duurde
vanbegin1925toteinde1926.Ze werdop
doorde
eenverantwoorde
wijzeuitgevoerd
J.Koeneen begeleiddoor
Leidserestaurator
dietevens
J.de Loos-Haaxman,
mevrouw
eenuitgebreid
schriftelijk
verslagvande
maakte.Van 1930tot1939was
restauratie
van
De Loos-Haaxmande derdeconservator
teBatavia.Zij namdezetaak
de schilderijen
overde reeksportretzeerserieusen schreef
eentweedelig
tenvanGouverneurs-Generaal
boek.8
vandezereeksna de
Hetgoedogend
uiterlijk
restauratie
van 1925-1926gingtijdensde
tweedewereldoorlog
weerverloren.
Japan
en lietbegrijpelijbezetteNederlands-Indië
de portretten
uithetpaleisverwijdekerwijs
in
ren.De schilderijenreeks
werdopgeslagen
eenvochtige
loodsen werdin 1945ineen
zeersiechtetoestandaangetroffen.
Tijdensde
laatstepogingen
vanNederland
omNederlands-Indië
voorziehtebehoudenbesloot
menin 1948de portrettengalerij
tegebruiken
als achtergrond
vooreenreceptie
tererevan
de reeks
Met
moest
Koninginnedag. spoed
presentabel
gemaaktworden.Deze taakwerd
aan eenzekereheerDe Leeuw,
toegewezen
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Afb.2. RadenSariefBastamanSaleh,Zelfportret.
doek,io6,yχ 85,3cm.Rijksmuseum,
Olieverfop
inv.nr.
Amsterdam,
Sk-A-4703.Saleh wasrestaurator
vandeportrettengalerij
vande
en de eersteconservator
te Batavia(Ί 856-188ο)
Landsverzameling
Schilderijen
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'
VanHeutsz portretwordt
A/b.3. H. Cartier-Bresson,
Jakarta31 December194c.Fotoin:
weggehaald,
TowardsIndependence.
A Century
ofIndonesiaPhotovande
graphed,San Francisco1991.De portretten

worden
uithetvoormalig
Gouverneurs-Generaal
paleis
enkeledagenna de
vande G.G. inJakartaverwijderd,
aan Indonésie.
overdrachtvande soevereiniteit

eenplaatselijke
tekenleraar.
Deze behandein
ling,kennelijk
uitgevoerd grotehaast,
heeftde schilderijen
meerkwaaddan goed
gedaan.
Van de handvanDe Leeuwzijnook de porvan
tretten
vande Gouverneurs-Generaal
Hoorn(1704-1709),Nederburgh
(1791-1799)
en Janssens
(1811-1812),waarvande originelenal eerderverloren
warengegaan.Door
hunfeilekleuren
en de knullige
wijzewaarop
ze zijngeschilderd,
doenzij denkenaan
decorstukken
vooreenbonteavond.
NadatIndonésiezelfstandig
wasgeworden
werdde portrettenreeks
in 1949doorhet
nieuwebestuur
(afb.3). Sommige
verwijderd
vooraldievande vertegenwoorportretten,
digersvande Volksbond,
lijkenbij dezeactie
tezijn.In 1950
opzettelijk
beschadigd
werden
ze naarNederland
verscheept.
Bij die
gelegenheid
zijnconserverende
noodingrepen
gedaan,waarbijnietduidelijkis ofdat is
voorde aanvangvande reisofna
gebeurd
in hetRijksmuseum.
aankomst

eenvolledige
Enkeleportretten
ondergingen
ze een
wanneer
restauratie,
bijvoorbeeld
ofwerdenuitgeleend
plaatsop zaal kregen
De meesteschildeaan andereinstellingen.9
echter
voor
bleven
längeretijdinde
rijen
Pas eindjaren'80 kregen
depotsopgeslagen.
aandachttoen
hernieuwde
de portretten
dr.J.G.WesselsBoerde reeksonderwerp
Studie.10
maaktevaneenuitgebreide
die
behandeld
In 1989werdenelfstukken
in
moesten
eenpermanente
krijgen
opstelling
werden
Aan dezeschilderijen
de voc-galerij.
alleenconserverende
uitgebehandelingen
en schadewerden
voerd.Oude restauraties
Losse
als historische
gerespecteerd.
gegevens
vuil
en oppervlakkig
verfwerdvastgezet
maarerwerdnietgeretouwerdafgenomen,
cheerd.Parallelaan de StudievanWessels
de toestandvanalle
Boerwerdin 1991/92
inconditierapporten
vastgelegd.
portretten
Vanaf1995wordendankzijgeldenvanhet
in hetrestauratieDelta-planalle portretten
van
ateliergeconserveerd,
terwijl
Sponsorgeld
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de Nederlandse
CredietMaatschappij
n.v.
hetmogelijk
heeftgemaaktook enkeleportretten
terestaureren.
Naastde schilderijen
wordentevensde bijbehorende
lijstengeconserveerd."
Metde hiervolgende
willenwij
beschouwing
de
conditie
van
de
stukken
ingaanop
67
waarinzij voorde laatstebehandeling
en tevenseenpoging
werdenaangetroffen
restauraties
uithetverdoende verschillende
ledenteonderscheiden.
Conditiebeschrijving
De panelen

vanhetportret
Uitde conditiebeschrijving
vanBrouwer
(1632-1636)kwamnaarvoren
datditschilderij
is uitgevoerd
op eenpaneel
Dit
Java-teak.
vantropisch
hout,mogelijk
geldtook voorde anderepanelenuitdeze
reeks.De panelenwerdenaan de achterzijde
meteenblokschaaf
afgewerkt,
waarbij
werdgemaaktvaneenschaafmet
gebruik
zoals blijktuitsporenvan
beschadigingen
vande panelen.
bramenop de achterzijde
en veel
Sommige
panelenhebbenbarsten12
vande oudepanelenhebbenopvallendveel
Dit kanduidenop hetbewegen
verfverlies.
vande panelenonderinvloedvanwisselinen vooralvande
genvande temperatuur
Hetverfverlies
relatieve
hangtin
vochtigheid.
de meestegevallensamenmetde bewegingen
vanhetpaneelen
en uitzetten)
(krimpen
heeftdoorgaansparallelaan de nerfrichting
zijnnaden
Bij velestukken
plaatsgevonden.
ofverstevigd
mettoeen barstengerepareerd
zoals
de
voegselsop achterzijde dwarslatjes
datum
en klosjes,dieveelalvanmeerrecente
dwarslatten
zijnmisschien
zijn.De bredere
aan de dragerbevestigd
weloorspronkelijk
vanSwaardecroon
Bij de stukken
geweest.
(1718-1725)enVan derLijn(1645-1650)zijn
de
en ontbreekt
dezedwarslatten
verwijderd
is
rodemeniedieachterbeideschilderijen
toeDe menieis waarschijnlijk
aangebracht.
door
gevoegdomde plankentestabiliseren;
zou
tebeschilderen
ze ook aan de achterzijde
kunnenwordenvoorkomen.
kromtrekken
vindenwe op ailepanelen
Deze coating
vanReaal
behalveop de portretten
(1616-1619),Coen(1627-1629),De Haan

(1725-1729)en De Klerk(1777-1780).Net
als bij hetportret
vanBrouwer
(1632-1636)
heeftmenbij de portretten
vanMossel
(1750-1761)en Coen(1619-1623;1627-1629)
eeninzetgeplaatst.
Dit is eenstukhoutdat
in eenuitgezaagde
uitsparing
gelijmdis. Was
hetoriginele
houthieraangevreten
ofheeft
menmogelijk
de spanning
vande verlijmde
breuktrachten
teverdelen?
Dit verlijmen
meestalmeteendierlijke
gebeurde
lijm,maar
somsook is aan druipsporen
vanlijmtezien
datPVA-emulsie
duidt
werd,hetgeen
gebruikt
in de 2osteeeuw.13
op eeningreep
Andereportretten
zijn,zoals datvan
Goens(1678-1681),aan de
Ryckloffvan
doorvochtofongedierte
aanrechterzijkant
getast.Mogelijkhebbende stukken
langetijd
dwarsopgeslagen
gestaanop eennattevloer,
waardoorde vochtige
uiteinden
aantrekkelijk
voorschimmels
en ongedierte.
zijngeworden
Ook is hetmogelijk
datdezedelenzijnaanomdatziehaan hetuiteinde
vaneen
gevreten
zo smakelijke
plankhetvoorongedierte
kanbevinden.
spinthout
Opvallendis dathet
vanMatheusde Haan (1725-1729)
portret
aan de rechterzijkant
eennieuweaanzet
heeft.Origineel
materiaal
is hierweggezaagd
envervangen
dooreennieuwestriphout.
Daarmeeis hetoudeopschrift
aan de rechterkant
Mattheus
de Haan ...ernrGenerl,
etc.
ook onvolledig
Eerderwashet
geworden.
was bij de restaurapaneel,zoals al gebleken
tievan 1925,aan de boven-,onder-en linDaarmeegingeen
kerzijkant
afgezaagd.
vanhetoorspronkelijke
gedeelte
wapenin de
linkerbovenhoek
verloren.
De restwas,meer
naarbinnenen naaronderen,
overschilderd
meteennieuwwapen.Meernogdande portretten
op metaalen doekhebbende panelen
telijdengehadvanverpoetsingen.
De daarsleetsheid
is invelegevallen
doorontstane
metdegrotekwastgeretoucheerd.
Somszijn
delenoverschilderd.
Ook de retoucomplete
chesop lokalebeschadigingen
oflijmnaden
ofbarstenzijnvaakzeergrofuitgevoerd.
vanBrouwer
Zo is hetheleportret
al inde I7de eeuw
(1632-1636)vermoedelijk
Deze overschilderingen
overschilderd.
zijnop
sommige
plaatsenlos komentezittenen
verf'gefixeerd'
metbijsamenmetoriginele
de
enwas.De losseverfbij bijvoorbeeld
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aal
-Gener
PortretvanGouverneur
Aß). 4. Anoniem,
DirkvanCloon(1730-1735). Olieverf
op doek,99 χ
inv.nr.
Amsterdam,
Sk-A-3776.
8i,5 cm.Rijksmuseum,
In eenpogingomde verfvasttezettenzijnenormehoewasop hetschilderij
veelheden
uitgesmeerd.

PortretvanGouverneur-GeneAfb.5. J.F.A.Tischbein,
raal WillemArnoldAlting(1780-1797), 1788.Olieverf
Amster108χ 91,5cm.Rijksmuseum,
op koperplaat,
dam,inv.nr.
Sk-A-3785.

vanVan
venfacingpapierop hetportret
Cloon(1730-1735),toontaan datditwel
metenigevoorzichtigheid
Op
geschiedde.
ziehgedeformeerde
bevindt
hetzelfde
portret
Dit is het
verfinde vormvanbobbeltjes.
duidelijk
hetgeen
gevolgvanoververhitting,
is
maaktdatertochwelergveelwärmte
Het
deze
behandelingen. probij
gebruikt
vanwas bij hetfixeren
bleemvanhetgebruik
vanverfop panelenis datde verfnietaltijd
wordt
op dejuisteplaatsop de grondlaag
maarals hetwareinde gestolde
vastgezet
In feiteis de verfzo
was komttezwemmen.
wantals de waswordt
nietgoedgefixeerd,
is ereenkansdatde verfweerlos
verwijderd,
komt.Een andernadeelvanwas is datdeze
is en
nooitinhetgeheelteverwijderen
eenverkleurende
bovendien
(verdonkerende)
kanhebben.
op verfen grondlaag
werking
vanlosseverfop panelenmet
Dit vastzetten
was is invroeger
dagenook in hetRijksmuseumeengewoonte
Tegenwoordig
geweest.
ofsynthetische
ditmetnatuurlijke
gebeurt
datde was inhet
lijm.Hetis nietonmogelijk
is,maarhetzou
aangebracht
Rijksmuseum
ook in Indonésiegebeurdkunnen
zijnvoor
Heiaaskanook nognooit
de verscheping.
ofnieuwelosseverfworden
behandelde
vanVan
zoals op de portretten
gesignaleerd
Swoll(1713-1718)en vanVan Durven
(1729-1730).
De schilderijen
op koper

zitnuwelvastmaar
kraagvanBrouwer
kleeft
piek.De waszitnog
op de verkeerde
In hetgordijnachterde
dikop hetschilderij.
bevindt
ziehzogenaamd
geportretteerde
dat
eencraquelure-patroon
'frühsprung',
is ontvanhetschilderij
kortna voltooiing
is met
vanBrouwer
staan.Bij hetportret
teziendatde vergeelde
ultraviolet-belichting
is aangevernishiernietalleenonregelmatig
is afgenobrachtmaartevensonregelmatig
men.
op paneelbeOp verschillende
schilderijen
vindenziehenormehoeveelheden
was,vermethars,diemeteen
moedelijk
vermengd
ofsomsook meteenkwastop de
strijkijzer
ineenpogingde
panelenzijnuitgesmeerd
verftefixeren
(afb.4). Een stukachtergeble-

Allemetalen
dragerszijnvankoper.Zoals de
meestehoutenpanelenaan de achterzijde
voorzienzijn,zo zijn
vaneenbeschermlaag
ook sommige
schilderijen
op koperaan de
voorzienvaneencoating.De
achterzijde
vande verfop de koperenplatenis
hechting
goedtenoemen.Welis erop veleplaatsen
Ook zijn
schademetverfverlies.
accidentele
erdeukeninde dragerzonderverfverlies.
vanSiberg
is hetportret
Interessant
is als een
(1801-1805),datooitbehandeld
het
een
doek
door
spanraam
op
op
schilderij
Dit staketsei
te spijkeren.
geeftzekermeer
maarhetisjammerdatde spijkers
stevigheid
diede plaatop hetraammoetenhouden
heenzijngeslagen.
dwarsdoorhetschilderij
vanVan derParra
De portretten
(1775-1777)
(1761-1775)en Van Riemsdijk
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hebbenlängsde uiteinden
vande platenook
gaatjesmetsomsdaarinnogrestenvan
gesmedespijkertjes.
Mogelijkhaddenook
dezeschilderijen
ooitzo'n staketsei
als steun.
Hetportret
vanVan Riemsdijk
heeftnuals
steuneeneikenhouten
paneel.Ook hetportretvanDe Klerk(1777-1780)zitsamenmet
eenhoutenbeschermingsplaat
De
ingelijst.
vanValkenier
(1737-1741),Imhoff
portretten
(1743-1750),Van Alting(1780-1797)en Van
Overstraten
(1797-1801)zittenzonderextra
steuninde lijstbevestigd.
Hetportret
van

Van Alting(1780-1797)doorde bekende
Schilder
Tischbein
(Maastricht
1750-1812
is nietalleenvanwegede hoge
Heidelberg)
kwaliteit
en de vrijgoedeconditiemaarook
doorde bijzondere
dragereengevalapart
van
is eenmotief
de
(afb.5). Op achterzijde
De plaatheeft
bloemenen lijnengegraveerd.
gediendvoor
waarschijnlijk
oorspronkelijk
ofponsenvandamastof
hetbedrukken
katoenen
weefsels
(afb.6).
Ook de koperenplaatdieals dragerdient
vanDe
voorhetreedsgenoemde
portret
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Klerk(ι777-1780)heeftmogelijk
eenindustrieelverleden.
verdeeld
Gaatjes,gelijkmatig
overde plaat,längsde randenmaarook in
hetmidden,
doenvermoeden
dat hiereen
vaneenofandereconstructie
is
afdekplaat
hergebruikt.

De doeken
Hetoudsteschilderij
op doekinde portretvanVan Hoorn
was hetportret
tengalerij
(1704-1709)datdoorCornellsde Bruyn
op zijnreisdoorPerziëen
(1652-1726/27)
Dit stukis tijIndiein 1706wasgeschilderd.
verloren
densde Japansebezetting
gegaan.
van Mossel(1750-1761)het
Nu is hetportret

213
PortretvanGouverneur-GeneAß). 6. J.F.A.Tischbein,
raal WillemArnoldAlting(1780-1797), 1788.Achterbloemenen lijnen.De dragerheeft
zijdemetmotiefvan
eerdergediendals textieldrukplaat.
vermoedelijk

oudsteschilderij
op doekin de galerij.Hetis,
op eenhardboardplaat
ongedoubleerd,
Een kleinstukjedoek,origigemaroufleerd.
in de kleurvande achterneelbeschilderd
geplakt.Dit
grond,is op eenbeschadiging
kaneenheelouderestauratie
zijn,maarhet
datin latertijdvoorhetheris ook mogelijk
vande spanrand
steleenstukjeis genomen
ofomslagvanhetschilderij
waaropde schilDe spanrand
zou dan
deringziehvoortzette.
toenmenhetschilkunnen
zijnweggesneden
derijop hetboardplakte.De anderedoeken
zijnallenvanveellaterdatumen stammen
uitde I9de en 20steeeuw.
vanhetbedoekenof
De restauratieroutine
niet
is ook aan dezeschilderijen
doubleren
teworden
al dientopgemerkt
voorbijgegaan,
uitde
datopvallendveelvande portretten
zijn.Sommige
I9deeeuwnogongedoubleerd
metlijm(bijv.het
doublures
zijnuitgevoerd
van
Pahud
(1855-1861)),eendouportret
nooit
dieinhetRijksmuseum
blure-specie
Lateris metwaseen
gangbaaris geweest.
lokaal
teneinde
lapjeop ditdoekgestreken
te repareren.
Deze
eennieuwebeschadiging
veris bij de recente
behandeling
toevoeging
Anderestukken
daarentegen
dragen
wijderd.
vaneenRijksmude kenmerken
duidelijk
de
metwas/hars:
seum-doublure
bijvoorbeeld
vanVan Heutsz,d'Eerens
portretten
(1835-1840),Merkus(1841-1844)en De
vanBaud
Kock(na 1826).Ook hetportret
doorRadenSaleh,
(1833-1835),geschilderd
bedoekt.De doubleis inhetRijksmuseum
magzekergeen
ringvanditlaatsteportret
worden:
maatregel
genoemd
overbodige
scheur
dwars
cm
zal
een
37 lange
Aanleiding
doorhetlijfvande geportretteerde
zijn
geweest.
Hetgroteportret
(afm.238χ 149cm)van
LordMinto(1812-1814)is,daarhetook
in 1955in het
vertoonde,
gatenen scheuren
naar
voorvertrek
gedoubleerd,
Rijksmuseum
ambassadeteLonden,waar
de Nederlandse
vanjanuverbleef
als bruikleen
hetschilderij
Ook hetportret
ari 1956totfebruari
1961.14
vande
vanDaendels(1808-1810),eveneens
handvanRadenSaleh,is inhetRijksmuen gerestaureerd
seumgedoubleerd
(afb.7).
Veelbeschadigingen
op de ongedoubleerde
doormet
doekenzijnlokaalgerepareerd

was/hars
oflijmeenlapjeachterde beschadieenbehandegingteplakkenofte strijken,
vaakwerduitgevoerd
lingdieinhetverleden
als eensnelleren goedkoper
alternatief
voor
eenbedoeking.
In hetRijksmuseum
werddit
echterzeldenofnooittoegepast,
omdatzo'n
ziehvaakna enigetijdaftekent
aan
'pleister'
de voorzijde.Dat is bijvoorbeeld
hetgeval
vanVan derWijk
bij de portretten
(1893-1899)en Loudon(1871-1875).Het
vanBuyskes(1816-1819)heeftdrie
portret
metlijmen éénmetwas.Ook het
pleisters
vanVan Limburg
Stirum
portret
(1916-1921)wasvaneenmetlijmbevestigde
voorziendieziehaan de voorzijde
pleister
aftekende.
is ditdoekhelemaal
Bovendien
metlijmals impregnatie
ingesmeerd
hetgeen
in hetRijksmuseum
is.
ongebruikelijk
Een zegenvoorde schilderijen
op doek,
vooralvoorde ongedoubleerde
is
stukken,
datbij de restauratie
van 1925-1926zinken
achterde spier
amen.Op
platenzijnbevestigd
stukken
sommige
zijndezenogaanwezig;bij
de meesteechterzijnze (inhetRijksmuAan de sehr
oefgaten
seum?)verwijderd.15
en aan resten
vaneen
achterop hetspieraam
is en die
coatingdieoverde platengeplaatst
ziehvooreendeelop hetspieraamvoortzette,is teziendatdezeaanwezigzijn
Deze platenhebbende stukken
niet
geweest.
alleenvooraccidentele
schadebehoed,maar
vande doekenop de spieramen
ook vibratie
Bovendien
hebbenze gefungeerd
voorkomen.
vanvochtdwars
als buffers
de
diffusie
tegen
doorde schilderijen
waardoorde grondlaag
kanversuikeren,
de verfkancraqueleren
en
als
los kankomentezittenen toevoegsels
en etiketten
ziehaan de voorzijde
pleisters
vanMijer
Hetportret
gaanaftekenen.
866-1
heeft
dieziehniet
een
(1
871)
pleister,
heeft,
waarschijnlijk
afgetekend
dankzijhet
board.Ongedouhieraanwezigebacking
bleerdedoekendieziehineengoedeStaat
bevinden
hebbendatwellicht
aan deze
tedanken.Op hetportret
beschermingsplaat
door
van 's Jacob(1880-1884),geschilderd
de Jong(St. Oedenrode
Pieterde Josselin
1861-1906Amsterdam),
zijnbijvoorbeeld
tezien.In de internationale
geencraquelures
ook in hetRijksmuseum,
museumwereld,
wordende laatstejarenalle schilderijen
op
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Ajb. y.RadenSariefBastamanSaleh,Postuum
portret
vanGouverneur-Generaal
HermanWillemDaendels
(1762-1818). Olieverfopdoek,ιig χ ç8 cm.Rijksmuinv.nr.
seum,Amsterdam,
Sk-A-jyço.Daendelswas

de 'Fransetijd'en
Gouverneur-Generaal
gedurende
vande beroemde
initiator
Postwegop Java,die op de
is weergegeven.
vanditschilderij
achtergrond
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doekvoorzienvaneenachterkantbescherweliswaar
nietvanmetaalmaar
mingsplaat,
De
vanspécialesoortenkartonofkunststof.
vanNederburgh
kopieënvande portretten
Janssens
(1811-1812),Van de
(1791-1799),
Capelle(1816-1826),Van Hoorn
(1704-1709)en DuymaervanTwist
( 1851-1855)zijngeplaktop hardboard.
Achterop eenvandezeplatenis telezen:
heeftop het
Made in usa,hetgeen
betrekking
hebbendezeplaten
hardboard;
waarschijnlijk
ineenvoriglevengediendals verpakking
voorstukgoed.
Tweevande schilderijen
op doekzijnuitzonvande
het
schilderen
omdat
bij
derlijk
In beidegevalis gemaakt.
fotografie
gebruik
vanOttovanRees
len(de portretten
vanHeutsz(1904-1909))
J.B.
en
(1884-1888)
maar
weldegelijkgeschilderd
lijkthetgezicht
door.Mevrouw
effect
eenfotografisch
schijnt
J.de Loos-Haaxmanuittereedshetzelfde
vanVan
Vooralbij hetportret
vermoeden.16
doorhet
Reeswordtditvermoeden
gesterkt
doorde
is uitgevoerd
feitdatde opdracht
J.Ephraim.17
hoffotograaf
en niet
vandezeschilderijen
Hetconserveren
in 1997al
de lijstenkanmogelijk
tevergeten
wordenafgerond.
Gestadigmaarzekerwordt
aan deze,
zodoendeeennieuwekansgegeven
en IndovanNederland
voorde geschiedenis
Zoals
reeksschilderijen.
nésie,zo belangrijke
doordezebehanaangegeven
zijnde stukken
vervalbehoed.Scheuren
delingvoorverder
losseverfis weervastgezet,
zijnhersteld,
De schadeis
is afgenomen.
oppervlaktevuil
maarzal blijvengetuigen
nietgecamoufleerd
historivandit67-delige
vande geschiedenis
schedocument.
van
De restaurator
bij de behandeling
krijgt
en hetonderzo'n grotereeksvanportretten
te
zoeknaarhunrestauratiegeschiedenis
makenmeteencomplexvanaantastingen.
De tijdeistzijntoien eris tevenseenscala
vaakgoedbedoeld
vanmenselijke
ingrepen,
voor
maarinvelegevallentochschadelijk
leverdetevens
De bestudering
hetkunstwerk.
talvannieuwefeiten
op overde vervaardigingvande reeksdie,nu de verwaarlozing
wellicht
is gekomen,
totstilstand
op eengrorekenen.
terebelangstelling
mag

Noten
aan J.G.Wessels
Wij zijndankverschuldigd
Boer te Molenaarsgraaf,
en aan W.Th. Kloek
en M.S.C. Berends-Albert,
Rijksmuseum.
* Alle in ditartikel
van
genoemdeportretten
van Nederlands-Indië
Gouverneurs-Generaal
in P.J.J.van Thielet al., All the
zijnbeschreven
inAmsterdam,
paintings
oftheRijksmuseum
Amsterdam/Maarssen
1976,pp. 711-723,en
hebbenafzonderlijke
inventarisnummers
van
Sk-A-3755t/mSk-A-3880.Ook is er een reeks
in hetbezit
copieënvan genoemdeportretten
van hetRijksmuseum
(inv.nrs.Sk-A-4525-4552).
Tot de verzameling
behoreneveneensvierportretten
van de voorzitters
van de Volksraadvan
1918 tot 1933.Alle Gouverneurs-Generaal
hebbenopeenvolgende
corinventarisnummers,
methunregeringsperiode.
responderend
1Uit het
van hetportret
van
conditierapport
HendrikBrouwer(Sk-AGouverneur-Generaal
3761).ApparaatRestauratie-atelier
Schilderijen
van hetRijksmuseum.
2In de
van J.de Loosrestauratierapporten
Haaxmanuit 1925-1926 wordtal overde overvan i7de-en i8de-eeuwseportretten
schildering
Overhetportret
van HendrikBrougeschreven.
werschrijft
zij: Het geheleportretwasoverschilen
derd;De overschilder
ingbleekafgepoetst
en overschilderd
afgeschuurd
onmiddellijk
op de
hetstukis volkomen
oudeverf,
bedorven.
(ara-ii,
in
ciz inv.nr13. 1928-07-11,nr.6); geciteerd
WesselsBoer,op.cit.(noot 5).
Dit is overigens
duidelijkzichtbaarna de huivan ditportret.
Door afbladdigebehandeling
vooralin het
deringvan de bovensteverflaag,
vrijgekomen,
gezicht,is een oudereverflaag
van Brouwer.
eveneenseen portret
3De commissiebestonduitde architect
Robert
A.J.Bik (naar
Scott,de tekenaar-ambtenaar
Indiegekomenmetde commissieReinwardt)en
van Waterstaat
en
J.Tromp,hoofdingenieur
's Landsgebouwen.
4
Mondelingemededeling1995H.C. Coen,
van hetRijksmuseum.
voormaligrestaurator
van de lijstvan hetportret
Bij de restauratie
van JanPietersz.Coen (A 3758)werdenop de
lat
van een latertoegevoegde
achterzijde
Zie ook J.de
Chinesekarakters
aangetroffen.
Loos-Haaxman,De LandsvenamelingSchildeen comrijeninBatavia,Landsvoogdportretten
Leiden 1941,p. 12.
pagnieschilders,
5J.P.WesselsBoer,De
Heren.PortretAflijvige
vanNederlands
tenvande Gouverneurs-Generaal
vanruimdrieeeuwenNederIndie,stillegetuigen
inZuid-OostAzië.
landskoloniaalverleden

2l6

1995).
(ongepagineerd
manuscript
6Ibid.
7P. Scheen,LexiconNederlandse
Beeidende
Kunstenaars
^50-1950, 's-Gravenhage1969,
Haarlem,
p. 698: woondeen werktein Utrecht,
Den Haag, Parijs 1904-1905, Brugge
Suriname,
1905,Den Haag, Santa Margherita1911, Ned.
Indietot1915, Laren (n.h.) na 1916, Voorburg
tot1919,Den Haag tot1942,Renkumtot1943,
daarnainDen Haag. Leerungaan de Akademie
vanΒ.κ. inDen Haag, te Parijsop de Ecole
LibreJulian.Wasookschrijver
overkunst:hij
overde
heefteenstandaardwerk
gepubliceerd
Javaansekunst.Was lid van 'PulchriStudio' in

Den Haag, van 'Artiet Amicitiae'te Amsterdam
en voor
vande Verentging
zitieren oprichter
Vrienden
vande AziatischeKunst.
8De Loos-Haaxman,
op.cit.(noot4), p. 17-129.
9Er
in bruikleen
zijnin totaal8 portretten
gegevenaan anderecollecties:Museumvan de KanselarijderNederlandseOrdenin Paleis Het Loo
te Apeldoorn,MuseumBronbeekte Arnhemen
hetHuygensMuseum'Hofwijck'te Voorburg.
10De resultaten
van deze Studiezijnbeschreven
in WesselsBoer,op.cit.(noot 5). De gegevens
tot 1950overde bewaringsen restauratiegeschiedenis
voorditartikelzijnuithetmanuscriptvan WesselsBoer afkomstig.
11Een
werdbehandelddoor
vijftalschilderijen
van de
GwendolynBoevé-Jones.De restauratie
lijstenis in handenvan Heleenvan Eendenburg
en HubertBaya. Ook voorde behandeling
van
de lijstengeldtin de eersteplaatsde conserve
De
net
de
meeste
als
schildering.
lijstenzijn
rijenin een siechteconditie,in hetbijzonderde
die zeerverdroogd
I9de-eeuwsepâtelijsten
zijn.
12Dit
van Brouwer(A 3761),
zijnde portretten
Mossel(A 3781),Both(A 3755),Maatsuyker
(A 3765),De Haan (A 4543),Van Durven
(A 3775),Van derLijn (A 3763),Van Outhoorn
(A 3769)en Speelman(A 3767).
13
Natuurlijkkunnende plankenin ditlaatste
gevalal eerderverlijmdzijn geweest.
14
van 1955is het
Tijdensde behandelingen
doekvan een plankverwijderd
waarophetzat
hetis gedoubleerd
en ook schoonvastgeplakt,
gemaakt.Zie restauratierapport.
15De
volgendeportretten
zijnnog voorzienvan
de metalenbackingboards:
Elout (1816-1819),
BaronSloetvan de Beele(1861-1866),Mijer
(1866-1872),'s Jacob(1881-1884),Pijnacker
van
Hordijk(1888-1893).Ook hetportret
koningWillem1door J.Paelinck(Sk-C-1460),
voorhetPaleisvan de Gouvergeschilderd

in Batavia,heeftde Sporenvan
neurs-Generaal
precieszo'n metalenachterkantbeschermingsis samenmetalle Gouverplaat. Dit portret
naar
neurs-Generaal
portretten
teruggekomen
Nederland.
16De Loos-Haaxman,op.cit.(noot4).
17Ephraimwas tot 1904werkzaamte Arnhem.
Zie WesselsBoer,op.cit.(noot 5); G.P. Sanders,
'Portretvan een nietlangeronbekendeman:
PieterHendrikvan Gelder,hetgezichtvan de
Bulin hetRijksmuseum',
penningverzameling
letinvanhetRijksmuseum
43 (1995),pp.
280-307;M. Altena,M. van de Laar en A.
Stijnman,'HenriBogaerts,een leventussen
en kunstreproduchoutgravures
tijdschriften,
in:
in dienstvan de reproductie',
ties.Fotografie
eeuw.De
Cat.tent.Het lichtvande negentiende
indeprovindeNoordkomstvandefotografie
Brabant,'s Hertogenbosch
(Noordbrabants
Museum)1997,Eindhoven1997.

