BART VAN EEKELEN EN JOHANNEKE VERHAVE

Sinds 2018 draagt de Vereniging
Rembrandt bij aan restauraties
van werken in musea die vanwege
hun conditie niet kunnen worden
getoond, vanuit de overtuiging
dat wat wij met elkaar verzameld
hebben ook te zien moet zijn.

Henriëtte
straalt weer
Dit voorjaar maakt de zevenjarige Henriëtte Francisca
Louisa von Hohenzollern-Hechingen haar entree in het
Markiezenhof in Bergen op Zoom. In het afgelopen jaar
is het portret gerestaureerd met steun van het Dorodarte
Kunst Fonds van de Vereniging Rembrandt.
In 2018 verwierf Museum het Markiezenhof in Bergen op
Zoom een portret van Henriëtte Francisca Louisa von
Hohenzollern-Hechingen (1642-1698). Deze telg uit een
adellijk geslacht zou van 1672 tot haar overlijden markiezin
van Bergen op Zoom zijn. Het schilderij is in 1649 gemaakt
door de Utrechtse schilder Gerard van Honthorst (15921656). Omdat Museum het Markiezenhof de regionale
geschiedenis uitdraagt en dit paleis tevens de voormalige
hoofdresidentie van de markiezin is, vond het portret hier
een goede bestemming. De betekenis van het schilderij
voor het museum is extra groot, omdat zich daar ook een
tweede portret bevindt van hetzelfde meisje uit hetzelfde
jaar door Van Honthorst, in 1981 verworven met steun van
de Vereniging Rembrandt.
Serie van drie
Honthorst ontving 422 gulden en 10 stuivers van markiezin
Maria Elisabeth II van den Bergh voor het schilderen van
drie originele portretten van haar dochter Henriëtte.
Het ging om drie staatsieportretten die de positie van
deze hoogadellijke familie moesten bevestigen nadat ze
bij de Vrede van Münster in 1648 het markiezaat had
teruggekregen. De familie begaf zich in de kringen van
het Haagse hof van de ‘Winterkoningin’ Elizabeth Stuart
(1596-1662). Maria Elisabeth was met haar bevriend.
We weten dat de markiezin één van de drie portretten
van haar dochter in 1650 met de koningin heeft geruild
voor een portret van háár dochter, Louise Hollandina.
Het portret dat naar Elizabeth Stuart ging, is het schilderij
dat al veertig jaar deel uitmaakt van de collectie van
het Markiezenhof. Waar het derde portret zich bevindt
is helaas niet bekend.

Portret van Henriëtte Francisca Louisa von
Hohenzollern-Hechingen (vóór restauratie)
Gerard van Honthorst
1649. Olieverf op doek, 144,5 x 95,5 cm
MUSEUM HET MARKIEZENHOF, BERGEN OP ZOOM

Aangekocht in 2018 met steun van de MastboomBrosens Stichting.

Laag voor laag
Toen het schilderij het museum binnenkwam, was het
al lange tijd niet gerestaureerd. Het portret ging schuil
onder oppervlaktevuil en een vergeelde vernislaag.
Plaatselijk leek de conditie van de verf nog goed, zoals
in de luchtpartij en in de jurk. Op andere plekken waren
kleine scheurtjes en lacunes en verkleurde oude over-
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Vóór de restauratie

Na het verwijderen van de oude restauratiematerialen

Tijdens het retoucheren

Portret van Henriëtte
Francisca Louisa von
Hohenzollern-Hechingen
Gerard van Honthorst
1649. Olieverf op doek, 133 x 95 cm
MUSEUM HET MARKIEZENHOF,
BERGEN OP ZOOM

Aangekocht in 1981 met steun
van de Vereniging Rembrandt.

Voor het retoucheren wordt er
gewerkt met een bindmiddel en
pigmenten die lichtvast zijn, zodat de
restauratie zo lang mogelijk goed van
kleur blijft. Er wordt gebruikgemaakt
van aardepigmenten als okers en
ombers, maar ook van synthetische
pigmenten als cadmium-oranje.

Het schilderij na verwijdering van de oude restauratiematerialen.
De horizontale beschadigingen zijn mogelijk veroorzaakt door opslag
in opgerolde toestand.
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Johanneke Verhave legt de laatste hand aan de restauratie. Dit voorjaar krijgt het portret een plek in de vaste
presentatie van Museum het Markiezenhof.

schilderingen waarneembaar. Met het verwijderen van de vernislaag en retouches werd een
matte en gele sluier van het portret verwijderd.
Toch bleef het uiterlijk van het schilderij troebel. Dat kwam doordat er een laag nog ouder
restauratiemateriaal op het portret bleek te
zitten. Dit materiaal, een combinatie van oude
olie, vuil en overschilderingen, kon met sterkere
oplosmiddelen verwijderd worden. Eindelijk
kwam het verfoppervlak van Honthorst tevoorschijn, met een heldere toon en subtiele nuances in kleur en penseelstreken. De blosjes op de
wangen van Henriëtte werden weer stralend
roze. Tegelijkertijd bleken er veel meer lange
breuken in de verf te zitten dan aanvankelijk
zichtbaar was. Dit schadepatroon wijst erop
dat het schilderij ooit opgerold is geweest.
Al deze beschadigingen en de sleetsheid in de
verflaag worden stip voor stip geretoucheerd
naar de kwaliteit van het origineel.
De hand van de meester
De restauratie biedt een uitgelezen kans om te
onderzoeken in hoeverre het schilderij als een
meester- en/of een atelierstuk beschouwd
moet worden. Het is bekend dat Van Honthorst
een uitgebreid atelier had, waar leerlingen en
assistenten onderdelen van schilderijen voor hun
rekening namen. De meester kon zich daardoor
beperken tot de belangrijkste onderdelen, zoals
de compositie, gezichten en handen. De restauratie en het vergelijken van dit portret met
andere relevante werken hebben al nieuwe inzichten opgeleverd. Het belangrijkste daarvan
is dat de kwaliteit van het schilderij veel hoger
was dan gedacht, wat mogelijk betekent dat
het aandeel van Van Honthorst in dit schilderij
groter was dan werd aangenomen. Daarover
schrijven we in de toekomst graag meer. Maar
eerst verheugen we ons erop om het portret
van Henriëtte von Hohenzollern-Hechingen na
drie eeuwen afwezigheid weer terug te zien in
het Markiezenhof in Bergen op Zoom.
Bart van Eekelen is medewerker Collectiebeheer
van het Markiezenhof
Johanneke Verhave is zelfstandig restaurator te
Rotterdam
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Detailfoto’s: Johanneke Verhave

Tijdens de vernisafname

Tijdens het verwijderen van de laag oud restauratiemateriaal

Tijdens het retoucheren, met nieuw vernis

Detail in de schouder. Links is de troebele
laag van oud restauratiemateriaal verwijderd
(microscoopopname).

Restauratoren Johanneke Verhave en Lidwien Speleers (rechts) bestuderen het
schilderij met de stereomicroscoop. Naast Speleers maken Rudi Ekkart, Daphne Valentijn
en Bart van Eekelen deel uit van de begeleidingscommissie.

De vermelding van de betaling aan
Honthorst in 1649:
‘Den 14en [juli] aen den schilder hondorst
voir dry scilderijen originele soo hy
heeft gemaeckt van madamoiselle
dHoochsolre 422 [gulden] 10 [stuivers]’
(West-Brabants Archief, Bergen op Zoom,
arch.nr. 1, inv.nr. 678, s.p.).

