
ABRAHAM VAN HOEY

De interesse van het Gorcums Museum 
heeft alles te maken met de geportret-
teerde. Dat is namelijk Abraham van 
Hoey (1684-1766), telg uit een voor-
aanstaande familie die lange tijd het 
politieke leven in Gorinchem heeft 
bepaald en vertegenwoordigers van 
de stad voor de Staten van Holland 
leverde. Abraham van Hoey heeft  
verschillende bestuurlijke functies be-
kleed, waaronder die van rekenmeester 
der domeinen, en was van 1727 tot 
1747 ambassadeur in Frankrijk. Daar, 
op het hoogtepunt van zijn carrière, 
liet hij zich portretteren door Rigaud.

HYACINTHE RIGAUD

Van Hoey koos niet de minste om zijn 
portret te laten schilderen: Hyacinthe 
Rigaud (1659-1743) had in zijn lange 
loopbaan zijn opdrachtgevers gevon-
den aan het hof en in de hoogste krin-
gen van Parijs. Hij schilderde elegante 
portretten in de traditie van Anthony 
van Dyck met veel aandacht voor stof-
uitdrukking. Tijdgenoten prezen hem 
om de levendigheid van zijn portret-
ten en zijn weergaloze talent voor de 
weergave van pruiken, kant en stoffen 
als fluweel en zijde, al was er juist op 
Rigauds draperieën ook wel eens 
 kritiek te horen: met hun wel heel uit-
bundige plooival en glans zouden zij 
de aandacht van de geportretteerde 
afleiden.

REKENINGENBOEK

Bijzonder is dat van Rigaud gedetail-
leerde rekeningenboeken bewaard zijn 
gebleven. Die vormen een belangrijke 
bron voor de reconstructie van zijn 
oeuvre, zijn opdrachtgevers en ver-
koopprijzen. Ook het portret dat  
hij voor Van Hoey schilderde, is in  
die boeken terug te vinden. In 1735 
  tekende Rigaud op dat hij een opdracht 
had gekregen voor het portret van 
M[onsieu]r de Vanvuy, ambassadeur de 

Sinds kort heeft het Gorcums Museum als enige museale instelling  
in Nederland een portret van de Franse kunstenaar Hyacinthe Rigaud 
in bezit. De naam Rigaud roept misschien niet onmiddellijk associa-
ties op, maar zijn beroemdste schilderij zal bijna iedereen kennen: 
het staatsieportret van Louis XIV uit 1701, waarop de vorst ten voeten 
uit en in vol ornaat is afgebeeld. Wat doet het werk van deze Parijse 
societyschilder in Gorinchem?

Grandeur in Gorinchem
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Portret van koning Louis XIV
Hyacinthe Rigaud
1701. Olieverf op doek, 277 x 194 cm
MUSEE DU LOUVRE, PARIJS

Portret van Abraham van Hoey
Hyacinthe Rigaud
1736. Olieverf op doek, 83 x 65 cm
Bijdrage: € 15.750, waarvan € 1.750 
uit het Themafonds 18de-eeuwse 
schilderkunst en € 14.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
GORCUMS MUSEUM  

(in bruikleen van de Historische 
Vereniging Oud-Gorcum)

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Thema-
fonds 18de-eeuwse schilderkunst en  
haar BankGiro Loterij Aankoopfonds),  
de Historische Vereniging Oud-Gorcum 
en de gemeente Gorinchem.

NIEUWE AANWINST
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hollande. De afgesproken prijs was 
600 livres, en Rigaud voegde toe  
dat het niet om een kopie ging, maar  
om een geheel origineel schilderij: 
entièrem[en]t orig[ina]l.

GEHEEL ORIGINEEL?

Op die laatste toevoeging – dat het 
schilderij volledig origineel zou zijn – 
valt nogal wat af te dingen. Abraham 
van Hoey heeft ongetwijfeld model 
gezeten voor Rigaud, maar vooral voor 
zijn gelaatstrekken. De gedrapeerde 
mantel en de kanten halsdoek met 
kwastjes zijn namelijk gebaseerd op 
bestaande studies. De plooien en  
lichtval in de bruinrode fluwelen  
mantel van Van Hoey komen exact 
overeen met enkele andere schilde-
rijen, waaronder het portret van Jean-
François de La Porte uit 1733, al heeft 
de mantel hier een andere kleur.  
Dit was een gangbare atelierpraktijk, 
die een schilder in staat stelde snel  
te produceren.

LEVENSBESCHRIJVING

Op de achterkant van schilderijen  
zijn vaak opschriften, lakzegels,  
etiketten en andere sporen te vinden 
die iets vertellen over het werk en zijn 
herkomst. Het doek van het portret 
van Van Hoey is aan de achterzijde 
voorzien van een uitvoerige tekst  
met  biografische gegevens over de  
geportretteerde en het ontstaan van 
het schilderij: peint par hiacinthe 
Rigaud. / a Paris en 1736. Dit jaartal 
heeft betrekking op de voltooiing  
van het schilderij, dat zoals we weten 
uit de rekeningboeken al in 1735 was 
besteld. De originele tekst uit de 18de 
eeuw is niet meer zichtbaar. Bij een 
restauratie waarbij het originele linnen 
is versterkt met een extra laag, is de 
tekst gekopieerd op het nieuwe doek.

GORCUMSE SAMENWERKING

Het schilderij van Rigaud kon dankzij 
het enthousiasme en de betrokkenheid 
van Gorcumse particulieren worden 
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(Links) Portret van Jean-François 
de La Porte
Hyacinthe Rigaud
1733. Olieverf op doek, 81 x 65 cm
GEMEENTEHUIS, MESLAY (FRANKRIJK)
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aangekocht door de Historische  
Vere niging Oud-Gorcum. Deze meer 
dan 600 actieve leden tellende vereni-
ging bezit een collectie van ongeveer 
5.000 voorwerpen, die in bruikleen is 
bij het Gorcums Museum. De Vereni-
ging Rembrandt hielp de Historische 
Vereniging bij de aanschaf, op voor-
waarde dat het schilderij permanent 
wordt getoond in het Gorcums 
Museum. Een speciale uitvoervergun-
ning voor de Rigaud – die uit een 
Franse privécollectie kwam – hoefde 
gelukkig niet meer aangevraagd te 
worden: het paspoort voor Van Hoey 
lag al klaars

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de  

Vereniging Rembrandt

Het paspoort 
voor Van Hoey 
lag al klaar

Bronnen  

www.hyacinthe-rigaud.com

A.J. Dezallier d’Argenville,  
Abrégé de la vie des plus  
fameux peintres, I, Parijs 1745, 
pp. 405-15

A. James-Sarazin, met mede-
werking van J.-Y. Sarazin, 
Hyacinthe Rigaud, 16591743. 
Le Catalogue raisonné (2 dln), 
Dijon 2016
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Op 11 februari 2019 werd  
de aanwinst gepresenteerd 
in Theater Peeriscoop in 
Gorinchem  
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