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in 2002vande drie
verwerving
vanJacobJordaens
portretten
eenaanzienlijke
betekende
(1590-1678)
van
de
vande
presentatie
versterking
Vlaamseschilderkunst
in
I7de-eeuwse
l Daarmee
hetRijksmuseum
(afb.1-3).
is hetrelatieve
isolement
waarinde
Noord-Nederlandse
rijkeverzameling
schilderkunst
vande GoudenEeuw
inhetRijksmuseum
totdusverre
werd
doorbroken.
Waar
getoond,
Jordaens
al metenkeleanderegoedeschilderijen
konwordengepresenteerd
(afb.19-21),
is de kunstenaar,
dankzijdezeaaninéénkeerop
koop,als portrettist
supérieure
wijzevertegenwoordigd.
Kwalitatief
zijnde portretten
vergemet
vanPieter
lijkbaar de allerbeste
PaulRubens(1577-1640)
enAnthonie
vanDijck(1599-1641)
uitdiepériode.
Bovendien
zijnde driedoekenineen
uitzonderlijk
goedestaatbewaard.
Eenverklaring
vormtde
daarvoor
dat
ze
tot
voorkort
omstandigheid
steedsinbezitvanéénfamilie
zijn
is datzij nimgebleven.
Uitzonderlijk
merzijnverdoekt,
waardoorde origineleverflaag
aile
(met oneffenheden)
bewaardis. De portretten
bieprachtig
omde Antwerpse
dende mogelijkheid
optimaaltepresenteren
portretkunst
de evenambitieuze
Amstertegenover
damseenHaarlemseportretten
uit
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Αβ. ι
JACOBJORDAENS,
Portretvan Rogier
Le Witer,1635.
Olieverf opdoek,
152χ 118,4cm. Rijksmuseum, Amsterdam
(inv.nr.SK-A-4971).

Aß. 2
JACOBJORDAENS,
Portretvan Catharina
Behaghel, echtgenote
van Rogier Le Witer,
1635. Olieverf op
doek, 151,7χ 118cm.
Rijksmuseum,
Amsterdam
(inv.nr.SK-A-4972).
pag. 236

Aß. 3
JACOBJORDAENS,
Portretvan Magdalena
de Cuyper,de moeder
van Rogier Le Witer,
circa 1640. Olieverf op
doek, 151,8χ 118cm.
Rijksmuseum,
Amsterdam
(inv.nr.SK-A-4973).
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dezelfde
jarenvanThomasde Keyser,
Bartholomeus
vander
Rembrandt,
Heisten FransHals.2
Hetdrietalportretten
behoorde
in 1993totde verrassingen
vande
inhet
JacobJordaens-tentoonstelling
MuseumvoorSchoneKünsten,
Antweleerwerpen.Hoewelde portretten
derinde Jordaens
-literatuur
waren
en de voorgestelden
in 1965
genoemd3
doorJulius
Heldwarengeïdentifïceerd
als respectievelijk
RogierLe Witer,
en zijn
zijnvrouwCatherina
Behaghel
moederMagdalenade Cuyper,«
was
ditde eerstemaaldatzij gezamenlijk
aan hetpubliek
werdengepresenteerd.
In de catalogue
werdenzij ookvoor
heteerstinkleurafgebeeld,
zonder
de störende
van
afsnijdingen de latere
De directeaanleiding
voorde
lijsten.s
identificatie
vande voorgestelden
in
vande voor1965was de ontdekking
vanhetMansportret
inde
tekening
Uffizi(afb.4) als tegenhanger
vande,
al eerderbekende,
voorstudie
vanhet
inde verzameling
Vrouwenportret
FritsLugt(afb.s)-6
De drieschilderijen
zijnaltijdin
bezitvande Antwerpse
nazatenvan
de geportretteerden
Nadat
gebleven.
de portretten
in 1849uitde nalatenschapvanFerdinand
A.D.J.A.baron
DuboisWellens(1767-1848)
teAntwer235
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Aß. 4
JACOB JORDAENS,

Portret
vanRogier
Le Witer,
1635.Zwart
254 χ 196mm.
krijt,
Cabinettoe Stampe
Florence.
degliUffizi,
Aß. s
JACOB JORDAENS,

van Catherina
Portret
Behaghel,
echtgenote
van Rogierle Witer,
1635.Zwartkrijt,
292 χ 197mm.Institut
Néerlandais,FondationCustodia(verz.
F. Lugt),Parijs.
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werdenzij terugjaarzijn
penwerdengeveild,
loopvanhetafgelopen
en
door
het
familielid
Théodore
gekocht
schoongemaakt,
gerestaureerd
en erooknaderonderzoek
Bosschaert
Laterinde
onderzocht
(1827-1857).
naarde herkomst
envoorgestelden
is
eeuwwerdende driewerken
samen
methetevengrote,1850gedateerde
is erredenomeenuitvoeriverricht,
vande toenmalige
aan de verschillende
aspecportret
eigenaresse
gerartikel
ensemble
te
mevrouw
EulalieBosschaert
du Bois
tenvandituitzonderlijke
in
van
Gustaaf
(1823-1907)
Wappers
wijden.9
sterkversierde,
laatiçde-eeuwse
De portrettenen de
(afb.24) enverhuislijstengeplaatst
dende portretten
naarhetkasteelde
geportretteerden
inVorselaar
Borrekens
Heldin 1965werd
bijAntwerpen Zoals doorJulius
In
2001
hebben
de
erven
(afb.25). juli
zijnop de drieportretten
voorgesteld,
vanRaymond
baronde Borrekens
de
afgebeeld:
RogierLe Witer(1591-1678,
afb.1),zijnvrouwCatherina
drieJordaens-portretten
bijSotheby's
Behaghel
inLondenlatenveilen.7
afb.2) en zijnmoeder
Dankzijde
(1597-1666,
inzetvande Maastrichtse
kunsthandel Magdalenade Cuyper(afb.3). De
vande echtgenoten
Rob Noortman,
vieldituniekeensemzijn
portretten
blenietuiteenen kondende driewerals tegenhangers
zij
geconcipieerd:
kenuiteindelijk
voorhetRijksmuseum zijnbeide1635gedateerd;
hetportret
wordengekocht.
vande vrouwis bovendien
gesigneerd.
Tergelegenheid
vande aankoop
Hetongesigneerde
engedateerde
portretvanMagdalenade Cuyperis waarbegin2002is al inenkelekörtepublicatiesop hetbelangvande portretten schijnlijk
lateraan hetportrettenpaar
Nu
de
in
de
van
het
echtpaar
schilderten
toegevoegd.
ingegaan.8

Aß. 6
CORNELIS DE VOS,
Familieportretvan
Anton Reyniers,Maria
Le Witeren hun vijf
hinderen,1631.Doek,
170,3χ 244,1 cm.
Philadelphia Museum
ofArt(W.P.Wilstach
Collection), Philadelphia.

Het portretvan
Rogier Le Witer
RogierLe Witer(afb.1en 4) behoorde
toteenwelgestelde
koopmansfamilie
vanFranseafkomst,
dieal inde i6de
eeuwinAntwerpen
was gevestigd.
1591inde
Hij werdop 28 december
van
Onze-Lieve-Vrouw-Zuid
parochie
In 1635was hijdusindergedoopt.10
daad44 jaar,de leeftijd
(AETATis.44)
dieop hetportret
wordtvermeld.
In de veledocumenten
inhetStadsarchief
vanAntwerpen
waarinRogier
Le Witerwordtgenoemd,
wordthij
steedsals 'coopman'vermeld.De goederenwaarinhijhandeldestaanechter
nietomschreven.
Welwetenwijuit
verschillende
bronnen
datzijnvader
Bartholomeus
Le Witer,
diein 1581
lidwerdvanhetAntwerpse
koopvanberoep
zijdehandelaar
mansgilde,
was."Na zijndoodzettezijnweduwe,
de zijdehandel
Magdalenade Cuyper,
vanBartholomeus
Le Witervoort.Het

is aannemelijk
datRogierLe Witer
was en dathij
ookzijdehandelaar
zakendeedsamenmetzijnmoederen
In een
zijnzwagerAntoonReyniers.
vanhetAntwerpse
ledenlijst
koopuit1636wordende namen
mansgilde
vande weduweLe Witeren dievan
haarzoon Rogieren haarschoonzoon
meteen
AntoonReyniers
vermeld
accolade,omaan tegevendatzij een
handelseenheid
vormden.12
Antoon
in
16
trouwde
met
17
Reyniers
Rogier
Le WiterszusterMaria.Zij zijnafgeinhetfamiliebeeldmethunkinderen
uit1631vanCornellsde Vosin
portret
(afb.6).'3
Philadelphia
Dat RogierLe Witervermögend
was,blijktonderandereuitzijn
voor3000 guldenop een
intekening
die
werd
terlenilening
uitgeschreven
in 1639-1644.14
gingvande stadsschuld
ookbelangrijke
Hij bekleedde
openbarefuncties.
Zo werdhijin 1623
benoemdtotgrootaalmoezenier
van
*39

vooreenpériode
de stadAntwerpen
vanvierjaarenwas hijin 1654en
vande Onze-Lieve1655kerkmeester
inAntwerpen.^
Vrouwekerk
staandtotde
Hij is op hetportret
knieënafgebeeld,
ineensoberdoch
zwartkostuum,
kostbaar
meteen
bredegeplisseerde
kantenkraag,met
zijnmantelomhemheengedrapeerd.
In zijnlinkerhand
houdthijeenbreedhoed,terwijl
gerande
zijnrechterhand
rustop de randvaneenstoel,diemet
eentafelop eenhogergeplaatste
vlondermoetzijngeplaatst.
Op de tafel
meteengebloemd
tapijtStaateen
collecteschaal
meteenbeeldjevan
eengeboeidemanmethetopschrift
Aelemos
en de datum1623op de rand.
een
De datum1623is zondertwijfel
tot
verwijzingnaarzijnaanstelling
inditjaar.Het
grootaalmoezenier
metgeboeide
beeldjevanhetmannetje
handenenvoetenwijsterop datde
diendevoorhetinzamecollecteschaal
lenvanaalmoezenvoorde gevangeHeiaasis eendergelijk
nen.16
object,
dathet
waarvanmenkanvermoeden
beeldjeinhoutis gesneden,
gekleurde
De architectonietbewaardgebleven.
door
is omkaderd
nischeachtergrond
eenboogmeteencassettenplafond,
meteendoorkijk
op de openblauwe
lucht.Rechtsis hetportret
begrensd
dooreendecoratieve
mannelijke
voorde booghangteen
herme-figuur,
linksvande geportretnonchalant
teerdegedrapeerd
dieproodfluwelen
een
roe.Eenveraan
koperen
gordijn
komtvoorop
achtergrond
gelijkbare
beideandereportretten.
Portretvan
CatherinaBehaghel
vanzijnvrouw
Op hetportret
Catherina
Behaghel(1597-1666)
deeluit
maaktde boogmetcassetten
nisen is rechtseen
vaneenhalfronde
hermetezien(afb.2 en 5).
vrouwelijke
is gezetenineenbrede
Catherina
enmeteen
lichtglimlachend
leunstoel,
waaierinde hand.Zij draagt
gesloten
zwartzijdenkleedmet
eenkostbaar
240

eenwittemolensteenkraag
en eenvliemetloshangende
ger,eenmanteltje
mouwen.Zij heeftkostbare
parelsnoerenomde halsen de polsenen een
medallion
bergkristallen
op de borst.1?
Hetportret
is als enigevande drie
jjordaens fecit 1635.
gesigneerd:
Haarleeftijd,
diewordtvermeld
op
haarportret
38 jaar,is
(AETATis.38):
juistgebleken:
zij werdop 14juli1597
inde parochievanOnze-LieveVrouw-Zuid
Haarvader
gedoopt.18
was AntoniBehaghel,
dievanaf1611
de functie
vanwijkmeester
regelmatig
bekleedde.19
De taakvaneenwijkmeester
bestondvooraluithetbijhoudenvaneenlijstmetdienstplichtige
In
mannenbinnenzijnkwartier.20
toenhijwijkmeester
vanwijk
1611,
tweewas,was eenoomvanRogier
Le Witer,
Hendrick
de Cuyper,
wijkvanwijkvier.Tussen1627
meester
en 1630was AntoniBehaghelscheDe families
penvanAntwerpen.21
Le
behoorden
dus
en
Witer
Behaghel
milieuvangegoedeburtothetzelfde
belanggersenbekleedden
regelmatig
Waarschijnlijk
rijkeopenbarefuncties.
tussen
warenerdan00kal contacten
van
vóórhethuwelijk
beidefamilies
en
Catharina.
Rogier
1614trouwden
Op 16november
BehagRogierLe Witeren Catherina
woondenzij eerst
hel.22
Vermoedelijk
in
ineenhuismetde naamUtrecht
de Saucierstraat
de
Veemarkt.23
Op
bij
ze vaneen
9 augustus1618kochten
zekereGodofrido
Balbanitweehuizen
inde Vlamincvest,
hetwestelijke
vande Minderbroedersrui
gedeelte
dezehuizen
(afb.9).24Samenheetten
enwerdenze voor
de GuldenStruys
heteerstbewoondin 1403.De huizen
Minderstondenop de tegenwoordige
broedersrui
nummers
15en 17,maar
de huizendiedaarnustaanzijnin
De zaakvanRogier
1890gebouwd.25
Le Witerwaswaarschijnlijk
ookinde
GuldenStruysgehuisvest,
wantinde
vanhethuisis ersprake
beschrijving
vaneen'comptoire'
en
(kantoor)
In éénvande huizen
'packhuyse'.

naasthetnieuwehuisvanRogier
Le Witeren Catharina
Behaghel,
woondensinds
de GrootenPellican,
eentantevanRogier,
1598Margrieta,
en haarmanPeeterCornelissens.26
De GrootenPellicanwerdin 1627verdieeen
kochtdoorRogierLe Witer,
zesdedeelvanhethuisbezat.Rogier
Le Witeren Catharina
Behaghel
woondende restvanhunleveninde
in
Catharina
overleed
GuldenStruys.
1666en Rogierin 1678.Beidenzijn
inde Onze-Lieve-Vrouwekerk
begrawerdenhun
In de GuldenStruys
ven.27
Bartholomeus
vierkinderen
geboren:
in 1633,
in 1629,MariaCatharina
Rogeriusin 1634,en AntoniDionysius
in 1638.28Hetwas ookinde Gulden
vanRogier
waarde portretten
Struys
voorheteersthingen.In
en Catharina
hettestament
datRogierLe Witeren
1635lieten
zijnvrouwop 13September
wordteenportrettenpaar
opstellen,
hetechtpaar
vanhenvermeld:
legateertaan de oudstezoon Bartholo-

Aelmoesseniers
meus:desertestateurs
twee
endeheuretestateur[s]
tabbaert
Aisdezevermelding
contrefeytsels.19
de Jordaens-portretten
inderdaad
dathet
kanwordenvermoed
betreff,
- vanMagdalenade
derdeportret
de moedervanRogierLe
Cuyper,
aan het
Witer- op eenlatertijdstip
Ook hetschilderpaaris toegevoegd.
vande drieschilonderzoek
technisch
aan de
datlaterinditartikel
derijen,
een
latere
ordekomt,
datering
wijstop
vande oudevrouw,
vanhetportret
circa1640.
Portretvan
Magdalena de Cuyper
ineen
dieeveneens
De ouderevrouw,
met
zit,
leuningstoel leeuwenkoppen
is als weduweafgebeeld:
zij draagteen
houdtinhaar
zwartweduwenkapje,
enehandeengebedenboekje
(duidend
en inde andere
op haargodsvrucht)
eenzakdoek(metpareltjes)
(afb.3).
Ook zij draagteenwittemolensteen-

Afl.y
De drieportretten
vanJordaens
methet
vanGustaaf
portret
Wappers(afb.24) in
de presentatie
in
Rondom
Jordaens
kabinet235vande
februari
Eregalerij,
2003.
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waarvan
kraagen eenzwartkostuum,
hetoverkleed
is afgezet
metkostbaar
bont.Hetrodegordijn,
datlinksvan
haarhoofdis gedrapeerd,
laateen
zien
een
muur
meteen
doorkijkje op
nisen eenoudetreurende
hermeen
eenblauweluchtdaarachter.
Dit
motief
en de bloeiendetulpdieinde
nisrechtsStaat,bevestigt
de statusvan
de portretteerde
alsweduwe.De tulp
Cats
wijstop de vergankelijkheid;
vermeldt
als 'wapenschild'
voorde
eenvande steelgesneden
weduwe,
tulpdienietlangmeerzal leven.3°
Dat de oudevrouwinderdaad
Magdalenade Cuyperis,zoaisHeld
in 1965heeftvoorgesteld,
wordtdoor
archiefonderzoek
Overde
bevestigd.
vóór
1680
ontbreken
période
begravande Onze-Lievefenisregisters
de begravenisVrouwenparochie;
vande andereAntwerpse
registers
uitdiepériodezijnevenmin
parochies
bewaard.
Heiaasis de overlijvolledig
Le Witer
densakte
vanBartholomeus
is
verloren
Zeker
wel
datzijn
gegaan.
sterfdatum
moetliggentussen3 april
1612,de dagwaarophijeenprocès
voerdetegenzijnzwagerHendrick
en 15januari1613,de
de Cuyper,31
eerstekeerdatin eenakte'zaliger'
achterzijnnaamStaat.32
Magdalena
de Cuyperwas dusal meerdantwinhaar
tigjaarweduwetoenJordaens
is
Haargeboortedatum
portretteerde.
nietteachterhalen,
maarde datum
is welbekend:
vanhaarbruiloft
Zoals al bijRogierle
27januari1587.33
zetteMagdalena
Witerwerdvermeld,
de Cuyperde zijdehandel
vanhaar
manvoortna zijndood,watblijktuit
in1616, over
eenverklar
ing,afgelegd
datde
hetaantalweefgetouwen
Le Witre'
'weduweBartholomeus
in 1609en 1616 in
respectievelijk
In 1642was Magdalena
had.34
bedrijf
de Cuyperzekernoginleven,aangezienzij renteontving
op 8 julivan
datjaarovereenleningop hethuis
de WitteHaze op de Melkmarkus
De moedervanCatharina
Behaghel,
moetveeleerder
Reijniers,
Jacqueline
242

vóór1611,
wanthaar
zijngestorven,
manAntoniBehaghel
hertrouwde
indatjaarmetJosina
Papenbroeck.36
In eenakte,gedateerd
9 november
staan
Antoni
en
1643
Behaghel
vermeld.37
Antoni
Josina
Papenbroeck
moet
kort
daarna
Behaghel
zijnoverleden,wantineenlijstvanoudeschepenenvan1643Staateenkruisvoor
zijnnaam.38
Hoe warende portretten
oorsponkelijkopgehangen
vande portretten
Bij de presentatie
inhetRijksmuseum
(afb.7) is ervoor
vande echtgekozenomhetportret
genote(afb.2) inhetmiddentehangen,metdatvande oudevrouwlinks
(afb.3) endatvanhaarechtgenoot
rechts(afb.1).Bij dezewijzevanpresenteren
zijnde nodigevraagtekens
gezet,omdathetinde Europeseportretkunst
is omde echtongebruikelijk
rechts
van
af
zijnechtgenote
genoot
tebeeiden.Bij portrettenparen
van
echtelieden
is hettraditie
datde man
linkshangtvande vrouw,
waarbijzij
naarelkaartoegedraaid
gewoonlijk
de mannaarrechtsen de vrouwnaar
links- zijnafgebeeld.
Dit lijktminder
de
vanhet
aannemelijk
bij portretten
vanJordaens.
Weliswaar
echtpaar
zijn
de geportretteerden
daarinvrijwel
frontaal
maaris de vrouw
afgebeeld,
doorde houding
vanhaarhandenlicht
naarrechtsennaarhaarechtgenoot
dieop zijnbeurtmetde hangewend,
denop de naarlinksgedraaide
stoel
ietsnaarlinksis gewend.Een dergevanhetvrouwenportret
lijkeplaatsing
wordtbevestigd
doorde tweedeStudie
vande vrouwenkop
op de ontwerpvoor
haar
(afb.5),
tekening
portret
indriekwart
naar
waarbijhaarprofiel
rechtsis gedraaid.
Dit allesmaakthet
datde manlinks
weinigaannemelijk
vande vrouwheeftgehangen.
Duideis
dat
de
moeder
door
haar
(afb.3),
lijk
naarrechtsgekeerde
links
houding,
vanbeideportretten
moethangen.De
vande rodegordijnen
enhet
plaatsing
naarde blauweluchtinde
doorkijkje
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inMadrid(afb.11),
zijndienstmaagd
circa1621,en bijPortret
vanGovaert
vanSurpele(?) enzijnechtgenote
in
Londen(afb.16),circa1637.
is datvande drie
Opmerkelijk
alleendatvande
Jordaens-portretten
is
doet
echtgenotegesigneerd,
hetgeen
vermoeden
datdezesignatuur
het
geheleensemble
geldt.

Afb.8
JACOB JORDAENS,

Christusaan het kruis,
circa 1617.Doek,
242 χ 185 cm. Antwerpen, Sint-Pauluskerk.

vande manen de moeder
portretten
vormt
eenanderargument
voorhet
voorgestelde
arrangement.39
Overigens
is ookmogelijk
datde drieportretten
nietsamenop één
oorspronkelijk
wandhebbengehangen,
maarover
twee(ofdrie)wandenvaneenvertrek
warenverdeeld.
eenhisJammer
genoegontbreekt
torische
oficonografische
verklaring
voorde 'heraldisch'
ongebruikelijke
vande vrouwlinksvanhaar
plaatsing
man.Welzijner,uitdezelfdepériode
enkelevergelijkbare
portrettenparen
vanAnthonie
vanDijck.4°In Jordaens
eigenwerkzienwe hetlinksplaatsen
vande echtgenote
zelfstweekeer,
weliswaar
nietinde anderebewaarde
maarwelinhet
portrettenparen,
metzijn
groepsportret
Zelfportret
Elisabeth
en
echtgenote,
zijndochter

De contacter!tussen de familie
Le Witer en Jordaens
Omstreeks
1617schilderde
Jordaens
voorde Sint-Pauluskerk
teAntwerpen
eenChristus
aan hetkruis(afb.8) die
deeluitmaakt
vaneenreeksvanvijftienschilderijen
diede Mysteries
van
de Rozenkrans
illustreren.
Een zekere
betaalde
'Joffr.
MagdalenaLewieter'
150guldenvoorditwerkdatze aan de
kerkschonk.«1
Zoals MarcVandenven
al heeftaangetoond,
is de identificatie
died'Hulsten anderenhebbenvoorgesteldvandezeMagdalenaLewieter
als Magdalenade Cuyperonaanvaardwas
baar,omdathetnietgebruikelijk
inde iydeeeuwdateengetrouwde
vrouwde naamvanhaarman
Hetzou mogelijk
kunnen
gebruikte.42
dat
de
schenker
van
het
zijn
schilderij
vanJordaens
aan de Sint-Paulus
Kerk
Le
Witers
zuster
Rogier
Magdalena
is geweest.Zij werdop 31augustus
In 1608wordteen
1597gedoopt.43
MagdalenaLe Witergenoemdals
metervanJordaens'
broerAbraham.*«
Gezienhaargeboortedatum
is het
echteronwaarschijnlijk
datditde
zustervanRogierkanzijngeweest.
wasdezemetereerder
Vermoedelijk
eentantevanRogier.Op 24 augustus
1613werdeenRogierLe Witerpeter
vanJordaens'
zusterElizabeth.«15
Ook
al was de doorJordaens
geportretteerdeRogierLe Witerslechts22jaar
oudin 1613,
tochis hetgoedmogelijk
dathijen nieteennaamgenoot
de
betreffende
was.
AI
een
peter
jaar
werd
eerder,
1612,
op 17September
hijpetervanRogeriusde Cuyper,
de zoonvanzijnneef,Antonius
de
hadRogier
Cuyper.«6
Waarschijnlijk
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Afb.g
vanAntPlattegrond
werpen(uitJacques
baronLe Roy,Notitia
Marchionatus
Sacri
RomaniImperi,
Amsterdam1678,p. 1),
waaropzijnaangegeven:
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(1) Het huisvan
vanaf1618
Jordaens
(2) Het eerstehuis(?)
van RogierLe Wieter
en Catharina
Behaghel,'Utrecht',
tussen1613en 1618
(3) De 'Gulden
Struys'.Het huisvan
RogierLe Wieteren
CatharinaBehaghel
vanaf1618
(4) Het huisvan
Ferdinand
du Bois
Meir79
(1767-1848),
(5) Het huisvan
ThéodoreBosschaert
en Eulalie
(1827-1857)
du Bois (1823-1903),
LangeGasthuisstraat25.

Le WitervóórSeptember
1612 de
erfenis
vanzijnvadergekregen
en
maaktezijnvermögen
hemtoteen
peter.
geschikte
Uitbovenstaande
blijktdater
nauwecontacten
warentussende
families
en Le Witerin
Jordaens
de eerstetweedecenniavande iyde
eeuw.Zij woondeninAntwerpen
op
vanelkaarenvermoed
loopafstand
kanwordendatzij elkaargeregeld
zagen(afb.9). Kortvoorde vervaarkan
digingvande huwelijksportretten
hetcontacttussenbeidefamilies
versterkt
van
zijndoordateenpetekind
in
de
leer
kwam.
RogierbijJordaens
In hetgildejaar1633-1634
stondeen
zekereRogiersde Cuyperingeschrevenals leerling
vande schildertDeze
zou hetbovengenoemde
peteleerling
kindvanRogierLe Witerkunnen
zijn
AlsJordaens'
indergeweest.
leerling
daadRogierLe Witerspetekind
was,
zou ditwellicht
de aanleiding
kunnen
aan
zijngeweesttotde opdracht

voorhetmakenvande
Jordaens
in 1635,21jaarnadathet
portretten
wasvoltrokken.
huwelijk

de invloedvande portretten
figuren
tenvoeteuitvanRubensen VanDijck
tezien.In dezelfdetijdvervaardigde
hetfraaiePortret
van
hijwaarschijnlijk
als
in
dat
evenBoston,
JacobJordaens portrettist
eenjongechtpaar
danktzijnfaamals
eensde invloedvanRubenstoont.s1
JacobJordaens
kunstenaar
vooralaan zijnwerkals
Ondankshetfeitdatditdubbelhistorieschilder:
van
en zijnfamilieportret
werken,
portret
religieuze
altaar-en devotiestukken
naastschilals portrettist
Jordaens'
meesterschap
thema's
derijenmetmythologische
beperken
zijnportretten
getuigen,
vormen
hethoofdbestanddeel
vanzijn
ziehtotde familiekring
en lijken
oeuvre.Invergelijking
metzijntijdgetot
omstreeks
portretopdrachten
notenPieterPaulRubensen Anthonie 1635vrijweluitteblijven.Waar
vanDijckis ervanJacobJordaens
Rubensen VanDijckvooreenbelangmaareenrelatief
aantal
uit
beperkt
rijkdeelhunportretopdrachten
bewaard.48
en aristocratische
portretten
vorstelijke
kring
AlsSchilder
werdde in 1590
komende opdrachtgevers
ontvingen,
tussen
van
uitde kringvankoop1607
JacobJordaens
geboren
Jordaens
en 1616opgeleidinhetateliervande
liedenen gegoedeburger
ij.Terwijl
historieen portretschilder
Adamvan
Rubensvooralde Europesevorsten
Noort(1562-1641),
inwienshuishij
en Anthonie
vanDijck
portretteerde
tot1618woondeen waarhijin 1616
in 1631naarEngelandwasvertrokken,
trouwde
metde oudstedochter
van
is Jordaens
de enigedieindiejaren
Catherina.
Van
het
werk
de
meester,
zijn
Antwerpse
portretteerde
burgerij
vandezeleermeester
is weinigmet
op eenvergelijkbare
wijzeen ineen
zekerheid
bekend.In hetvroegewerk
was
stijl.Totdatmoment
levendige
vanJordaens
is de invloedvanRubens
de meertraditionele
portretspecialist
echter
welheelvoelbaar.
Totzijn
Cornellsde Vos(1584/1585-1651)
de
omstreeks
meest
schilder
van
de
Ant1615-1616
vroege,
geschilgevraagde
Andersdaninde
derde,werkbehorentweelevendige
werpseburgerij.
waarin
waarbijvoorzichzelf,
hij
groepsportretten,
noordelijke
Republiek,
meteenluitinde hand,respectievelijk beeldinAmsterdam
tientallen
pormetzijneigenfamilie
en metzijn
tretschilders
vooreenbreedsamenVanNoortafbeeldde.
schoonfamilie
Hetportret
metde familie
VanNoort
moetwelhaasttergelegenheid
vanzijn
met
Catherina
van
Noort
verloving
(afb.10),en datpastin
zijngemaakt
de i6de-eeuwse
traditie
vanfamiliezoalswediebijFloris,
portretten
PourbusenVanVeenzien.49
Bepaald
is hetgroepsportret
inhet
magistraal
PradoinMadriduit1621-1622,
waarin
zichzelf
metzijnechtgenote,
Jordaens
Elisabethen eendienstzijndochter
vol
maagdineentuinmeteenfontein,
metemblematische
naar
verwijzingen
familieharmonie
envruchtbaarliefde,
heid,afbeeldt
(afb.n).5°Waarde zittendefiguren
nogaan de vrijtraditionelefamilieportretten
vanCornells
Vosdoendenken,
is inde staande

Afb.10
JACOBJORDAENS,

metde
Zelfportret
familievan Noort,
circa1615-1616.
Doek,
130,5* 139cm.StaatlicheMuseen,Kassel.
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gesteldegroepvan opdrachtgevers
werkten,lijkende portretopdrachten
zieh in Antwerpentoteen kleinere
groepvan koopliedenen gegoedeburgerste beperken.Dat kan een reden
zijn voor de rijkdomen vaak aristocratischealluredie deze portretten,
andersdan de meestenoordelijke
uitstralen.Opmerkelijk
tegenhangers,
is ook dat de meestemonumentale
in Viaanderennietdoor
portretten

zijn
specialistischeportretschilders
gemaakt,maar door historieschilders
zoals Jordaens,die hun faammetrelivoorstellingieuze of mythologische
gen haddenverdiend.
In de kleinereeksdubbelportretten
van echtparendie Jordaenstussen
1635en circa 1640 vervaardigde,zijn
de voorgesteldentotde knieengeportretteerd
tegeneen nonchalantgedrapeerdrood gordijnen een architecturaal decor.Zowel Rubens als Van
Dijck maaktenin hun portrettenparen
gebruikvan dezelfdecombinatievan
een gordijnen een architecturale

Afb. 11
JACOBJORDAENS,

metzijn
Zelfportret
zijndochechtgenote,
terElisabethen zijn
circa
dienstmaagd,
1621-1622.Doek,
181χ 187 cm. Museo
dei Prado, Madrid.
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soms meteen doorkijk
achtergrond,
naar buken. AI in de i6de-eeuwse,
Venetiaanseportretschilderkunst
werdeen gedrapeerdgordijngebruikt
om een ruimtelijke
overgangvan de
naar
geportretteerde de achtergrond
mogelijkte maken.
Een vroegVlaams voorbeelddaarvan bij Anthonievan Dijck is het
van FransSnijders
portrettenpaar
en MargaretaSnijdersuit 1620-1621in
de FrickCollection(New York),waar
paarse gordijnende overgangnaar de
doorkijkjenaar hetlandschapmarkeren(afb. 12-13).Een anderfraaivoorbeeld is het,omstreeks1630gedavan Rubens in
teerde,portrettenpaar
hetMauritshuis:ook hieris de man
staanden de vrouwzittendvoorgesteldmeteen rode draperieop de
achtergrond(afb. i4-i5).s2Bij deze
en bij de wat laterevan
portretten
we een vergelijkbare
vinden
Jordaens
informele
en
stijlterug,
levendige
gecombineerdmeteen vrijeen virtuIn de Republiek
ose schildertechniek.

D R Ι Ε

PORTRETTEN

vindenwe de combinatievan informaliteiten een directelevendigetoets
alleen in de schilderijenvan Frans
Hals«
Jordaens'werkis zelden gedateerd
en daaromwordenhet 1635gedateerde
in de tentoonstellingsportrettenpaar
uit
beschrevenals van
1993
catalogus
wezenlijkbelangvoorde Studievan
Jordaens'
(...), omdatzij
stijlevolutie
aantonenhoe zijnwerkin 7635een
'klassieke'
waarinalle
fase had bereikt,
elementen
in
een
evenformele
perfect
wichtzijn.54In de vrijwelfrontalewijze
waarop hetechtpaargeportretteerd
is, in de plaatsingvan de man aan de
rechterzijdevan zijn echtgenoteen
door de toevoegingvan hetderdeportretvan de moeder,wijkthetensemble
afvan iederebestaandetraditie.De
architectuur
en de ruimterondde
speelteen nog progeportretteerden
minentereroi dan in de twee andere
bekendeportrettenparen
van Jordaens.
Het is nietalleen de uitzonderlijke
omstandigheiddat de drienauw met

DOOR

JACOB

JORDAENS

als
elkaarsamenhangendeportretten
kunnenworensemblegepresenteerd
den, maar vooral de uitzonderlijke
kwaliteitvan de individueleportretten
en de uitstekendeconditiedie de portrettentoteen ongeëvenaardhoogtepuntbinnenhetoeuvrevan Jordaens
als portrettist
maken.De geportretteerdenzijn zelfbewust,maar op een
uiterstontspannenen waardigewijze
allure
meteen weihaastaristocratische
van
de
Ten
poropzichte
afgebeeld.
trettenvan Rubens en Van Dijck valt
rood van de gordijhetuitgesproken
nen en de feileblauwe luchtop, naast
een evenvirtuozewijze waarop de
stofvan de zwartekledingzeldzaam
en gevarieerdis weergegeven.
effectief
in een
Met bravourezijn de portretten
totsnelledirecteschildertechniek
standgekomen.Het zelfbewustzijnvan
in het,veel minder
geportretteerden
van Govaert
goed bewaardde,Portret
in de
vanSurpele(?) en zijnechtgenote
NationalGalleryin Londen (afb. 16),
dat gedateerdkan wordentussen1636

Aß. 12
ANTHONIE VAN

van
dijck, Portret
FransSnijders,
1620-1621.
Doek,
142,5χ 105,4cm. Frick
Collection,New York.
Aß. 13
ANTHONIE VAN

van
dijck, Portret
MarqaretaSnijders,
1620-1621.
Doek,
130,7χ99,34 cm. Frick
Collection,New York.
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Aß. 14
PIETER PAUL

van
rubens, Portret
eenman(Petervan
Hecke?), circa1630.
Paneel,114,5x90,5
cm. Mauritshuis,
Den Haag.
Aß. 15
PIETER PAUL

rubens, Portret
vaneenvrouw
(Clara Fourment
?),
circa1630.Paneel,
"4,5x9°>5cm·
Den
Mauritshuis,
Haag.

Aß. 16
JACOB JORDAENS,

Portret
van Covert
vanSurpele(?) met
tussen
zijnechtgenote,
Doek,
1636-1639.
213,3x '89 cm.
NationalGallery,
Londen.
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en 1639,krijgteen bijna théâtrale
vorm;daar is hetechtpaarafgebeeld
in een dubbelportret
tegeneen architecturaleachtergrond
metdoorkijk.ss
Even directen vitaalzijn de wijnhandelaarJanWiertsen zijn echtin hetenige
genotegeportretteerd
andereportrettenpaar
van Jordaens
(afb.17-18)dat nimmervan elkaargescheidenis, eveneensomstreeks1635
wordtgedateerden thansin Keulen
wordtbewaard.56JohanWierts,handelaarin rijnwijnen,afgebeeldmeteen
roemeren een druiventrosaan zijn
zijde,behoordetotde directevriendenkringvan Jordaensen was vader
van Jordaens'schoonzoon. Door het
ietskleinereformaatis wat sterker
ingezoemdop de zittendegeportretteerden,waarbijde barokkehermen,
die ditmaaleen schoorsteenlijkente
een prominentdecor vorflankeren,
men.Beidenzijn gekleedin hetzwart
metwittekraagen lubben.De vele
van de vrouw,van wie de
Juwelen
naam nietbekendis, getuigenvan de
rijkdomvan hetechtpaar.Naast een
derde,ietslatergedateerdpaar por-

trettenvan een oudere man en vrouw,
dat thanstussenRusland en Engeland
verdeeldis, zijn slechtsenkelelosse,
van
meerinformele,portretten
met
bekend;
Jordaens
uitzonderingvan
een curieus,omstreeks1650 vervaarin de Hermitage
digd,groepsportret
in Sint-Petersburg
tradde schilderin
zijn laterejarennietmeerop als

portrettist.57
Vanaf1640 wordtJordaens,na de
dood van Rubens en Van Dijck, de
belangrijksteen meestgezochte
Vlaamse schilderin Viaanderen.Om
aan de talrijkeopdrachtente kunnen
voldoen,moesthij een beroep doen op
wat de kwaliteit
talrijkemedewerkers,
van zijn werkgeen goed deed. Imposant is zijn bijdrageaan de decoratie
van de Oranjezaal in Huis ten Bosch
tussen 1649 en 1652,waarvoorhij het
grootstedaar aanwezigeschilderij
Frederik
schilderde:De triomfvan
Hendrik,dat ruim750 χ 750 cm meet,
en een fraaieAllegorieop de tijd.58
Tussen 1655en 1660 leverdehij onder
meereen altaarstukmetde Kruisdragingvoor de AmsterdamseJezuieten-

Aß.,7
JACOBJORDAENS,

Portret
vanJohan
Wiens,circa1635.
Doek, 134,5χ 108,5
cm.Wallraf-RichartzMuseum,Keulen.
Afb.iS
JACOBJORDAENS,

vande echtgePortret
notevanJohanWierts,
circa1635.Doek,
134,5χ 108,5cm.
Wallraf-RichartzMuseum,Keulen.

249

BULLETIN

VAN

HET

RIJKSMUSEUM

tussen1630en
rijkste
bloeiperiode
envrolijke
Fluit1640:de levenslustige
sater(afb.20) en de luchtharspelende
vanPan
tige,komische
voorstelling

doorde nimfen
(afb. 21) meteen
gestraft

schitterend
landschap.60
idyllisch
vande drie
Dankzijde verwerving
de
verschillende
kunnen
portretten
werkinhet
aspectenvanJordaens'
metuitzonderlijk
Rijksmuseum
goede
voorbeelden
wordengetoond.61
Dit
geldtjammergenoeginmindere
matevoorVanDijcken Rubens,van
wiewelenkelegoedewerken
getoond
kunnen
maardieveelminder
worden,
en fraaiinhetRijksmurepresentatief
seumvertegenwoordigd
zijndanJacob
Jordaens.

Aß. ig
JACOB JORDAENS,

Kruisdraging,circa
1655-1660. Doek,
240 χ 175cm. Rijksmuseum, Amsterdam
(inv.nr.SK-A-4923).
Verworven in 1997
met steun van de
RijksmuseumSt ichting.
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kerkSint-Franciscus
Xaverius(de
schuilkerk
de Krijtberg)
en droeghij
circa1661bijaan de decoratie
vanhet
stadhuis.
Amsterdamse
ToenhetRijksmuseum
in 1997de
die
in
1968door
(afb.19),
Kruisdraging
de Krijtberg
naarhetbuitenland
was
konverwerven,
was de
verkocht,
hoofdreden
vandezeaankoopdathet
stukvooreenAmsterdamse
kerkis
Van
een
afstand
gemaakt.59
gezienis
hetdoekbepaaldimposant,
maarin
metde merkwaarpicturaal
opzicht,
en bijzonder
digekoelekrijtkleuren
is hetwerkwat
globalepenseelstreek,
teleur
steilend.
bezithetRijksmuseum,
Gelukkig
al sindsde vroegei9deeeuw,twee
andere,fraaieen geheeleigenhändige
vanJordaens
uitdiens
schilderijen

De lotgevallenvan
de portretten
Hetblijftde vraagwaarde drieporkortna hunontstaan,
tretten,
hingen
inhethuisvande opdrachtgevers,
de
GuldenStruysop de Minderbroedersrui.Heiaasontbreekt
zowelde sterfhuisinventaris
als eenduidelijk
beeld
vande indeling
vanhethuis.Volgens
hettestament
vanRogierLe Witeren
Catharina
uit1635zou nun
Behaghel
oudstezoon,Bartholomeus,
hunportretten
ervenenwanneerhijvroegtijzou huntweede
digzou overlijden
de portretten
zoon,Rogerius,
krijgen.
is in 1693overleden
en
Bartholomeus
twee
later.
jaar
Rogerius
is,
Op welkemanierdatgebeurd
maar
zeker
is
dat
de
blijftonduidelijk,
drieportretten
naarMariaCatharina
Le Witerzijngegaan,dieinhet
bleef
familiehuis
de GuldenStruys
wonen.62
Na haardoodin 1702bleven
de portretten
inhetbezitvande
nazaten
opeenvolgende
generaties
van
(zie bijlage).De overlijdensaktes
nazaten
vande i8de-eeuwse
sommige
vermelden
datzij inde Minderbroedersrui
woondentoenzij stierven.6*
inde i8deeeuwde
maakten
Kennelijk
deel
uitvande inboeportretten
nog
en werden
delvande GuldenStruys
ze telkens
weerdooreendochter
van
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Afb.20
JACOBJORDAENS,
Fluitspelendesater,
circa 1630. Doek,
135χ 176 cm. Rijlcsmuseum, Amsterdam
(inv.nr.SK-A-198).
Verworven in 1822
uit de verzameling
J.S. Stinstra.

Aß. 21
JACOBJORDAENS,
Pan gestraftdoor de
nimfen,circa 1640.
Doek, 77 χ 120 cm.
Rijksmuseum,
Amsterdam (inv.nr.
SK-A-401).Verworven
in 1809 met het kabinet Van Heteren
Gevers.

*5'

Afb. 23 >
JAN BOECKHORST,

De vetteos. Paneel,
120χ 162cm.Bewaarplaatsonbekend.

Aß. 22
JACOBJORDAENS,

De Vlucht
naar
1641.Doek,
Egypte,
103χ 191cm. Particulièrecollectie.
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de overledenensamen methethuis op
de Minderbroedersrui
geërfd.Volgens
de KadastraleLiggervan 1800 was
Ferdinanddu Bois in bezit van de
huizenop de Minderbroedersrui
die
samenvroegerals de Gulden Struys'
bekendstonden.6«Zelf woonde hij op
de Meir (het tegenwoordigenummer
79) en verhuurdede huizenop de
Minderbroedersrui.
Het ligtvoor de
hand dat de portretten
werdenvernaar
Ferdinand
du Bois' huis
plaatst
de
Meir.
Een
op
opmerkelijktoevalis,
dat tweevan de mannelijkeeigenaren
in de i8de en içde
van de portretten
eeuw,JohannesCarolus Naekensen
FerdinandDubois, netals RogierLe
Witergrootaalmoezenierswerden.
Na hetoverlijdenvan Ferdinand
barondu Bois in 1848 werdende portrettenals onderdeelvan zijn nalatenschap op 25 juni 1849 te Antwerpen
werdenop
geveild.De portretten
de veilinggekochtdoor Théodore
Bosschaert,die enkelemaandendaarvoor in hethuwelijkwas getredenmet
een kleindochter
van Ferdinanddu
Bois, Eulalie du Bois.6sMisschien
warende schilderijenbedoeld als een
huwelijkscadeauvan Théodore Bosschaertaan zijn bruid.De drie portrettenwarenals de eerstekavelsin de
catalogusopgenomen,echterzonder
vermeldingvan de identiteitvan de

Wel Staatde vergeportretteerden.
van 1635bij het
vaardigingsdatum
vermelden was volgens
mansportret
de catalogushetportretvan de oude
vrouwgesigneerden gedateerd:

JacquesJordaens,fecit 1636.66Uit de

genoteerdeopbrengsten,vermeldin
hetexemplaarvan de catalogusdie in
de Stadsbibliotheekvan Antwerpen
wordtbewaard,blijktdat de drie portrettenverrewegde duursteschilderijenin de veilingwaren.Théodore
Bosschaertmoestvoor hetechtpaar
1800 francsen voor de oude vrouw
700 francsneerleggen,terwijlde
gemiddeldeopbrengstvan de andere
schilderijenwaarvoorde prijsis genoteerd,86 francsbedroeg.Alle 42 schilderijenin de veilingwarendoor ^deen i8de-eeuwseAntwerpseschilders
vervaardigden de mogelijkheid
bestaatdat sommigeervanoorspronkelijkeigendomvan RogierLe Witer
en CatharinaBehaghelwaren.Andere
schilderijenin de veilingwarenlandschappenvan Joosde Momperen Jan
Brueghel,een stillevenvan Adriaen
van Utrecht,marinesvan Bonaventura
Peeters,elf(!) rondeschilderijenmet
de maandendoor Abel Grimmer,genrestukkenvan JanJosephHoremans
de oude en bijbelsehistoriestukken
naar Rubens en Teniers.Kavel nummer10 in de veilingwas een ander

werkvanJacobJordaens,
De Vlucht
naarEgypte,
1641
gedateerd (afb.22).
inde
Hetmeestcurieuzeschilderij
kavelnumveilingwas waarschijnlijk
mer5, eenvanitasallegorie
metde
titelLe boeufgras(De vetteos) dat in

de catalogusaan de Teniers-navolger
WillemvanHerptoegeschreven
werd,
maardattegenwoordig
als hetwerk
vande Jordaensleerling
JanBoeckhorstwordtgezien(afb.23).67Ook al
inde aantekening
Staatnietvermeld
in
de
op catalogus de Stadsbibliotheek
vanAntwerpen
wieDe Vlucht
naar
Egyptevan Jordaensen De vetteos

Aß. 24
CUSTAAF

WAPPERS,

Portretvan mevrouw
Eulalie W.R.J.Bosscha-

ertdu Bois(/823-/907),

1850.Doek, 152χ 118
cm,laat-igde-eeuwse
lijst.Particulière
collectie(Belgie).

vanBoeckhorst
heeftgekocht,
hetis
datditThéodoreBosschaert
duidelijk
moetzijngeweest,
wantbeideschildezieh
totvoorkortook
bevonden
rijen
inbezitvande nazaten.
vande portretten
Op de spieramen
vanCatharina
en Magdalena
Behaghel
de Cuyperzijnerhandgeschreven
etiketten
metde tekst:'Th. Boschaert
Deze etiketDubois,l.r.de l'hospital'.
tenverwijzen
naarde eigenaarvan
inde jaren'50 vande
de portretten
i9deeeuwen zijnadres.Théodore
Bosschaert
en Eulaliedu Boiswoondenop nummer
25inde LangeGasthuisstraat
(Longueruede l'hôpital).
histoHetjongestellietde Belgische
rieschilder
GustaafWappers(1803vanEulaliedu Bois
1874)eenportret
formaat
als
op hetzelfde
vervaardigen
68
de Jordaens-portretten
(afb.24).
Laterinde eeuwwerdende drie
en hetWappersJordaens-portretten
insterkversierde
zwarte
portret
diehetrechtprofiellijsten
geplaatst,
vande schilderijen
hoekigeformaat
nietvolgenen waarvande vergulde
Ornamenten
aan de onder-en bovenhet
bedekzijde schilderij
gedeeltelijk
ten(afb.24).69Mogelijkvielhetherinsamenmetde
lijstenvande portretten
vande portretten
naarhet
verhuizing
kasteelde Borrekens
inVorselaar
bij
dattussentussen1866
Antwerpen,
en 1884inneo-gotische
stijlgerestaureerdwerd(afb.25).70
Sindsde i8de
eeuwwasditkasteelinhetbezitvan
253

de familie
Vande Werve.Een dochter
vanThéodoreBosschaert
en Eulalie
trouwde
Dubois,LouiseBosschaert,
metRenévande Wervein 1875.Na
ditjaarmoetende portretten
naar
hetkasteelinVorselaar
verhuisd.
zijn
Meerdaneeneeuwhebbende vier
daargehangen
portretten
op de begane
grond,inde zognaamdebiljartkamer,
een'saeFmetiyde-eeuws
goudleer
behäng.Eidersinhetkasteel,
bijde
i8de-eeuwse
de
fraaie
kapel,hing
Jordaens,De Vluchtnaar Egypte

Afb.25

Kasteelde Borrekens
inVorselaarbij
Antwerpen.
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(afb.22),datookuitde veilingin 1849
wasteruggekocht.71
Slechtseenenkelemaalwerdende
afzonderlijke
portretten
uitgeleend
aan tentoonstellingen
inde Antwerpse
voorheteerstgezaregio.Zij maakten
deel
uit
van
de groteJordaensmenlijk
inAntwerpen
in 1993.
tentoonstelling
De erfgenamen
vanRaymond
baron
de Borrekens
hebbende drieJordaensintweekavelsop 12juli
portretten
2001bijSotheby's
inLondenlatenveilen.In eersteinstantie
heefthetRijksmuseumerinde zomervan2001naar
omde drieportretten,
die
gestreefd
op de veilingdoorde Maastrichtse
kunsthandelaar
Rob Noortman
waren
samen
met
het
gekocht,
Koninklijk
MuseumteAntwerpen
teverwerven.
Toenna enkelemaanden,
eindaugustus2001,bleekdatditvoorhetAntwerpsemuseumniethaalbaarwas,
werdbeslotendathetRijksmuseum
ziehalleenvoorde verwerving
zou
inzetten.
Ondanksde economische

onzekerheid
en teruggang
diede aanvan
11
2001
September veroorslag
er
zaakte,slaagdehetRijksmuseum
eind2001in,dankzijbelangrijke
bijen de overheid
dragenvanvelefondsen
de voorde aankoopbenodigde
fondsenbijeentebrengen.
Kortvoorkerstmis2001werdde aankoopgepresenteerdineenkabinet
vande Eregalerij
vanhetRijksmuseum.
Na dezeeerste
in
presentatie
zijnde schilderijen
maart2002overgebracht
naarhet
restauratieatelier
om
schilderijen
en
onderzocht
te
worgerestaureerd
den.Vanafeindnovember
2002tot
halfmaart2003vormden
zij hetstralendemiddelpunt
vande presentatie
RondomJordaens:
Vlaamseiyde-eeuwse
meesters
(afb.7).

De restauratieen het
schildertechnisch
onderzoek
De omstandigheid
datde schilderijen
vanaf1635-1640,
toenJordaens
ze
in
tot
voor
kort
bezit
van
schilderde,
de familie
vande geportretteerden
vormtéénvande verklaringen
bleven,
voorde uitzonderlijk
goedeenoorStaatwaarinde doeken
spronkelijke
bewaardzijngebleven.
Omdatde
in
de
familie
schilderijen
zijngebleven
en zeldenzijnverhuisd,
zijnze waarooknietzo vaakgerestauschijnlijk
reerd.72
De portretten
zijnbijvoorbeeld
nooitbedoekt,
watvooriyde-eeuwse
heeluitzonderlijk
is. Bij
schilderijen
dezebehandeling,
bedoeldomhet
betertebehouden,
werdhet
schilderij
doek
met
oorspronkelijke
lijmofwas
en harsop eennieuwdoekgekleefd,
vaakwerdgeplet.
waarbijde verflaag
Doordatde verflaag
daarbijwordt
met
geïmpregneerd doubleerspecie,
kande kleuren structuur
daarvan
veranderen.
de
Aangezien Jordaensnooitbedoektzijn,is de
portretten
structuur
en de huidvande verflaag
nogzo goedals inde oorspronkelijke
Staatbewaard.Ook is de verflaag
niet
door
schoonmaakverpoetst vroegere
beurten
en zijnzelfsfragiele
glacislagenvanJordaens
nogintact(afb.36).

Aß. 26
Het gezichtvan
CatherinaBehaghel
tijdensschoonmaak:
inde rechterhelft
van hetgezichtzijn
de vernisen oude
retouchesverwijderd.

Tochwarende schilderijen
op het
moment
vanaankoopaan restauratie
toe:de goedbewaardeverflaag
werd
vanveel
ontsierd
dooreencombinatie
oppervlaktevuil,
vergeelde
vernislagen
vanhet
en,vooralinde portretten
veelstörende
retouches.
De
echtpaar,
maaktehetmogelijk
omde
restauratie
weerinoptimale
en,voor
schilderijen
zovermogelijk,
Staat
oorspronkelijke
telatenzien.Bovendien
de
restaugaf
ratiede mogelijkheid
omeenbeter
inzichttekrijgen
inde wijzewaarop
de schilderijen
zijn
totstandgekomen
en inde schildertechniek
vanJacob
Jordaens.

De restauratie
De behandeling
begonmethetzorgverwijderenvan
af
Stoffen
en
vuldig
Vooraltussende
hetoppervlaktevuil.
bevondzieh
doekenen de spieramen
vanvuil,zoalsstof,spijeenophoping
kalken zelfsdennennaalden.
kertjes,
hetopperMetspeekselis vervolgens
van
vooral
vlaktevuil,
aanslag sigarenDaarnabegonde
rook,verwijderd.
schoonmaak:
de dikkevereigenlijke
werdmetkleine
geeldevernislaag
en organische
oploswattenstaafjes
middelen
verwijderd
voorzichtig
Ook de nagedonkerde
en
(afb.26).73
over
kleine
retouches
onnauwkeurige
kondenzo worden
beschadigingen
verwijderd.
was hetvoor
Na dezeschoonmaak
heteerstmogelijk
eengoedbeeldte
staatvande
vande werkelijke
krijgen
De
schilderijen. krachtige
originele
en de
kleuren
warenweerzichtbaar
was hersteld.
De verfdieptewerking
oneffenhehuidmetal zijnoriginele
denwerdnunietmeergeëgaliseerd
doorde dikkevernis.Daaromwas het
tezienmethoenupas echtduidelijk
de portretten
veelbravoure
Jordaens
schilderde.
Dit stadiumvande restauratie,
verwaarbijailelateretoevoegingen
in
en
aile
wijderd
beschadigingende
zichtbaar
zijn,wordtstripped
verflaag
waren
stategenoemd.
Zoals verwacht
heelbeperkt
van
de beschadigingen
omvang.Opvallendwarenslingervorinde verfdieop
migebeschadigingen
vanhetechtpaar
de tweeportretten
zichtbaar
warengeworden.
Qua
locatiecorresponderen
dezeslingers
op de tweedoeken.Deze vormvan
doetvermoeden
dat
beschadiging
beidedoekenooitsamenop éénrol
werdenopgerolden getransporteerd.
vouwenzijn
Bijditoprollenkunnen
waardoorde verfals hetware
ontstaan
is gekneusd
(afb.27).Voortswarener
in
slechtskleinelokalebeschadigingen
en drager.
verflaag
metde
De hechting
vande verflaag
en
de
was
overal
grondering drager
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teverwijderen
is,zonder
makkelijk
voor
vande origevaar
beschadiging
Na
het
retoucheren
gineleverflaag.
vande beschadigingen
zijnde schilen zijner
derijennogmaalsgevernist
aan de achterkanten
vande spieramen
beschermende
om
platengemonteerd
de schilderijen
tebeschermen.
De
ruimte
tussendezebackingsboards
en
de doekenis opgevuld
meteenzacht
materiaal
omde ongedoubleerde
doekenextrastevigheid
tegeven.™

Afb.27

Het portretvan
CatherinaBehaghel
na de vernisafname,
inde stripped
state,
rechtsde slingervormigebeschadiging,
die bij hetoprollen
vande doekenmoet
zijnontstaan.

Aß 28
GONZALES

conques, Schildercirca1650.
atelier,
StaatlichesMuseum,
Schwerin.

inhetdoek
goed.Kleinescheurtjes
en gevuld.Hetverzijnlokaalgehecht
derverstevigen
vande doekenwas niet
nodig.Er konwordenvolstaanmethet
metlijmversterken
vande
plaatselijk
vaakrafelige
randen.De huidigeiçdeeeuwseopspanning
kondaarmeemet
rustwordengelaten.
Op eentussenvernis
zijnvervolgens
de beschadigingen,
en
vullingen
sleetseplekjesinde verflaag
voorzichDit is gebeurdmet
tiggeretoucheerd.
eenstabieleen reversibele
verfdiebij
eeneventuele
restauratie
toekomstige

De schildertechnische
opbouw
Uitschilderstraktaten
en uitgeschilderdevoorstellingen
vanschilderatelierswetenwedatinde iydeeeuwin
de Nederlanden
eendoekmettouw
werdopgespannen
ineenrijgraam
omhetvervolgens
tegronderen.
Vaak
werdhetdaarnavoorhetschilderen
vooraflevering
(afb.28) en/of
opnieuwovergespannen
op eenander
rijg-ofspanraam.
Schildersdoek
werddikwijlsal
door
gegrondeerd de schilders
aangekocht.Op deze,meestalwitte,
grondezelf
ringwerddandoorde schilder
- een
nogeeneentweedegrondlaag
ineendoorde kunsteimprimatuur,
naargewenste
kleurtoon
aangebracht.
is
doeken
dathetbindBij
gebruikelijk
middelvande grondlagen
olieis.
De dragers
De drieportretten
vanJordaens
zijn
alledrieop doekvaneenietsverschillendestructuur
Bijhet
geschilderd.
is
het
doek
van
beide
echtpaar
type
schilderijen
vrijwel
gelijk,maarhet
doekvande moederis fijner.
Welvertonende doekendezelfdeonregelmazoalsknoopjesen indikte
tigheden,
draden.Ook zijnze alle
afwijkende
inzogenaamde
driegeweven
linnenééndraadop één.7*
binding:
Uitde spanguirlandes,
dieinalle
driede doekenprominent
aan allezijdenenvooralduidelijk
inde röntgenopname's(afb.29-31en pag.310)
zichtbaar
dat
zijn,kanmenafleiden
de doekennoghunoorspronkelijke
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Aß. 29
van
Röntgenfoto
afb.ι.

Aß. 30
van
Röntgenfoto
afb.2.

Aß. 31
van
Röntgenfoto
afb.3.

formaat
hebben.Spanguirlandes
zijn
vanhetdoekdieontvervormingen
staanbijde eersteopspanning
enwordengefixeerd
doorde grondering.
Bij
de Jordaens-portretten
vindenwe zelfs
aan de uiteinden
vande
nogspangaten
doekendiecorresponderen
metdeze
Daaruitkanmenafspanguirlandes.
leidendatditde gatenvande eerste
zijnen datde schilderijen
opspanning
dusnietkleiner
zijngemaakt.
Na de voltooiing
vande portretten
ze
zijn waarschijnlijk
op eenkleiner
ofwel
span-ofrijgraam
opgespannen,
ineenlijstgeregen.
Hierbijwerden
de uiterste
randenvan
waarschijnlijk
hetgegrondeerde
en beschilderde
vanhet
oppervlak
op de zijkanten
definitieve
of
spanraam
omgeslagen,
dezerandenwerdenbijhetopspannen
ineenlijstdoorde lijstbedekt.In de
içde eeuwzijnde drieportretten
op
de huidigespieramen
De
gespannen.
vande architectuur
schildering
op alle
driede portretten
en hetpatroonvan
hetIzmirkleed
op hetmansportret,
looptdoorop de ookthansomgeslasomstotenkelecentimegenranden,
ters(afb.32).
De vraagkomtdanookop,ofde
welde juisteis.
huidigeafkadering
randenoorspronZijnde omgeslagen
kelijkinhetziehtgeweest?
Aangenomenmoetevenwel
wordendatJordaensal tijdenshetschilderen
vande
uiteinden
vande doeken,geweten
moethebbendatdezestroken
aan het
van
de
toeschouwers
onttrokken
oog
zoudenworden:erdiendeaan alle
zijdeneenstrookdoektezijnom
ofaangeregen
teworden.
omgeslagen
Daaromkanervanwordenuitgaandat
de huidigeiçde-eeuwse
opspanning
nietveelafwijkt
vande originele
en daaromgehandhaafd
opspanning
konblijven.
De grondering
Er zijnnietveelandereongedoubleerdedoekenvanJordaens.
Twee
vanhem,vervaardigd
tusschilderijen
sen1649en ^52 voorde Oranjezaal
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in Huis Ten Bosch,vormeneen uitzonderingen zijn daarom interessant
Bij de recente
vergelijkingsmateriaal.76
restauratiebleekdat de schilderijen
FrederikHendriken
De Triomfvan
de
Allegorieop Tijdzelfsnog met
touwtjesop de originelespanramen
zijn opgespannen.Wei moetdaarbij
aangemerktwordendat deze doeken,
samenmetalle anderedoekenin de
Oranjezaal, op een uniformewijze,
in Haarlem,
door een primuurder
Oliviers,
François
zijn geprepareerd
en zo aan de verschillendeschilders
werdenaangeleverd.De grondering
van deze werkenis dus nietgoed
metdie van de drie
vergelijkbaar

portretten.
in hetRijksBij de drieportretten
museumwerdop een wittegrondering
een tweedepreparatielaagof imprimatuuraangebrachtin een grijs/beige
kleur.De eerstelaag bestaatvoornamelijkuitloodwit,de tweedelaag is
opgebouwduitloodwiten omber
(afb.41).77De gronderingvan de
doekenvan Jordaensin de Oranjezaal,
die in Haarlemwerdengeprepareerd,
bestaatoverigenseveneensuitloodwit
en omber.
De gronderingvan hetportretvan
Magdalena de Cuyperis wat samenmetdie in
stellingbetreff
vergelijkbaar
van hetechtpaar,maar is
de portretten
Dit
dünneren gladderaangebracht.77
methet
laatsteverschilis in strijklicht
bloteoog goed te zien. De grondering
van alle drieportretten
werd,zoals
meteen plamuurtoen gebruikelijk,
mes aangebracht(afb.33). Röntgenfoto'svan de schilderijen(afb. 29-31)
het
geven,evenalsdoorlichtfoto's,
van
de
van
de
plapatroon
opbreng
muurmetzo'n mes heel duidelijk
weer.Maar ook methetblote oog zijn
van hetechtvooralbij de portretten
de
vele
paar
opstuwingenen krassen
veroorzaaktdoor hetmes goed te
zien. Er kanvan wordenuitgegaandat
Jordaenseen dergelijkgrofeffectniet
störendvonden misschienzelfswenste,wanter is geen moeitegedaan om
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Aß. 32
Omgeslagenlinkerrand,methetpatroon
van hettafelkleed,
van
van hetPortret
Rogierle Witer.

In grotelijnen
kleinewijzigingen.
bleefJordaens
zijneersteopzettrouw.
Hij namvaaknieteensde moeiteom
zo'n eerdereopzethelemaalwegte
Zo is inhetportret
van
werken.
een
arm
vande
Catharina
Behaghel
ineenvin,maar
kariatide
veranderd
eendeelvandezearmis nogsteeds
zichtbaar
(afb.34). Een dergelijke
nonchalance
is ookeldersin
artistieke
te
de schilderijen
terug vinden.Zo zijn
vaak
uitsparingen nietvolledigdichtmaarsomsweihaaststögeschilderd
zoalsde ruimte
rend'open'gelaten,
De verflaag
tussende handen hetboekjeinhaar
heeftJordaens
eerst
Op de grondering
vande moeder,
handinhetportret
vande
metbruineverfde contouren
vande grondwaareengrootgedeelte
omvervolvoorstelling
aangebracht
zichtbaar
is
met
diedaarbinnen
de
volumes
(afb.35).
gebleven
ering
gens
werkte
nietconsequent
zelfdekleuraantegeven.Menmag
Jordaens
aannemen
datde ontwerptekeningen vanachternaarvorenenvolgdeeigenals uitgangspunt
lijkzeldende indietijdgebruikelijke
(afb.4-5)hiervoor
De blauweluchtbij
werdengebruikt.
Deze eersteopzet,
systematiek.
later
wordtgediehet'doodverf'stadium
Rogierle Witeris bijvoorbeeld
dan
de
architectuur
en
in
bruine
is
een
noemd,
transparante
geschilderd
hier
en
daar.
die
verfuitgevoerd.
Dezelfdewerkwijze
overlapt
Ook de glaceringen
is terugtevindeninde schilderijen
zijnsnelen grof
in
In de rodegordijnen
voor
inde Oranjezaalen is typisch
aangebracht.
is dezeruwewerkindie
de achtergronden
inde Nederlanden
de schilders
De rodelakis
Vanuitdezeeersteopzetzijn
wijzegoedzichtbaar.
tijd.78
inéénvlakop
met
brede
kwaststreken
inkleuren
de schilderijen
verder
opzonderdat
is
het
De
snel,
gordijnaangebracht,
gebouwd. schilderwijze
van
de
de
en
'nat-in-nat'.
daarbij plooival
gordijnen
'sappig' voornamelijk
wordt.Soms
In de schilderijen
zijnveelveranderin- nauwkeurig
gevolgd
diezijnaangebracht
druipende laatstedünneglaceringen
genzichtbaar
zelfslängshetdoeknaarbeneden
tijdenshetschilderen.
Bij dezezogede
maarhebbendaarbijweldegelijk
naamdepentimenti
betreft
hetsteeds

de grondering
teegaliseren.
Samen
in
metde verschillende
oneffenheden
de structuur
vanhetdoekzelfpastde
is
grovewijzewaaropde grondering
directeschilbijJordaens'
aangebracht
dertechniek.
Deze komtsomsook
over
moetzo welbedoeld
maar
slordig
om
tecreëren.
vibrato,
zijn, beweging,
is
Zo'n ruwopgebrachte
grondering
niettezienop Jordaens'
doekeninde
enkel
Oranjezaal.Daar is zijnvibrato
aan de penseelvoering
tedanken.

Aß. 33
Plamuurmes zoais dit
is afgebeeld in het
Mayerne-manuscript,
folio 5.

Afl-34
Detail uit het
portretvan Catharina
Behaghel: de arm
van de kariatide is
veranderd in een vin,
maar nog steeds deels
zichtbaar.

Aß.3S
Detail uit het portret
van Magdalena de
Cuyper: de grijze
gronderingis bij de
hand die het gebedenboek vasthoudt,
onbedekt gebleven.
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Afb.36
De rodeglacisinde
rodegordijnenvolgt
nietsteedsnauwkeurigdeplooival.

Afl-37
Detail uithetportret
van Magdalenade
Cuyper:druipsporen
inmarmeren
zuil.

Aß. 38
Detail uithetportret
vanRogierle Witer:
inde kariapentimenti
tide:de bloemenzijn
oorspronkelijk
lager
geschilderd.
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omstofuitdrukking
tesugbedoeling
het
van
de
oude
Bij bontje
gereren.
dameis datmooitezien(afb.40), en
ookinde marmeren
zuilen,waarhet
te
is omeenmarmereffect
gebruikt
creèren(afb.37).Dergelijke
druipers
inJordaofafzakkers
zijnereveneens
inde Oranjezaal.
ens'schilderijen
nietaltijd
Daarvanis de stofsuggestie
directteherkennen,
waardoordie
overkomen.
nogslordiger
voor
Een andereaanwijzing
snelle
Jordaens
schilderwijze
zijn
de partijen
waarde verfparelt,
een
effect
datontstaat
als tedünneverf
wordtgezetop eentevetteonderlaag,
daardoorsiechtpakten gaatwijken.
lietdaarbijhetprincipe
'vet
Jordaens
in
even
de
steek.
Deze
zoop mager'
in
is
vooral
te
zien
genaamde
pareling
hetportret
vande oudevrouw:inde
van
kariatide
en inde groenezitting
de stoel.
nietgeheeltevreden
Kennelijk
heeftJordaens
metheteindresultaat
moment
extra
het
allerlaatste
op
donkere
ofjuist
accenten
aangebracht;
helle,tamelijk
op
groveverftoetsen
ombijvoorbeeld
plekken
strategische
netwatmeerruimte
tecreèren
tussen
eenstoelen de zwartejas vanLe
Witerofomde kaaklijn
vande oude
damenogwatteaccentueren.
Uitde
brieven
vanRubenswetenwedat
ditvaker
de Antwerpse
schilders
dedenen 'retoucheren'
noemden
(afb.39-41)·79
Verfopbouwen gebruikte
pigmenten
voor
HoewelhetpaletdatJordaens
dezeportretten
opmaakte
eenvoudig
vaneen
was,wisthijdoorhetgebruik
stratekleuren
paaruitgesproken
op
inde compositie
toch
gischeplekken
eenheelrijkeffect
tesorteren.
Vooral
de rodegordijnen,
hetgroenvoor
de bekleding
vande stoelenen de
blauweluchten
bijRogierLe Witeren
de
Magdalena Cuyperstekenaftegen
de zwartekledijen de,inaardkleuren
architectuur.
opgezette,

DRIE

PORTRETTEN

DOOR

JACOB

Afb-39
Detail uithetportret
van Magdalenade
Cuyper:druipsporen
als afwerking
van het
bontje.

Aß. 40

Detailuithetportret
vanRogierle Witer:
meteen donkerzwart
zetteJordaens
op het
allerlaatstnogaccentenin hetzwartepak
om nogwatmeer
diepteen afstandte
creërentussenhet
voorpanden de sluiting.

DankzijeenaantalinhetRijksmuseumgenomen
waarvan
verfmonsters,
dwarsdoorsneden
onderde microwas het
scoopwerdenbestudeerd,
de
van
de
mogelijk opbouw
verflagen
inde belangrijkste
inde drie
partijen
tevergelijken.
portretten
Daarbijblijkt
daterverschillen
zijninhetpigmenten inde manierwaaropde
gebruik
werdopgebouwd,
tussenhet
verflaag
van
de
oude
vrouw
portret
(afb.3)
en de portretten
vanhetechtpaar
8oHet
(afb.1-2).
groenvande rugleubestaatbijde porningenbijvoorbeeld

JORDAENS

tretten
vanhetechtpaar
uiteenlaag
vanazurietop eenondergrond
van
rodelak,waaropuiteindelijk
nogeen
dunnelaaglakis aangebracht.
Bijde
oudevrouwis de laagazurietdirect
op de grijzeimprimatuur
gezet,de
eerstelaagvanrodelakontbreekt.8'
Ook de opbouwvanhetroodvande
verschilt.
gordijnen
Bijhetechtpaar
met
zijnde gordijnen
opgebouwd
meteen
lagenrodelakafgewisseld
lichterodelaagdiebestaatuiteenvermetloodwit.Bijde
miljoengemengd
oudevrouwdaarentegen
zijnertwee
verlagenvaneenlichterodekleur,
schillend
vansamenstelling,
op elkaar
danwelweer
geplaatst.
Daarbovenop
de dunneglacisvanrodelak.82
De
kariatide
de
oude
vrouw
bestaat
uit
bij
eenbruinelaagen eenlaaggeleoker.
Een puregeleokeris gebruikt
voor
de hooglichten.
is
Bij hetechtpaar
de opbouwveelingewikkelder.
Op
eenonderlaag
bestaandeuitokeren
zijnernoghooglichten
lood-tingeel
met
geplaatst puurlood-tingeel.83
Ook de opbouwvande leeuwenverschilt.
kopjesop de stoelleuningen
is de opbouwingeBijhetechtpaar
wikkeld
inmeerdere
lagenwaarinveel
roodpigment
is gebruikt
(afb.41).84
Bij de moederis de opbouwweereenen is nauwelijks
roodpigvoudiger
mentgebruikt.
De samenstelling
van
de incarnaten
is overigens
welgelijkin
alledriede portretten.
Bijde architectuurlijktde samenstelling
eveneens
overeentekomen,
alleenis inde portretten
vanhetechtpaar
somsnogeen
extralaagbruinopgezet.8^
Conclusies uit het
schildertechnisch
onderzoek
Hetschildertechnisch
onderzoek
versterkt
de veronderstelling
dathetportretvanMagdalenade Cuyperlater
werdgeschilderd
danbeideportretten
vanhetechtpaar:
de verschillen
in
schildertechniek
en materiaalgebruik
Hetdoekdatvoor
zijnaanzienlijk.
hetportret
vande oudevrouwwerd
is fîjner
en de grondering
is
gebruikt,
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Aß. 41

Spectralebeeldvormingmetsem/edx
vanditverfmonster
(102/11),
genomenuit
de leeuwenkopvan
de stoelin hetportret
van Rogierde Witter,
laatde verdelingvan
elede verschwende
menteninde grondezien.
ringen verflagen
Ca (voorcalcium)
markeert
de positie
vanhetkrijtinde
Pb geeft
grondering.
de positievan het
loodwitaan. Hg
(kwik)laatzien in
welkelaag hetrode
vermiljoen
geconcentreerdis. Aluminium
(AI) komtvoorinde
rodelakinde tweede
laagvan boven.
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weliswaarhetzelfdevan samenstelling,
maar ze is dunneren gladderaangebracht.Het lijkterop dat Jordaensbij
het schilderenvan hetportretvan de
oude vrouw,dat moestaansluitenbij
dat van hetechtpaar,geprobeerdheeft
in de verschillendevergelijkbare
partijenin de schilderijendezelfdekleurente gebruiken.Daarbij is de verflaag
in sommigegevallenopgebouwduit
anderepigmentenen latende dwarsdoorsnedenvan de verflaagvaak ook
een afwijkendeopbouw zien. Ook wat
de maniervan schilderenbetreffzijn
er verschillen.Het portretvan Magdalena is losser en vrijervan uitwerking
en werdmetdünnereverfgeschilderd.
De gezichtenvan hetechtpaarzijn
meerdoorwerkten gemodelleerddan
de kop van oude vrouw,die vrijer,
'sappiger'en dunneris geschilderd.
onderde nis metde
De Ornamenten
tulpenzijn zelfsergdun geschilderd
en de verfbestaater voor hetgrootste
gedeelteuitbindmiddel.De penseelvoeringwordtdaardooruiterstschetsmatig.Een dergelijkedun gebruikte
verfkomtbij hetechtpaarnietvoor.
Alle eerdergenoemdevrijheden
in technieken de speelse artistieke
nonchalancezijn in hetportretvan
Magdalena de Cuypernog sterkeraanwezig,en daarmee is dat portretmeer
verwantmetlatereschilderijenvan
Jordaens,bijvoorbeelddie hij maakte
voor de Oranjezaal in Den Haag.
vanMagdalenade
Dat hetPortret
later
aan
het
echtpaaris toeCuyper
is
gevoegd aannemelijk,maar hoeveel
laterblijftde vraag.Aangeziende
geportretteerde
nog in 1642-1643in

levenis, kan hetportretjarenlater
zijn gemaakt.Hoewel de datum1636
die in de veilingcatalogusvan 1850bij
de beschrijvingvan haar portretwordt
vermeldt,op een betrouwbaretraditie
is een dateringcirca
kan berusten,86
stilistische
en materieel tech1640 op
nischegrondenaannemelijk.
In stijlen schildertechniek
wijken
de portretten
nauwelijksaf van het
van Jacob
enigeanderedubbelportret
Jordaensdat nog bijeen is gebleven
en in Keulen wordtbewaard:de AntwerpsewijnhandelaarJanWiertsen
zijn echtgenote(afb. 16-17),dat in
dezelfdejarengedateerdmoetworden.
Die stukkenzijn echterin een veel
mindergoede Staatbewaard.Ze zijn
gedoubleerd,sleetsdoor vakerof minder subtielschoonmaken,en worden
door een vergeeldevernisen retouches
met
bedekt.Het maaktde vergelijking
de drie portretten
moeilijk.Opmerkeop een minder
lijkis dat de portretten
een
met
duidelijkvisfijnkeperdoek,
met
minder
structuur,
schwung
graat
lijkente zijn geschilderd.Voor zover
dat te zien is, lijktheterop dat Jordaens in hetKeulse paar goedkoperepigmentenheeftgebruikt.Vergelijking
van deze Keulse
van röntgenfoto's
met
die
van de Amsterportretten
kan wellichtnog
damse portretten
meerinformatiegevenoverde schildertechniekvan JacobJordaens.

D R Ι Ε

PORTRETTEN

DOOR

JACOB

Ten slotte:de Vlaamse
I7<le-eeuwseschilderkunst
terugin het Rijksmuseum
In de kunstverzameling
diede stadhouderFrederik
Hendriken zijnechtgenoteAmaliavanSolmsvanaf1625
tot1645opbouwde,
warenVlaamse
schilders,
Rubens,VanDijcken
Willeboirts
Bosschaert
nietminder
dande
prominent
vertegenwoordigd
schilders
vanHollandseafkomst
als
of
Lievens,Honthorst
Rembrandt,
Door vererving
verdwePoelenburg.
nende meesteschilderijen
uithet
bezitvanFrederik
HendrikenAmalia
al inde lateiydeen i8deeeuwnaar
hetbuitenland.
AlleenAnthonie
van
π
Portret
van
Willem
en
Dijcks
Mary
Stuart
uit1641bleefinstadhouderlijk
bezitenbehoordetotde kleinetweehonderd
dieinde in 1800
schilderijen
inhet
geopendeNationaleKunstgalerij
HuistenBoschbijDen Haag getoond
indezeGalerij,
werden.
De rondgang
vormde
van
diede directevoorloper
hetRijksmuseum,
met
een
eindigde
bezoekaan de Oranjezaal.Deze nog
steedsbestaandezaal,diewerdgedeterverheercoreerdmetallegorieën
vormt
van
Frederik
Hendrik,
lijking
ensemble
eenuniekmonumentaal
vaniyde-eeuwse
historieschilderuit
waaraanzowelschilders
kunst,
alsVlaamseschilders
de Republiek
was de
meewerkten.
JacobJordaens
makervanhetgrootste
doekindeze
Hendrik.
zaal: Triomfvan
Frederik
de
was
Dankzij Oranjezaal de
Vlaamsekunstinde Galerijprominentvertegenwoordigd.
Hollandse
Hoewelinde i8de-eeuwse
de
viel
nadruk
op
verzamelingen
uitde Hollandse
(kleine)schilderijen
daarin
GoudenEeuw,ontbraken
Zo
zeldenVlaamsekabinetstukken.
kwarnen
in 1808-1809
metaankopen
VanderPotenVan
uitde kabinetten
HeterenGevers meerdantwintig,
vanVlaamse
meestkleine,schilderijen
als AdriaanBrouwer,
kunstenaars
Jan
I, JacobJordaens
(afb.21),
Brueghel
FransSnijders,
DavidTeniersen

JORDAENS

Rubens(olieverfschets
vanDe KruisinhetRijksmuseum,
datindraging)
middelsinAmsterdam
was gevestigd.
In hetverzamelbeleid
onder
directeur
van
het
Apostool,
Rijksmuseumtussen1809en 1844,kreegde
Vlaamsekunsteenzelfde
plaatstoebedeeldals de Hollandse.De belangrijksteaankopenvoorhetRijksmuseum
enhetMauritshuis
op ditvlakvonden
plaatsinde périodetussen1815en
Willem1
1830,toenonderkoning
de staatkundige
eenheidtussende
en Zuidelijke
NederlanNoordelijke
dentijdelijk
washersteld.
Al in 1817
betoogdeApostooldatde aankoop
vanwerkvanVlaamsemeesters
als
RubensenVanDijckgewenst
was als
voorbeeld
terbekroning
vandewaare
In
enverhevenheid.
smaak,uitvoering
1822deedde Nederlandse
Staat,daartoeaangemoedigd
doorApostool,
eenpogingomop de veilingvande
in
StiervanAerstelaer
verzameling
een
echt
der
Antwerpen
pronkjuweel
Het
Nederlandsche
kunst
teverwerven:
Stroohoedje
of'Le ChapeaudePaille'
vanRubens.Hetterbeschikking
gestelde
bedragvan25.000gulden
bleekonvoldoende
tezijn:hetdoek
bracht33.700guldenop enkwam
inde National
terecht
uiteindelijk
GalleryteLonden.Weiwerdenop
diezelfde
veilingvoorhetMauritshuis
Rubens'Portret
vanMichaelOphovius
en CimonenPeroverworven
enVan
Portret
van
Nicolaes
van
Dijcks
Borght.
Door ruilmethetMauritshuis
verhuisdende tweelaatsteschilderijen
in 1825naarhetRijksmuseum,
dat
in 1822zowelde SatervanJordaens
van
(afb.20) alsDe Verheerlijking
MariavanWilleboirts
Bosschaert
(destijdsals VanDijck)verwierf.87
Kortna de afscheiding
vanBelgiein
achter1830en doorde economische
kwamhetaankoopbeleid
van
uitgang,
hetRijksmuseum
tot
vrijwel
geheel
stilstand.
Toenin 1850de beroemde
verzaWillemπ inDen
melingvankoning
metmeesterHaag werdgeveild,
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vande Vlaamseprimitieven,
werken
RubensenVanDijck,deedhetRijksmuseumnogwelaan de minister
het
voorstel
omTeniers'meesterwerkDe
tekopen,maardaarvoor
dorpskermis
werdengeenfïnanciële
middelen
ter
Het
beschikking
gesteld. schilderij
kwamevenwel
later,in 1885,metde
Amsterdamse
Vander
verzameling
vande stad
Hoop,als bruikleen
inhetRijksmuseum;
met
Amsterdam,
dieverzameling
kwamenookeenVan
tweeaan RubenstoegeDijck-portret,
schreven
enkelegenrestukportretten,
kenvanTeniersen eenmonumentaal
vanAdriaanvan
pronkstilleven
inhetmuseum.
Utrecht
Pas inde jaren'80 vande 19de eeuw
werdenmeteenzekereregelmaat
vanVlaamsemeesters
schilderijen
Deze aankopenpasteninhet
gekocht.
streven
ominde verzameling
vanhet
de Nederlandse
schilRijksmuseum
derkunst
tedocumenteren
metgesigneerdeen zo mogelijk
ookgedateerde
werken.
die
Bij aankopenginghet
evenwel
nietomkwalitatief
belangvande groteVlaamse
rijkeschilderijen
Inhetin1885geopende
barokmeesters.
nieuweRijksmuseumgebouw
kregen
de Vlaamseiyde-eeuwse
schilderijen
eenplaatsinde Internationale
zaal,
waarzij temiddenvanItaliaanseen
de meerderheid
Spaanseschilderijen
vormden.
Vanafdatmoment
werdde Vlaamse
schilderkunst
binnen
I7de-eeuwse
hetRijksmuseum
ineengeisoleerde
Alleeninde zaal met
positiegeplaatst.
de verzameling
VanderHoop werd
de samenhang
tussenHollandseen
Brabantse
kunstinde
iyde-eeuwse
even
al
bewaard,
presentatie
nog
vormden
ookdaarde Viamingen
een
minderheid.
Bij de herinrich
tingvan
hetRijksmuseum
inde jaren19201930onderleidingvanSchmidtde Viamingen
Degenerkregen
eenzaaltjeaan heteindevanhet
circuit.
WaarSchmidtiyde-eeuwse
Degenerde Noord-en Zuid-Nederlandsekunstvande isde en iode eeuw
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en een
presenteerde
noggezamenlijk
aantalbelangrijke
op dit
schilderijen
(ondermeervan
gebiedverwierf
Gerard DavidenAntonioMoro),lijkt
tezijη
zijη belangs
telling
nauwelijks
naar
de
Vlaamse
uitgegaan
tegenvande GoudenEeuw.88
hangers
In de naoorlogse
périodeveranderdede Amsterdamse
verzameling
Vlaamsemeesters
evenmin.
Voorde
vroegepériodewerdhetaccentbinnen
vande Nederlandse
de presentatie
schilderkunst
geheelop de Noordelijke
Nederlanden
gelegd.De meeste
i5de-,i6de-en eenaantaliyde-eeuwse
Vlaamseschilderijen
werdeninbruikaan hetMauritshuis
in
leengegeven
Den Haag.AndersdaninhetRijksmuseumbleefhetMauritshuis
de
Vlaamseiyde-eeuwse
schilderkunst
enversterken
metaanpresenteren
kopenvanondermeereenvroegwerk
vanJordaens
en eenmonumentale
olieverfschets
vanRubens.
In hetchronologische
overzicht
van
HollandsekunstinhetRijksmuseum
kreegalleenhetVlaamselandschap
omstreeks
1600eenplaatsmethet
werkvanonderanderen
JanBreughel
enJoosde
I, PaulBril(nuNieulandt)
die
als
vanhet
Momper,
voorlopers
Hollandseiyde-eeuwse
realistische,
werdengezien.In datkader
landschap
pasteookde aankoopinde jaren'50
vantweeschilderijen
vanJoosde
Momper.Vooralde modernogende,
schildertechniek
van
schetsmatige
dezemeester
vormdede aanleiding
omenkelevanzijη werken
inde verop tenemen.De Vlaamse
zameling
vanRubens,Van
barokschilderijen
werdengetoondin
Dijcken Jordaens
eenkabinet
inde Eregalerij
temidden
vande buitenlandse
waar
scholen,
ookde Hollandsemaniëristen
en de
Utrechtse
totheteind
Caravaggisten
vande jaren'60 eenplaatshadden.
Metde renovatie
vande Eregalerij
inde jaren'80 verloren
de buitenlandseschilderijen
hunpermanente
plaats.In wisselende
samenstelling
werdentijdelijke
vande
presentaties

buitenlanders
vande
gehouden;
VlaamsekunstrondomRubensen
voorhetlaatstinde zomer
Teniers,
van1995.In 1979was CimonenPero
hetenigemonumentale
van
fïguurstuk
RubensinbezitvanhetRijksmuseum,
datsinds1949als langdurig
bruikleen
aan hetRubenshuis
inAntwerpen
was
naarAmsterdam
uitgeleend,
teruggekeerd.De daaropvolgende
restauratie
maakteduidelijk
dathetomeengoed,
vanRubensging.
origineel
schilderij
In 1997werdvoorheteerstsinds
meerdanhonderd
jaareenmonumentaalfïguurstuk
vaneenVlaamseschilderverworven:
de lateKruisdraging
vanJacobJordaens,
eendoekdatsinds
in
bruikleen
van
hetmuseum
1986
was (afb.19).Redenvoorde aankoop
van
was nietde Vlaamselandsaard
de kunstenaar,
maarhetfeitdathet
werdgemaakt
voorde
schilderij
katholieke
schuilkerk
Amsterdamse,
De Krijtberg.
de Viamingen
Begin2001keerden
naar
de
waarineen
terug
Eregalerij,
éénmetde monukabinet,
tegenover
stukken
vanCornellsvan
mentale
Haarlemen Goltzius,de schilderijen
vanRubens,VanDijckenJordaens
De aankoopvande
eenplaatskregen.
vanJordaens
drieprachtige
portretten
om
begin2002maaktehetmogelijk

NOTEN

inv.nrs.SK-A-4971/73,
1 De drie portretten,
zijn
aangekochtmetsteunvan de SponsorBingo
Loterij,de StichtingNationaal Fonds Kunstbezit,
de VerenigingRembrandt(mede dankzijhet
de Mondriaan
PrinsBernhardCultuurfonds),
Stichting,het Ministerievan ocenw, hetvsb
Pierson
Fonds,hetRijksmuseumFonds,de Jaffé
Stichtingen de heerH.B. van der Ven.
2 De schoongemaakteen gerestaureerde
Jordaensvormdenhet stralendemiddelpuntvan
portretten
Vlaamsemeesters
de presentatieRondomJordaens:
in hetRijksmuseum
(30 november2002-18maart
2003) in de Eregalerij(afb.7), waarbijdeze met
de getekendevoorstudies(afb.4-5) en hetportret
van Wappers(afb.24) werdengetoondte midden
van hetwerkvan tijdgenotenuiteigenbezit en
meteen aantal bruiklenenvan Vlaamse meesters
uit Antwerpen,Groningen,Den Haag en Rotter-

eentweedekabinet
tewijdenaan
waarnaast
portretten,
Antwerpse
ookwerken
vanVanDijck
Jordaens,
enuithetateliervanRubensworden
getoond.De Antwerpse
portretten
wordengepresenteerd
de
tegenover
evenambitieuze
Amsterdamse
en
Haarlemseportretten
vanThomas
de Keyser,
FransHals,Bartholomeus
vanderHeist,Rembrandt
en andere
schilders
uitdezelfde
période.
In de sluitingsperiode
vanhetRijksvanaf
museum-hoofdgebouw, eind
2003tot2008,zullenuitde verzamehonderd
Vlaamseschilling,ongeveer
derijenuitde i6deen i7deeeuwonder
de titelHet Rijksmuseum
aan de Maas

inhetBonnefanten-museum
teMaastrichtwordengetoond.
Na de renovatie
hoopthetNieuwe
dooreenverdere
inteRijksmuseum
gratievanHollandseenVlaamsewerkeninde opstelling
eenevenwichtiger
beeldtetonenvande I7de-eeuwse
inde LageLanden.Met
schilderkunst
hetuniekeensemble
Jordaens-portrettenkande Vlaamseportretkunst
op
zijnbestwordengetoondenhopelijk
doetziehinde toekomst
nogeensde
voor
om
de
presentatie
mogelijkheid
vanhetVlaamsebarokke
historiestuk
metvergelijkbaar
werkte
belangrijk
versterken.

dam. In de tegenoverelkaarliggendekabinetten
van de Eregalerijwerden,telkensgegroepeerd
naar thema,werkvan Hollandse en Vlaamse
meestersgetoond.Zo hingende altaarstukken
van Van Dijck, Rubens en Jordaenstegenover
religieuzewerkenvan Hollandse meestersals Ter
Brugghen,De Grebber,Dujardin en Adriaanvan
van de drieAntwerpse
de Velde.De portretten
meesterswerdengetoondtegenoverde portretten
van Frans Hals, Van der Helst,Rembrandten
anderen.Ter gelegenheidvan deze presentatatie
verscheen,Nico van Hout, Vlaamsemeesters:
en tijdgenoten,
Rubens,VanDijck,Jordaens
2002. Zie overde presentatie,
Amsterdam/Zwolle
Renate Meijer,'Vlaamse meestersop bezoek
in hetRijksmuseum',Rijksmuseum
Kunstkrant
29 (2003), nr.1,pp. 4-8. Zie overde restauratie,
Michelvan de Laar en Willemde Ridder,' De
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drieportretten
van Jordaensgerestaureerd.',
Kunstkrant
29 (2003), nr.1,pp. 9-11.
Rijtemuseum
in 1840 (zie
3 Verwijzendnaar de tentoonstelling
noot 5) vermeldtPaul Génard,in 'Notice sur
JacquesJordaens,suividu cataloguedes principales oeuvresde ce maître',Messagerdessciences
1852,p. 39, nr.66, hetVrouwenportret
historiques
d'unedameSchut(zie noot
(afb. 2) als hetPortrait
66). De drie,op dat moment,ongeïdentificeerde
wordenvoor het eerstgenoemddoor
portretten
Antwerlevenen werken,
Max Rooses, Jordaens
1906, pp. 52-53,als bezit van
pen/Amsterdam
douairièreBosschartdu Bois te Antwerpen;hij
dateerdehetechtpaarop grondvan de datering
op hetmansportret1623en hetportretvan
de oude vrouwcirca 1630.Leo van Puyvelde,

vande Koninklijke
Nederlanden(Verhandelingen
Letteren
VlaamseAcadémievoorWetenschappen,
en SchoneKünstenin Belgie,KlassederSchone
Künsten,nr.10), Brüssel1956,p. 77. Het mansportretin Florence(afb.4), is gepubliceerddoor
Ε. K.J.Reznicek,cat. tent.DisegniFiamminghi
e Olandesi,Firenze(GabinettoDisegni e stampe
degliUffizi)1964, nr.73. Beide tekeningenzijn
beschrevenin Roger-Α.d'Hulst,cat. tent.TekeAntwerpen(RubensningenvanJacobJordaens,

(Museum Boymans-van
huis)/Rotterdam
Beuningen)1966-67,nrs.53-54,in R.-A. d'Huist,
(MonographsoftheNationaal
Jordaens
drawings
CentrumvoorPlastischeKünstenvande xvide en
York1974,
xviide eeuw,V), Brussel/Londen/New
pp. 73, 212,261,nrs.a 117,a 173en in de cat. tent.
Antwerpen(Museum van Schone
JacobJordaens,
Parijs/Brussel1953,pp. 36-37,174
Jordaens,
nrs.β 32-33.
kunsten)1993,deel 2 Tekeningen,
(η. 46-48), 208-209,corrigeertde dateringin
1635en vermeldtals eigenaarbaron de Borrekens, 7 VeilingcatalogusSotheby's,Londen,12juli 2001,
Old MasterPaintings,deel 1,nrs.35,36, verkocht
Kasteel de Vorselaer.Uitvoerigerwordende, op
dat momentgeïdentifîceerde,
resp.voor 2.203.500 en 938.500 Engelseponden
besproportretten
aan kunsthandelRobertNoortman,Maastricht.
kenen afgebeeldin R.-A. d'Hulst,JacobJordaens,
Amsterdam
8 Zie Jaarverslag
2001,
RijksmuseumAntwerpen1982,pp. 270-274,277,339 (n.10-13),
28 (2002),
afb.236-38.
pp. 56-67; RijksmuseumKunstkrant
nr.2 (maart-april2002); JanPiet FiledtKok,
4 JuliusHeld, 'Notes on Jordaens',Oud Holland,
- JacobJordaens',Bulletinvande
'Drie portretten
80 (1965), pp. 112-124,
spec. pp. 112-114.
12(2002), nr.1,pp. 9-13en
Rembrandt
5 R.-A. d'Hulst,Nora de Poorteren Marc
Vereniging
Van
Hout,
Vandenven,cat. tent.JacobJordaens,
op.cit.(noot 2), pp. 31-35(metafbeelAntwerpen
dingenna de restauratie).
(Museum van Schone Künsten),1993,deel 1
onderzoekin hetAnten Wandtapijten,
9 JonathanBikkerverrichtte
pp. 158-163,nrs.
Schilderijen
a 46-48. AI in 1840 was hetvrouwenportret
werpsearchiefnaar de voorgesteldenen de heren nam de betreffende
gedeelkomstgeschiedenis
Exposition
(afb. 2) in Antwerpententoongesteld:
tenin dit artikelvoor zijn rekening.Michelvan
à despropriétaires
de tableauxappartenent
d'Anvers,
de Laar en Willemde Ridder,die de schilderijen
'Salon dit des Serruriers',Antwerpen1840,nr.22
tussenmaarten november2002 restaureerden,
(Portraitd'unedameSchut);hetportretvan de
schrevenoverde restauratieen schildertechnisch
oude vrouw(afb.3) was in 1930 opgenomenin
et
onderzoek.Daarbij gaat dankgaat uitnaar
coloniale,maritime
Expositioninternationale,
dr.Arie Wallertvoor zijn bijdragein hetdaarbij
d'artflamand,Sectiond'ArtFlamandancien,
en natuurwetenschildertechnische
van het
verrichtte
Antwerpen1930,nr.174.De portretten
de
van
onderzoek
in
en
werden
1978
1970
schilderijen.
schappelijke
(afb.
1-2)
resp.
echtpaar
voor
Het Belgischportretvande xve
JanPiet FiledtKok is verantwoordelijk
tentoongesteld:
de behandelingvan de kunsthistorische
totde xvue eeuwbehorendtotBelgischprivéaspecten
en
van de schilderijen,de verzamelgeschiedenis
Kasteel,Laerne,1970,nrs.27-28,
verzamelingen,
de redactie.Met veel dankaan RidderR. van
en inJordaens
in Belgüchbezit,Antwerpen1978
de
Havre (Schoten) voor suggestiesbetreffende
(Museum van Schone Künsten),cat. tent.
aan Nico van Hout
herkomsten de voorgestelden,
M. Vandenven,pp. 47-49,nrs.14-15.Net zoals in
hetboek van d'Hulst (zie noot 3) werdende por(Antwerpen),MichielFranken(Den Haag) en
trettenin de catalogivan deze tentoonstellingen
prof.dr.H. Vlieghe(Leuven) voor hunkritische
commentaar.
in zwart/witmetde afsnijdingenvan de door de
10 SAA(StadsarchiefAntwerpen),pr (Parochiei9de-eeuwselijsten(zie afb.24) bedektegedeeltengereproduceerd.
registers)9, O. L. Vrouw(Zuid), dd. 28 december
6 Vanafde publicatievan Held in 1965 werdende
1591·
π In tweedocumentenuit 1608 bijvoorbeeldworschilderijengeregeldvermeldin de literatuurover
den schuldenaan BartholomeusLe Witerverde tekeningenen catalogivan tentoonstellingen,
meidin verbandmethetleverenvan 'Cantanten,
waarinde tekeningenwarenopgenomen.De
in de verz.
Trypenen Cambrycxdoeck'. Zie saa, sr (Schetekeningvan hetvrouwenportret
penregister)471,p. 20, dd. 21mei 1608 en p. 85,
Lugt (afb.5) was al beschrevenin R.-A. d' Hülst,
dd. 29 december1608. Zie ook hieronderen
De tekeningen
vanJakobJordaens,
Bijdragetot
tot'Fabriek'.
de geschiedenis
A.K.L. Thijs, Van'Werkwinkel'
vande kunstvande Zuidelijke

266

D R Ι Ε

PORTRETTEN

DOOR

JACOB

teAntwerpen
De textielnijverheid
(Eindeißde-

reeks
igdeeeuw)(Historische
begin
Uitgaven,
in-8°,nr.69),Antwerpen
1987,p. 268.Voor
inhet
Le Witers
Bartholomeus
inschrijving
in1581zie d'Hulst,op.cit.
(noot3),
koopmansgilde
P·273·
12 SAA,
GA(GildenenAmbachten),
4215,Naamder
lijstenderledenvanhethoofdambacht
Meerseniers,
1636,n.p.
werdonlangs
13Hetfamilieportret
tentoongesteld
in
op dekinderportretten-tentoonstelling
enAntwerpen
Haarlem(FransHalsmuseum)
MuseumvoorSchoneKünsten),
(Koninklijk
BedauxenRudiEkkart
zie JanBaptist
(redactie),
cat. tent.Kinderenop hunmooist- Het kinderportretin de Nederlanden1500-ΐγοο,Amsterdam/

Gent2000,pp.144-46,nr.25;zievoortsonder
vanderStighelen,
De Portretten
meer:Katlijne

eenkritische
van Cornellsde Vos(1584I5-1651):
van de
catalogus,Brüssel(Verhandelingen
KoninklijkeVlaamse Académievoor Wetenschappen,Letterenen Schone Künstenin Belgie,
Klasse der Schone Künsten,nr.51) 1990, pp. 154155(η· 379»393)>nr-62>PeterC. Sutton(red.),
cat. tent.TheAge ofRubens,Boston 1993-1994,
aan de
pp. 375-77,nr.53. Op hetdubbelportret
wand op de achtergrond
zijn waarschijnlijkde
oudersvan AntoonReyniersafgebeeld:Adam
Reyniers,die in 1544 grootaalmoezenierwerden
in 1586was overleden,en zijn vrouwMagdalena
del Becq die een jaar eerderwas overleden.Uit
een codicil van AntoonReyniersen Maria Le
Witeruit 1636blijktdat RogierLe Witerhun
was.
executeur-testamentair
wel14 Zie R. Baetens,De nazomervanAntwerpens
De Groote
vaart.De diasporaen hethandelshuis
tijdensde eerstehelftderiydeeeuw(Historische
UitgavenPro Civitate,reeksin-8°,nr.45 ),
Brüssel,1976,deel 1,p. 261.Het grootstebedrag,
29.000 gulden,werdgeleenddoor de groep
Emberten JanTholinxen Jande Weer.Jan
Tholinxwas grootaalmoezeniertegelijkertijd
metRogierLe Witer.
15 Voor RogierLe Witersaanstelhngals grootaalmoezenier,zie Openbaar Centrumvoor MaatschappelijkWelzijnvan Antwerpen,k.h.r. 171,
f. 103V.,Ontvangsten1619-35van de Kamervan
de huisarmenen d'Hulst,op.cit.(noot 3), pp. 270,
272,339 (noot 10). RogierLe WiterStaatvermeid
op tweeklokkenvan 1654 en 1655in de OnzeZie Grafals kerkmeester.
Lieve-Vrouwekerk
vande provindeAntwerpen,
engedenkschriften
ι,
Cathédralekerk,Antwerpen,1856,
Antwerpen,
pp. 426, 427 en d'Hulst,op.cit.(noot 3), pp. 272,
339 (noot 11).
16 Cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5),
p. 158.
17 Het medallionkan,volgensGertievan Berge
(mondelingemededeling),een voorstellingin
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email,bijvoorbeeldeen Maria metkindhebben
bevat,bedektdoor bergkristal.
18 SAA,PR 11,Ο. L. Vrouw(Zuid), dd. 14 juli 1597.
19 SAA,PK (Privilegiekamer)
1342,Wethouders16001645,f. 96r. (1611),iO2v.(1612),105V.(1613),123V.
(1618),i27r.(1619),130V.(1620), i42r. (1623).
20 Zie Van der Stighelen,op.cit.(noot 13),p. 178.
21 SAA,PK 1342,Wethouders1600-1645,f-I57r·
(1627),162Γ (1628), i66r. (1629), I75r.(1630).
22 SAA,PR 196, Ο. L. Vrouw(Zuid), f.38, dd.
16 november1614.
23 Op 15januari1613betaaldeRogierLe Witer
renten'op dit huis. Zie saa, sr 499,
'erffelycke
p. 108, dd. 15januari1613.
24 saa, PK 2269, f. 2O2r.,dd. 9 augustus1618;
saa, sr 528, pp. 229-30,dd. 9 augustus1618.
25 saa, Bouwtoelatingen,
1890, nr.784, 1202.
26 saa, sr 574,p. 297,dd. 10 juli 1626; pk 2269,
f. 2O4r.,dd. 9 September1627.
zie Graf-engedenkschriften,
27 Voor hun grafstenen
op.cit.(noot 15),p. 387.
28 Zie, respectievelijk,
saa, pr 33, O. L. Vrouw
(Noord), dd. 13april 1629,dd. 5 april 1633,
dd. 19 September1634,dd. 13Oktober1638.
29 Zie Van der Stighelen1990, op.cit.(noot 13),
p. 154,noot 379 en cat. tent.Antwerpen1993,
op.cit.(noot 5), p. 158.Een mogelijkebevestiging,
zou de datering1636die bij hetportretvan de
oude vrouwin de veilingcatalogusuit 1849 wordt
vermeld,zie noot 65, en die op een oud opschrift
of op overlevering
gebaseerdkan zijn.
30 Zie Held, op.cit.(noot 4), p. 113,waar verwezen
wordtnaar het,vroegeraan CornellsVos toevaneenvrouwmeteen tulp
geschrevenPortret

Den Haag
eneenschedel
inhetMauritshuis,
1993,op.cit.
(inv.nr.
695),encat.tent.Antwerpen
wordt
(noot5),nr.a 48,p. 162,waarverwezen
naarhetembleem
vanJacobCats,afb.48a.

31 saa, Processenl 8917,dd. 3 april 1612.
32 saa, sr 499, p. 108, dd. 15januari1613.
f. 15,dd. 27 januari
33 saa, pr 232,Sint-Walburgis,
1587·
34 Voordeze verklanngzie ihijs, op.cit.(noot u),
p. 268.
35 saa, sr 073,p. 207,dd. » juli 1042.
36 saa, pr 186/1,O. L. Vrouw(Zuid), f. 1413,
dd. 23 juni 1611.
37 saa, sr 678, p. 147,dd. 9 november1643.
38 saa, pk 1342,Wethouders1600-1645,f.236V.

de perspectief
vande
39 De vraagis inhoeverre
de geportretteerden
eenvoor-of
ruimte
achter
'hanvoordehiervoorgestelde
tegenargument
geeft:
bijhetmansportret
ging'vande portretten
naarachteren,
dievanrechts
bijhet
verloopt
vanlinksenbijde moeder
vrouwenportret
naarachteren.
vanrechts
opnieuw
vanAntonie
vanDijck
40 Bijenkeleportrettenparen
is devrouwaande linker
zijdevande man
ten
ondermeerinhetportrettenpaar
geplaatst,
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halvelijvevan Anna Wake(1628) en PeterStevens
(1627) in hetMauritshuisin Den Haag (cat. tent.
VanDijck- 1599-1641,
Antwerpen(Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten)/Londen(Royal
Academy)1999, nrs.48 en 49) en in de tenvoete
in de Wallace collectionin Londen:
uit portretten
Marie de Raet (1631)en PhilippeLe Roy (1630)
(Idem1999, p. 26: afb.12-13en JoHedley,Van
Dijck at theWallacecollection,Londen 1999). In
beide gevallenis de vrouwin die portretten
in
en is
hetjaar van hunhuwelijkgeportretteerd
dat portrettoegevoegdaan heteen jaar eerder
Ook hetportrettenpaar
gedateerdemansportret.
van Sebilla vande Bergheen FilipeGodinesvan
Anthonievan Dijck (en zijn atelier)in München
(inv.nr.201 en 995) toontde vrouwlinksen de
man rechts(zie F. Baudouin,'Schilderijenvan
Rubens en Van Dyck in hetbezit van Filips
Godines en Sebilla vandenBergheen enkeleaantekeningenoverAlexanderAndrianssenen Joos
van Craesbeeck,'AcademiaeAnalecta- MededeAkademievoorWetenlingenvande Koninklijke
en en SchoneKünsten,
schappen,letter
51(1991),I,
pp. 61-82.De vraagblijftof de groterewelstand
of maatschappelijkepositievan de echtgenotede
oorzaak van de omkeringvan de hierarchische
orde is.
41 Voor dit schilderijzie o.a. d'Hulst,op.cit.(noot 3),
pp. 79, 274,afb.45.
42 Vandenvenin cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.
(noot 5), p. 162.
dd. 31 augustus1597.
43 SAA,PR71,Sint-Walburgis,
44 Génard,op.cit.(noot 3), p. 11.Zie ook Vandenven
in cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5),
p. 158.
45 Génard,op.cit.(noot 3), p. 12;Vandenvenin cat.
tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5), p. 158.
dd. 17September1612.
46 SAA,PR71,Sint-Walburgis,
Ook in hettestamentvan RogierLe Witeren
CatharinaBehaghelwordtmeldinggemaakt
van hetpetekindRogeriusde Cuyper.Zie
SAA,N.3469 (notarisBarthelvan den Berghe),
f.CCCXLV.

47 P. Romboutsen T. van Lerius,De Liggerenen
anderehistorische
archieven
derAntwerpsche
Sint
de
Lucasgilde- Les Liggerenetautresarchives
la gildeAnversoise
de SaintLuc,Antwerpen/
's-Gravenhage,2 din.,1864-1872,deel 2, p. 53.
48 Een uitstekendrecentoverzichtvan de i7deeeuwse Vlaamse portretschilderkunst
is te vinden
in Hans Vlieghe,FlemishArtand Architecture
New Haven/London1998, pp. 117-148.
1585-1700,
49 Zie d'Hulst,op.cit.(noot 3), pp. 265-68,cat. tent.
Antwerpen1993,op.cit.(noot 5), nrs.A5en a6 en
Vlieghe1998, op.cit.(noot 46), p. 127,afb.161.
50 Zie d'Hulst,op.cit.(noot 3), pp. 265-69 en cat.
tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5), nr.A30.
51 Zie d'Hulst 1982,op.cit.(noot 3), pp. 270-71
en cat. tent.Boston/Toledo1993-1994,op.cit.
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(noot 13),nr.44, pp. 346-348. In dezelfdepériode
in de Uffïzite Florence
wordthetmansportret
(inv.nr.1652:Zelfportret?) gedateerden iets
laterdat in de NationalGalleryin Washington
(inv.nr.1969.2.1).
die hetMaurits52 Zie voor de Rubens-portretten
huis in Den Haag in 2003 heeftaangekocht,cat.
tent.Boston/Toledo1993-1994,op.cit.(noot 13),
pp. 254-257,nrs. i5a-b.
53 Het is de vraagof er bij Van Dijck sprakeis van
een directeinvloedvan FransHals, van wie
bekendis dat hij in 1616 in Antwerpenverbleef,
- The
zie R. Baumstarkin tent,cat Liechtenstein
New
York
Collections,
(Metropolitan
Princely
Museum of Art) 1985,p. 310,no. 197.
54 Zie cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5),
p· 159·
55 Zie cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5),
nr.a 52 en GregoryMartin,The NationalGallery
Catalogues:The FlemishSchoolcirca1600-circa
1900,Londen 1970,pp. 91-94.Aan de onder-en
bovenkantzijn strokenbeschilderddoek toegevoegd.
56 Zie cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5),
nrs.a 51-52,pp. 167-169.
van
57 Het enigeanderebewaardeportrettenpaar
Jordaensis verdeeldovertweeverzamelingen:het
Portret
vaneenoude man(doek, 154χ ΐΐ8,5cm)
wordtbewaardin de Hermitagein Sint-Petersburg(inv.nr.ge 486, zie cat. tent.Toronto,Art
Galleryof Ontario,Rubensand hisAge- Treasures
fromtheHermitageMuseum,Toronto,2001,nr.
vaneenoudevrouw(doek,149 χ
34) en hetPortret
114cm)>m The FaringdonCollectionTrust,Buscot Park.Zie overdeze portretten,
de ontwerptekeningen(in hetLouvre,Parijs) en de replieken
coll.
(de man vroegerin de Thyssen-Bornemisza
en de vrouwin Brüssel),cat. tent.Antwerpen
1993,op.cit.(noot 5), pp. 210-11,nr.a 66.
Van een andervergelijkbaar
van
portrettenpaar
metpapegaai in
Jordaens,is een Vrouwenportret
en
Indianapolis.Naast deze formeleportretten
een vrijcurieuslatergroepsportret
in de Hermitage (cat. tent.Antwerpen1993,nr.a 80), zijn
enkelekleinere,meerinformeleportretten
bewaard (Idem,nrs.A 54, a 58, a 78).
58 Zie Oranjezaalin Huis tenBoschin oudeglorie
Den Haag (Rijksgebouwendienst)
2001,
hersteld,
Van Hout 2002, op.cit.(noot 2), pp. 26-27,en ook
cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5), pp.
252-254,nr.A 82. Over de tussen1997en 2001
verrichterestauratieen hetdaarbijverrichte
en natuurwetenschapelijke
materiaaltechnische
onderzoekzal, in samenwerking
tussenRijkshetKoninklijkHuisarchief,
gebouwendienst,
hetRijksbureauvoor Kunstdocumentatie
en de
naar verwachting
in 2004 een uitrestauratoren,
voerigepublicatieverschijnen.Wij dankenAnne
van Grevenstein,MichielFranken,LidwienSpe-
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leers,MargrietEikema Hommes,Rudi Ekkarten
voor de gebodenmogelijkanderebetrokkenen,
dat in deze publicaheid hetonderzoeksmateriaal
tie zijn neerslagvindt,te raadplegen.
59 Zie cat. tent.Antwerpen1993,op.cit.(noot 5),
pp. 279-281,nr.a 91 en Van Hout, op.cit.(noot 2),
p. 35. Zie overde wisselaltarenin de Krijtbergte
Amsterdam,Xandervan Eck, 'De jezuïetenen
De zeventiende
hetwervendewisselaltaarstuk',
eeuw,14 (1998), pp. 81-94.
60 Zie overbeide schilderten,cat. tent.Antwerpen
1993,op.cit.(noot 5), nrs.a 43 en a 49, resp.pp.
150-151en 190-193en Van Hout, op.cit.(noot 2),
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Ferdinanddu Bois' zoon Louis HyacintheJoseph
(1800-1868).
66 Catalogued'unebellecollectionde tableaux,la plupartde l'écoleflamande,Gravuressousglaces,etc.,
le toutdélaisséparfeu M. le BaronDubois Wellens
Anciensénateurà Anvers
Place du Meir,
25juin 184g,à la maisonmortuaire,
No 114gà Anvers:
- No 1.Jordaens
Portrait
d'hommevujusqu'auxgenoux,richement
vêtudu costumeespagnol,il tientson chapeaudans
la maingauche.Le portrait
portela datede 1635.
[1800 Bosschaert]
- 2. Le même
Unejeune dameportantle
Pendantduprécédent.
costumede la mêmeépoque,elle tientun éventailà
la main.[700]
-3. Le même
Portrait
d'unedameâgée,elleparaîtêtrela mèredes
deuxépouxmentionnés,
son costumes
estricheet
gracieux.Ce portraitestsignéJacquesJordaens,
fecit

pp. 28-31.
61 Door de matigeconservator
ische toestandis het
moeilijkeen oordeel te vormenoverhetandere
groteschilderijvan JacobJordaens,Het wonder
vande staterin de bekvande vis(Matt. 17:27),doek
119χ 197,5cm,dat zieh sinds 1885als bruikleen
van de stad Amsterdamin hetRijksmuseum
van
bevindt(inv.nr.SK-c-439,mogelijkafkomstig
hetNieuwe Zijds Huiszittenhuis,Amsterdam;
vanaf2002 bevindthetzieh in hetRijksmuseum
aan de Maas, BonnefantenMuseum,Maastricht.
Het schilderijlijkteen kleinererepliekvan een
compositiein Kopenhagen,uit de
vergelijkbare
période 1620-1625,doek 279 χ 467 cm (inv.nr.
1600KMS3198;zie Olaf Koetser,FlemishPaintings
1800, Copenhagen(StatensMuseum forKunst)
2000, pp. 135-140);zoais Held al in 1933(Julius
Held, 'NachträglichveränderteKompositionen
et
bei JacobJordaens',RevueBelged'Archéologie
d'Histoirede l'Art3 (1933),p. 221)suggereerdekan
hetcentraledeel van de compositiein de jaren
'30 wordengedateerden de toevoegingenmetde
in de
daarmee samenhangendeoverschilderingen

1636.
Het is de vraagof deze laatstemededelingbij
hetportretvan de oude vrouwjuistis; van een
signatuuren dateringin hetportretvan de oude
vrouwontbreektthansiederspoor; hetis mogelijkdat de vermeldingvan de signatuuren de
(verkeerdgelezen) datumslaat op hetvrouwenportret(afb. 2). Ook kan menvermoedendat de
vermeldeprijzen:1800 bij nr.i,zowel nr.1 en
nr.2 betreffen
heeftop nr.3.
en 700 betrekking
In 1840 werdhetportretvan de jonge vrouw
als hetPortrait
d'unedameSchut,
geïdentificeerd
zie noot ν
67 Voor dit schilderijzie J.S.Held, 'Nachträge
zum Werkdes JohannBockhorst(alias Jan

jaren '50.
62 Bartholomeusen Rogeriuswerdenin hetzelfde
als hun ouders
grafin de Onze-Lieve-Vrouwekerk
op.cit.
begraven.Zie Graf-engedenkschriften,
(noot 15),p. 387. De jongstezoon van Rogier
Le Witeren CatharinaBehaghelwerdhierniet
begraven.Vermoedelijkis hij dus jong overleden,
dat wil zeggenvoordatde familiedit grafheeft
aangeschaft.Maria CatharinaLe Witerwerdook
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
begraven,maar
dan in hetgrafvan de familievan haar man. Zie
op.cit.(noot 15),p. 130.
Graf-engedenkschriften,
voor JohannesCarolus
63 Zie de overlijdensaktes
Naekens,saa, pr 281,O. L. Vrouw(Noord),
dd. 19 april 1751;PetrusAntoniusCarolus
FranciscusWellens,saa, pr 281,O. L. Vrouw
(Noord), dd. 20 maart1769; Maria Regina
AntoniaAgnetaNaekens,saa, pr 281,O. L.
Vrouw(Noord), dd. 12november1771;Regina
BenedictaVictoriaSchut,saa, pr 282,O. L.
Vrouw(Noord), dd. 30 november1775.
64 saa, PK 2344/1,huis nr.2043,2044, 2045.
65 Eulalie du Bois was hetoudstekindvan

63 (1985), pp. 25-26;
Boeckhorst)',Westfalen,
H. Vlieghe,'De ontwikkeling
van Boeckhorsts
werk',In cat. tent.JanBoeckhorst
1604-1668,
vanRubens,Antwerpen(Rubensmedewerker
huis),Münster(WestfälischesLandesmuseum
fürKunstund Kulturgeschichte)
1990, p. 66.
68 Zie voor GustaveWappers,J.G.Lütherau,Le
BaronGustaveWappers,Parijs 1862en de cat.
tent.J.F.Buyck(red.), GustafWappersen zijn
school,Antwerpen(KoninklijkMuseum voor
Schone Künsten)1976,voorverdereliteratuur.
Huub
69 Naar de meningvan de lijstenrestaurator
Baya zijn de eikenhoutenlijsten,meteen vergulde
(metblad-en
inlegen metgesnedenOrnamenten
bloemmotieven)zekerin de 2oste eeuw vervaardigd. Daarop wijstnaar zijn meningde machinale
en het
makelijmetenigehandmatigeafwerking
gebruikvan moderngereedschapbij de vervaardiging.De lijstenzijn door de nazatenvan de
eigenaarsin 2002 geschonkenaan hetRijksmuWaar de lijstendie in
seum,inv.nr.SK-L-4231/33.
in Antwerpen
1993,tijdelijkop de tentoonstelling
om de schilderijen geplaatstwaren,zijn gebleven
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is nietbekend.
Kortvoordeveiling
injuli2002
nesgevuldmeteeninwateroplosbaar
vulmiddel:
vanhetveilingModostuc.
zijnde huidige
lijsteninopdracht
huisSotheby's
inGroot-Brittanie
ver- 74 De backingboards
De
(Londen),
zijnKapalinefoamboards.
ruimte
tussende backingboards
ende doeken
vaardigd.
doordeeeuwen
heen.Inventaris
van
metethafoam.
werdopgevuld
70 Zie Bouwen
hetcultuurbezit
inBelgië.
Turnhout 75 Aantallen
dradeninde doekenvanresp.deman,
Architectuur,
18delen,deeli6n3(2001),pp.307-313.
dradenper
1971-...,
34/29dradenpercm,de vrouw,
26/31
cmenvande oudevrouw42/38
dradenpercm.
71 Zie cat.tent.Antwerpen
1993,op.cit.
(noot5),
nr.A-56,pp.206-209.
en
76 Zie noot58,metdankaanMichielFranken
dieuitde latei9deeeuw
Liedwien
72 De huidige
spieramen,
Speleersdiede auteurs
inzageinhet
incombinatie
metde
onderzoeksmateriaal
vande Oranje-zaal
stammen,
zijnmogelijk
gavenen
nieuwelijsten
vernieuwd.
methende resultaten
bekeken.
Bijdezegelegenheid
oflatermoeten
de schilderijen
ookmetoplosvaneenverfmonster
77 De dwarsdoorsnede
genomiddelen
en
menuitde leeuwenkop
vande stoelinhetportret
zijnschoongemaakt,
geretoucheerd
Tenbehoevede tentoonstelvanRogierdeWitter
opnieuwgevernist.
(afb.41)laatziendatereen
behandeld
door
is.
lingin1993zijnde schilderijen
vrijdikke(100πιμ),enigzins
geligegrondering
de restaurator
Albert
vanCampinhetStedelijk
Deze laagis vervolgens
bedekt
dooreenveeldünRestauratieatelier
vandiebehandenere(ca.30 ΐημ)imprimatuur,
vooralbestaand
uit
Antwerpen;
worden
heelfîjnhoutskoolzwart
enwatomber.
loodwit,
lingkonhelaasgeenrestauratierapport
achterhaald.
Daaromis hetnietmogelijk
omna
Hethoutskoolzwart
voorde imprimatuur
van
tegaanwelkebehandeling
de schilderijen
de Cuypers
bleekopvallend
bij
Magdalena
portret
diegelegenheid
hebbenondergaan.
Welgafde
veelgrover
dandatinde imprimatuur
vande
restaurator
VanCampaandatde behandeling
anderetweeportretten.
metnamehetPortret
vanMagdalena
over'doodverf'
78 Zie vooreenrecente
Cuyper
publicatie
inde Vlaamseschilderkunst,
NicovanHout,
betrof;
waarschijnlijk
zijnde anderetweeportrettenbijdiegelegenheid
slechts
vanoppervlakte
Rubens'sfleshcolour,'
Boletin
del
'Reconsidering
vuilgereinigd.
restauratie
vande
MuseodelPrado37(2001),pp.7-13.MeerinforBijde recente
drieportretten
werdduidelijk
dathetportret
van
matieoverterminologie
enfunctie
van'doodverf'
dande
is teverwachten
inhetaangekondigde
Magdalena
Cuyperop eenlatertijdstip
proefvanhetechtpaar
is behandeld:
een
schrift
vanNicovanHout,Hetdoodverfstadium
portretten
vormde
de gebruikte
die
aande Katholieke
Universiteit
Leuven
vernis,
bewijsdaarvoor
bijRubens,
dunner
enminder
wasenwaarinvlekjes
vergeeld
(promotor
prof.dr.H. Vlieghe).
enretouches
ontbraken.
Bovendien
79 Zie RuthSaunders
zijnbijdit
Magurn(vert.& red.),The
de spieënmettouwtjes
ennietjesaan
Letters
PaulRubens,
portret
ofPeter
(Mass.)
Cambridge
hetspieraam
de méthode
!955>Ρ·41(letter
9, 1607).
gefixeerd
(volgens
June
vande Belgische
restaurator
80 Op enkelegoedvergelijkbare
inde drie
GeorgesMessens)
plaatsen
enwarende beschadigde,
deelsbeschilderde,
metde auteurs,
door
portretten
zijn,inoverleg
beschermd
doormetnietjesvastdr.A. Wallert
eenaantalminiscule
verfmonsteromslagranden
stroken
linnen.
Deze zijndoorhemgeprepareerd
gezette
tjesontnomen.
werdeenmengsei
voormicroscopie
engeanalyseerd.
73 Bijdevernisafname
gebruikt
vande volgende
drieoplosmiddelen:
81 Azuriet
is geidentificeerd
middels
aceton,isomicroscopie
eniso-octaan
ofwhite-spirit,
inde
metgepolariseerd
licht(plm)waarbijhetzieh
propylalcohol
1:1:1.
De nieuwaangebrachte
vernis
kenmerkte
dooroptisch
dubbelbrekende
verhouding
krachtig
bestaatuiteendammarharsoplossing
monokliene
kristallen.
Doordatde brossekristal(35%aroDeze natuurlijke
lentotpigmentpoeder
matisch).
harsoplossing
vergeelt
zijngewreven
zijnernogal
inde loopdertijd,integenstelling
totbepaalde
watfragmenten
metconchoidale
breukvlakken.
De brekingsindices
vanhetpigment
bleken
duihars,maarblijft
oplossingen
synthetische
altijd
afneembaar
engeefteeneffect
dat
medium
gemakkelijk
delijkhogerdandatvanonsstandaard
meerovereenkomt
metdatvandevernissen
die
varieerde
vanhelder
(n=i.662).Pleochroisme
inJordaens
waren.
blauwtodieppurper.
De identificatie
was
tijdinAntwerpen
verkrijgbaar
Aande eindvernis
werd2%Tinuvin
doormicrochemische
toegevoegd
bevestigd
(mc)tests(voor
omhetprocèsvanoxidatie
endusvergeling
te
Cu enhetcarbonaat).
Eenpositieve
identificatie
Erwerdgeretoucheerd
metdrogepigwerdverkregen
doorrontgendiffractie
vertragen.
(xrd)
eneenstabiele
menten
enreversibele
kunsthars;
40W,30mA,1:30uur,Philips
(Cu Ka straling,
Mowilith
inaceton
datresulteerde
ineenpatroon
20,opgelost
polyvinyl-acetaat,
57.3mmcamera),
enethanol96%.De scheurtjes
inde drager
werdatperfect
overeenkwam
metdatvanPDF-file
dengerepareerd
metsynthetisch
11-682.
papier('spun')
engehecht
metBeva371.De randen
werden
ver- 82 De grootte
vande genomen
monsters
lieteen
metpolyvinylacetaat-emulsie
ende lacuidentificatie
middels
van
stevigd
preciese
chromatografie
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de lak op dit momentniettoe. Er zijn echteraanwijzingendat hetbij hetportretvan Magdalena
de Cuyperom een meekraplakzou kunnengaan
terwijlde rode lak van de draperienachterhet
kleurstofzou
echtpaarvooralcochenille-achtige
kunnenbevatten.Het rode anorganischepigment
in aile drieschilderijenbleekonderde microkristallen
scoop thebestaan uit dubbelbrekende
metzeer hoge brekingsindices.
Dit, en een positievetestvoor sulfîden,gafaan dat hethierbij
om vermiljoen(HgS) gaat. Het microscopish
beeld suggereertdat ditvermiljoenvoor hetportretvan Magdalena de Cuyperietsminderfijn
van hetvermiljoen
gewrevenis. De identificatie
is nog eens bevestigdmiddelsxrd door overeenkomstenmetPDF-file6-256.
83 Het okervoor de hoogselsin de kariatidenbij het
portretvan Magdalena de Cuyperverschijntbij
PLMals fijneisotropedeeltjesveelalgeassocieerd
metkwartsen klei-achtigemineralen.Dit, en de
élémentairesamenstelling:
Al, Mg, K, Si, Mn, en
meteen goede kwaFe zijn in overeenstemming
liteitgele oker.plm van de hoogselsop de andere
toonde ondermeerde isotrope
twee portretten
(wantcubische)kristalletjesmetzeer hoge
van lood-tingeel. Elementenbrekingsindex
analysemetde scanningelectronenmicroscoop
(sem/eds) toonde grotehoeveelhedenlood en tin
aan in de bovenstelagen.Positieveidentificatie
van hetlood-tingeel type1,werdverkregen
metpdfmiddelsxrd door de overeenkomsten
file24-589. Opvallendwas overigensde aanwezigheidvan nogal grote(tot 28 πιμ)kwartskristallen in hetlood-tingeel bij hetportretvan Rogier
Le Witer.
84 Het rode pigmentin heteen verfmonster
genomenuit de leeuwenkopvan de stoel in hetportret
van Rogierde Witter(afb.41) is geidentificeerd
als vermiljoenis middelsplm,instrumentele
elementenanalyse(sem/edx) en mc. Er is in de
nogal gecompliceerdeverfopbouwvoor de leeuwekopjesvan hetechtpaarook nogal wat rode
vaak gemengdmet
organischelak aangetroffen,
houtkoolzwart.Ditis ietsdat we het portretvan
Magdalena de Cuypernietzo vinden.De bovenste verflaagvoor de leeuwekopop hetportretvan
Magdalena bevatbehalveeen weinigvermiljoen
ook significant
grotehoeveelhedenijzeroxiden.
85 sem/edxanalysestoondengrotepiekenvoor Fe,
Mn, Si, en Al. Dit is opgevatals aanwijzingdat
als
de bruineverfgemaaktis van aardpigmenten
gele en bruineokersen ombers.
86 Zie noot 66.
87 Zie EllinoorBergveit,PantheonderGoudenEeuw
- VanNationaleKonst-Gallerij
totRijksmuseum
Zwolle 1998, pp. 113-14.
vanSchilderijen,
88 In dezelfdepériodetussenbeide wereldoorlogen,
bouwde Museum Boymans,dankzijde inspanningen van de verzamelaarsF. Koenigsen D. G. van

Beuningen,een prachtigeverzamelingop van
maar liefsttwintigolieverfschetsen
van Rubens
(waaronderde vrijwelcompleteserie schetsen
voor Het levenvanAchilles).Zie Nora de Poorter,
Guido Jansenen JeroenGiltay,cat. Rubensen zijn
tijd,Rotterdam(Museum BoijmansVan Beuningen) 1990.
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