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YVETTE

BRUIJNEN

doetziehde gelegenheid
Zelden
vooromsystematisch
de achterzijdevaneengrotegroepschilderijen
tebestuderen.
In hetkadervande
wetenschappelijke
bestandscatalogus
'Hollandsezeventiende-eeuwse
schildersgeboren
voor1600'diendedeze
ziehaan.Hierbijwerden,
gelegenheid
naastde standaard-Rijksmuseumaileaanwezige
inventarisetiketten,1
en etiketten
opschriften,
Stempels
op
de keerzijde
vandragerenlijstbestudeerdengenoteerd.2
Sommigeopschriften
warenal bekend,
zoalsinhet
vande Friese
gevalvanhetzelfportret
Schilder
de Geest(circa1592Wybrand
na 1661/voor
1665)waarop de achterzijdeeenoudgeschilderd
opschrift
valttelezen:Wibrantde geest
GEBOREN INT ' IAER I$Ç)2DEN l6 VAN

oosT-MAENT
(afb.1).3Zonderdit
zou de geboortedatum
van
opschrift
dezekunstschilder,
16augustus1592,
nietexactbekendzijn.In anderegevallenwarenetiketten
ofopschriften
echternieteerderopgemerkt
enkonden
zij onsop eennieuwspoorbrengen
naareenouderestauratie,
eeneerdere
vaneen
eigenaarofzelfsde identiteit
Terillustratie
hiervan
geportretteerde.
latenweinditartikel
enkeleinteressantevondsten
de revuepasseren,
hier
en
daar
eenverband
wordt
waarbij
met
etiketten
of
verwante
gelegd
opschriften
diebuitende
op schilderijen

EN MICHEL

Afb.ι

WYBRAND DE GEEST,

1629
Zelfportret,
(inv.nr.
SK-A-1780).
Geschilderdopschrift
op de achterzijdemet
diensgeboortedatum.

VAN DE LAAR

vallen.De
huidige
bestandscatalogus
lezerkrijgt
zo eeninzichtinde versoortendocumenten
diezijn
schillende
van
aan tetreffen
op de achterkanten
en
doeken,spieramen lijsten.
panelen,
Eenmaal, andermaal...
verkocht!
we op achter
Somstroffen
zijdenvan
eengesjabloneerd
nummer
schilderijen
aan datgerelateerd
konwordenaan
eenveilinghuis.
Dit is hetgevalbijeen
reeksprachtige
metde vier
paneeltjes
door
jaargetijden,
gesigneerd Adriaen
Deze
vande Venne(circa1589-1662).4
reekskomtuitde collectievanDaniel
Dzn (1838-1898),
Franken
bankier,
en medeoprichter
kunstliefhebber
van
hetKoninklijk
GenootOudheidkundig
Rembrandt.5
schapen de Vereniging
In 1871schonkhijzijnomvangrijke
Nederlandse
verzameling
gegraveerde
aan hetprentenkabinet
en
portretten
in 1898zijncollectie
hijlegateerde
Hierinzatenmaarliefst
schilderijen.
tienschilderijen
vanVande Venne,
in 1878de
overwieFranken
overigens
Studiehadgeeerstemonografische
schreven.6
Daaronderookde hierbeVier
Verder
sproken
jaargetijden.
terug
was de herkomst
vandezereeksnog
nietgetraeeerd.
vanelkpaneeltje
Op de achterzijde
is3 4 S inzwartgesjabloneerd
(afb.2).
Deze combinatie
vancijfers
gevolgd
429

Aß. 2
ADRIAEN VAN DE
VENNE, Lente, 1625
(inv.nr.SK-A-1772).

Achterzijdemethet
gesjabloneerdenummervanveilinghuis
Christie'ste Londen.

430

dooreenletterblijktovereentekomen
vanhetveimetde registernummering
inde
Christie's
te
Londen
linghuis
drai9de eeuw.7Allevierde paneeltjes
omdatze
stocknummer,
genditzelfde
uitdezelfdeboedelkomen.In 1823
Londende
begonmenbij Christie's
schilvan
de
nummering
ingebrachte
van
schilde
de
derijenop achterzijde
Vanaf
derijeninpenseelop tetekenen.
num1873werdde handgepenseelde
dooreensjabloon
mering
vervangen
zoalsop de Vierjaargetijden.8
inde registers
van
Bij nazoeking
Christie's
bleekdatde combinatie
naareenveilingvande
34 S verwijst
collectievanGeorgeTierney
(61Pali
Mall,Londen)op 19mei1883,waarde
reeksis tevindenonderlotnummer
143
als TheSeasons- a setoffour,Signed
anddateddoorA. vande Venne.De set
aan
werdvoor80 Guineasverkocht
de LoneenzekereRutley,
mogelijk
diein
densekunsthandelaar
J.L.Rutley
de jaren'70 vande içde eeuweenaaninLondenaankocht.9
talschilderijen
datFranken
de
Hetis nietondenkbaar
reeksviadezekunsthandelaar
heeft
Zo kondende op heteerste
verworven.
gesjabloneerde
gezichtraadselachtige
onsop hetspoorbrengen
nummers
vande i9de-eeuwse
Engelseherkomst

vandezereeksfaargetijden.
een
Helaaslietnietelkveilinghuis
achter
de
traceerbare
op
nummering
Tochvindenwe op
geveildestukken.
vanschilderijen
de achterzijden
sporadischeenanderspoordatnaareen
oudeveilingverwijst.
Een voorbeeld
is tevindenop hetschilderij
hiervan
enFrederik
Hendrik
PrinsMaurits
op de
teWalkenburg,
eveneens
paardenmarkt
vanAdriaenvande Venne,uit1618.
vanditwerkis een
Op de keerzijde
etiketgeplakt
meteengedrukte
tekst
dieals volgtbegint:Ditvoorwerp,
volgewoel
zyndeeenrijkeOrdonnantie
zoo tePaardals
vaneenmenigte
Lieden,
deRyswyker
Kermis
tevoet,verbeeld
datdezetekst
(...). Hetwas duidelijk
uiteengedrukt
boekjewas geknipt,
we
vermoedden
dathetom
waarbij
eenoudeveilingcatalogus
ging.Een
omde bewustetekstte
mogelijkheid
traceren
boodde GettyProvenance
een
Index, databasevanoudeveilingcatalogiuitde période1650tot1840
dieviahetinternet
is.
raadpleegbaar
Een zoekopdracht
op tweetrefwoordenuitde tekst,Ordonnantie
enRysleverdeonmiddellijk
Kermis,
wyker
resultaat.
De Provenance
IndexverweesnaareenAmsterdamse
veiling
op 26 augustus1807,waar
gehouden

Aß. 3
Stempelvanvroegere
eigenaarF.C.Th.
baronvan Isendoornà
Bloisvande Cannenborchop de achterzijde van Adriaenvan
de Venne'sPortretstudievan Mauritsen FrederikHendrik
(inv.nr.SK-A-1776).

Aß. 4
Op de achterzijde
van hetlijstjevande
portretstudie
(afb.3)
een handgeschreven
etiketgetekenddoor
Daniel Franken.

221de geheletekst
onderlotnummer
vanhetetiketvalttelezen.Bovendien
aangavende inde Indexopgenomen
inde veilingcatalogus
aan
tekeningen
uitde verzameling
dathetschilderij
vanJacobvanHeisdingen
afkomstig
FichesHofwas.Uitde zogenoemde
stedede GrootinhetRijksbureau
Documentatie
voorKunsthistorische
met
teDen Haag,eenkaartsysteem
overkunstenaars
tweemiljoennotities
en kunstwerken
vande handvanCornelisHofstedede Groot,bleekdathet
19jaareerder,
op 6 mei
schilderij
en
1788,was geveildinAmsterdam
aan
voor190guldenwasverkocht
BraamHelsdingen.10
Hiermeewerd

bedoeldde firma
Van
waarschijnlijk

door
BraamHeisdingen,
opgericht
FransThomasvanBraám(1700-1791)
en diensschoonzoonIsaacvanHeisin
kooplieden
dingen(1730-1793),
Chinese
en
Oost-Indische
lijnwaden
inde Spinhuissteeg
te
rariteiten
Amsterdam."
1774verOp π Oktober
kochtVanBraamde firmaaan zijn
zal waarHetschilderij
partner.12
Isaac
van
Heisdinvia
deze
schijnlijk
aan
broer
zijn
Jacob(1736-1812)
gen
diehetvervolgens
op de
zijnvererfd,
bovengenoemde
veilingvan1807aanvandit
bood.En zo konde herkomst
dathet
vanafhetmoment
schilderij
voorheteerstopdookinde veiling
van1788totaan de veilingvan1807
sluitend
wordengemaakt.13
De trotseeigenaarlaat
van zieh hören
vanAdriaenvande
Bij de schilderten
in 1898aan
VennedieDanielFranken
zatookeen
hetmuseumlegateerde,
vanMauportretstudie
geschilderde
Hendrikop papier.14
ritsen Frederik
De keerzijde
vandeze Studieen de
van
achterzijde hetlijstjewaarindeze
van
is geplaatst,
bevatten
markeringen
konde vroegere
Hierdoor
eigenaren.
denwe eendeelvande herkomst
van
traceren
voordathet
hetkunstwerkje
inbezitvanDanielFranken
kwam.
de
van
de
papieren
Op achterzijde
drageris eenkleineStempel
aangeen daarbrachtmetde letters
J.A.B,
boveneenkroontje
(afb.3). Dit is het
vanF.C.Th.baron
eigendomsstempel
vanIsendoorn
à Bloisvande Canneneenverzamelaar
borch(1784-1865),
vantekeningen
en prenten.15
Zijncollectiewerdin 1879°P meerdere
veilinverkocht.16
Bij
genteAmsterdam
inde veilingeatalogi
dook
nazoeking
de portretstudie
op inde veilingvan
de
19augustus1879a^sDeuxportraits

surunefeuille.A l'huile,
gentilhommes

van
aan Anthony
toegeschreven
In de geannoteerde
Dyck.17
catalogus
inde Rijksmuseum-bibliotheek
staat
datde bekende
bovendien
geschreven
kunsthistoricus
Abraham
Bredius
43'
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voor23gulden
de tekening
(1855-1946)
Dit laatstewordtbeveshadgekocht.
etiket
tigddoorhethandgeschreven
van
het
de
i9de-eeuwse
op achterzijde
de tekst
lijstjemetdaaroprechtsboven
CadeaudemonamiAbr.Bredius.
met
Linksboven
is hetetiketgetekend
D. Franken
1888(afb.4).
Dz, Vésinet
van
Door de zorgvuldige
aantekening
Franken
wetenwe dusdatBrediuszijn
in 1888
in 1879aangekochte
tekening
schonk.
aan Franken

Afb.5
SCHOOL VAN
FONTAINEBLEAU,
Portretvan een dame,
zogenaamd Elisabeth I,
koninginvan Enge-

land,derdekwart
i6de eeuw
(inv.nr.
SK-A-320).
Achterzijdemethet
ingebrandeeigenvan
domsmerk
CharlesI, koningvan
Engeland.De letters
onderde kroonstaan
voor'CarolusRex'

43*

Gebrandmerktdoor
de koning
etiketten
kunnenlosraken
Opgeplakte
enverloren
opgaan,geschilderde
en zo
schriften
kunnenvervagen
onleesbaar
worden.
Alleendoormiddel
kaneenonuitwisbaar
vaninbranding
worden
tekenachter
op eenschilderij
Deze radicaleingreep
van
nagelaten.
eeningebrand
pastede
eigendomsmerk
CharlesI (1600-1649)
Engelsekoning
toe.18
Ορ de achterzijde
vanhetPortret
Elisabeth
vaneendame,zogenaamd
I,
vanEngeland,
koningin
geschilderd
dooreenanoniemei6de-eeuwse
meester
uitde schoolvanFontaineis
bleau, zijningebrande
eigendomskroon
merktevinden:eengestileerde
metdaaronder
de letters
CR,diestaan
voorCarolusRex(afb.5).19
Ook op de achterzijde
vanhet
stilleven
metkan,glas,
Emblematisch
kruik
enbreidel
vanTorrentius
(1589zit
dit
1644)
ingebrande
eigendoms-

merk.20
Dit schilderij
is terugtevinden
inde zogenoemde
StatePapersvan
CharlesI, waarineenlijstis opgenoPictures
Therebeat
menofTorrentius
in
Lisse
neer
house,
lyes
Leyden,
friends
vanTorrentius
ofwelmetschilderijen
in
dieziehin 1629inLissebevonden
eenhuisvaneenvriend.De eerstein
inhet
dielijstkanals hetstilleven
On a
worden
herkend:
Rijksmuseum
roundbreddonne161
4 ishisfynest
piece
which
isa glasswithwyneinitverywell
between
a tynne
donne,
pottandan errthenpott,a settsongunderitanda bitt
overit.21
werdhet
Kennelijk
ofa Brydle
voor
de
schilderij
koningaangekocht,
vandiens
geziende aanwezigheid
maarbleefhetnietinde
brandmerk,
collectie.Rijksmuseumkoninklijke
het
directeur
VanRiemsdijk
ontdekte
in
in
toen
het
zieh
een
schilderij 1913,
teEnschede
particulière
verzameling
bevonden insiechteconditieaan hem
Hetbrandmerk
van
werdgetoond.22
CharlesI deedhemonmiddellijk
beseffen
dathethieromeenkunstwerkuitde collectievande Engelse
koninggingen dusmetzorgmoest
wordenbehandeld.
Hetwerdinhet
waarbij
Rijksmuseum
gerestaureerd,
vande schilder
en het
hetmonogram
jaartal1614werdenblootgelegd.23
uit
Hierdoorkonhetals de Torrentius
de lijstinde StatePaperswordengeïwaarnahetdoorde toendentifïceerd,
aan het
maligeeigenaaris verkocht
deed
museum.
Volgensoverlevering
in 1913nogdienst
hetrondeschilderij
als dekselop eenaangebroken
vatmet
ineenEnschedesewinkelin
krenten
kruidenierswaren
en
tabak,sigaren,
Ofditverhaalnaarhet
dergelijke.24
landderfabelenkanwordenverbannenofniet,vaststaat
weldathetingebrandemerkvande koninghetschilheeftgered.
derijvande vergetelheid

De directeurnoteert
vanhet
Somsvondeenhoofddirecteur
hetnodigom,hoogstRijksmuseum
ietsachterop eenkunstpersoonlijk,
Dit was bijvoorte
voorwerp noteren.
De
beeldhetgevalbijhetschilderij
De
van
de
Witt,
opgegebroeders
lijken
op hetGroeneZoodjeaan de
hangen
teDenHaag,i6j2 vanJande
Vijverberg
Toenditschilderij
Baen(1633-1702).25
een
verhuisde
in 1894werdverdoekt,
oud,waarschijnlijk
iyde-eeuws,
opmeenaarde nieuwebedoekte
schrift
vanhetschilderij
achterkant
(afb.6).
inglas
Dit opschrift
werdzorgvuldig
en zinkgevaten laatzjchalsvolgt
lezen:
Oit zijnde lijckenvan
Janen Cornellsde Witt
dooreenvoornaemschilder
naerhetlevenaffgeschildert
soo als deselvedesavontstwaelff
derurennochaendewiphingen.
Cornellsis diegeensonderparuijck
Jande Wittmetsijneijghenhe[...]
Dit is heteenichste
principael
naerhetleevengedaen.
denxx augustimdclxxii
endedaeromveelgeltwaerdich.16

vaneen
Dit opschrift
gaatvergezeld
DanielOtto
bericht
vanFrederik
dievan1883tot
Obreen(1851-1896),
van
hetRijksmudirecteur
was
1896

is bij de
seum: Nevenstaandopschrift
in
overdezer
1894,
schilderij
verdoeking
gebrachtvan hetoudeÜoekop ditdoekraam28 dear.i8g4 Obreen.

WillemFlorisvanRiemsBarthold
van1897tot1921
dijk(1850-1942),
trad
vanhetRijksmuseum,
directeur
van
van
de
restauratie
als
op getuige

vanDirckHasselaer(1581hetPortret

Cornellsvander
164s)vande schilder
Voort(ca. 1576-1624).27
Hij plakteachterop hetgerestaureerde
paneeleen
restauratiedoorhemzelfopgetekend
tekst:
De
beiden
met
de
rapportje
werden
nadendiegeheelopenstonden
en daarna zeer
metdiapalmdichtgestopt

waarbijzorg
bijgeschilderd
zorgvuldig
gedragenwerddat buitende naad geen
in
De verkleuringen
nieuweverfkwam.
der
naden
te
de ver
ter
zijn
weerszijden
j
onoordeelkundige
wijtenaan vroegere

Hetverslagis ondertekend
restauraties.
WRiemsdijk
enbovenaangedateerd
October
1900(afb.7). Door wiede
is uitgevoerd,
heeftVan
restauratie
helaasnietvermeid.
Riemsdijk

6
Afb.

JAN DE ΒΑΕΝ,Οβ///-

kenvande gebroeders
De Witt,opgehangen
op hetGroeneZoodje
te
aan de Vijverberg
Den Haag, 1672

SK-A-15).
(inv.nr.
Etiketmeteen i7deeeuwsopschrift,
in
glas in lood aangebrachten een in 1894
toegevoegdenotitie
doordirecteur
F.D.O. Obreen.
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Afb.j

DirecteurB.W.F.van
Riemsdijkplakte
achterop hetPortret
van Dirck Hasselaer
(1581-1645)van Corne-

lisvanderVoort

SK-A-1242)
(inv.nr.
een door hemzelf
opgetekendrestauratierapportje.

de oorzaakvandathet
ongetwijfeld
in
werdgeveildals een
1885
schilderij
vande befaamde
portret
geleerde,
AnnaMaria
dichteres
en kunstenares
Maarhet
vanSchurman
(1607-1678).
1600tedaterenkostuum
omstreeks
sluituitdathetomde pas in 1607
kangaanen ook
geborendichteres
komennietoverhaargelaatstrekken
eenmetdievanAnnaMariavan
Opschriftenen
onderzoek
Schurman.29
etikettenmetnamenvan
Genealogisch
D.W.
uit
familie
van
naar
de
Alewijn,
geportretteerden
in
het
werd
wiens
bezit
van
de
1885
portret
Op keerzijden portretten
leverdeeenaannemelijker
bevinden
ziehnogaleensoude
geveild,
MariaSchuurkandidate
ofetiketten
metdaaropde
op,namelijk
opschriften
1621Leiden),oveman(1575Frankfortnamenvande geportretteerde
personen.In sommige
rigensweleentantevande beroemde
gevallen
gevenze ons
inanderegevaldichteres.
de juisteidentificatie,
Zij trouwde
op 14September1599metDirckAlewijn(1571lenleidenze onstenminstenaarde
inde NieuweKerk
familie
waarbinnen
de geportretteerde 1637),lakenkoper,
Hetechtpaar
woonde
teAmsterdam.
maarookkunmoetwordengezocht,
ineenhuis
inde Warmoesstraat
nenze aanleiding
geventoteenfoute
identificatie.
genaamdIn 'tGuldenHooften na 1604
acht
aan de Herengracht.
vaneenoud
Een mooivoorbeeld
Zij kregen
vanwieervijfjongoverleleverdevoor
etiketdateenaanwijzing
kinderen,
vande geportret- den.De overgebleven
de juisteidentificatie
drie,Clara
Frederick
en
vaneen
teerdeis datop de keerzijde
(1603-1665)
(1600-1630),
huwdeninwelAbraham
vaneentotdantoe
anoniemportret
(1607-1679),
Amsterdamse
Maria
vrouw(afb.8).28Hethandonbekende
kringen.
gestelde
een
stierf
ten
van
leest
Anna
Maria
etiket
rijtuigongegevolge
geschreven
was er
luktussenDelften Leidenenwerdop
Schuurmans
(afb.9). Dit etiket
Nietalleengevendezenotifies
die
informatie
overouderestauraties
andersverloren
was gegaan,maarzij
vandeze
tonenookde betrokkenheid
van
directeuren
bijde restauraties
hun
besef
van
het
en
schilderten
voorde
belangvanoudeetiketten
van
een
kunstwerk.
geschiedenis

434

Aß. 8
anon ιem,Portretvan
eenvrouw,waarschijnlijkMariaSchuurman,
omstreeks1600
SK-A-1309).
(inv.nr.

9
Afb.

Het oude, handgeschrevenetiketop de
achterzijdevan het
portretvande onbekendevrouw(afb.8)
leiddenietnaarde
geleerdeAnnaMaria
van Schurman,maar
naareen tantevan
haar,MariaSchuurman.

inde OudeKerk
20 juni1621begraven
teAmsterdam.30
vandezeMaria
Een anderportret
meteenpensamen
Schuurman
werd,
verhaar
van
echtgenoot,
dantportret
van1885.31
kochtop de Alewijn-veiling
vertoont
een
De vrouwop ditportret
metde vrouwop ons
Sterke
gelijkenis
Overeenkomsten
zijnde
schilderij.
staande
dicht
elkaar
ogen,
tamelijk
bij
en hethoge
de lägewenkbrauwen
bovendien
voorhoofd;
lijkthetjuweel
aan de goudenketenmetde hangende
hetzelfdete
pareisop beideportretten
vanhet
de
identificatie
Het
maakt
zijn.
met
Maria
hierbesproken
portret
De
zeerwaarschijnlijk.
Schuurman
is teverklaop hetetiketje
vergissing
renuithetfeitdatAnnaMariahet
lidvande familieSchuurberoemdste
manwas.Zonderhetetikethaddit
waaropnocheenfamiliewaportret,
ofandere
noch
eendatering
pen,
vande
inscriptie
op de identiteit
wijst,nooitgeïdentifigeportretteerde
ceerdkunnen
worden.
danhetschimmige
Veeluitbundiger
vanMaria
het
portret
etiketje
op
Schuurman
de
decoratieve
zijn
van
op de keerzijden
opschriften
de portretten
uithetomvangrijke
Jacobde Witte
legaatvanjonkheer
datruimeen
vanCitters(1817-1876),
eeuwgeledenintweedelenhetRijksmuseumbinnenkwam.32
Op de achterzijndoorzijdenvandezeportretten
en sterfgaansde namen,geboorteen familiedata,huwelijkspartners
wapensvande geportretteerden
al
ditalleswaarschijnlijk
geschilderd,
inde i8deeeuw.Ook zijnonderaan
Hethiergeïlnummers
toegevoegd.
lustreerde
is eenvande
opschrift
en Staatachterop
bestevoorbeelden
hetPortret
vanHortensiadel Pradouit

vanSalomonMesdach
de omgeving
Hetopschrift
(werkzaam
1612-1624).33
haarnaam,de namenvan
vermeldt
haartweeechtgenoten,
JeanFourmenoisen PieterCourten,en de
18juni1627
datumvanhaaroverlijden,
in
Daarboven
(afb.10).
zijn kleurde
435
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Aß. ιο
OMGEVINC SALOMON

van
mes dACh, Portret
Hortensiadel Prado
SK-A-910).
(inv.nr.
De achterzijdetoont
een zeer decoratief
zoals veel
opschrift,
uithet
portretten
legaatvanjhr.J.de
Wittevan Citters.

en haar
vanHortensia
familiewapens
Het
beideechtgenoten
geschilderd.
middelste
wapenis intrompe-Poeil
alsofhetmeteenrood
geschilderd,
lintaan eennagelis opgehangen.
tevens
Overigens
draagthetportret
een iyde-eeuws
perkamenten
etiketje,
doorde kleinzoon
handgeschreven
vande geportretteerde,
BouJohan
tekst
luidt
als
daen(1635-1716).34
Zijn

volgt:Hortensiadel PradoMoedervan
mijnMoederZr.Joh.Boudaen ΐ6γ8.

'Door mij op nieuw
doek en raam gebragt':
etikettenvan restaurator
W.A. Hopman
bevinden
zieh
Achter
op schilderten
vaneenrestausomsookopschriften
rator.Diegenediehetwerkrestauinde
konzijnnaamvermelden
reerde,
achterop
vormvaneenfïrmastempel
eeninpondoek,paneelofspieraam,
in
het
hout
van
het
of
spieraam
sing
op eenopgeplakt
etiketje
op de keerVaakwerdook
zijdevanhetschilderij.
de behandeling
op een
gerapporteerd
engedateerd
achondertekend
etiketje
was
terop hetwerk.In hetbijzonder
dithetgevalwanneereenschilderij
dooreen
buitenhetRijksmuseum,
werdbehandeld.
privé-restaurator
Op binnenshuis
gerestaureerde
komenzeldennamen
schilderijen
vanrestauratoren
voor,omdatdeze

doorgaansverslaglegdenineen
restauratierapport.
inde onderEen aantalschilderijen
zochtegroepdraagteenetiketof
vande Amsterdamse
inscripties
restauratoren
Hopman.NicolaasHopen zijnzoonWillem
man(1794-1870)
warende eerste
Antonij(1828-1910)
dievoorhetRijksvasterestauratoren
in
museumwerkten,
op freelancebasis
huneigenatelierinhethartvan
Amsterdam
en somsookineenspeciaal ingericht
atelierinhetmuseumgebouw.35
NicolaasHopmanwerkte
vanaf1852en zijnzoonvanaf1867aan
en
vanhetRijksmuseum
schilderijen
de goederelatiezou blijvenbestaan
van1885naar
totverna de verhuizing
Nicohethuidigemuseumgebouw.36
laas Hopmanzou de uitvinder
zijnvan
DutchMethod.
Hierde zogenoemde
van
meewordtbedoeldhetverdoeken
in
met
was
(en hars)
schilderijen
was in
plaatsvanlijm.Deze techniek
de içde eeuwgeïnspireerd
doorde talin
vondsten
rijkearcheologische
waar
zeer
Egypte
goedgeconserveerde
diemet
objectenwerdengevonden
waren
Met
bijenwas
geïmpregneerd.
eenwasdoublure,
waarbijwärmteen
kanechterveel
drukgebruikt
wordt,
op doekkan
misgaan.Een schilderij
danveelaan originaliteit
verliezen.
Zo
kande penseelstreek
naarachteren
wordengedrukt
en hetreliefvanhet

Aß. 11
JANmijTEνs, Portret
van Margarethavan
Raephorst,
echtgenote
van CornellsTromp,
1668
SK-A-285).
(inv.nr.
door
Verdoeking
Nicolaas
restaurator
Hopmanofzijnzoon
WillemAntonij,
aan het
herkenbaar

■ I
m.

f

fU

a

^M

opvallendevisgraatdoekals doubleerlinnen.
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Aß. 12
Etiketvanrestaurator
W. A. Hopmanop de
regelvanhetspieraam
van het
vanAftocht
Spaansegarnizoen
door Pauwelsvan
Hillegaert
SK-A-435).
(inv.nr.

438

Afb.,3
Ookopjan Comelisz
Portret
Versproncks
van Pieter
Jacobsz
Schout
is
SK-A-380)
(inv.nr.
een W.A. Hopmanetiketgeplakt.

Aß.,4

Etiketop de achterzijde van Frederik
Hendriktepaard
door Pauwelsvan
Hillegaertmetde
mededelingvanW.A.
Hopmandat hetschilderijis geregenereerd
en metcopaïvabalsem
is ingewreven.

ineenplatveranderen
verfoppervlak
De verdoekingen
placemat.
gedrukte
echterdoenhuivande Hopmannen
staan,
nogversteld
digerestauratoren
overhetalgemeen
wantzij vertonen
inhetverfopperweinigdeformatie
totanderedouvlak,integenstelling
bluresuitdiepériode.Hunverdoekinaan de achterzijde
genzijnoverigens
wantzij gebruikgoedteherkennen,
somsblauw-wit
teneenopvallend,
als doubleervisgraatdoek
gestreept
linnen(afb.11).
vanWillem
De professionaliteit
Antonijkomtnaarvorendoorde verdiehijaflegdeinde vorm
antwoording
achvankleine'restauratierapportjes'
en panelen.Zo zitop
terop spieramen
vanhet
vande Aftocht
de achterzijde
vanPauwelsvan
Spaansegarnizoen
eenetiket
(circa1596-1640)
Hillegaert
op de regelvanhetspieraammet
Doormijop nieuw
daaropgeschreven:
inaugustus
doekenraamgebragt
i8ys,
W.A.Hopman(afb.12).^Ook achter
vanPieter
Portret
op Versproncks
facobszSchoutis eenetiketgeplakt
meteendoorHopmanondertekende
InMeii8y8isdezeschildevermelding:
erwarenWenin
door
verdoekt,
mij
rij
dekopplekjesoverschilderd
(afb.13).38
te
Er zijnmeervanditsoortetiketten
allezijnheldergeformuleerd
vinden;39
aan:
en houdeneenvastevolgorde
vanhet
eersthetcatalogusnummer
de naam
dan,onderstreept,
schilderij,
de beschrijvande schilder,
vervolgens
vingentenslottede datumen de naam
W.A.Hopman.
VaakwordtdoorHopmanvermeld
en
is geregenereerd
dathetschilderij
is ingewreven,
metcopaïvabalsem
zoaisop hetetiketop de achterzijde
Hendrik
tepaardvanPauvanFrederik
welsvanHillegaert
(afb.14).40Daarvan
meewordtde herstellingsmethode
MaxvonPettende Duitseprofessor
koferbedoelddieschilderijen
glans,
zonderde
kleuren diepteteruggaf
afte
metoplosmiddelen
vernislagen
WillemHopmanwas zeer
nemen.4'
wanthij
metdezeméthode,
vertrouwd

Aß., s
Het door Hopman
gedoubleerde
van Nicolaas
Portret
door
Smelsingh
hetateliervan
Van Ravesteyn
met
(inv.nr.
SK-A-259)
gesjabloneerdetekst
op de achterzijde.

over
hadhetboekvanVonPettenkofer
inhetNederlands
verdeze techniek
van
taald.42
Metde subtiele
méthode
werdhetschilderij
VonPettenkofer
aan alcoholdampen.
alleenblootgesteld
Wanneerditdoortezwaarvergeelde
ofte zeergedegenereerde
vernislagen
werdwel
sorteerde,
weinigeffect
doorhetschilderij
actiefingegrepen
eerstintesmerenmetcopaïvabalsem.
Nietzolanggeledenis echtergebleken
eenblijdatdezebalsemweldegelijk
heeftop de verf,
vendnadeligeffect
inde verfaanhijblijftals weekmaker
methetbindmiddel
wezigen reageert
Een uitvoerig
vande verf.43
handgeachterop
schreven
restauratierapport

Landhetspieraamvanhetanonieme
uitcirca1660geeft
schapmetovertoom
aan datcopaïvabalsem
ookonderdeel
vande doorHopmangeuitmaakte
vooreenverdoebruikte
kleefspecie
bestond
het
king.44
Volgens rapportje
dezeverdoekingsspecie
uitHarst,
balsemcopaiva,was en Venetiaansche
terpentijn.

Doorgaansgaathetomsummiere
maarHopmangafeen
rapportjes,
betrekkelijk
uitvoerige
beschrijving
vanJanSteens
vanzijnbehandeling
in 1872.45
Dit etiket
Sint-Nicolaasfeest
zatachterop het,inmiddels
vervanwaarHopmanhetschilgen,spieraam
en bevindt
derijop hadgespannen
inhetarchief
ziehtegenwoordig
van
hetschilderijenrestauratie-atelier.
De
van
tekstluidtalsvolgt:De toestand

deze schilderij
was,voorzij ondermijne
kwamaldus;De schilderijis
behandeling
zeersehraal en dunin de verfen deze is,
der
bijnaoverde geheeleoppervlakte
schilderijhiervanelkanderafgeweken
en daar wedertotrimpelsopgeschroeid.
derlinkerhand,de borstder
De vingers
.
en de pijp [...] hetop den
[. .Jerschoot
staan
de
[...]d
meisje[. . .Jdadigden over
vanregevenzoo
[...]
[. . .]be[. . .Janter
terbeenvandenhuilende
jongen; de
is in vroegeren
schilderij
tijdmetlijmop
eendoekgeplakt.In Mei 1872is zij door
mij,om de verloren
samenhangvan het
verniste herstellen
vandenvoorkantmet
en vervolCopaiva-balsemingewreven
lucht
gensaan de alcoholhoudende
Amsterdam
Mei i8j[2]
blootgesteld.
WA. Hopman

komt
Hopmanszorgvuldigheid
tevensnaarvorendoordathijsoms
notitie
maaktevanoudeopschriften
vanschilderijen,
die
op de achterzijde
verloren
bijzijnverdoekingen
gingen.
Zo bevindt
ziehachterop hetdoor
van
Portret
Hopmangedoubleerde
NicolaasSmelsingh
uithetateliervan
(circa1570JanAnthonisz
Ravesteyn
1657)de volgende
gesjabloneerde
tekst:κοριέvanhet opschriftop
het oude doek: monsrsmeltzing,
verdoektin 1889door w.a.hopman
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Op hetverdoekingsdoekvan het
anoniemePortret
van HendrikLijnslager,
(ca. 1720)
(inv.nr.
SK-c-526)
zetteHopmanin
gesjabloneerdeletters
een kopievande
oorspronkelijke
inscriptie.
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hierEen andervoorbeeld
(afb.15).46
van
vanbevindt
ziehop de achterzijde
hetanonieme
Portret
vanHendrik
LijnIn gesjaslager(i6gyiy68)uit1720.47
bloneerde
letters
heeftHopmande
oorspronkelijke
inscriptie
op hetvervanhet
kopie
doekingsdoek
gezet:
OPSCHRIFT OP HET OUDE DOEKl HENDRIK LYNSLAGER.CAPTN TER ZEE
ONDER HET RESSORT VANΤ EED.
MOOG. COLLEGE EN ADMIRALITEYT
TOT AMSTERDAMA° IJ20 OUD 2JJAA-

REN(afb.16).Op hetspieraamheeft

hijindezelfdeletters
gesjabloneerd
VERDOEKT IN 1889 DOOR W.A.HOP-

MAN.
De relatievanHopmanmethet
was goeden hemwerd
Rijksmuseum
veelrestauratiewerk
toevertrouwd.
schonkhijin
als
Mogelijk tegengebaar
Puttkam1882hetschilderij
Johannes
mer(i6oo-i6yi)op zijndoodsbed
door
Hendrick
Bloemaert
(circa1601-1672)
De inscriptie,
aan hetmuseum.48
Geschenk
vandenHeerW.A.Hopman
1882,Staatvooréénkeerop de vóórzijdevande lijst(afb.17).
De Haagse restauratoren
De Wild
De naamvande beroemdeHaagse
restauratoren
De Wildvindenwe
somsteruginde vormvaneeninponsinginhethoutvaneenspieraammet
de tekstde wild Holland, zoalsop
de achterzijde
vanhetPortret
vande
kunstverzamelaar
GerritvanderPot

doorJohan
Bernhard
Scheffer
(17651809;afb.i8).49Carelde Wild(18701922)was opgeleidinWenenen introvan
dueeerdede DutchMethod
Staten,waar
Hopmaninde Verenigde
hijvanaf1911woonde.5°
Zijnbroer
Derixde WildzettezijnatelierinDen
Haag voorten deeldehetlatermet
Martinus
de Wild,
zijnzoon Agenitus
diein 1928inDelftzijndoctoraat
behaaldemethetproefschrift
The
Examination
dat
Scientific
ofPictures,
in
ook
in
Londen
hij 1929
verdedigde.51
De laatsteintroduceerde
waarschijnlijk
inGroot-Brittannië,
de DutchMethod
onderanderedoorde techniek
uitte
inde National
voerenop schilderijen
GalleryofScotlandinEdinburgh.52
Martinus
de Wildwas ook
Agenitus
Afb.iy

HENDRICK BLOE-

MAERT,
Johannes
Puttkammer
(1600ι6γι)op zijndoodsbed
(inv.nr.
SK-A-735)
heeftde naamHopmanop de vóórzijde
vande lijst.

44O

CESCHREVEN,

GESTE

M PELD

OF

CEPLAKT

degenediein 1959en 1964ingeschriftenhetwerkvanW.A:Hopmanprees.
In 1959beschreef
hijinzijnartikel
inhet
'Verdoeken
vanSchilderijen'
Chemisch
Weekblad
de geschiedenis
vanhetHollandseverdoekprocedé:
welkein ;·
Wij kennentalrijkeschilderijen
de zeventiger
jar en op deze wijzereeds
werdenbehandelddoorde heerHopman
uitAmsterdam,
wiensStempelzij op de
achterzijde
dragenen die thansnogin
eenvoortreffelijke
staatvanconservering

verkeren.5*
Dit doorDe Wildaangeis totnutoealleen
haaldeStempel
achterop hetspieraam
teruggevonden

van hetPortret
vanJacobde Vos(1774-

aan Johann
Hein1844)toegeschreven
richTischbein(werkzaam
1737-1751)54
en achterop hetspieraamvanhet
schilder
rondeennis
ij Bloemenkrans
vanKarelBatist(werkzaam
1659Een strijklichtfoto
van
1668;afb.19).55
de voorzijdevanlaatstgenoemd
schildathetreliefvan
derijmaaktduidelijk
hetverfoppervlak
inderdaad
door
nietis platgeHopmansdoublering
druktofverstoord
(afb.20). Zoals we
hierboven
zagen,voorzagHopmande
vanhet
schilderijen
gerestaureerde
Rijksmuseum
doorgaansvaneen
notitie.
handgeschreven
Mogelijkbeperkte
hijziehbijandererestauratietoteeneenvoudig
opdrachten
Stempel.
was hetschilder
Waarschijnlijk
ij van
KarelBatistdusdoorHopmangerestaureerd
voordathetin 1881inhet
bezitvanhetRijksmuseum
kwam.
In hetartikel
van1959vergelijkt
De
Wildde Hollandseméthode
metde
doorEngelse,waarbijhetplakmiddel
bestond
uit
een
van
gaans
mengsei

Afb.iS
Inponsingdoorde
Haagse restauratoren
De Wildop de achtervan
zijdevanhetPortret
de kunstverzamelaar
vanderPotdoor
Gerrit
JohanBernhardScheffer(inv.nr.
SK-A-4151).

Afb.19
Stempel'W.A. HopmanExpertet restaurateurde Tableaux-18'
rond
op Bloemenkrans
eennis door KareI
Batist(inv.nr.
SK-A-732).

Afb.20
vande
Strijklichtfoto
voorzijde(rechtsboven) van Bloemenkransrondeennis
(afb.19) metna Hopmansdoubleringeen
intactgeblevenrelief
van hetverfoppervlak.

roggebloemstijfsel,
dierlijkelijmen VeneEr zijn nog talloze
tiaanseterpentijn.
uitEngelsbezitafkomstig
die
schilderijen
de
van
de
houten
op achterzijde
spieramenwaaropdezegespannenzijn,de
namendragenvande 'liners'
ingeslagen
MorrillofLeedham.56
Achterop het
spieraamvan hetLandschapmetkoeien
en herdersjongen
van AlbertCuyp
bevindt
zieh zo'n Leed(1620-1691)
ham-indruk
(afb.21).57Dit schilderij,
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22b

22a

22C

Aß. 22a

Aß. 21

Aß. 22b

Inponsing van de
Engelse restaurator

Handgeschreven
etiket van restaurator

Stempel door
restaurator

F. Leedham achter op

J.A. Hesterman op
Bartholomeus van

Leo Marchand op het
spieraam van Albert

der Heists Portret

Neuhuys, Bij de wieg

van Maria Pietersdr

(inv.nr.SK-A-2437).

het spieraam van
Albert Cuyps Landschap met koe'ien en
herdersjongen

de Leest

(inv.nr.SK-A-3754).

(inv.nr.SK-A-144).
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Aß. 22c
Etiket van restaurator
D. Eversdykop
Cornells Krusemans
Godsvrucht
(inv.nr.SK-A-1069).

datin 1950inLondenbijP. & D. Colis
werdaangekocht,
naghiGallery
metlijmgedoubleerd.
inderdaad
en
Naastde etiketten,
stempeis
en
De
van
Wild,
inponsingen Hopman
door
zijnertevenssporennagelaten
andereparticulière
restauratoren,
zoalsdievande Amsterdammers
afb.22a),
(1848-1916;
J.A.Hesterman
en F.C.
Hesterman
jr.(1877-1955)
J.A.
de
Hesterman
(na i877-i932),s8
DordtseLeo Marchand(1913-1996)
de Amsterdamse
(afb.22b),59
lijstenD. Eversdyk
makeren restaurator
(afb.
ofdoorde Amsterdamse
22c),60
M. van
en restauratoren
lijstenmakers
en Gebr.Douwes
Menk(afb.22d)61
(afb.22e).62

Aß. 22d
Etiketvanrestaurator
M. van Menkop
CornellsJonsonvan
van
Ceulen I,Portret
JoanPieterszReal

Aß. 22e
Etiketvanrestaurator
Douwes op Pieter
SymonszPotter

(inv.nr.
SK-A-1928).

(inv.nr.SK-A-3473).

(toegeschreven),
Perseusen Andromeda

Inpakkenen wegwezen
aftelezen
Somsis aan de achterzijde
inhetverleden
ofeenschilderij
op reis
is geweest.Zo hebbenwe etiketten
ofwelinpakkers,
en
vanemballeurs,
transporteurs
gevonden,
bijvoorbeeld
achvande firmaGebr.Vogtschmidt
vanNicolaasBerterop hetPonteveer
afb.23).63Ook zijn
chem(1620-1683;
vaakdouanestempeltjes
terugtevinen panelen;
denachterop spieramen
maarin
meestalFranseen Italiaanse,
hetgevalvanhetschilderij
Bijdewieg
zelfs
vanAlbertNeuhuys
(1844-1914)
douane
eenetiketvande Amerikaanse
(afb.24).64Hierdoorwetenwe dathet
in
op eententoonstelling
schilderij
verOmahainNebraskais geweest,
inhetJoslyn
ArtMuseum,
moedelijk
datin 1931zijndeurenopende.
Vande tallozetentoonstellingsvande
talonsdiede achterzijden
sierenen
Rijksmuseumschilderijen
bronvormen
voorde
eenbelangrijke
vande werwaarderingsgeschiedenis
ken,beeidenwe hiereenbijzonder
af:hetschilderij
voorbeeld
IJsvermaak
naarHendrick
Averop eenstadsgracht
camp,datin 1936eenNederlandse
op de Olympische
Speienin
afgezant
Berlijnwas (afb.25).6s
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Afb.23
Etiketvande firma
Gebr.Vogtschmidt
achterop hetspieraamvan Ponteveer
van Nicolaas Berchem
(inv.nr.
SK-A-31).
Afb. 24

Etiketvande Amerikaansedouane op de
achterzijdevan
Bijde wiegdoor
AlbertNeuhuys
SK-A-2437).
(inv.nr.
Aß. 25
Achterzijdevan
IJsvermaak
op een
naar
stadsgracht
HendrickAvercamp
(inv.nr.
SK-A-802),
waaruitblijktdat het
schilderijin 1936de
OlympischeSpeien in
Berlijnopsierde.
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Tot slot
ietsvoorHoewelmentegenwoordig
het
aanbrenis
met
zichtiger geworden
achter
en
van
etiketten
stempeis
gen
het
fenomeen
schilder
en,
op
ij blijft
als informatiedrager
vande keerzijde
voortbestaan.
zijn
Bij de veilinghuizen
in
doornotities
vervangen
sjablonen
stickers
krijtofkleine,afneembare
De summiere
metstreepjescodes.
hebbeninhet
restauratie-etiketjes
vooruitRijksmuseum
plaatsgemaakt
voerigeenmetfoto'sgedocumendieapart
teerderestauratierapporten
wordenbewaard,
vanhetschilderij
maarhetkomtnogwelvoordateen
restaurator
zijnofhaar
particulière
Met
achterlaat.
etiketop de keerzijde
vande Europese
hetverdwijnen
zijndouanestempels
binnengrenzen
In
zeldzamer
en -etiketten
geworden.
worden
de tentoonstellingswereld
van
werketiketten
bijhetterugzenden
meestalverwijderd.
de schilderijen
musea
Hetzijnvooralnogde Japanse
dieniet
en tentoonstellingsbureaus
karakters
omhunprachtige
schromen
en
enlogo'sinde vormvanetiketjes
achterop onzeschildestempeltjes
rijenachtertelaten(afb.26).En zo is
restaurahetverhaalvande herkomst-,
tie-enverplaatsingsgeschiedenis
op de
in
het
de
van
schilderijen
keerzijde
nietmeerzo
misschien
Rijksmuseum
maarzekernog
als vroeger,
bloemrijk
nietteneinde!

NOTEN

bevat op de-achter1 Een Rijksmuseumschilderij
een witetiket
zijde een aantal vaste kenmerken:
dat voorheenstanmethetinventarisnummer
daard werdaangebracht;een oranje etiketmetde
basisgegevensvan het schilderijdat tegenwoordig
nog steedswordtgehanteerd;een rode,witteof
blauwegeschilderdestiptenbehoevevan hetevacuatiebeleid,een systeemdat inmiddelsis losgelamethet inventen;en tenslotteeen lijstensticker
van de lijst,een
en afmetingen
tarisnummer
systeemdat in 1994 is geintroduceerd.
2 Alle opschriftenen etikettenzijn genoteerdop
die in hetrestauratieatelier
conditierapporten
wordenbewaard.In de bestandscataloguszijn
uitsluitendoriginele,oude of relevanteopschrif-

ten en etikettenopgenomen.
3 Paneel,71,2χ 54,7 cm,inv.nr.SK-A-1780.
4 Paneel,elk circa 14,7χ 37,3cm,inv.nrs.SK-A-1771
t/mSK-A-1774.
5 Zie overFranken:Ε. KorthalsAltes,'JohanPhilip
van der Kellen (1831-1906),de eerstedirecteur
Bulletinvan het
van hetRijksprentenkabinet',
46 (1998), pp. 217-218metverdere
Rijksmuseum
literatuurverwijzingenin eindnoten58-60. Over
de schenkingvan Frankensschilderijencollectie
van Thiel, 'De schilderijenvan het
zie: P.J.J.
KOG', VoorNederlandbewaard.De verzamelingen
van hetKoninklijkOudheidkundig
Genootschapin
hetRijksmuseum
Jaarboek
(LeidsKunsthistorisch
10) 1995,pp. 33-64.
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Aß. 26

Japansmuseumetiket
achterop het
spieraamvan
van
Ponteveer
Nicolaas Berchem
SK-A-31).
(inv.nr.

6 D. Franken,Adriaenvande Venne,Amsterdam
1878.
7 Met dank aan Taco Dibbits,die hetStempelherkendeals zijnde van Christie'sLonden. De hiernavolgendeinformatieoverde stocknummering
hebbenwe ontleendaan een ongepubliceerdartikelvan LyndaMcLeod van Christie'sLonden,
maart2005. Ook dankaan AlexanderHope van
Christie'sLonden.
8 Ook hetveilinghuisSotheby'sin Londen hanteerdeeen dergelijksysteem,maar dan in geel
krijt.Deze nummeringvalthelaas nietmeerte
tracerenop specifiekeveilingen,omdathun
registersgrotendeelszijn verbrand.Met dank aan
Taco Dibbits voor deze informatie.
9 Met dank aan AlexanderHope voor deze suggestie.Rutleykochtin 1875bijvoorbeeldhet
metwindmolens
van AlbertCuyp,
Riviergezicht
dat zieh nu in de NationalGalleryte Londen
bevindt.In 1872kochthij FrancesoFrancia'sPortretvanFedericoGonzaga,nu in de collectievan
het MetropolitanMuseum of Artte New York.
10 VeilingJanLambers,Amsterdam(P. van der
Schleye.a.), 6 mei 1788,nr.8: Een zeerryke
Ordonnantievaneenmeenigte
Beeiden,volgewoel,
op een KermisTyd,in
zyndeeengezigtteRyswyk
zieheen WagenmetZes Paarden
hetzelvevertoont
Maubespannen,waaringezeetenzyn,de Prinsen,
rits,FrederikHendrik,en anderevoornamePersooziet
nen,benevensveeleEdelliedentePaard;verders
menveeleTenten,kraamen,wagensen verder
en
Bywerk.Dit capitaaleStukisfraay,uitvoerig
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Ao.
gepenceeldop PaneeldoorA.v.Venne
kragtig
1618,h. 21,br.51 duim.
11 Zie hiervoorL.J.van Beuningenvan Heisdingen,
'Het geslacht(Van Beuningen)van Heisdingen',
GenootMaandbladvanhetGenealogisch-heraldiek
Leeuw1899,pp. 13en 16;
schapde Nederlandsche
A. van Braam Houckgeest,Genealogyand
J.P.W.
history
ofthefamiliesVanBraamand VanBraam
Houckgeest,
's-Gravenhage1997,pp. 103-108.
12 Idem,p. 107.
13 Zie voor de verderewandelvan het schilderijde
herkomstin de nieuwebestandscatalogus.
14 Olieverfop papier,12χ 10,5cm, inv.nr.SK-A1776.
15 Zie voor dit Stempel:F. Lugt,Les marquesde collectionsde dessins& d'estampes,Amsterdam1921,
pp. 254-255.
16 Idem,pp. 254-255.
17 VeilingcatalogusAmsterdam,De BrakkeGrond,
Cataloguede dessinsanciens.Collectiond' Isendoornà Bloisde Cannenburg,
19 augustus1879,
lot.nr.41.
van Hollandse
18 Zie overde verzamelgeschiedenis
meestersdoor hetEngelse koningshuis:cat.
tent.DutchPictures
fromtheRoyal Collection,
Londen (The Queen's GalleryBuckingham
Palace) 1971.Hierin zijn drie schilderijen
opgenomenmethetbrandmerkvan Charles I,
namelijkcat.nrs.2, 4 en 6.
van Thiel e.a.,
19 Inv.nr.SK-A-320,zie cat. PieterJ.J.
in Amsterdam.
All thepaintingsoftheRijtemuseum
A completely
illustrated
catalogue,Amsterdam/

CESCHREVEN,
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Maarssen 1976,p. 640.
20 Paneel,diameter51-51,5cm,inv.nr.SK-A-2813.
21 Α. Bredius,JohannesTorrentius,
schilder,
15891644,'s-Gravenhage1909, pp. 8-9.
van dit
22 Zie voor hetverhaaloverde ontdekking
schilderij:B.W.F. van Riemsdijk,'Een schilderij
Dr. Abravan JohannesTorrentius',Feestbundel
hamBredius,Amsterdam1915,pp. 243-249.
23 Idem,p. 244.
24 Idem,p. 249.
25 Doek, 69,5 χ 56 cm,inv.nr.SK-A-15,zie Van
Thiel,op.cit.(noot 19),p. 94.
26 Met dankaan Paul Huys Janssenvoor de tran-

GEPLAKT

Prospects,
pp. 143-49.
36 Al eerderpubliceerdeF.C.W. Hopman zijn
huis-,rijtuig-schilders
boekje Theoretisch-praktisch
en glazenmakers
handboek:beheizendeonderrigt
omirentalle benoodigdeoliën,verwen,lakken,vernissenen anderezaken (...), Weesp 1856,maar
hierinwordtnietsvermeldoverhet restaureren
van schilderijen.Zie voor vroegerestauraties
van Thiel, 'Het
door de Hopmannenook: P.J.J.
Rijksmuseumin hetTrippenhuis,1814-1885(V):
conserveringen restauratie',Bulletinvan het
31 (1983),pp. 116-123.
Rijksmuseum
E. van Duijn, 'Vader en zoon hopman.Een tijdsbeeld aan de hand van twee i9de-eeuwserestauratoren,'CR 7 (2006), pp. 34-36
37 Doek, 109 χ 173cm,inv.nr.SK-A-435.
38 Doek, 78 χ 65 cm,inv.nr.SK-A-380,zie Van

scriptie.
27 Paneel,114,6χ 82,8 cm,inv.nr.SK-A-1242.
28 Paneel, 114χ 83,5cm,in langdurigbruikleenaan
Museum Lambertvan Meerten,Delft,sinds
Thiel, op.cit.(noot 19), p. 575.
1909, inv.nr.SK-A-1309.
39 Een andervoorbeeld:JanAbrahamszBeerstraa29 Met dank aan Karin Schaffersvan het IB/R.KD,
Den Haag en Bianca du Mortiervoor de datering
ten,De puinhopenvan hetOude Stadhuiste
na de brandvanjjuli 1652,inv.nr.SKAmsterdam
van
van hetkostuum.Zie voortsvoor portretten
de dichteres:M. de Baar, M. Löwensteyn,M.
A-21,op de keerzijdeeen handgesehreven etiket
metde volgendetekst:de luchtis reedsvroeger
Monteiroen A.A. Sneller,Choosingthebetter
scheuren eengat op
en eenedriekante
overschilderd
part.AnnaMaria vanSchurman(i6oy-i6y8),
Om het
en overschilderd.
hersteld
denvoorgrond
Dordrecht/Boston /London 1996 en K. van der
is de schilderij
derverftevoorkomen
afbrokkelen
Stighelen,AnnaMaria vanSchurmanof'Hoe
doormijop nieuwdoeken raamgebragtinJuny
hoogedat eenmaeghtkan in de konstenstijgen',
Leuven 1987.
i8j5. W.A.Hopman.
40 Paneel,35,7χ 28,6 cm,inv.nr.SK-A-394.De tekst
30 Zie voor haar biografischegegevensG.D.J. Schois nietin z'n geheelbewaard gebleven,wanthet
tel,AnnaMaria van Schurman:metportretenfacsietiketis aan de linkerzijdeafgescheurd.Het luidt
mile,'s-Hertogenbosch1853,p. 48; J.E.Elias, De
als volgt:[. . .]r mijmetCopaiva [Jalsemingewre2 delen,
vanAmsterdam
1578-1/95,
vroedschap
in April1674.W.A.Hopman.
venen [... .Jgenereerd
Haarlem 1903-1905,deel 1,1903,p. 500; E.W.
van
Een andervoorbeeldis: JanMijtens,Portret
Moes, 'De inventarisvan den inboedelnagelaten
door Dirck Alewijnin 1637',JaarboekderVereeniMargarethavanRaephorst,inv.nr.SK-A-285,op
etikettenmet
de keerzijdetwee handgeschreven
9 (1911),pp. 31-32;Nederland's
gingAmstelodamum
de volgendeteksten:Door mijmetCopaiva Baisem
AdelboekLXXIX (1988), p. 85.
in april1874.
[...] geregenereerd
ingewreven
31 Nrs. 53-54metillustraties.Als Paulus Moreelse.
in 1875.
en
Door
W.A.
deze
bevinden
het
van
de
fiches
mij
geregenereerd
Hopman
IB/RKD
Volgens
zieh in een particulièrecollectie,zijn
portretten
ze 1614gedateerden zijn ze tegenwoordigtoegeschrevenaan Cornellsvan der Voort.
32 Karin Hogeweg (Vrije Universiteit
Amsterdam)
schijfteen doctoraalscriptieoverde familieportrettenuitdit legaat.Zie ook G. Wuestman,'Het
familjieboeckje van PieterBoudaen Courten
(1594-1668).Mémoiresvan een geportretteerde',
BulletinvanhetRijksmuseum
53 (2005), pp. 43-61,
in hetbijzonderp. 48, noot 1 (overlegaat).
33 Paneel,72,5χ 58,6 cm,inv.nr.SK-A-910.
34 Zie voor de stamboomvan de familieBoudaen:

Wuestman2005, op.cit.(noot 32), pp. 43-61,50-51
(overstamboom).
35 De hiernavolgendeinformatieoverde restauratoren Hopman en De Wild is gebaseerdop hetartikel van M. te Marvelde,'How Dutch is "the
Dutch method"?A Historyof Wax-ResinLining
in its InternationalContext',The BritishMuseum
OccasionalPaper145 (2001) PostPractice- Future

W.A.Hopman.
41 In hetkadervan het Molart-projectheeft
S. Schmittgepubliceerdoverde Petterkofertechniek,o.a. 'The reprintof ProfessorMax von Pettenkofer's1870publicationÜber Ölfarbe',ICOM
vol. I (1999), pp. 188Committee
for Conservation,
193;'Das Pettenkofersche
Regenerationsverfahren.Eine Studie zur GeschichteeinerMethode
und ihrenAuswirkungen',
Zeitschrift
fürKunstmitdenMitteillunundKonservierung:
technologie
4
gendesDeutschenRestauratorenverbandes
(1990), Heft1,pp. 30-76.
en hetconserOverolieverven
42 M. von Pettenkofer,
atiebehandedoorde regener
veerenvanschilderijen
ling(vertaalddoor W.A. Hopman), Amsterdam
bevindtzieh
1871.In de Rijksmuseum-bibliotheek
een presentexemplaar,
geschonkendoor W.A.
Hopman zelf.
43 S. Schmitt,'Examinationof paintingstreatedby
Pettenkofer's
process',in: J.S.Mills, P. Smith
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and coatings:techno(red.), Cleaning,retouching
logyand practiceforeaselpaintingsand polychrome
to the
sculpture:
preprints
ofthecontributions
BrusselsCongress,
3-j September1990,International InstituteforConservationof Historicand
ArtisticWorks1990, pp. 81-84.
44 Doek, 120χ 168,5cm>inv.nr.SK-A-132,zie
Van Thiel, op.cit.(noot 19), p. 665. De tekstop
hetetiketluidtals volgt:Voordatdezeschilderij
ondermijnebehandeling
kwamwas de toestand
aldus.Aan denachterkant
warenvijfstukkendoek
Vele
geplaktomgatenen scheurenteherstellen.
plaatsenin de luchten in denvoorgrond
zijnoveren de verfisop dieplaatsenvanelkander
schilderd
InJulyi8ji is deze schilderij
doormijop
getrokken.
nieuwdoekgebragtmetene compositie
bestaande
uitharst,balsemcopaiva,was en Venetiaansche
terpentijn,aan denvoorkantmetCopaiva balsemingewrevenen vervolgens
aan de alcoholhoudende
lucht
Amsterdam
blootgesteld.
Juliji8j2 W.A.Hopman
45 Doek, 82 χ 70,5 cm,inv.nr.SK-A-385,zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19),p. 522.
46 Doek, 107,5x 85,3cm,inv.nr.SK-A-259.
47 Doek, 55 χ 44 cm,inv.nr.SK-C-526, zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 680.
48 Doek, 67 χ 82,5cm,inv.nr.SK-A-735,zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 121.
49 Doek, 108 χ 83,5cm,inv.nr.SK-A-4151,zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 502. Er is bovendien een voorgedrukt
etiketjevan De Wild met
zijn naam en adres achterop hetspieraam
gekleefd.
50 Te Marvelde,op.cit.(noot 35), pp. 145,147.
onder51 A.M. de Wild, Het natuurwetenschappeltjk
zoek vanschilderijen,
Delft,'s-Graproefschrift
examivenhage1928.A.M. de Wild, Thescientific
nationofpictures:an investigation
ofthepigments
usedbytheDutchand Flemishmasters
fromthe
vanEyckto themiddleofthe19thcentury,
brothers
Londen 1929.
52 Te Marvelde,op.cit.(noot 35), p. 147.
53 A.M. de Wild, 'Verdoekenvan schilderijen',
ChemischWeekblad55 (1959), pp. 417-421,zie
voor citaatp. 417.In zijn artikel'Wiederfestigung
von Leinwandund Bildschicht'in hettijdschrift
Technische
Maltechniek.
fürMalerei
Mitteilungen
undBildpfiege
4 (1964), pp. 97-m, wordtdeze zin
op p. 97 letterlijkin het Duits vertaald.
54 Doek, 74,5χ 63 cm,inv.nr.KOG 2701,geschonken 26-4-1996,ongepubliceerd.
55 Doek, 121,5x IO6 cm,inv.nr.SK-A-732,zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19),p. 102.
56 A.M. de Wild, 'Verdoekenvan schilderijen',
ChemischWeekblad55 (1959) 32,p. 417.
57 Doek, 101,5χ 136cm,zie Van Thiel,op.cit.

schrevenetiketvan J.A.Hestermanmetde tekst
en vernist.
In November1919losseverfhersteld
J.A.Hesterman.bevindtzieh op achterzijdevan:
vanMaria
Bartholomeusvan der Helst,Portret
de Leest,paneel, 68 χ 58 cm,inv.nr.SKPietersdr
A-144,zie Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 267.
59 Zijn Stempelbevindtzieh achterop: Albert
Neuhuys,Bij de wieg,doek,78 χ 90 cm,inv.nr.
SK-A-2437,zie Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 415.
60 Hij hanteerdeeen gedruktetiketmetde volgende
tekst:D. EVERSDYK, Maakt alle soortenvan
LYSTEN; maaktSCHILDERYEN schoon,verdoekt
en repareert
dezelve.Woontin de Spiegelstraat,
de Kerkstraat
en Prinsengracht,
No. 33.
tusschen
TE AMSTERDAM. Ζ ο 'η etiketbevindtzieh
achterop: CornellsKruseman,Godsvrucht,
doek,
153χ 122,5cm,inv.nr.SK-A-1069,zie Van Thiel,
op.cit.(noot 19), p. 328.
61 Zijn etiketbevindtzieh achterop: CornellsJonvanJoanPieterszReal,
son van Ceulen I, Portret
doek, 98,2 χ 77,8cm,inv.nr.SK-A-1928.
62 Zijn etiketbevindtzieh achterop:Toegeschreven
aan PieterSymonszPotter,PerseusenAndromeda,
paneel,29 χ 38 cm,inv.nr.SK-A-3473,zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 455. Tijdens de
voor de bestandscatalogusis de
voorbereidingen
aan
toeschrijving Potterdoor EverhardKorthals
Altesveranderdin MonogrammistIW, mogelijk
Jacobde Wet. Om die redenis het schilderijniet
opgenomenin de huidigebestandscatalogus,
maar zal in hetvolgendedeel van kunstenaars
geborenna 1600 wordenopgenomen.
63 Doek, 83,5χ 106 cm,inv.nr.SK-A-31,zie
Van Thiel, op.cit.(noot 19), p. no.
64 Doek, 78 χ 90 cm,inv.nr.SK-A-2437,zie
Van Thiel,op.cit.(noot 19), p. 415.
65 Paneel,47 χ 86,6 cm,inv.nr.SK-A-802.

(noot 19),p. 184.
58 BovendienwerkteW. Hestermanvan 1970 tot
in
1980 in vaste dienstals schilderijenrestaurator
hetRijksmuseum.Een voorbeeldvan een handge-
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/';-=09

)(8*=-0/']

