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Bij het samenstellen van dit boek heb ik gebruik gemaakt 
van de informatie die te vinden is op internet en in boe-
ken/publikaties zoals aangegeven achterin het boek. 

De meeste van de gebruikte afbeeldingen komen uit het 
publiek domein van sites als wikipedia, maar ook van het 
Rijksmuseum, het archief van het RKD te ‘s Gravenhage 
en de KB te ‘s Gravenhage 
Alle mij bekende bronnen zijn vermeld. 

Bij het samenstellen van dit boek ben ik uiterst zorg-
vuldig te werk gegaan. Mocht u van mening zijn dat er 
materiaal ten onrechte is op-of overgenomen waarvan er 
rechten op berusten dan verzoek ik u zo spoedig mogelijk 
contact met mij op te nemen.
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De iconografie is de richting in de kunstgeschiede-

nis die zich bezighoudt met de onderwerpen in 

de beeldende kunst en hun betekenis. Vooral bij 

kunstwerken uit vroeger tijden treffen we vaak 

voorstellingen aan van een zinnebeeldig karakter, 

waarvan de inhoud de moderne beschouwer niet 

direct duidelijk is.  

Een iconografische beschrijving bestaat in principe 

uit drie stappen. Als eerste de pre-iconografische 

beschrijving, waarin de objecten in een kunstwerk 

beschreven worden. Daarna volgt de iconogra-

fische beschrijving, waarin het onderwerp van 

het kunstwerk wordt gezocht en de objecten met 

elkaar in verband worden gebracht. En als laatste 

volgt de iconografische interpretatie, waarin wordt 

nagegaan of de voorstelling een diepere betekenis 

heeft die expliciet door de kunstenaar wordt be-

doeld. Omdat het kunstwerk en zijn betekenis on-

losmakelijk verbonden is met de denk- en leefwe-

reld van de kunstenaar en zijn tijd, is deze richting 

in de kunstgeschiedenis ook van groot belang voor 

cultuurhistorici en literatuurhistorici. 

Dit boekwerk geeft een inzicht van de iconografie 

die is toegepast in 26 meesterwerken van de Oran-

jezaal in het Huis ten Bosch volgens bovenstaand 

principe. Niet elk werk heb ik op de expleciete ma-

nier gedetermineerd, maar ik heb dit zo zorgvuldig 

mogelijk gedaan. Zo zijn ook de twaalf schilders 

die aan het monsterproject hebben deelgenomen 

-welliswaar kort- belicht. Na lang zoeken en met 

behulp van de Rijksstudio van het Rijksmuseum 

te Amsterdam en de RKD te Den Haag, heb ik alle 

portretten van de betrokken schilders kunnen 

achterhalen.

Gaandeweg het project ben ik wel tot het inzicht 

gekomen dat alles benoemen en omschrijven on-

begonnen werk was, zeker omdat er zo ongelofelijk 

veel te zien is. Puur uit zelfprotectie dus, heb ik 

mij moeten beperken tot de 26 werken zoals deze 

omschreven staan in dit boek. 

Het heeft wel een heleboel aangeslingerd in mij. 

Mijn kijk op schilderijen in het algemeen en die 

van de Oranjezaal in het bijzonder hebben mij ver-

rast, ontroerd, en gefrustreerd. Juist omdat ik naast 

de wetenschappelijke rapporten die al geschreven 

waren, mijn eigen waarheid heb willen ontdekken. 

Misschien eigenwijs, maar wel onderbouwd op 

schrift gesteld. 

Het project is een verslaving geworden waar ik 

nachten en weekenden aan heb gewerkt zonder 

dat het ook maar een moment heeft verveeld. 

De enthousiaste hulp die ik kreeg van experts 

heeft mij in positieve mate verbaasd. Niets was 

teveel en iedereen nam de tijd voor mij, om hun 

visie met mij te delen. Zo heb ik foto’s van de 

restauratie (in 1996) van de Oranjezaal onder ogen 

gekregen, dat voor weinigen is weggelegd. 

Dit heeft mij alleen maar aangemoedigd om ver-

der te graven. Het was voor mij een echte ontdek-

kingsreis, die mij dusdanig heeft verrijkt dat ik 

benieuwd ben naar andere schilderijen die ik toch 

in een vorig leven -want zo mag ik het bijna stel-

len- wel gezien heb, maar waar ik nooit écht naar 

gekeken heb.

Ik wens een ieder die dit werk leest net zo veel 

openbaringen als dat het mij gegeven heeft in het 

samenstellen ervan!

Charles Julien

17 december 2012

Fontys Hogeschool van de Kunsten, Tilburg
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Een van de meest authentieke zeventiende eeuwse 

ensembles van Nederland is de Oranjezaal in het 

Koninklijk Paleis Huis ten Bosch, gelegen in het 

Haagse Bos te ‘s Gravenhage dat naar een ontwerp 

van Pieter Post, op een stuk land dat Amalia in 

1645 van de Staten van Holland ter beschikking 

had gekregen. Topschilders en architecten werkten 

hier samen aan een groots monument ter nage-

dachtenis aan haar man, stadhouder prins Frederik 

Hendrik.

Aanvankelijk was Huis ten Bosch bedoeld als 

zomerresidentie voor gravin Amalia van Solms 

(1602-1675) en haar echtgenoot Stadhouder prins 

Frederik Hendrik (1595-1647). De prins overleed in 

1647, nog geen twee jaar na de eerste steenlegging. 

De bouw was nog niet klaar en de decoratie van 

de centrale ‘ Sael van Oranje’ moest nog beginnen. 

Oorspronkelijk was deze bedoeld als toonzaal voor 

portretten van de regerende Europese vorsten met 

hun echtgenotes, maar na de dood van haar man 

besloot de prinses-weduwe de Oranjezaal te wij-

den ter nagedachtenis van haar echtgenoot. Zij liet 

een decoratieprogramma uitvoeren dat het aardse 

en hemelse leven van haar echtgenoot met veel 

symboliek en allegorie verheerlijkte. Het Haagse 

hof van Frederik Hendrik en Amalia was levendig 

en mondain. Helaas zijn er nauwelijks gegevens 

bewaard gebleven over toneel- en muziekuitvoe-

ringen, die ongetwijfeld veel gegeven zullen zijn.5

Frederik Hendrik werd gezien als belangrijke 

grondlegger van de vrede van Munster die in 1648, 

een jaar na zijn dood, werd gesloten. In Munster 

kwam er een einde aan de tachtigjarige vrijheids-

strijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden 

tegen Spanje. De Nederlandse staat werd volledig 

erkend. De tekst rond het fries vlak onder de koe-

pel van de Oranjezaal getuigt van de bewondering 

en liefde van Amalia voor haar echtgenoot:

fr.henrico princ.aruas.ipsum sese unicum ipso 

dinum luctus et amoris aeterni mon. amalia 

de solms vidua inconsolabilis marito incompa-

rabilli p. (Voor haar onvergelijkbare gemaal Frede-

rik Hendrik Prins van Oranje heeft zijn ontroostbare 

weduwe Amalia van Solms als uiting van haar rouw en 

onvergankelijke liefde een gedenkteken opgericht, dat op 

zichzelf zonder weerga is en daarom juist waardig.)1

1  Bron: Oranjezaal in huis ten Bosch in oude glorie hersteld. publicatie van Ministerie van volkshuisvesting, 
 Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Rijksgebouwendienst vrom, 16530/182
2 Bron: www.cultuurarchief.nl

Michiel Jansz van Mierevelt, Prins Frederik Hendrik van 
Oranje (1584 - 1647)

Gerard van Honthorst 1650, Amalia van Solms (1602-1675)
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Het overlijden van prins Frederik Hendrik
Jaren voor zijn overlijden leed Frederik Hendrik al 

regelmatig aan hevige jichtaanvallen, in Den Haag 

maar ook tijdens veldtochten. Bij zo’n aanval kon 

hij niet anders dan rusten. Langzaam takelde hij 

af, maar dat weerhield hem niet veldtochten te 

blijven ondernemen. Naast jicht had Frederik Hen-

drik ook last van andere aandoeningen, maar door 

het ontbreken van een autopsierapport en door de 

discretie van zijn doktoren kan door moderne des-

kundigen niet vastgesteld worden wat dat kon zijn. 

Toch dacht de stadhouder er niet aan het opperbe-

vel over te dragen aan zijn zoon. Hun opvattingen 

lagen daarvoor te ver uit elkaar. 

Op 8 januari 1647 werd het voorlopig vredesver-

drag gesloten. In februari was de prins inmiddels 

te zwak om naar de kerk te gaan en kwam er een 

predikant naar de ziekenkamer. Een maand later 

was zijn situatie zo verslechterd dat er afscheid 

werd genomen. Niet alleen de directe familie, maar 

ook afgevaardigden van de hoge Statencolleges 

gingen op bezoek. 

Frederik Hendrik overleed op 63-jarige leeftijd 

op 14 maart 1647, een jaar voordat de Vrede van 

Münster getekend werd. Zijn begrafenis in Delft 

werd bezocht door duizenden rouwenden, die uit 

alle gewesten waren toegestroomd. Dat de dood 

van Frederik Hendrik veel impact heeft gehad op 

de bevolking is duidelijk te zien aan de duidelijke 

omschrijvingen in boekvorm van hoe de begrafenis 

verliep en hoe de begrafenisstoet wat ingedeeld.

Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de Graf-

kelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in 

Delft. Op het koor pronkt sinds 1618 het marme-

ren grafmonument dat Amsterdamse architect en 

beeldhouwer Hendrick de Keijser (1565 - 1621) in 

Cornelis van Dalen, 1647 Prins Frederik Hendrik op zijn 
sterfbed, omringd door vrienden en familie.

Cornelis van Dalen 1647, De beschrijving van de begrafe-
nis van Frederik Hendrik, Begraeffenisse van syne hoogheyt 
Frederick Henrick.

Pieter Jansz. Post 1651, begrafenisstoet van Frederik Hen-
drik van Oranje

Nassause wapenrok, ca. 1640; De wapenrok is gedragen bij 
de begrafenis van stadhouder prins Frederik Hendrik.

opdracht van prins Maurits ontwierp en maakte. 

Frederik Hendrik kreeg geen afzonderlijk grafmo-

nument. Toen hij in de Nieuwe Kerk aan de zijde 

van zijn vader en broer een laatste rustplaats had 

gevonden, wachtte zijn weduwe Amalia van Solms 

nog achtentwintig moeilijke levensjaren. 

Op 73-jarige leeftijd overleed Amalia. De vele 

honderden liefdesbrieven, die ze met haar geliefde 

Frederik Hendrik wisselde zullen we nooit kunnen 

lezen. Volgens haar laatste wens nam haar dochter 

ze mee in haar graf.

Over Amalia van Solms
Amalia van Solms groeide op aan het keurvorste-

lijk hof in Heidelberg. Toen Frederik V van de Palts 

in 1619 werd gekozen tot koning van Bohemen, 

ging het gezin Van Solms-Braunfels met het jonge 

koningspaar mee naar Praag. Ook toen het daar 

na één winter misging, volgden Amalia en haar 

familie de ‘Winterkoning’ en zijn vrouw, Elizabeth 

Stuart, op hun vlucht door Europa. Uiteindelijk 

vestigden zij zich na veel omzwervingen in 1621 in 

Den Haag. Ondanks hun niet aflatende geldnood 

voerden de Boheemse vorsten in ballingschap 

een grootse hofstaat, die op Europese leest was 

geschoeid en die het centrum van het mondaine 

leven in Den Haag vormde. In die jaren trad Ama-

lia van Solms op als ‘demoiselle d’honneur’ 

(hofdame) van de ‘Winterkoningin’, zoals Elizabeth 

Stuart nadien werd genoemd.

In Den Haag maakte Amalia van Solms kennis met 

Frederik Hendrik van Oranje, de jongste zoon van 

Willem van Oranje en zijn vierde vrouw, Louise de 

Coligny. Zijn – ongetrouwde – halfbroer Maurits 

(1567-1625) oefende tegen het einde van zijn leven 

druk uit op Frederik Hendrik om een huwelijk 

aan te gaan. Hiervoor viel de keuze op Amalia van 

Solms, met wie Frederik Hendrik al sinds om-

streeks 1622 een amoureuze relatie onderhield. 

Hoewel Amalia en haar familie – mede door de 

omzwervingen in het kielzog van het Boheemse 

koningspaar – verre van vermogend waren, ston-

den zij qua afkomst op hetzelfde niveau als de 

Duitse Nassaus. Amalia’s grootmoeder Elisabeth 

van Solms was een zuster van Willem van Oranje. 

Op aandringen van Amalia van Solms werd het 

stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof ver-

bouwd en uitgebreid met een aantal luxe apparte-

menten aan de Hofvijver. Tegenwoordig maken ze 

deel uit van het onderkomen van de Eerste Kamer. 

Het hart van het Binnenhof vormt nog steeds de 

Ridderzaal, in Amalia’s tijd Grote Zaal geheten. 

Van oorsprong was het de feestzaal van de Graven 

van Holland. Het zinde Amalia niet dat haar zo 

vereerde echtgenoot slechts stadhouder was en 

geen koninklijke status bezat. Vol eerzucht zette ze 

zich in voor de verheffing van het Huis van Oranje. 

Ze stelde een hofetiquette op, richtte de zalen 

van haar paleizen weelderig in en tooide zich met 

kostbare juwelen. Dankzij haar verstandig beheer 

van het Oranjekapitaal kon ze drie schitterende 

paleizen laten bouwen: Honselaarsdijk, Ter Nieu-

burch bij Rijswijk en Huis ten Bosch. Van de eerste 

twee, door baroktuinen omgeven paleizen, rest ons 

alleen een serie gravures. 

Dirck van Delen 1645, Een onbekende familiegroep bij het 
praalgraf van prins Willem I in de Nieuwe Kerk te Delft

5 bron: Marieke E. Spliethoff 2012, http://www.historici.nl/ 

Paleis Honselaarsdijk gebouwd tussen 1621 en 1647
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5 bron: Marieke E. Spliethoff 2012, http://www.historici.nl/ 

Amalia van Solms was een verwoed verzame-

laarster van Oosters porselein en lakwerk en van 

voorwerpen van paarlemoer, ivoor en halfedelste-

nen. Met haar man deelde zij een passie voor het 

verzamelen van schilderijen. Opvallend is hierbij 

dat de smaak van het stadhouderlijk paar zich 

duidelijk onderscheidde van die van de Hollandse 

burgerij. In de paleizen vond men niet de zo ken-

merkende meesterwerken uit de Hollandse Gou-

den Eeuw, maar werk van internationaal gewaar-

deerde Vlaamse schilders als Peter Paul Rubens en 

Anthonie van Dijck, terwijl uit de Hollandse school 

voornamelijk kunstenaars uit Utrecht en Haarlem 

waren vertegenwoordigd, die in een internationale 

academische stijl werkten. Slechts een uitzonde-

ring werd gemaakt voor Rembrandt, van wie in de 

periode 1625-1633 niet minder dan dertien werken 

hun weg naar de stadhouderlijke collectie von-

den. Rond 1650 telde de schilderijenverzameling 

ongeveer vijfhonderd stuks, de helft portretten, 

waarmee de belangrijke dynastieke en politieke 

relaties van Frederik Hendrik en Amalia zichtbaar 

werden gemaakt. 

Reputatie
Amalia stond bekend als een intelligente, maar 

niet erg ontwikkelde vrouw – haar brieven schreef 

zij in fonetisch Duits en Frans. Zij was praktisch, 

levendig en opgewekt van aard, geen schoonheid, 

maar een flinke en frisse verschijning, en tegelijk 

ambitieus, hooghartig en berekenend. Met deze 

niet allemaal even positieve eigenschappen is zij 

de juiste persoon geweest om het Huis van Oranje 

glans en aanzien te geven, ook in een tijd dat het 

voortbestaan van de Oranjedynastie in de Repu-

bliek lang niet zeker leek.

Nederlandse dichter en toneelschrijver Joost van 

den Vondel (1587 - 1679) schreef over Amalia van 

Solms het volgende: 

‘Had Paris dees belonckt in ‘t midden van Godinnen:

Had hem Amelia bescheenen met een blick:

Hij hadse schoonst geroemt: nu schonck haar Frederick

d’Oranjen Appel, als aan d’eere der Vorstinnen’.

Joost van den Vondel

Op 8 september 1675 kwam er een einde aan het 

leven van de 73-jarige Amalia van Solms en op 21 

december volgde haar bijzetting in de grafkelder 

van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

De Oranjezaal in Huis Ten Bosch werd ontworpen 

door de bouwmeester, architect en kunstenaar 

Jacob van Campen (1596 - 1657), die hiervoor 

samenwerkte met dichter, diplomaat, geleerde 

en componist Constantijn Huygens (1596 - 1687). 

Er werden twaalf befaamde eigentijdse schilders 

gerekruteerd, die vrijwel alles in de zaal hebben 

beschilderd. Tussen 1649 en 1652 hebben deze 

kunstenaars aan de schilderingen gewerkt. De 

gekozen schilders waren leerlingen van of werk-

ten in de stijl van Rubens en werden beschouwd 

als de voornaamste destijds levende schilders van 

historiestukken in de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden. Het was de taak van Van Campen en 

Huygens een strak schema op te stellen, waarin 

alle elementen die de oorsprong van het nieuwe 

gouden tijdperk symbolisch voorstelden, een 

plaats kregen. De opdracht voor het decoreren 

van deze zaal was een van de belangrijkste uit de 

Nederlandse Gouden Eeuw en heeft daarom een 

groot historisch en artistiek belang. Naast Jacob 

van Campen zelf, hebben de schilders Theodoor 

van Thulden, Caesar van Everdingen, Salomon de 

Bray, Thomas Willeboirts Bosschaert, Jan Lievens, 

Christiaen van Couwenbergh, Pieter Soutman, 

Gonzales Coques, Jacob Jordaens, Pieter de Greb-

ber, Adriaen Hanneman en Gerard van Honthorst 

gewerkt aan de Oranjezaal van Huis ten Bosch. 

Hieronder een korte samenvatting van de verschil-

lende kunstenaars:

salomon de bray (1597 - 1664)

Jacob Vennekool (1632-1673) of Abraham Lutma 
(ca.1624-ca.1670), Portret van Jacob van Campen 1665

Michiel Jansz. van Mierevelt (1566- 1641), 
portret van Constantijn Huygens 1641

Jan de Bray, dubbelportret van Salomon de Bray en Anna 
Westerbaen 1664

1  Bron: Oranjezaal in huis ten Bosch in oude glorie hersteld. publicatie van Ministerie van volkshuisvesting, 
 Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Rijksgebouwendienst vrom, 16530/182
2 Bron: www.cultuurarchief.nl

Huis ter Nieuwburg in Rijswijk 1697

Ansichtkaart van Huis ten Bosch 1906
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Rubens’ schaduw: zij ondergaan zijn invloed, hun 

succes wordt door zijn roem benadeeld. Als 14-ja-

rige ging de koopmanszoon Jordaens in de leer bij 

Adam van Noort.

In 1615 schreef hij zich in bij het gilde. Het jaar 

daarop huwde hij Van Noorts dochter. Jordaens 

schilderde vooral grote historiestukken, maar ook 

genrestukken en portretten, en hij was ontwerper 

van wandtapijten. In tegenstelling tot de Vlaamse 

barokschilder Anthony Van Dyck (1599 - 1641) en 

Rubens was Jordaens nooit hofschilder. Pas in de 

jaren ‘40, na de dood van zijn rivalen, kreeg hij 

steeds meer (vorstelijke) opdrachten uit het bui-

tenland en kreeg hij ook de opdracht schilderijen 

te maken voor de Oranjezaal van Huis ten Bosch. 

Jordaens woonde en werkte zijn hele leven in Ant-

werpen. Jordaens was een welvarend man en tot 

op hoge leeftijd productief. Hij stierf op 85-jarige 

leeftijd aan de zweetziekte of polderkoorts (verza-

melnaam voor ziektes als cholera, tuberculose en 

malaria). Zijn dochter, die hem verzorgde, stierf 

enige uren later. Beiden werden in het Nederlandse 

Putte begraven.

adriaen hanneman, (1604 -1671) 

Hanneman ook Adriaen Haddeman of Adryaen 

Hanneva was een Nederlands schilder en tekenaar 

behorend tot de Hollandse School.

Zijn vroegst bekende werk dateert van 1625, maar 

hij was waarschijnlijk al vanaf omstreeks 1619 

actief in zijn geboortestad Den Haag, waar hij 

leerling was bij Anthonie en Jan Antonisz. van 

Ravesteyn (+/-1572 - 1657). Van 1626 tot 1638 was 

hij werkzaam in Londen. Hier was hij van 1626 tot 

1632 mogelijk assistent in het atelier van Daniël 

Mijtens (1590 - 1647/48), en daarna waarschijnlijk 

in dienst van de beroemde portretschilder Antoon 

van Dyck. Vanaf 1638 was hij weer in Den Haag 

werkzaam, waar hij in 1656 medeoprichter van de 

Confrerie Pictura (genootschap van kunstenaars 

dat in 1656 in Den Haag werd opgericht.)

Van Hanneman zijn uitsluitend allegorieën en 

portretten bekend. 

theodoor van thulden (1606 - 1669) 

Theodoor trekt op vijftienjarige leeftijd naar 

Antwerpen, waar hij ingeschreven wordt bij het 

schildersgilde. Het eerste jaar is hij leerling bij 

Abraham Bleyembergh. Aangenomen wordt dat hij Adriaen hanneman, zelfportret omstreeks  1637

Theodoor van Thulden bronzen kopie van August Falise 
naar gipsen beeld van Frans Donkers (1821-1877)

2 Bron: www.cultuurarchief.nl

De Bray werd geboren in Amsterdam, maar was 

als schilder vooral actief in Haarlem. Hij ging daar 

in de leer bij Hendrick Goltzius en Cornelis van 

Haarlem. Men vermoedt dat hij eerder ook in Am-

sterdam in de leer is geweest bij meesterschilders, 

waaronder Pieter Lastman. In 1630 werd hij lid van 

het Haarlemse schildersgilde, het Sint-Lucasgilde. 

Tot zijn oeuvre behoren historiestukken, portret-

ten en landschappen. Zijn belangrijkste werk is 

zijn bijdrage aan de decoratie van paleis Huis ten 

Bosch in Den Haag. De Bray trouwde in 1625 met 

Anna Westerbaen uit Den Haag. Ze kregen ruim 

tien kinderen. Enkelen daarvan zouden ook schil-

der worden, waaronder Jan de Bray.

Salomon de Bray werd in 1664 begraven in de Sint-

Bavo in Haarlem. Vermoedelijk was hij overleden 

aan een pestepidemie, net als vier van zijn kinde-

ren..

thomas willeboirts bosschaert (1613/1614 

-1654) 

Thomas Willeboirts Bosschaert werd geboren in 

Bergen op Zoom. In 1628 ging hij in de leer bij 

Gerard Seghers (1591-1651) in Antwerpen. Daar 

werd hij in 1637 ingeschreven als meesterschil-

der in het Sint-Lukasgilde. Hij ontving al in 1641 

de eerste opdrachten van stadhouder Frederik 

Hendrik. Later, na de dood van Frederik Hendrik, 

vervaardigde hij in opdracht van Amalia van Solms 

schilderijen voor de Oranjezaal. Deze opdrachten 

geven aan dat hij op dat moment werd gerekend 

tot de belangrijkste Zuid-Nederlandse schilders. In 

1651 werd hij deken van het Sint-Lukasgilde, drie 

jaar later overleed hij. Willeboirts Bosschaert schil-

derde zowel religieuze voorstellingen als historie-

stukken, allegorieën en portretten.

Jacob Jordaens (1593 - 1678)

Jacob Jordaens leefde in Antwerpen. Hij was, net 

als de Vlaamse barokschilder Peter Paul Rubens 

1577 - 1640), Brabants glas-in-lood kunstenaar en 

kunstschilder, Hendrick van Balen (1575 - 1632) en 

Zuid-Nederlandse barokschilder, etser en dichter-

toneelschrijver, Sebastiaen Vrancx (1573 - 1647), 

leerling van Adam van Noort. Na eerst onder 

invloed van de werken van Rubens te werken, 

ontwikkelde hij tussen 1619 en 1627 een eigen stijl. 

Deze is gekenmerkt door een weldoordachte, be-

heerste opbouw van de compositie, en een prach-

tig kleurenspel. Na Peter Paul Rubens en Antoon 

Van Dyck is hij de belangrijkste Zuid-Nederlandse 

historieschilder. Alle Vlaamse schilders staan in 

Thomas Willebroirts Bosschaert, zelfportret omstreeks  
1637

Jacob Jordaens, zelfportret 1621

1  Bron: Oranjezaal in huis ten Bosch in oude glorie hersteld. publicatie van Ministerie van volkshuisvesting, 
 Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Rijksgebouwendienst vrom, 16530/182
2 Bron: www.cultuurarchief.nl 13



van 1622 tot 1626 bij de beroemde Rubens in de 

leer was. In 1626 krijgt hij de meesterstitel.

Van 1631 tot 1633 verblijft Van Thulden in Frank-

rijk. Onder andere vervaardigt hij er 19 schilderijen 

voor een kerk. Hij keert in 1634 terug naar Antwer-

pen. Het jaar daarop krijgt hij opdracht versie-

ringen in Antwerpen te ontwerpen bij de intocht 

van Ferdinand van Oostenrijk; een gebeurtenis die 

op 17 april 1635 plaatsvond. Hij krijgt tevens de 

opdracht de feestelijkheden vast te leggen in een 

serie gravures. Jaren later zou dit boek, de Pompa 

Intoitus Ferdinand, in druk verschijnen.

In 1635 treedt hij in het huwelijk met Maria van 

Balen, die toen 17 jaar oud was en petekind van 

Rubens. Het jaar daarop wordt Theodoor vader en 

krijgt hij het burgerrecht van Antwerpen.

In 1669 sterft Van Thulden op 62-jarige leeftijd. 

Op 12 juni van dat jaar wordt de uitvaartdienst 

gehouden in de Sint Jan.

caesar pietersz. van everdingen (1617 - 1678)

Caesar was de broer van de schilder Allart van 

Everdingen. Hij wordt ook Cesar Boetius van Ever-

dingen genoemd, waarbij Cesar soms als Caesar of 

Ceser wordt gespeld en Boetius soms als Bovetius 

of Bovesis. Caesar van Everdingen zou zijn oplei-

ding in Utrecht hebben gekregen. Van Everdingen 

schilderde vooral historiestukken en portretten. 

Zijn werken vormen wellicht het hoogtepunt van 

het Hollands classicisme in de schilderkunst, zoals 

dat door Jacob van Campen en Haarlemse schil-

ders als Pieter de Grebber en Salomon de Bray was 

ontwikkeld. 

Omstreeks 1640 kwam Caesar van Everdingen in 

contact met schilder/architect Jacob van Campen. 

Via hem kreeg hij belangrijke opdrachten, zoals 

het maken van enkele schilderijen in de Oranje-

zaal.

Caesar van Everdingen trouwde in 1646, maar het 

huwelijk bleef kinderloos. Hij overleed twintig jaar 

later waarna hij werd begraven in de Sint-Laurens-

kerk.

jan lievens (1607 - 1674) 

Jan Lievens was een Nederlands kunstschilder en 

een uitmuntend tekenaar, die vooral bekend is 

omdat hij in zijn jonge jaren zeer nauw met Rem-

brandt samenwerkte.

C.A., Portret van Caesar Pietersz. van Everdingen

Lievens werd geboren in Leiden als zoon van een 

borduurder. Toen hij acht jaar was, ging Lievens in 

de leer als schilder, eerst in Leiden, en twee jaar 

later bij Pieter Lastman in Amsterdam. Nauwelijks 

veertien jaren oud, was hij terug en deed iedereen 

versteld staan met zijn teken- en schilderwerken. 

Rembrandt werd in 1625 ook leerling van Last-

man, maar die keerde na een half jaar terug naar 

Leiden. Lievens’ werk is sterk verweven met dat 

van Rembrandt, met wie hij in die periode nauw 

samenwerkte en mogelijk een atelier deelde. 

Constantijn Huygens bezocht beiden te Leiden 

in 1628, heeft die ontmoeting beschreven en hun 

werk vergeleken. ‘Lievens toonde originaliteit en 

durf, Rembrandt meer diepte en inzicht’. Beide 

jongemannen waren koppig - volgens Huygens - 

omdat ze weigerden naar Italië te gaan om hun 

stijl te verbeteren. Tussen 1653 en 1655 werkte hij 

voor Louise Henriëtte van Nassau aan slot Ora-

nienburg, de echtgenote van Frederik Willem van 

Brandenburg. Hoewel Lievens erkend werd als een 

topschilder, leefde hij of op grote voet of hij raakte 

na 1672, toen de kunstmarkt instortte, dermate in 

financiële moeilijkheden dat zijn kinderen de erfe-

nis weigerden.

Christiaen Gillisz. van Couwenbergh (1604 - 

1667) 

Cristiaen van Couwenbergh vervaardigde portret-

ten, genrestukken en historische en allegorische 

taferelen. Van Couwenbergh was een zoon van de 

uit Mechelen afkomstige zilversmid en kunsthan-

delaar Gillis van Couwenbergh. Deze verhuisde 

voor 1604 naar Delft, waar hij trouwde met Adri-

aentje Vosmaer, een zuster van de schilder Jacob 

Vosmaer (1574 - 1641). Christiaen leerde zelf het 

schildersvak van Jan Dircksz. van Nes, ook wel 

bekend als Johan van Nes, die zelf een leerling was 

geweest van de portretschilder Michiel Jansz. van 

Miereveld.

Tussen 1622 en 1624 bevond hij zich in Utrecht. 

Zijn genrewerk onderging hier de invloed van Ge-

rard van Honthorst en Dirck van Baburen. 

Terug in Delft trad hij in 1627 toe tot het plaat-

selijke Sint-Lucasgilde. Hij trouwde in 1630 met 

Elisabeth van der Dussen, een dochter van een 

brouwer die tevens burgemeester was en werkte 

voor de VOC. Uit het huwelijk werden zeven kinde-

ren geboren.

In zijn Delftse periode volbracht hij enkele goed-

betaalde opdrachten. Hij leverde decoraties voor 

het Huis Honselaarsdijk in Honselersdijk en voor 

het Huis ter Nieuburch in Rijswijk. Beide gebou-

wen waren destijds in het bezit van prins Frederik 

Hendrik.

In de periode 1647 tot 1653 bevond hij zich in Den 

Haag, waarschijnlijk om wat dichter bij het hofle-

ven te zijn. Hij werd er lid van het Sint-Lucasgilde, 

en zou later deken worden van het genootschap. 

Hij werd betrokken bij het maken van schilde-

rijen en decoraties voor het ‘Oude Hof’, nu Paleis 

Noordeinde en voor de Oranjezaal in Paleis Huis 

ten Bosch.

Ondanks zijn vergaarde rijkdommen en een erfe-

nis van zijn in 1653 overleden vrouw liep hij in Den 

Haag schulden op. Waar hij van 1654 tot zijn dood 

in 1667 woonde en werkte. 

Christiaen Gillisz. van Couwenberg (mogelijk)
1630 - 1647 papier aquarelleren / penseel in grijs en 
bruin

Jan Lievens, zelfportret, 1629-1630
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gonzales coques (1614/1618 - 1684)

Gonzales was de zoon van Pieter Willemsen Co-

ques, een respectabele Vlaamse burger, en niet een 

Spanjaard, zoals de naam zou kunnen suggereren. 

In 1626-28 ging hij schilderen in het atelier van 

Pieter Bruegel de Jonge om vervolgens bij David 

Rijckaert II in de leer te gaan. Coques is vooral 

bekend door zijn kabinetstukken met informele 

groepsportretten van mensen die in een of andere 

activiteit zijn verwikkeld, en die hij voor het eerst 

schilderde. De invloed van Anthony van Dyck be-

zorgde hem de bijnaam kleine van Dyck.

Waarschijnlijk reisde hij naar Engeland, waar van 

Dyck actief was. In 1640-41 trad hij toe tot de Sint-

Lucasgilde. Hij huwde tweemaal: eerst met Rijc-

kaerts dochter Catharina en daarna met Catharina 

Rysheuvels. Hij was lid van twee rederijkerskamer 

en tweemaal deken van het schildersgilde.

Zijn kabinetstukken waren erg in trek bij de 

bourgeoisie en de adel. Onder zijn opdrachtgevers 

waren koning Karel I van Engeland, Juan II van 

Oostenrijk, Frederik Hendrik van Oranje en Frede-

rik Willem I van Brandenburg.

In het Paleis Huis ten Bosch werkte hij samen met 

de genoemde kunstenaars om de Oranjezaal te 

decoreren. Zelf is hij, samen met zijn vrouw en 

twee kinderen, te zien op een schilderij, omringd 

door meesterwerken met handtekeningen van 

verscheidene tijdgenoten. Samenwerking bij het 

schilderen was toen verbreid bij de kleinere mees-

ters van de Antwerpse School. Zijn grote voorbeeld 

was van Dyck wiens gerafineerde stijl hij met groot 

succes kon imiteren. Hij waagde zich nooit verder 

dan zijn kabinetstukken, maar ze geven blijk van 

levenslust, sprankelend spel van licht en schaduw, 

gecombineerd met een afwerking vol detail en een 

geëmailleerd oppervlak.

pieter de grebber (ca.1600 - 1652/1653) 

Pieter de Grebber was de oudste zoon van Frans 

Pietersz. de Grebber, een schilder en borduurwer-

ker. Hij zou hebben geleerd bij zijn vader en bij 

Hendrick Goltzius. In 1618 gingen vader en zoon 

naar Antwerpen en onderhandelden met Peter 

Paul Rubens over de ruil van zijn schilderij Da-

niel in de Leeuwenkuil. Het is vervolgens door de 

Engelse ambassadeur in de Republiek, Sir Dudley 

Carleton, overhandigd aan koning Charles I.

Lucas Faydherbe, Gonzales Coques, jaartal onbekend

Tako Hajo Jelgersma, Portret van Pieter Fransz. de Greb-
ber, 1736 

Pieter de Grebber stamde uit een katholieke en 

kunstzinnige familie. Hij was bevriend met de 

priester en musicoloog Jan Albertsz. Ban. De 

Haarlemse componist Cornelis Padbrué zette 

een gedicht van Pieter de Grebber op muziek. Hij 

was ongehuwd en woonde van 1634 tot zijn dood 

op het Haarlemse begijnhof. Hij had een broer 

Albert die schilderde, evenals zijn zuster Maria, 

de schoonmoeder van Gabriel Metsu. Maurits de 

Grebber werd goudsmid.

Zijn vroegste schilderijen dateren uit 1622; pas 

tien jaar later trad hij toe tot het gilde. Pieter de 

Grebber kreeg naast de opdracht van stadhouder 

Frederik Hendrik, ook belangrijke opdrachten in 

Haarlem. De Grebber was een welvarend man in 

Haarlem.

Gerard Hermansz. van Honthorst (1592 - 1656) 

Gerard Hermansz. van Honthorst was een Ne-

derlands schilder, een van de meest begaafde 

volgelingen van Caravaggio. Hij wordt gerekend 

tot de Utrechtse caravaggisten. Hij was een van 

de weinige schilders met een internationale faam. 

Zijn grote voorbeeld was Antoon van Dyck. Gerard 

van Honthorst was de zoon van een decoratieschil-

der, en kreeg zijn opleiding van zijn vader en van 

Abraham Bloemaert. Hij reisde vervolgens naar 

Italië, waar hij vanaf 1616 vermeld wordt in Vene-

tië, Florence en Rome. Gerard van Honthorst kwam 

in contact met Guido Reni. Samen oogstten zij 

veel succes met hun werk en vonden een belang-

rijke beschermheer in de persoon van Vincenzo 

Giustiniani en zijn broer Benedetto. Zij woonden 

een tijd lang in hun paleis en konden zodoende de 

weergaloze kunstcollectie, waaronder veel werken 

van Caravaggio, bestuderen. Honthorst kreeg ook 

opdrachten van kardinaal Scipione Borghese, die 

hem het hoofdaltaar van de S. Paolo in Rome liet 

decoreren en van kardinaal Barberini, de latere 

paus Urbanus VIII. Honthorst ontmoette in de 

artiestenwijk de schilders Paul Bril en ene Colijn, 

die samen met hem in 1620 naar Utrecht terug-

keerden.

In 1622 trad hij toe tot het Utrechtse Sint-Lucasgil-

de en hij verwierf weldra een uitstekende repu-

tatie, dankzij de Winterkoningin. Nadat hij in de 

Snippenvlucht woonde, kocht hij in 1627 aan het 

Domplein een ruim huis, waar hij op 100 m² een 

zeer succesvol atelier opzette, met wel 25 leerlin-

gen, die ieder honderd gulden betaalden. Op 28 juli 

van dat jaar ontving hij, als decaan van het gilde, 

de grote Vlaamse schilder Peter Paul Rubens.

Honthorst kreeg opdrachten van de Engelse koning 

Karel I, waarvoor hij in 1628 samen met zijn leer-

ling Joachim von Sandrart naar Londen reisde. 

Hij schilderde Diana en Apollo en ontmoette hij 

opnieuw Orazio Gentileschi die inmiddels een wat 

andere stijl had ontwikkeld. Honthorst stond op 

het hoogtepunt van zijn roem en kreeg een goed 

paard, het Engelse staatsburgerschap en jaarlijks 

een pensioen. Nieuwe opdrachten kwamen van 

prins Frederik Hendrik en van koning Christiaan IV 

van Denemarken. Om aan de vraag te kunnen vol-

doen opende hij in 1637 een tweede studio in Den 

Haag op het Westeinde. Na de dood van Michiel 

Jansz. van Miereveld werd hij hofschilder van stad-

houder Willem II. Hij werkte mee aan de decoratie 

van de paleizen in Rijswijk en Honselersdijk en 

hij schilderde veel hofdames.

Hij ligt in de Catharijnekerk in Utrecht begraven. 

Zelfportret Gerard Hermansz. van Honthorst, 1655
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pieter claesz soutman (ca. 1580 - 1657) 

De in Haarlem geboren kunstschilder was als 

leerling verbonden aan Rubens’ Antwerpse atelier, 

hoogstwaarschijnlijk tussen 1616-1618/19, maar 

ook mogelijk tot 1624 toen hij Antwerpen verliet. 

Hij was het jongste kind van zes van de katholieke 

Claes Steffensz Soutman (†1620), brouwer van De 

Weerelt op het Spaarne en Josina Arentszdr Ca-

lantius. Hij produceerde prenten, vooral etsen en 

liet inscripties op enkele jachttaferelen na. Hij was 

zeer succesvol gezien zelfs dichter en predikant 

Samuel Ampzing (1590 - 1632) hem noemt in een 

van zijn gedichten; 

Hoe zou hier ook de naam van Soutman zyn verzwe-

gen, Die door zyn kloek penceel, zig heeft dien staat 

verkregen, Zig heeft door zyne Konst die eer en roem 

bereit, Dat hy de Schilder is der Pruische Majesteit.1

In 1624 bezocht de Poolse vorst Wlasilaus Sigis-

mund III (1587-1632) Antwerpen en liet zich door 

Soutman portretteren. Datzelfde jaar ging Sou-

tman naar Polen en werd daar aangesteld als de 

koninklijke hofschilder Hij verbleef daar tot 1628. 

Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestad 

Haarlem waar hij de rest van zijn leven bleef als 

gerespecteerd kunstschilder.

Pieter Claesz Soutman, jaartal en kunstenaar onbekend

2 Bron: Loonstra, Marten,  De huis int Bosch: De Walburg Pers BV: Zutphen 19851 http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Soutman#cite_note-RKD-1
http://www.rkd.nl/rkddb/(S(ub1xt3d4tgj4uej12l0r3o4j))/detail.aspx

de oranjesael

‘In the middle you 
have a princely ban-
queting room floor’d 
with cedar and hung 
from the top to ye bo-
tomme with curieus 
draughts of prince 
henry’s exploits. on 
the top, in a lanthorn, 
is a gallery fort music 
and in the middle of 
the sieling, the 
picture of amalia, 
wife of prince henry, 
inmourning for her 
deceased husband.’1

William Nicolson
Bisschop van Carlisle 1678
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noord

zuid

west oost

De beeldenreeks in de Oranjezaal is gebaseerd op 

de indeling van de klassieke redenaarskunst bij 

een lof- of lijkdicht. De hoofdkenmerken daar-

van, de rouw, de troost en de lof, kunnen in de 

Oranjezaal worden teruggevonden. Naast meer 

allegorische voorstellingen op zijn geboorte en 

zijn opvoeding, kregen de kwaliteiten van de prins 

veel aandacht. Ook werden de huwelijken van de 

kinderen van de prins met leden van regerende 

vorstenhuizen niet vergeten, omdat deze het aan-

zien van het huis van Oranje hebben verhoogd. Als 

vredestichter werd de prins in een triomftocht op 

negen doeken weergegeven. 

Constantijn Huygens had in de rol van secretaris 

van de Prins, een belangrijke rol. Huygens was een 

bewonderaar van het Italiaans classisisme en liet 

zich graag adviseren door Jacob van Campen, de 

architect van onder andere het Paleis op de Dam 

in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag.

Zo kwam het dat de ‘classisist’ Pieter Post (1608-

1669) de opdracht verwierf het buitenverblijf te 

ontwerpen. Hij tekende op een ouder huis een 

centrale koepelzaal van twee bouwlagen hoog. 

Aan weerskanten van de zaal waren zowel de 

eerste als de tweede etage van slaapvertrekken 

voorzien. 

De centrale ‘Oranjezaal’ is kruisvormig met af-

geschuinde hoeken. De acht meter hoge wanden 

zijn geheel bedekt met schilderijen op doek. De 

gewelven, die naar binnen gebogen zijn, dragen 

de trommel met de koepel. Ook deze zijn geheel 

beschilderd, maar dan direct op het hout. Oor-

spronkelijk werden de wanden aan de noord- en 

zuidzijde onderbroken door tweemaal drie ven-

sters en een deur. Om extra plaats te krijgen voor 

de schilderingen werd de bovenste rij vensters, die 

reeds aangebracht waren, geblindeerd waardoor 

er alleen nog licht kon vallen door de koepel en de 

vensters aan de tuinzijde.

Een aantal schilderingen kreeg de voorbereidin-

gen van dit tijdperk als onderwerp die plaatsvin-

den onder goddelijke protectie. De smidse van 

Vulcanus en Venus die Aeneas’ wapenuitrusting 

uitzoekt, geschilderd door Theodoor van Thul-

den, zijn als voorbereiding bedoeld en wijzen op 

het toekomstig veldheerschap van de Prins. Als 

vredestichter werd hij in een apotheose afgebeeld. 

De triomftocht, op negen doeken weergegeven, 

bevatte alle elementen die deel uitmaakten van 

een triomfstoet, zoals die in de klassieke oudheid 

voorkwam: muzikanten, wagens met oorlogs-

buit, schilderijen die veroverde steden voorstel-

len, krijgstroffeeën, karren met goud en zilver, 

exotische voorwerpen, gevangenen en tot slot 

de triom-fator zelf, omringd door zijn familie en 

gevolgd door het leger. Het laatste element legde 

Jordaens vast op zijn grote doek. De afgeschuinde 

hoeken van de Oranjezaal waren bestemd voor he-

raldische voorstellingen. Deze bestaan uit wapen-

herauten met daarboven trofeeën en de wapens 

van Frederik Hendrik en Amalia. De koepel van 

de zaal is van binnen beschilderd als een hemel 

met rondvliegende engeltjes die bloemenslingers 

en de monogrammen HAVO (Hendrik/Amalia van 

Oranje) vasthouden. In het midden van de koepel 

werd direct op het hout een beeltenis van Amalia 

geschilderd, welke naderhand werd bedekt met 

een achthoekig paneel waarop het portret van 

Amalia als weduwe met een schedel in haar hand 

was afgebeeld. Vermoedelijk is het een werk uit de 

school van Gerard van Honthorst. Dat het al in de 

tijd van Amalia moet zijn aangebracht blijkt door 

een gedicht van Jan Zoet, uit 1675:

‘De Hemel, of Kupola, beschildert, in het midden, 

d’Afbeeldinge van haere Hooghd: hebbende een 

Doodshoofd in ‘er hand’3

3 Bron: J.Soet, ‘d’Uitstekendste digt-kunstigste Werken’, Amsterdam 1675
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noordwand

a Toegeschreven aan Jacob van Campen  Allegorie op het goede bestuur van Frederik Hendrik.

1 Thomas Willebroirts-Boschaerts Frederik Hendrik als heerser over de zeeën.

2 Pieter Soutman Deel van de triomfstoet met meegevoerd goud en zilver.

3 Theodoor van Thulden De Nederlandse maagd biedt Frederik Hendrik het opperbevel aan.

4 Pieter de Grebber Deel van de triomfstoet met offerstier.

5 Theodoor van Thulden Deel van de triomfstoet met olifant en schilderijen.

6 Theodoor van Thulden Frederik Hendrik ontvangt de survivantie.

7 Jacob van Campen Deel van de triomfstoet met geschenken uit de Oost en de West.

A

1 6

7

3

2 4 5

De noordwand is gewijd aan Frederik Hendriks’ 

openbare leven als militair heerser van de Repu-

bliek. Theodoor van Thuldens centrale schilderij 

verbeeldt hoe een personificatie van de Neder-

landse Maagd namens de provinciën Frederik 

Hendrik het opperbevelhebber-schap aanbiedt. 

Een ander schilderij op deze wand, ook van Van 

Thulden, is de enige voorstelling met een sterk 

politiek geaard onderwerp: Willem II ontvangt 

de Acte van Survivantie. Dit recht van opvolging 

bij overleving, werd dankzij Frederik Hendriks 

inspanningen daarvoor, verleend aan zijn zoon 

Willem II. Deze acte was nodig om de erfelijke 

opvolging te garanderen. Een stadhouder was 

immers geen soeverein vorst met een dynastieke 

erfopvolging, maar een door de Staten van de 

Provincien benoemde diennaar van de Staten.
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1 Thomas Willebroirts-Boschaerts Frederik Hendrik als heerser over de zeeën.

In dit schilderij biedt de majestueuze zeegod 

Neptunus, Frederik Hendrik, gehuld in een antieke 

Romeinse outfit de teugels van zijn schelpvormige 

strijdwagen aan die door gevleugelde paarden en 

jonge zeegoden (tritons) voortgetrokken wordt. 

Vaak zie je twee paarden waarvan er een rustig is 

afgebeeld en de ander steigerend. Dit staat voor 

de twee gezichten van de zee. Fortuna (of Fanum 

Fortunae), Romeinse godin van het toeval, zowel 

van het geluk als van het ongeluk, houdt Frede-

rik Hendrik de scheepskroon boven het hoofd. De 

oorsprong van deze kroon ligt bij Marcus Agrippa. 

Agrippa kreeg deze kroon voor zijn overwinning 

in de zeeslag van Actium in 31 v Chr. Hij boorde 

hier de vloot van Marcus Antonius en Cleopatra 

de grond in. Octavianus kwam zodoende als keizer 

aan de macht en als dank verleende hij aan Agrip-

pa dit ereteken. De kroon had als alle Romeinse 

kronen de vorm van een lauerkrans en was ver-

sierd met de gestileerde boegen van een toenmalig 

oorlogsschip. De uitsteeksels moeten stevens en de 

rammen van een Romeins oorlogsschip voorstel-

len. De ram diende ervoor om vijandelijke schepen 

lek te stoten. Frederik Hendrik heeft inmiddels 

ook de drietand van Neptunus in zijn rechterhand. 

Twee Putti vliegen weg met de helm van Mercuri-

us, de god van de handel, reizigers en winst. Reeds 

zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn 

naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse 

merx of mercator, wat “koopman” betekent. Je zou 

dus kunnen concluderen dat Frederik Hendrik de 

zeeën trotseerde om goede handel te drijven met 

overzeese colonieën. Links onderin is een Triton 

(mens, half vis) te zien die op zijn kinkhoorn blaast 

om de golven te bedaren. 

Raphelengius, Franciscus, 1592: Scheepskroon

Neptunus met scheepskroon, roerblad en drietand

Jacob Jordaens, 1644: Neptunus en Amphitrite in de 

storm
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2 Pieter Soutman Deel van de triomfstoet met meegevoerd goud en zilver.

De oorspronkelijke naam van het schilderij is 

‘Triomftocht van de veroverde wapens, zilveren 

schalen, bekkens en grote beker, een bekranste 

vrouw met zilveren kandelaar voorop.’ Het bedrag 

wat toendertijd betaald is aan P. Soutman is 

fl. 500,-

De man met de bloemensjerp om heeft het gezien 

de zeetdruppels die langs zijn gezicht en lichaam 

omlaagdruppelen duidelijk moeilijk met het torsen 

van al die edelmetalen voorwerpen. Tussen zijn 

benen kijkt een bloedhond je recht aan. De hond 

zou een knipoog kunnen zijn naar de hellehond 

Cerberus. Hieruit zou je kunnen concluderen dat 

de genoemde gespierde man de personificatie 

van Hercules zou kunnen zijn. Hier om nog meer 

nadruk te leggen op de grote hoeveelheid schatten 

die Frederik Hendrik meebracht van zijn veroverin-

gen ten opzichte van de moeite die Hercules heeft 

om dit alles te dragen. 

Daarnaast dansen een aantal blije kinderen met 

gouden beeldjes in hun hand. Waarschijnlijk 

beeldjes van Frederik Hendrik. Naast de kinderen 

staat een ram. Zijn horens zijn omwikkeld met 

bladeren en alles wijst erop dat het hier gaat om 

een offerram.

Ook de kandelaar die de vrouw vast heeft als ook 

de beeldjes die de kinderen vast hebben verwij-

zen naar verschillende Romeinse gebruiken; het 

vereren van verschillende goden in de vorm van 

kleine beeldjes, een kandelaar/kandelaber werd 

gebruikt bij godsdienstige handelingen (zoals of-

fers) en staat dus voor pietas. Op kunstwerken ont-

staat vaak vanuit de kandelaber plantengroei zoals 

ook op dit schilderij te zien is. 

Op de achtergrond is ook een kuras te zien met 

helm dat opgehangen is aan een Signum legio-

num. (het veldteken van een Romeins legioen). 

Ik heb ook nog een schildersgrap ontdekt in dit 

schilderij. Er zitten namelijk twee gezichten in een 

hoofd geschilderd. Te zien bij de linker afgebeelde 

figuur die de baar met edelmetalen voorwerpen 

draagt. Zie onderstaande beelden.
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3 Theodoor van Thulden De Nederlandse maagd biedt Frederik Hendrik het opperbevel aan.

De rijk uitgedoste dame links van het schilde-

rij, omringd door zeven leeuwen en putti die de 

wapens der zeven provinciën (v.l.n.r. Gelderland, 

Zuid Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijs-

sel en Groningen) ophouden, is ongetwijfeld de 

Nederlandse maagd. Een antiek uitgedost figuur 

te paard neemt van haar de bevelhebbersstaf in 

ontvangst. Dit is Frederik Hendrik; op de achter 

het figuur geschilderde vlag staan zijn Initialen: 

FH. Frederik Hendrik is gekleed in een Romeins le-

geruniform en veldherenmantel die refereert naar 

grote triomfators uit de Romeinse tijd zoals Julius 

Caesar. In zijn linkerhand heeft hij de staf van het 

opperbevel vast. Deze heeft hij van de Nederlandse 

Maagd gekregen. Rechts zijn legerofficieren te zien 

met op de achtergrond een triomfboog. Links op de 

achtergrond ziet men zeilen van de vloot. Hoewel 

de historie omtrent dit verhaal niet waterdicht te 

omschrijven valt, kan men wel stellen dat Frederik 

Hendrik nooit officieel heeft ‘geregeerd’. Wel was 

het een feit dat hij van 1630 tot ongeveer 1640 alle 

macht in handen had. De staten beschouwden 

zich als zelfstandig; het ambt van stadhouder 

werd per provincie toegekend. Alleen als lid van de 

Raad van State en als Kapitein Generaal en Admi-

raal Generaal van het leger en de vloot stond de 

stadhouder in dienst van de Verenigde Provincies.

Het opperbevel over leger en vloot was zonder 

twijfel de zwaarste en belangrijkste voor Frederik 

Hendrik.  

Eén van de putti aan de linkerkant heeft een hoed 

vast. Dit is de vrijheidshoed. Deze hoed is een zin-

nebeeldige voorstelling die op tal van manieren 

voorkomt. Het zinnebeeld gaat terug op de klassie-

ke oudheid, waar Cicero al meldde dat de vrijgela-

ten of vrijgekochte slaaf als teken van zijn vrijheid 

een hoed mocht dragen. 

Dat zinnebeeld werd door de Nederlandse opstan-

delingen overgenomen: in gravures (bijvoorbeeld 

titelpagina’s van boeken over de vrijheidsstrijd), 

maar ook in beeldhouwwerk of glasschilderkunst. 

Een van de vier zinnebeeldige figuren op de hoe-

ken van het grafmonument van prins Willem van 

Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft, draagt een hoed 

met opschrift `Aurea Libertas’. Vaak prijkt de hoed 

op een speer of lans. In de Oude of St. Nicolaaskerk 

te Amsterdam geeft een van de gebrandschilderde 

ramen een voorstelling van de Vrede van Munster. 

Zittend op een troon, boven aan een trap, verleent 

de koning van Spanje, Filips IV, het vredesverdrag 

aan de vele treden onder hem staande Neder-

landse burgers. Deze zijn dus op een lager niveau 

afgebeeld dan de vorst. In hun handen houden zij 

echter een lans met bovenin de vrijheidshoed. Het 

is van symbolische betekenis dat deze hoed ook 

boven de koning uit torent: de burgerlijke vrijheid 

staat hoger dan de macht van keizers en koningen. 

De vrijheidshoed is nogmaals duidelijk in beeld op 

het schilderij van Gonzales Coques; Frederik Hen-

drik ontvangt survivantie voor de jongen Willem II.

De pijlenbundel achter de leeuw symboliseert de 

eenheid van de zeven provinciën onder Frederik 

Hendriks’ bewind. Aan de linkerkant in de achter-

grond zijn een aantal schepen te zien; de link naar 

de zeemacht van de Verenigde Provincies.

Rechts vooraan knielt een dienaar voor Frederik 

Hendrik, die hem een met veren versierde helm 

aanbiedt met een gouden vizier. Daar achter lopen 

twee jongens met een jachtvalk op hun arm en 

een tweetal jachthonden. De jacht met valken was  

voornamelijk weggelegd voor vorsten. De honden 

staan in dit geval weer voor trouw.

Rechts op de achtergrond staat een grote triomf-

boog die verwijst naar de Bataafs- Romeinse 

traditie in de Nederlandse republiek. Evenals de 

afkorting ‘SPQB’ (Senatus Populusque Batavus) die 

op een van de vanen staat die één van de soldaten 

draagt.
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4 Pieter de Grebber Deel van de triomfstoet met offerstier.

De oorspronkelijke naam van het schilderij is 

‘Triomf over de Romeinse heerschappij.’ Links de 

afbeelding van een in een goudgele jurk gestoken 

vrouw die een mand met fruit vastheeft. Deze 

vrouw moet de vruchtbaarheid voorstellen. Boven 

de mand zijn een aantal veroverde vaandels, 

schalen en wapens te zien. Op de achtergrond zien 

we een beeld van de Romeinse oppergod Jupiter, 

herkenbaar aan zijn bliksemschicht, scepter en/

of lauwerkrans. Op de voorgrond zien we ver-

moedelijk een Batavier met een offerstier. Dat het 

hier om een offerstier gaat, kunnen we zien aan 

de versiering die de stier op zijn kop heeft. Deze 

versiering is terug te herleiden naar onderstaande 

afbeeldingen waarop deze soortgelijke versierselen 

te zien zijn.

Rechts staan een tweetal meisjes waarvan men 

verondersteld dat het om twee princesjes gaat. 

De meningen zijn hierin nogal verdeeld. Ze worden 

omschreven als ‘Meisjes van onberispelijke af-

komst, die gouden en zilveren mengvaten voor het 

offer vasthielden.’

Jacob Jordaens, 1644: Neptunus en Amphitrite in de 

storm

Peter Paul Rubens (1577 - 1640): A Roman Triumph 

(detail) 1630
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5 Theodoor van Thulden Deel van de triomfstoet met olifant en schilderijen.

De oorspronkelijke naam van het schilderij is 

‘Triomftocht van bloemstrooiende vrouwen en 

oosterlingen.’ Een olifant vult de achtergrond, 

samen met banieren. Een aap zit op een inlander 

zijn hoofd. Kinderen en bekranste schapen staan 

links op de voorgrond. Op de voorgrond is een of-

ferdienaar te zien, die een gouden mengvat voor 

het offer vast heeft. Achter de aap is een banier te 

zien waar de letters FH te zien zijn. Deze verwijzen 

zonder twijfel naar Frederik Hendrik. De opstel-

ling van de triomftocht met daarin exotische 

dieren verwijst naar een soortgelijke triomftocht 

van Julius Caesar door Peter Paul Rubens. In de 

emblematiek staat de olifant in een triomftocht 

voor vrede. Naast de afgebeelde exotische dieren 

heeft Rubens koeien, schapen en rozenstrooiende 

vrouwen afgebeeld.

Peter Paul Rubens (1577 - 1640): A Roman Triumph 

1630

33

deel van de triomfstoet met olifant en schilderijen



6 Theodoor van Thulden Frederik Hendrik ontvangt de survivantie voor Willem II

Frederik Hendrik ontvangt survivantie (survivantie: 

overleving, toezegging om naar iemands dood in zijn 

ambt, of officie te komen, of te blijven) voor de jonge 

Willem II. Links de Nederlandse maagd (Hollan-

dia) met op de achtergrond een aggressief ogende 

leeuw, helm en vrijheidshoed en gezegeld docu-

ment, dat de jonge Willem II aanneemt. In deze 

brief staat dat hij recht heeft om machtsopvolger 

van Frederik Hendrik te worden. De hoed is ook te 

zien in het schilderij van Theodoor van Thulden: 

‘De Nederlandse maagd biedt Frederik Hendrik het 

opperbevel aan.’ Rechts Frederik Hendrik met links 

van hem de godin Minerva, die een schild van kris-

tal aanbiedt. Frederik Hendrik heeft in de linker-

hand de commandostaf. In de lucht is vuurwerk te 

zien, dat voor het vluchtige korte leven staat, maar 

het verbeeld ook de verderfelijke begeerte naar 

roem. Op de schoorsteen aan de rechterkant van 

het schilderij is een ooievaar te zien die zijn jongen 

voor brand beschermt. Dit verwijst naar ‘de vorst 

die voor zijn onderdanen stijdt, en ook dat Minerva 

en Frederik Hendrik de jonge Willem II zullen 

beschermen tegen de gevaren. Rechts beneden op 

de grond achter Frederik Hendrik zien we een egel 

op een nest van bladeren. De egel staat bekend als 

symbool voor zelfverdediging en onschuld, maar 

ook voor toorn in de vorm van de stekels opzetten. 

Daarnaast heeft de egel bekendheid als kinder-

vriend. In de Keltische overlevering is de egel een 

symbool van verjonging en lente. Het vermogen 

zichzelf te veranderen in een stekelige bal staat 

symbool voor zelfbehoud. 

Adriaan van Diepenbeeck (1596 - 1675) Schets no 15: 

Frederik Hendrik ontvangt de survivantie voor Willem II. 

(Parijs, Fondation Custodia)
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4 Pieter de Grebber Deel van de triomfstoet met offerstier.7 Jacob van Campen Deel van de triomfstoet met geschenken uit de Oost en de West.

Dit schilderij dat oorspronkelijk ‘Triomftocht van 

de Braziliaanse schatten’ heet, beeldt een soort 

‘klassieke’ triomf uit, gebaseerd op antieke be-

schrijvingen. Het is van onder tot boven gevuld 

met allerhande exotische voorwerpen en figuren. 

Met uitzondering van de witte Delftse plooischaal, 

gevuld met schelpen, zijn alle objecten afkomstig 

uit overzeese gebieden waarmee de Verenigde 

West Indische Compagnie en de Verenigde Oost In-

dische Compagnie handel hebben gedreven. Op de 

voorgrond staat een mand met exotische vruchten 

als ananas en citroen, terwijl voor de mand een 

maiskolf en een meloen liggen. Een van de blonde 

meisjes draagt een Zuid-Amerikaanse omslag-

doek die gemaakt is van rode veren. Zulke doeken 

werden gemaakt en gedragen door de Tupinambas, 

Braziliaanse Indianen, die woonden in het gebied 

dat omstreeks 1640 werd bestuurd door Johan 

Maurits van Nassau-Siegen.

Het overgrote deel van de afgebeelde voorwerpen 

en figuren is terug te voeren op deze ‘Maurits de 

Braziliaan’. Rechts onderin knielt een zo goed als 

naakte, woest uitziende man, die een vaas vast-

houdt. Mogelijk heeft Van Campen hier zelfs een 

van de Indianen uitgebeeld die Johan Maurits uit 

Brazilië had meegebracht. Er wordt ook gesproken 

dat de mannenfiguur een overwonnen portugees 

is of zelfs de riviergod De Amazon. Centraal in de 

voorstelling staat een jonge vrouw die met ci-

troenen gevulde Afrikaanse manden vast houdt. 

Deze manden zijn ook te zien in afbeeldingen van 

Nederlands portret- en stillevenschilder Albert 

Eckhout (1607 - 1665 of 1666). Achter de vrouw 

staat een meisje met een Chinese Wan-Li-vaas 

op het hoofd. Naast haar staat een zwarte vrouw 

met een papegaai, die Van Gelder beschreef als 

de sprekende papegaai van Johan Maurits. Een 

witte kakatoe in de achtergrond wordt omgeven 

door twee van papegaaieveren gemaakte parasols, 

die werden gebruikt bij de begeleiding van hoog-

waardigheidsbekleders. Het cassetteplafond van 

de boog is nauwelijks zichtbaar door een aantal 

voorwerpen die tot in de nok zijn opgestapeld: een 

bundel Indianenpijlen, speren, een Japans harnas 

en een leren schild. De diverse objecten worden 

door bloemenslingers verbonden.

De Historia Naturalis Brasiliae van Willem Piso en 

Georg Markgraf is een historische, biologische en cul-

turele en geografische beschrijving van Brazilië, waar 

Johan Maurits de opdracht voor gaf. Uitgave 1648

Albert Eckhout, Afrikaanse vrouw 1641
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In het iconografische programma van de Oranje-

zaal zijn twee zwaartepunten aangebracht: 

de zaal verbeeldt een dynastiek en militair 

leiderschap van de Oranje Nassau-telg Frederik 

Hendrik. Door de beeldvorming in grafiek nader 

te bekijken, kan nu duidelijk worden in hoeverre 

deze zwaartepunten aansloten of afweken van 

het openbare beeld van Frederik Hendrik.
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8 Jacob Jordaens Frederik Hendrik als triomfator.

De interpretatie van dit schilderij wordt door zijn 

titel eigenlijk al duidelijk gemaakt. De standvastig-

heid van Frederik Hendrik in moeilijke omstandig-

heden. Het Neo-stoïcisme speelde een belangrijke 

rol in de Nederlanden gedurende de 16de en 17de 

eeuw. Binnen deze leer was de standvastigheid een 

van de centraal staande deugden. Frederik Hendrik 

staat als een rots in de zee(branding) terwijl hij, als 

in een embleem, aan alle kanten bedreigd wordt 

onder andere door de dood (het skelet), de nijd, (Me-

dusa had ooit een bijzondere schoonheid. Maar Medusa’s 

mooie haar werd door de godin Athena in een nest 

kronkelende slangen veranderd. Verder zou eenieder die 

Medusa in het gelaat keek, ter plaatse verstenen. Sinds-

dien zou het haar taak zijn zo veel mogelijk mensen te 

doen verstenen.) de oorlog (rechts onder) en Jupiters 

bliksem (rechts boven: Als hemelgod bezat Jupiter met 

name de functie van weergod. Als weergod beheerste 

hij de wind de storm en donder- en bliksem.) De figuur 

linksboven met de slangenbenen zou enerzijds de 

mannelijke variant kunnen zijn van Lilith. (Zij was 

een vrouwelijke stormdemon, die in verband gebracht 

werd met de wind en waarvan werd gedacht dat ze 

drager was van ziekte en dood. De persoon van Lilith 

dook rond 3000 v.Chr. voor het eerst op in een klasse 

van wind- en stormdemonen, zoals Lilitu in de Babylo-

nische mythologie. Lilith verschijnt als een nachtelijke 

demon.) Of anderzijds Triton de zoon van Poseidon 

en Amphitrite die op zijn schelp blaast om de zee 

te bedaren. Hij wordt voorgesteld als een man met 

een vissenstaart. Anderen schrijven dat het gaat 

over Boreas, de god van de Noorderwind, die altijd 

met vleugels in een tamelijk verwilderde staat 

wordt afgebeeld. Hij brengt immers donker en 

koud weer en zelfs sneeuw. 

De deugd van standvastigheid was Frederik 

Hendrik al eerder toegeschreven door Joost van 

den Vondel. Vondel citeert aan het eind van zijn 

lofdicht op Frederik Hendriks verovering van Grol 

in 1627, enkele versen uit Vergilius’ Aeneis:

‘Zy schieten vast en slaen

Op eenen man alleen, van achter en van voren.

Hy staet, gelijck een rots, die tegens het verstooren

Der stormen staet gekant, en op het vlacke ruim

Gepalnt is vast en pal, en in het woeste schuim

Hoogh uitsteeckt, al ‘t gewelt en dreigement en klateren 

Van lucht en zee verduurt, oock zonder in de wateren

Zich eens te reppen.’

Boreas op de Toren der Winden: Romeinse agora, Athene
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10 Gerard van Honthorst  Deel van de triomfstoet. Amalia met haar dochters als toeschouwers van de triomf

Rechts staan Amalia van Solms met haar vier 

dochters, links Henriëtte, Louise en Albertine 

Agnes, rechts Henriëtte Catharina en Maria onder 

een triomfboog met casetteplafond. Haar armstoel 

staat op een met een kostbaar oriëntaals tapijt 

bedekt podium. Ze is zeer chique gekleed, de zoom 

van haar jurk is gezoomd met hermelijn en afgezet 

met parels en edelstenen. Haar rechterarm rust op 

de leuning, haar linkerarm maakt een gebaar naar 

haar borst, wat staat voor innerlijke emotionele 

deelname, betuiging en oprechtheid. Dit schilde-

rij hangt naast de Allegorie van Frederik Hendrik en 

heeft duidelijke verwijzingen naar het schilderij. 

Zo wijst de engel met het kruis in haar hand naar 

de Frederik Hendrik. Het kruis in haar linkerhand 

wijst naar boven en verwijst naar de schilde-

ring van de apotheose bovenin het schilderij van 

Frederik Hendrik. Deze engelachtige figuur heeft 

ook veel verwantschap met het Christelijke geloof. 

De engel vertelt Amalia van Solms over de veran-

deringen die komen gaan. Op het schilderij van 

Govert Flinck hiernaast afgebeeld zien we weer 

de engelachtige figuur die nu in plaats van naar 

Frederik Hendrik naar de hemel wijst. Hiermee 

mag je ervanuit gaan dat de figuur die te zien is in 

het schilderij van Van Honthorst niet een gewone 

engel is maar een destijn.

Op de achtergrond is een in grauwe kleding gehul-

de treurende gestalte te zien. Rookwolken stijgen 

op rondom deze gestalte. De rook staat voor het 

vluchtige korte leven en ook de droefheden van 

het leven. Blijkbaar is deze gestalte de personifica-

tie van de treurigheid van Amalia van Solms.

Op deze pagina zien we een portret van de wedu-

we Amalia van Solms, ‘Allegorie op de nagedachte-

nis van Frederik Hendrik, prins van Oranje.’ Op de 

voorgrond zit de prinses in rouwkleding met een 

geopend boek op schoot. Naast haar een allegori-

sche vrouwenfiguur met een helm op het hoofd en 

een palmtak in de hand. Voor haar knielt de perso-

nificatie van de hoop, met een anker in de rech-

terhand en een bloeiende oranjetak in de linker. 

Hierboven is een engel te zien die naar boven wijst. 

Op de achtergrond het grafmonument met een 

beeld van de zittende Frederik Hendrik in wa-

penrusting. Boven zijn hoofd een putto met een 

lauwerkrans. Aan de voorzijde van het monu-

ment staan standbeelden van rechtvaardigheid 

en kracht. Op de achtergrond is een herrijzende 

feniks te zien.

Govert Flinck (1615 - 1660): Allegorie op de nagedach-

tenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met het 

portret van zijn weduwe Amalia van Solms 1654
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8 Jacob Jordaens Frederik Hendrik als triomfator.

Met het schilderij Prins Frederik Hendrik als tri-

omfator wordt de rij met voorstellingen van zijn 

aardse leven afgesloten. Frederik Hendrik zit in 

een strijdwagen en houdt een veldherenstaf in zijn 

hand. Zijn gezicht is naar de kijker gericht. Hij is in 

een borstcuras gehuld en daarover draagt hij een 

veldherenmantel. Verder heeft hij antieke laarzen 

aan.

Achter hem staat het beeld van Victoria die hem 

kroont. Het paard rechts wordt door Minerva, de 

godin van de staatskundigheid, geleid. Aan de 

linkerkant leidt Mercurius de paarden. Onder de 

hoeven van de paarden ligt op de grond de perso-

nifikatie van de haat en tweedracht. 

Rechtsvoor is de jonge prins Willem II te zien op 

een bruin steigerend paard. Hij is gekleed in volle 

wapenuitrusting. De tweede kroon die Victoria 

op de triomfwagen vastheeft, is voor Willem II 

bedoeld.

Achter de prins is Hymnaeus te zien begeleid door 

twee Putti. Hij is gekranst en houdt met zijn rech-

terarm een fakkel vast. In zijn andere hand houdt 

hij het teken van verbintenis door het huwelijk 

tussen de prins en Amalia van Solms.

Onder de hoeven van de paarden die de triomf- 

wagen van Frederik Hendrik voorttrekken, zijn 

twee honden zichtbaar. In de andere triomfop-

stellingen in de Oranjezaal zijn veel honden te 

zien, wat staat voor trouw. Links voor liggen twee 

Leeuwen die staan voor moed en de kwaliteiten 

van Frederik Hendrik als aanvoerder.

Links en rechts van de triomfwagen staan op sok-

kels de beelden van de vroegere stadhouders van 

het huis van Oranje. Aan de linkerkant staat het 

beeld van Willem I. Rechts staat het standbeeld 

van Prins Maurits gekleed in een harnas met ge-

vederde helm. Op beide sokkels klimmen mensen 

omhoog. 

Achter de triomfwagen rijden zowel links als 

rechts soldaten in harnassen en gevederde hel-

men. Ze voeren vaandels, en een veldteken van 

Frederik Hendrik. De zeven ruiters zijn de personi-

ficatie van de zeven provinciën.

Naar boven opent de hemel zich en van daaruit 

zijn een aantal personificaties als ook een groot 

aantal putti te zien. In het midden in een lang wit 

gewaad staat een vrouw met palmtakken in haar 

hand. Deze vrouw staat voor de vrede. 

Links van deze figuur rollen een aantal putti een 

document uit. waarop staat: ‘Ultimus ante omnes 

de parta pace triumphus’ Daarmee wordt volgens 

Jordaens het tweede leven van de Prins uitgebeeld.

Twee Putti onder de personificatie van de vrede 

hebben een weegschaal en een winkelhaak vast 

die staan voor gerechtigheid en deugdzaamheid.

Daarnaast is een putti met een hoorn te zien waar 

bloemen, korenaren en gouden munten uitkomen. 

Dit staat voor de rijkdom en de overvloed wat weer 

staat voor zekerheid van vrede. Daaronder is een 

gevleugelde Fama met een helm en een trompet 

in haar handen. Met haar rechterhand weert ze 

de speer af die de personificatie van de dood op 

Frederik Hendrik richt.

Joost van den Vondel schreef ter gelegenheid van 

de  zege ter ere van Frederik Hendrik:

‘Wie is hy, dien de lauwer voeght,

En met een aensicht soo vernoeght,

Geseten op den zegewagen,

Keert weer van vyands nederlaegen?

Is’t oock de schutter, wiens geweer

De landsmet Phyton ley ter neer,

Om wien de volcken vrolijck dringen

Die hupplende het triomflied singen?

Of is’t d’wtdaeger van de moeyt,

Die Hydraes bloedende aders schroeyt:

Of is’t een held van’t oude Room;

Die op den vyandlijcken boôm,

Tot weerling van gemeene ellende

Geluckigh d’oorloogstoomen mende?

Of is ‘t der weereld wonderding,

Der Macedoonsche jongeling?

Neen, t’is geen held van d’oude tijd,

‘t is Frederick Hendrick, die den nijd

En all die hem sijne eer misonnen,

Door moedigh worstlen heeft verwonnen...’
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11 Jacob van Campen Frederik Hendrik als krijgsman die het water beheerst.

Frederik Hendrik zit geharnast te paard, met in 

zijn hand een bevelhebbersstaf en op zijn helm 

een kroon en een grote veer. Rond zijn hoofd 

zijn een zevental sterren afgebeeld, en ook van 

hemzelf gaan stralen uit. Hij bevindt zich op een 

houten brug, die door twee stroomgoden en een 

waternymf getorst wordt. Deze symboliseren de 

drie rivieren Schelde, Deyle en Demer, die de stad-

houder met veel moeite had weten te overbrug-

gen. Omdat water in vele militaire expedities van 

Frederik Hendrik een rol van betekenis speelde, is 

het zeer wel mogelijk dat hier gedoeld wordt op 

de wijze waarop Frederik Hendrik het water wist 

te beheersen. De veldtocht van Callo naar Hulst in 

1645, was de laatste grote daad van Frederik Hen-

drik, die in 1647 kwam te overlijden. Er bestaan 

gedichten van Christiaan Huygens die hiernaar 

verwijzen, maar het belangrijkste is waarschijnlijk 

het epische gedicht van Nederlandse geschiedkun-

dige, dichter en toneelschrijver, Pieter Corneliszoon 

Hooft (1581 - 1647), ter gelegenheid van Frede-

rik Hendriks verovering van Den Bosch, in 1929, 

geschreven en uitvoerig geprezen door Huygens. 

Hooft formuleert de aanleg van dijken en een brug 

tijdens het beleg en schrijft;

‘ ‘t Hoefijzer leerden daer ghedoogen de moerassen

In spoor van dijken gaen verdoolde waterplassen:

Die zich eerst waenden een hardt harnas voor de stadt.

Den Ysel zich te zeer verlaetend’ op zyn stroomen

Hy buygen onder ‘t juk, en hechten doet zyn zoomen,

Ter wederzyden, aen een stijgbebouwde brug.’

Dan het stuk wat een verklaring zou kunnen zijn 

voor de sterren rond het hoofd van Frederik Hen-

drik:

‘ De krijgsgodt uyt het hoogh’ af ziende dat geberren,

Wat ‘s ditte? zeid hy, draecht dan ook het aerdtrijk ster-

ren?

Oft pronkt verwinner met de pracht van ‘s wereldts top?

de pracht van ‘t bovenste der wereldt is ‘t gesternte

My lust met mijn persoon, die feeste te versieren.

Mijn toorts de star van hem Mars vervoeghe zich by al 

die zeghevieren.’

Of wel: Frederik Hendrik wordt voorgesteld als een 

krijgsman, die schittert als een ster omdat hij het 

water naar zijn hand kan zetten. 

Gezien de toespelingen van het schilderij op het 

gedicht zou je dus kunnen concluderen dat het 

landschap dat achter Frederik Hendrik geschilderd 

is de omgeving van Den Bosch zou kunnen zijn. 

In het atmosferische perspectief kan je welliswaar 

vaag een hoge toren zien, die toegeschreven zou 

kunnen worden aan de ca. 120 meter hoge Sint-

Janskerk die in de wijde omtrek te zien was. Schil-

derijen van het beleg van Den Bosch laten echter 

een ander silhouet van de stad zien.

Het is dus onwaarschijnlijk dat de in het schilderij 

geschilderde toren de Sint-Jan is. 

Montamus, 1629, De verovering van Den Bosch in 1629 

door Staatse legers, naar een afbeelding uit “Leven en 

bedrijf van Frederik Hendrik”

Anoniem, 1629, Het Beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 

door Frederik Hendrik
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12 Jacob Jordaens Allegorie op de tijd.

De orginele naam van het aan de rechter pagina 

afgebeelde schilderij is ‘De tijd overwint dood, 

laster en ondeugd.’

De enorme man met blauwe doek om en de zeis 

staat voor de tijd. Met zijn zeis verdrijft hij de 

personificaties van alles wat boosaardig is. Op zijn 

schouders heeft hij twee kinderen die lachend de 

strijd tegen het boze bekijken. Zij zijn de belicha-

ming van alles wat nieuw is wat de tijd met zich 

meebrengt. Links onder steekt Furor zijn krijgsfak-

kel omhoog. Daarnaast houdt een gestalte een 

hart met daaromheen een bladerkrans vast en in 

zijn andere hand houd hij een blaasinstrument. 

In de antieke hiërarchie van instumenten staan dit 

soort blaasinstrumenten in de laagste, nederigste 

rang. Hiermee wordt de verwardheid van de ziel 

door hartstocht uitgebeeld. Onderaan zien we de 

valsheid met haar masker achter een appel. Tus-

sen de verstrengelde lijven zien we ook nog slan-

genlichamen en een uitgemergelde hond die vals 

kijkt. In veel vanitasbeelden zijn vaak omgestoten 

bloemenvazen of uitgebloeide bloemen te zien. 

Ook in de linkerhoek is zo’n omgevallen vaas te 

zien. Achter de tijd is een regenboog te zien die 

staat voor het kosmische teken van de eeuwigheid.

Pieter Christoffel Wonder (1780 -1852): De Tijd 1810
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zuidwand

c Toegeschreven aan Cesar van Everdingen  Allegorie op de hemelse en aardse liefde

13 Gerard van Honthorst De ontscheping van Maria Stuart en begroeting door Willem II.

14 Theodoor van Thulden Deel van de triomfstoet met gevangenen.

15 Gerard van Honthorst  Allegorie op het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms.

16 Gerard van Honthorst Allegorie op het huwelijk van Louise Henriette met de grote keurvorst van Branden-

burg 

17 Pieter de Grebber Deel van de triomfstoet, meegevoerde oorlogsbuit.

c

13 15 16

1714

De dynastieke aanspraken die in de west- en 

noordwanden herkenbaar zijn, worden in de 

zuidwand uitgebreid in Europese richting. Deze 

wand staat in het teken van de Oranjehuwelij-

ken. Het grootste stuk is van Van Honthorst en 

stelt een allegorie op het huwelijk van Frederik 

Hendrik en Amalia voor, waarin Amalia met haar 

hermelijnen mantel en kroon als een vorstin 

verschijnt, wat ze als lage adellijke hofdame uit 

het gevolg van de Winterkoningin natuurlijk niet 

was en wat ze door haar huwelijk met Frederik 

Hendrik ook niet werd. De overige twee schilde-

rijen, beide door Van Honthorst, tonen de nieuw 

ontstane politieke- en familie-relaties met res-

pectievelijk het Engelse koningshuis en met het 

huis van Brandenburg. 
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13 Gerard van Honthorst De ontscheping van Maria Stuart en begroeting door Willem II.

Op de voorgrond zijn waternymfen te zien die, 

bloemenkransen omhoog houden ter ere van 

Maria Stuart. Sommigen houden zich op in zout 

water, anderen in zoet water of in de wolken. Deze 

nymfen zijn vaak dochters van belangrijke zeego-

den zoals Nereus en Oceanus. De naiaden werden 

vooral geassocieerd met zoet water, zoals rivieren 

en meren. Ze waren de dochters van de potatami-

den (de riviergoden). 

De oceaniden zijn de drieduizend kinderen van 

Oceanus en Thetys. Ze werden geassocieerd met 

zout water, alhoewel er overlappingen zijn met de 

naiaden. Soms worden de naiaden als een groep 

oceaniden beschouwd.

Er zouden in totaal vijftig nereïden bestaan. Deze 

zeenymfen waren de dochters van de oude zeegod 

Nereus. Hymenaeus, de godin van het huwelijk 

en de eendracht, begeleidt Prins Willem II en de 

prinses van Engeland over de loopbrug naar het 

vaste land. Willem II heeft, net als de afbeeldingen 

van zijn vader Frederik Hendrik, antieke kleding 

aan. Waarom Hymenaeus de mantel boven het 

hoofd houdt is nog tot de dag van vandaag niet te 

herleiden. Het zou iets te maken kunnen hebben 

met het uitbeelden van een soort rustpose, die in 

de Romeinse beeldentaal wel vaker voorkomt. Het 

beeld van Apollon Lykeios (rechts afgebeeld) is een 

goed voorbeeld daarvan.

Over de bloemen die in de kransen verwerkt zitten:

mispels waren erg geliefd in de middeleeuwen; 

men vond ze terug op vele landerijen. De mispels 

werden gewijd aan de god Kronos (door de Grie-

ken) en Saturnus (door de Romeinen). De mispels 

werden ook medicinaal gebruikt. In de middel-

eeuwse heraldiek vinden we dikwijls de mispel-

bloem terug, zoals bij de Graven van Gelre. De vijf 

smalle, spits toelopende, golvende bloembladen 

tooien vele wapenfiguren. 

Een roos symboliseert geheimhouding (biecht-

hokjes zijn vaak versierd met een roos met vijf 

bloemblaadjes).

Apollon Lykeios
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14 Theodoor van Thulden Deel van de triomfstoet met gevangenen.

Rechts is een vrouw met naakt bovenlijf te zien 

met meerdere gebukt gaande kinderen en twee on-

geklede mannen die door soldaten worden voort-

gedreven. De handen van de gevangenen zitten op 

hun rug vastgebonden. Een klein meisje heeft haar 

armen gekruist op haar borst. Een ander kind heeft 

tranen in haar ogen. Een gepanserde soldaat haalt 

uit naar de mannelijke gevangene. Aan de door de 

soldaten meegedragen vaandels zien we een aan-

tal wapenschilden waarvan de bovenste het wapen 

is van ‘s Hertogenbosch en die daaronder van 

Breda. Bovenop de wapens zit een gouden beeld 

van een godin, die in de rechterhand de zegekrans 

heeft. In de linkerhand lijkt ze een palmtak te heb-

ben. Het stelt waarschijnlijk de godin van de vrede 

voor. Aan de linkerkant zien we een een oranje 

vaandel met daarop de letters SPQ en daarboven 

de F van Frederik. De andere schilden en vaandels 

zijn niet goed te identificeren.

De gevangen vrouw met ontbloot bovenlijf zou de 

personificatie zijn van de stad Breda. Welke stad 

voor de mannelijke gevangene zou moeten staan 

is niet duidelijk.

wapen van Breda

wapen van ’s Hertogenbosch
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15 Gerard van Honthorst  Allegorie op het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms.

Op de wand boven de tuindeuren schilderde Van 

Honthorst het in 1625 gesloten huwelijk van Fre-

derik Hendrik en Amalia van Solms, terwijl twee 

van hun getrouwde kinderen vanaf aparte doeken 

als het ware toekijken; links Willem II met de En-

gelse koningsdochter Maria Stuart, met tegenover 

hen Louise Henriëtte en haar echtgenoot Frede-

rik Willem, de keurvorst van Brandenburg. Deze 

respectievelijk in 1641 en 1646 gesloten huwelijken 

waren ingegeven door dynastieke belangen van de 

Oranjes, die zo de status hoopten te krijgen van 

reeds langer gevestigde Europese vorstenhoven.

Naast een hoorn des overvloeds dansen enkele 

kinderen. Deze onderstrepen de waarde van het 

gezin als hoeksteen van de samenleving. Ook 

staan ze symbool van vruchtbaarheid. De blijd-

schap die zij uiten naar aanleiding van het stad-

houderlijke huwelijk wordt als het ware voortgezet 

in Van Campens schildering, waarin de met fruit 

en ranken gevulde manden als attributen van de 

vruchtbaarheid zijn bedoeld.

Vlak boven de hoorn des overvloeds dat staat voor 

vruchtbaarheid en welvaart, zitten drie faunen. 

Een faun is een mythologisch wezen waarvan vooral de 

mannen worden afgebeeld als bezitters van hoorns en 

bokkenpoten. Het was een god uit de Romeinse sagen-

leer. Later werd hij vaak als bosgod voorgesteld. Vaak 

heeft de faun een panfluit of fluit. Aan de linkerkant 

staat Neptunus met zijn drietand afgebeeld met 

tritonen die op schelpen blazen. De god van het 

huwelijk, Hymenaeus staat achter het huwe-

lijkspaar met zijn fakkel die staat voor eeuwigheid 

en bloemen in zijn haar. In de achtergrond staan 

twee palmen. Deze staan ook voor het huwelijk of 

echtverbintenis en eendracht.  

Joan Berwinckel (1576 - 1629): Man en vrouw reiken 

elkaar een hart doorboord met een pijl en Amor laat deze 

harten met een brandende fakkel samensmelten als blijk 

van liefde. Boven beide huwelijkskandidaten zweeft een 

kleine engel met een krans, bij de vrouw met de zon als 

attribuut en bij de man een leeuw. Op een band staat 

het motto On m’attend ailleurs.1590 - 1610

Gedeelte boven de tuindeuren van Oranjezaal waar het 

schilderij te zien is.
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16 Gerard van Honthorst Allegorie op het huwelijk van Louise Henriette met de grote keurvorst van Branden-

burg 

Louise Henriëtte brengt de keurvorst van Branden-

burg, in hermelijnen mantel, ‘naer haer ouders’. 

Links Amor aan haar rechterarm, rechts twee putti 

met een hoorn des overvloeds. De grote keurvorst 

wordt  reeds uitgebeeld op het in 1647 gedateerde 

schilderij van Van Honthorst in het Rijksmuseum.

In de linkerbovenhoek is de godin van de akker-

bouw en vruchtbaarheid, Ceres te zien.

Wat de voorstelling betreft, die de Griekse kun-

stenaars aan Ceres gaven, moet worden vermeld 

dat haar gewone attributen korenaren zijn, die zij 

deels in de hand houdt, deels in een krans ge-

vlochten op het hoofd draagt. Kunstenaars zagen 

haar bij voorkeur bij hun voorstellingen liever als 

de moeder, die door de innigste banden van de 

reinste liefde met haar dochter was verbonden, 

dan de godin van de landbouw en de beschaving. 

Op de voorgrond is een donkere silouet te zien van 

een figuur met een kroon op die naar links kijkt.

De vorm van de kroon lijkt op de vorm van een 

muurkroon (corona muralis). Dit is een kroon die 

gemodelleerd is naar een fort of kasteel en dient 

vaak als symbool van een republiek of stadstaat 

en van de soevereiniteit van een stad of in het 

algemeen van macht. Ook is het de hoofdtooi van 

de personificaties Oecumene en Fortuna, en van 

de godin Cybele (Moedergodin). Je zou dus ge-

zien de titel van het schilderij kunnen aannemen 

dat hier gedoeld wordt op de moederfiguur waar 

Louise Henriëtte de keurvorst heen brengt. Andere 

bronnen beweren dat het de personificatie is van 

moeder aarde als je Van Mander mag geloven; 

De Nature, en de moeder aerde worfden veel op een 

wijse uytghebeelt, met veel borsten, veel Dieren by 

hebbende en op ‘t hooft een Croon van thorens.

Gerard van Honthorst, 1647 Portret van Friedrich 

Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, met zijn vrouw 

Louisa Henrietta, gravin van Nassau, dochter van Frede-

rik Hendrik. Ten voeten uit, staand op een balkon. In het 

gordijn rechtsboven dragen putti het hoofddeksel en de 

staf van de keurvorst.

Nederlandse Maagd (Belgia) met muurkroon als symbool 

van de Republiek anno 1640
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17 Pieter de Grebber Deel van de triomfstoet, meegevoerde oorlogsbuit.

Rechts is de triomftocht te zien van op de rug ge-

ziene witte paarden, die een kar met zegetekenen, 

zoals wapens in Romeinse stijl voorttrekken. Kin-

deren en naakte krijgslieden dragen schalen, kan-

nen en een kandelaar. De krijgsman links houd het 

vaandel met wapen van de Habsburgers omhoog. 

De man heeft een krans van eikenbladeren als 

symbool voor kracht, macht of moed op zijn hoofd. 

De andere krijgslieden hebben allen een lauer-

krans op hun hoofd het teken van de overwinning. 

De emblemen die gevoerd worden zijn terug te 

herleiden naar een tekening van Saavedra van 

een trofee, bestaande uit wapens en vaandels met 

als motto ‘Alienis Spoliis’. Waarschijnlijk zijn alle 

schilderijen van de Oranjezaal waar dit soort beel-

den inzitten afgeleid van deze naar de Romeinse 

tijd terug te herleiden tekens.

Het wapen met de erflanden van keizer Karel V 

1516-1558

Embleem uit Saaverdra (1640)
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de westwand 

d Toegeschreven aan Jacob van Campen Apollo in de zonnewagen.

18 Theodoor van Thulden De opvoeding van Frederik Hendrik.

19 Salomon de Bray Deel van de triomfstoet met veroverde wapenen.

20 Jan Lievens  Vijf muzen.

21 Theodoor van Thulden De smidse van Vulcanus.

22 Cesar van Everdingen Allegorie op de geboorte van Frederik Hendrik.

23 Cesar van Everdingen Vier muzen.

24 Theodoor van Thulden Venus in de smidse van Vulcanus.

25 Thomas Willeboirts- Boschaerts  Frederik Hendrik en Maurits als veldheren.

26 Salomon de Bray Deel van de triomfstoet met muzikanten.

De westwand  is gewijd aan de opvoeding van de 

jonge prins. Het centrale stuk, Cesar van Ever-

dingens’ ‘Allegorie op de geboorte van Frederik 

Hendrik’, verwijst naar Frederik Hendriks karak-

tereigenschappen die hem voorbestemmen in 

zijn vaders voetspoor te treden. Mars en Minerva 

verbeelden de krijgskunst en wetenschappelijke 

en politieke wijsheid als de terreinen waarop een 

vorst roem kan verwerven. Op een ander schilde-

rij in deze wand wordt de dynastieke en opvoe-

dingskundige lijn benadrukt door de aanwezig-

heid van Frederik Hendrik onder de hoede van 

Maurits voor de Slag bij Nieuwpoort. 

De wand vertoont aan weerszijden van de 

schouw, dus ter flankering van het tafereel van 

de geboorte, mythologische toespelingen op 

Frederik Hendrik’s leven: de cyclopen, die de 

wapens voor Aeneas smeden en Venus met haar 

nymfen, beide door Van Thulden; de Parnassus 

met vijf muzen (door Lievens), waarnaast Van 

Everdingen de vier overige Muzen schilderde. 

De uitgangsdeur, die destijds direct toegang gaf 

tot het bos, is eveneens beschilderd. Men ziet 

er de Godin van de Vrede, die door Hercules en 

Minerva wordt binnengelaten. Blijkbaar is dit 

een toespeling op den Vrede van Munster. Het 

schilderij op deze deur, behalve de vier wapenhe-

rauten en de wapendecoraties tussen de pilasters 

van de zaal zijn van een onbekende meester, die 

zijn werk merkte met de letter C.B. Waarschijn-

lijk Cornelis Bloemaert.

d
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18 Theodoor van Thulden De opvoeding van Frederik Hendrik.

Dit is de opvoeding van Frederik Hendrik door Pal-

las Athene en Hermes (Mercurius) in de letteren, 

methematica en oorlogskunst. Op de achtergrond 

is de jonge prins te zien als Achilles op de rug van 

de centauer Chiron. Chiron (Latijn) is een figuur 

uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van de 

machtige titaan Kronos en de oceanide Philyra. 

Chiron werd in de oudheid algemeen beschouwd 

als de “goede centaur”, die zich onderscheidt van 

de andere centauren door zich te ontwikkelen in 

kennis en wijsheid van de muziek, medicijnen, het 

boogschieten, genezing en kunst. Op de top van 

het schiereiland Pilion was een school van hem. 

Cheiron was bevriend met Peleus en beschermde 

hem tegen een aanval van vijandige Centauren. 

Cheiron was beroemd om zijn kennis van de ge-

neeskunde, die hij doorgaf aan de god Askleipios.

De globe, haan en schildpad staan als emblemen 

van wijsheid, waakzaamheid en voorzorg afge-

beeld. 

Jean-Baptiste Regnault 1754-1829

Achilles krijgt les van Chiron 1782.
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19 Salomon de Bray Deel van de triomfstoet met veroverde wapenen.

Rechts staat afgebeeld de triomftocht met twee 

gepuimde witte paarden voor zegekar gespannen 

met wapens. Op de voorgrond een schildknaap, 

een kind met helm, honden en links een lans-

knecht (voetsoldaat).

Helemaal op de voorgrond loopt een jongen met 

een dierenvel om. Hij draagt een kostbare helm 

met bovenop de helm een sfinx en verentooi. Daar-

achter volgen een tweetal karakteristiek voor die 

tijd in de Nederlanden uitgedoste landsknechten 

met hellebaarden aan. Onder het borstpantser dra-

gen ze witte hemden met wijde mouwen. Beiden 

hebben gevederde baretten op. Het grappige is dat 

deze landsknechten er in deze 17e eeuw niet zo 

uitzagen, maar door de tijden heen als krijgsvolk 

zo verbeeld werden. Zacharias Heyns beschrijft 

deze dracht als ‘naer lantsknecht seden’ Er zijn aan-

wijzingen dat deze vroeg zestiende eeuwse dracht 

als antiek beschreven wordt. Uit deze samenhang 

kan het dus mogelijk zijn dat deze landsknechten 

verwijzen naar de oude Batavieren.

Een van de landsknechten draagt een rond schild. 

Achter hem zien we met veren versierde paarden 

met daarachter een met veroverde trofeën beladen 

wagen, zoals uitrustingsstukken, schilden, helmen, 

peilen en peilenkokers. Op de voorgrond rechts 

staan twee blaffende honden, zoals die wel vaker 

in afbeeldingen van triomftochten te zien zijn.

Jan de Bray (1627 - 1697) tekening met rood en zwart 

krijt op papier van Allegorische triomftocht voor de 

stadhouder Frederik Hendrik 11-dec-1650 naar schilderij 

van Salomon de Bray
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20 Jan Lievens  Vijf muzen.

Vijf van de negen muzen zijn bezig met het uit-

zoeken en vastleggen van het gesternte waaronder 

Frederik Hendrik geboren is en het schrijven van 

lofgedichten. De muzes die op dit schilderij zijn 

afgebeeld heten: Clio, muze van de geschiedschrij-

ving, Melpomene, muze van het treurspel, Calli-

lope, muze van de epiek, Polyhymnia, muze van de 

mime en hymnes en Urana, muze van de ster-

renkunde (naast de globe als hoofdfiguur. ) Op de 

voorgrond liggen atributen die te maken hebben 

met het bepalen van de stand van de sterren. Op 

de bol waar Urana tegenaan ligt staan de sterren-

beelden afgebeeld.

Hoekmeetinstrument 1775 - 1825

Museum Boerhaave
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21 Theodoor van Thulden De smidse van Vulcanus.

Op deze afbeelding is de smidse van vulcanus te 

zien waarop cyclopen bezig zijn de wapens van 

Aeneas te smeden. Aeneas was een mythologische 

Trojaanse held. Aeneas is de zoon van de godin 

Venus en een sterfelijke man, Anchises en kan 

dus worden beschouwd als een halfgod maar dan 

zonder bovenmenselijke krachten. Vulcanus is 

een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was 

een zoon van Jupiter en Juno. Hij is de man van 

Venus en is de Romeinse god van het vuur, de 

edelsmeden en de vulkanen. Hij is de smid die de 

bliksemschichten maakt voor Jupiter. Hij wordt 

afgebeeld met een hamer of met een bliksem in 

de hand. Vulcanus verbeeld in het bijzonder het 

aardse vuur dat enerzijds tot de natuurelementen 

behoort maar als tegenhanger ook het hemelse 

licht.

De wapenen die gesmeed worden, verbeelden de 

wapenen die bedoeld zijn voor Frederik Hendik en 

geven hem goddelijke macht. Van Thulden heeft 

het schilderij de vulcanus smidse al een keer eer-

der geschilderd (bijna exact hetzelfde), net voordat 

hij zijn grote werk ten behoeve van de Oranjezaal 

maakte. Het is niet duidelijk of hij dit als ‘schets-

schilderij’ heeft gemaakt of dat het een ander doel 

had. 

Achter de smeden staat een kleine jongen die door 

een buis in de vlammen blaast.

De samenhang van dit schilderij met het pro-

gramma van de overige schilderijen op deze wand,          

laat de militairistische inslag van Frederik Hen-

driks’ latere levensjaren zien.

afbeeldingsnummer: 0000045545

Theodoor van Thulden, ca. 1649 

‘schetsschilderij’ De smidse van Vulcanus

169 x 121,3  cm
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22 Cesar van Everdingen Allegorie op de geboorte van Frederik Hendrik.

De compositie van het schilderij wordt onder-

verdeeld in een ‘aardse’ en een ‘hemelse’ zonde. 

Onder ‘hemels’ worden de putti verstaan in de 

lucht, met het baldakijn. Met ‘aards’ worden de 

figuren op de voorgrond, waaronder Minerva en 

Mars, bedoeld. Maar over deze interpretatie is niet 

iedereen het eens. Zo schrijft B. Brenninkmeyer-

de Rooij; ‘Naar het zich laat aanzien, is de jonge 

Frederik Hendrik die met vastberaden blik naar 

de toeschouwer kijkt, niet de hoofdfiguur van 

het schilderij. De blikken van Minerva, Willem de 

Zwijger en Mars zijn niet op hem gericht maar op 

de gesluierde vrouw links op de voorgrond. Ken-

nelijk wordt haar aanwezigheid erg belangrijk 

geacht. Aanvankelijk werd gedacht dat dit Frederik 

Hendrik’s moeder, Louise de Coligny was, maar zij 

is dat waarschijnlijk niet. Het jonge gezicht toont 

geen enkele overeenkomst met portretten die van 

haar bekend zijn, en terwijl Willem de Zwijger 

in eigentijdse kleding is afgebeeld, draagt zij een 

sluier en geen gesteven kraag maar een dunne 

shawl. Zowel haar kleding als ook de rijke drape-

rieën geven aanwijzingen wie deze vrouw zou kun-

nen zijn. De schilderingen van deze wand kunnen 

verwijzen naar de komst van een nieuwe gouden 

tijd met de geboorte van Frederik Hendrik. In een 

tekst van de Romeinse dichter Publius Vergilius 

Maro (70 v.Chr. - 19 v.Chr.) voorspelt de Sibylle van 

Cumac dat Astrea, de maagd van gerechtigheid die 

de aarde als laatste verliet en als eerste zal weder-

keren, terugkeert naar de aarde en wordt Lucina, 

een obscure godin die geacht wordt geboortes te 

begeleiden, aangeroepen om de geboorte van dit 

kind te begunstigen. Het zou dus kunnen zijn dat 

de geheimzinnige vrouw links afgebeeld de verwij-

zing is naar Lucina.

De putti met de gevlochte korven met bloemen 

betekenen de blije verwachting van een nieuwe 

vorst. Het skelet met de pijl (teken van de dood, 

meestal afgebeeld als vlammende pijl evenals een 

zandloper, en een verlepte bloem) aan de linker-

kant verwijst naar het Latijnse Memento Mori die 

traditioneel wordt vertaald als ‘Gedenk te sterven. 

Het skelet dat achter iemand is verbeeld, verwijst 

naar een naderend einde van die persoon. Zo ook 

naar die van Willem I die in 1584 in Delft wordt 

vermoord.

De pijlbundel (fasces) die tegen de Nederlandse 

leeuw op de voorgrond ligt en in de richting van 

Frederik Hendrik wijst, staat voor de toekomstige 

eenheid van de Nederlandse provinciën.

Minerva of Menerva is een personificatie van de 

goddelijke macht van het verstand, van de vin-

dingrijkheid van de menselijke geest. Daarnaast 

staat haar betekenis als de beschermster van de 

burchten van de steden, zoals de Sabijnen haar 

vereerden, en de opvatting van de Etrusken, die 

haar zowel beschouwden als de godin, die de blik-

sem neerslingert, haar erkenden als de uitvind-

ster van al wat nuttig en aangenaam is voor het 

menselijk leven. Minerva heeft een bundel pijlen 

voor haar dat symbool staat voor magistratuur, 

van de macht van magistraten of keizers en van de 

zeggenschap over leven en dood. 

Mars was de Romeinse god van de oorlog, maar 

had daarnaast ook nog enkele vruchtbaarheids-

functies. Hij was bij alle Italiaanse volkeren zeer 

populair. Zijn Griekse equivalent is Ares. Hij was 

de zoon van Juno (de koningin der Goden) en een 

magische bloem of Jupiter (vader der Goden). 

Oorspronkelijk was hij de Romeinse god van de 

vruchtbaarheid en beschermer van het vee, maar 

smolt later samen met de Griekse god Ares en 

werd toen vooral geassocieerd met de strijd en 

werd ook de god van de dood en oorlog.

Mars is de meest vereerde god van het Romeinse 

Rijk. Waarschijnlijk omdat zijn zonen (Romulus en 

Remus) gezien worden als de stichters van Rome.

Mars en Minerva zijn in dit geval de personificatie 

van de krijgskunst, wetenschap en staatskundig-

heid en aan de andere kant duidt het aan dat de 

vorst de hoogste roem en eer toekomt.

De leeuw, welke onderdanig onder de wieg van 

Frederik Hendrik is geschilderd, is de onbetwiste 

koning der dieren in de middeleeuwse teksten en 

iconografie. De leeuw is te zien als de grote ster 

van het dierenrijk. De leeuw stond in de mid-

deleeuwse cultuur symbool voor kracht, moed, 

fierheid, gulheid en rechtvaardigheid.3 In dit geval 

staat hij voor de Nederlandse leeuw die de noorde-

lijke provinciën verbeeldt.

3 http://www.reynaertgenootschap.be/node/38
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23 Cesar van Everdingen Vier muzen.

Dit zijn Thalia, Erato, Euterpe en Terpsichore op de 

Parnassus met Pegasus op de achtergrond. Pega-

sus staat in dit geval voor het dichterspaard, het 

rijdier van de dichters. De Parnassus is een ruig en 

onherbergzaam bergmassief in het zuiden van de 

landstreek Phocis, Centraal-Griekenland. De berg 

was gewijd aan Apollo en het tehuis van de mu-

zen. De muzes die op dit schilderij zijn afgebeeld 

heten: Euterpe, muze van het fluitspel en de lyriek 

meestal afgebeeld met een fluit, Terpsichore, muze 

van de dans meestal afgebeeld met het snaarin-

strument de lier, Erato, muze van de liefdespoëzie, 

meestal afgebeeld met het snaarinstrument de luit 

of citer en Thalia, muze van het blijspel meestal 

afgebeeld met het komediemasker. Links in beeld 

zit Erato met de luit op haar schoot die een schaal-

tje vult met water uit de bron van Castalia waaruit 

dichters inspiratie putten. Het thema van dit schil-

derij staat voor de universele harmonie. 

De muze op de voorgrond aan de rechtertkant 

heeft een viool vast. Op de voorgrond liggen een 

aantal muziekinstrumenten. Voorzover deze zicht-

baar zijn gaat het over een tweetal strijkinstru-

menten, een draailier, een harp een tambourijn, 

een orgel, een trompetachtig instrument en twee 

schalmeien. Een aantal instrumenten zoals hier-

naast afgebeeld zijn al eerder of door tijdgenoten 

van Cesar van Everdingen geschilderd. Hieronder 

en hiernaast een aantal voorbeelden.

Gerard van Honthorst,1623, 

Detail uit Een vrolijke vioolspeler die een berkenmeier 

vasthoudt.

Georg Pencz, 1539 - 1543, Vrouw als personificatie van 

Muziek (Musica), zij speelt op een orgel waarvan de 

blaasbalg aan de achterkant wordt bediend door een 

putto.

Cornelis Dusart, 1680 - 1704

Detail uit Boerenkermis. 

Carel de Moor, 1680 - 1738

Detail uit Soldatenscène.
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24 Theodoor van Thulden Venus in de smidse van Vulcanus.

Dit schilderij laat de smidse van Vulcanus zien, 

waar Venus verschillende wapens uitzoekt voor 

voor haar zoon Aeneas. Frederik Hendrik wordt 

hierbij (zoals al eerder bij het schilderij ‘Vulcanus’ 

smidse’) geïdentificeert, die zonder twijfel met 

deze wapens de zege tegemoed gaat.

Venus ligt op een geel kussen en wordt door ver-

schillende nymfen voorzien van wapenen. Venus 

zelf heeft een rijk versierde helm in haar handen.

Een van de nymfen op de voorgrond is met haar 

rug naar de toeschouwer toegedraaid. Ze houdt 

een glanzend schild naar boven en met haar 

andere hand reikt ze naar uitrustingsstukken van 

een harnas die op de grond liggen, alsof ze deze 

stukken aan Venus wil geven. Het spiegelende 

schild kan verwijzen naar de antieke beeldtraditie 

dat Venus zich opmaakte in de veroverde schilden 

van haar vijanden en zich verwonderde over haar 

schoonheid. Verder links is nog een nymf te zien 

die een schild boven haar hoofd houdt. Daarachter 

is een compleet harnas met lansen en een helm 

te zien. In de lucht zweven gevleugelde putti met 

een luit en een lier. Een van de nymfen houd een 

kleine trompet omhoog. De trompet is in dit geval 

een oorlogsinstrument, terwijl de andere twee 

instrumenten voor harmonie en eendracht staan.

Andere betekenissen voor deze instrumenten zijn 

voor trompet gehoorzaam tegenover tegenstand 

en die van lier en luit het symbool van regerings-

kunst. Aan de rechtekant van het schilderij zijn 

een aantal wapens te zien zoals speren, schild, 

harnasdelen, een knots en een pijlenkoker. Wat op-

valt is de stormram helemaal aan de rechterkant 

van het schilderij. Deze verbeeldt het doorzettings-

vermogen en vasthoudendheid in het gevecht. 

Thomas Willeboirts Bosschaert: 1624 - 1654

Mars wordt door Venus het zwaard aangegespt, twee 

putti tillen de helm naar zijn hoofd. Rechtsonder meer 

putti met andere delen van de wapenrusting, op de ach-

tergrond is Vulcanus in zijn werkplaats aan het smeden. 

Historische allegorie met waarschijnlijk Friedrich Wil-

helm, keurvorst van Brandenburg, als Mars en Louisa 

Henrietta, gravin van Nassau, als Venus.
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25 Thomas Willeboirts- Boschaerts  Frederik Hendrik en Maurits als veldheren.

Hier is de eerste veldtocht van de prins te paard te 

zien. In het eerste concept begiftigen Pallas Athene 

en Mercurius Frederik Hendrik met schild en 

vleugels. In het latere ontwerp rijdt hij naar de slag 

van Vlaanderen (1600) gewapend op ‘een moedigh 

paerd, van Pallas Athene en Mercurius met haer 

wapenen begiftigt’. Ik het definitieve concept van 

het schilderij leest men: ‘Sijn Hoogheyt te paerd in 

den ouderdom van 16 jaeren, den prince Maurits daer 

neffens als onderwijsende en leydende naer de batailjie. 

Op haer heleme elck een ster off in de loght Castor en 

Pollex’. De veldslag in het verschiet. Op de achter-

grond zie je een veld- en zeeslag. Frederik Hendrik 

heeft de stadhoudersstaf beet en beide heren heb-

ben de oranjesjerp om. Frederik Hendrik draagt het 

schuin over de schouder (teken van leiderschap) 

en Willem II rond zijn middel.

De ster die te zien is op de lauwerkransen die de 

engel boven de hoofden van Frederik Hendrik en 

zijn zoon Willem II houdt,  linken dus naar de My-

tologische broers Castor en Pollux.

Kastor en Polydeukes zijn figuren uit de Griekse 

mythologie. Tezamen worden zij de Dioskouren 

(“zonen van Zeus”) genoemd. Hun pendanten in 

de Romeinse mythologie zijn Castor en Pollux 

(Dioscuri). De strijdvaardige broers werden door de 

Grieken en Romeinen soms plotseling in veldsla-

gen gezien. Zij reden dan op prachtige witte heng-

sten en ze vochten soms aan de ene - dan weer 

aan de andere - zijde. Het sterrenbeeld Tweelingen 

(Gemini) werd naar hen genoemd, en de helderste 

sterren van dit sterrenbeeld zijn dan ook Castor en 

Pollux.

Gerrit van Santen 1636 - 1650, 

Het beleg van Schenckenschans door prins Frederik Hendrik, april 1636

Pauwels van Hillegaert 1630, Prins Maurits en prins 

Frederik Hendrik te paard.  Prins Maurits rijdt links op 

een wit paard. Prins Frederik Hendrik zit op een steige-

rend bruin paard. Op de achtergrond bezoeken officieren 

te paard een legerkamp.
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26 Salomon de Bray Deel van de triomfstoet met muzikanten.

Rechts is te zien de triomftocht met krijgslieden en 

trommelaars te paard, een heraut en de kinderen 

met fluiten voorop. Op het vaandel vooraan staat 

‘Oultre plus’ naar alle waarschijnlijkheid naar het 

wapenschild van Karel de Vijfde. Tussen de  overige 

vaandels zitten naar alle waarschijnlijkheid ook 

vaandels van overwonnen Spanjaarden. 

Het kind aan de rechterkant heeft een rood wit 

blauw oranje sjerp om zijn middel. In zijn hand 

heeft hij een schalmij. De Herauten kondigen het 

begin van de triomftocht aan. De man met de trom 

heeft naast een ‘heldenfunctie’ ook een karakte-

ristieke functie. Volgens een embleem uit het boek 

Liber Emblematum (boek van emblemen) van Ita-

liaans rechtsgeleerde en humanist Andrea Alciati 

(1492 - 1550) wordt de trommel als macht over de 

dood verbeeld.

Wapencompositie van Karel V, met de dubbele adelaar 

van het keizerschap, het hartschild van zijn erflanden, 

de keten van het Gulden Vlies en de Zuilen van Hercules 

met zijn motto Plus Ultra. (Oultre plus) betekenis: steeds 

verder

Andrea Alciati 1518, S184: ‘Vel post mortem formido-

losi’ 

Pommer sopraanfluit dwarsfluit

‘lof’trompet

trom 
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