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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 Familiebezoek
Paleis Het Loo verwerft herontdekt dubbelportret van Gerard van Honthorst

Sinds januari 2016 is op Paleis Het Loo in de 
‘Bedkamer’ van koningin Mary II een fraai dubbel
portret te zien van Amalia van Solms en Charlotte 
de la Trémoïlle. Het portret werd in 1633 gemaakt 
door de bekende hofschilder Gerard van Honthorst 
en hing in de 17de eeuw in het jachtslot van de 
Oranjes in Honselaarsdijk. Het schilderij was lange 
tijd onvindbaar, maar dook vorig jaar plotseling op 
bij een kunsthandelaar op de TEFAF in Maastricht. 
Met de verwerving van dit schilderij keert het 
kunstwerk terug naar een Oranjeomgeving.

Amalia van Solms en Charlotte de la Trémoïlle als 
Diana en Ceres
Gerard van Honthorst
1633. Olieverf op doek, 120 x 167 cm
Bijdrage: € 300.000 waarvan € 100.000 uit het  
A.M. Roeters van Lennep Fonds en € 35.000 uit het 
Beatrijs de Rooy Fonds
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Het dubbelportret van Gerard van Honthorst is aangekocht  
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
A.M. Roeters van Lennep Fonds en haar Beatrijs de Rooy Fonds, 
het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, het P.I.A.M. Eijkman-de 
Nerée tot Babberich Fonds en de opbrengsten van de vrijwilligers-
activiteiten op Paleis Het Loo.



 De nieuwe aanwinst is een mooi voorbeeld  
van de hofkunst die voor stadhouder Frederik 
Hendrik van Oranje (15841647) en zijn echtge

note Amalia van Solms (16021675) in het tweede kwart 
van de 17de eeuw werd vervaardigd. Het stadhouder
lijk paar hield van mooie bouwwerken en beeldende 
kunst. Frederik Hendrik en Amalia lieten zich graag 
portretteren en bezaten een rijke kunstcollectie waar
mee zij hun paleizen decoreerden, zoals Huis ten 
Bosch en de verdwenen huizen Honselaarsdijk en  
Ter Nieuburgh. De uit Utrecht afkomstige Gerard 
van Honthorst (15921656) was hun favoriete schilder. 
Zo was hij een van de kunstenaars die werden  
uitgenodigd om te werken aan de decoratie van de 
Oranjezaal in Huis ten Bosch. Als belangrijkste hof
schilder van zijn tijd kreeg hij veel portretopdrachten 
en daarmee bepaalde hij mede het ‘gezicht’ van het 
stadhouderlijk hof van Frederik Hendrik en Amalia.

Van Honthorst portretteerde Amalia talloze malen, 
zowel ‘naar het leven’ als in allegorische voorstellingen. 

In 1633 schilderde hij dit portrait historié. Rechts is 
Amalia weergegeven als Diana, de Romeinse godin 
van de jacht, herkenbaar aan de pijl en boog die zij 
vasthoudt en de jachthond naast haar. Amalia’s kleding 
is geïnspireerd op een Romeins gewaad. Ze is getooid 
met kostbare sieraden: om haar hals en in haar haren 
heeft zij een parelsnoer en in haar oren draagt zij 
peervormige parels. 

‘LIEFDEWIGHJES’

Over de identificatie van de persoon naast Amalia  
is in het verleden enige verwarring ontstaan. Eerder  
is zij geïdentificeerd als haar zuster Louise Christina 
van Solms, gravin van Brederode. Nader onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat het hier gaat om 
Charlotte de la Trémoïlle (15991664), kleindochter 
van Willem van Oranje en daarmee een nicht van 
Frederik Hendrik. Zij kwam in 1632 op bezoek  
bij haar oom en tante in Den Haag en zeer waar  
schijnlijk werd dit portret naar aanleiding van deze  
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gebeurtenis gemaakt. Charlotte draagt net als  
Amalia (parel)sieraden maar is anders dan haar tante 
afgebeeld in eigentijdse kleding. Ze krijgt vruchten 
aangereikt door twee putti, ‘liefdewighjes’ genoemd 
in de schilderijeninventaris van Honselaarsdijk uit 
1755/1758. Volgens dezelfde inventaris is zij afgebeeld 
‘in de gedaente eener jaghtnimph’. Haar kostbare  
sieraden en haar centrale plaats in de voorstelling 
duiden er echter op dat zij een belangrijkere rol  
vervulde. Gezien het fruit op haar schoot en de tros 
druiven in haar rechterhand, is het aannemelijker  
dat zij ‘Ceres’ voorstelt, de Romeinse godin van de 
landbouw en vruchtbaarheid.

Links naast Charlotte is een tweede hond afgebeeld, 
met op zijn halsband een spiegelmonogram waarin  
de voorletters ‘H’ en ‘A’ van (Frederik) Hendrik en 
Amalia zichtbaar zijn. Ook staat een ‘S’ met een streep 
erdoor op de halsband. Dit is een ‘gesloten ‘S’ ofwel 
een ‘S fermé’, een symbool van de ‘fermesse’ (oud
Frans voor fermeté, standvastigheid). Dit is een deugd 
waarmee Frederik Hendrik en Amalia zich graag 
identificeerden. Rechtsonder, boven de rug van de 
jachthond, is het schilderij gesigneerd en gedateerd: 
‘GHonthorst . fe . 1633’.

HUIS HONSELAARSDIJK

Bij de aankoop van een kunstwerk kan de herkomst
geschiedenis soms net zo belangrijk zijn als de  

voorstelling en de maker. Van Honthorst kreeg de  
opdracht voor dit schilderij waarschijnlijk van Amalia 
of Frederik Hendrik zelf, ter gelegenheid van het  
bezoek van hun nicht in 1632. Kort na de oplevering 
werd een tweede portret besteld, vermoedelijk door 
Charlotte. Dit tweede exemplaar betreft een ongesig
neerde kopie, vervaardigd door het atelier van Van 
Honthorst. In het verleden is de herkomst van deze 
vrijwel identieke schilderijen vaak door elkaar gehaald. 
Met het opduiken van het origineel op de TEFAF in 
2015, is een einde gekomen aan deze verwarring.

Het originele, door Van Honthorst gesigneerde 
dubbelportret kreeg na voltooiing een plaats in Huis 
Honselaarsdijk, het jachtslot van Frederik Hendrik en 
Amalia bij Den Haag. Hun kleinzoon koningstadhou
der Willem III erfde Honselaarsdijk en de inboedel, 
waaronder dit schilderij. Het doek hing in de audiën
tiekamer van zijn echtgenote koningin Mary II, waar 
zij haar gasten ontving. Hieruit valt te concluderen 
dat zij veel waarde hechtte aan dit schilderij. Na de 
dood van Willem III in 1702 is het huis overgegaan  
in handen van het Pruisische vorstenhuis. De koning 
Frederik de Grote verkocht in 1754 Huis Honselaars
dijk en de nog aanwezige inboedel, inclusief het schil
derij, aan Anna van Hannover, weduwe van stadhouder 
Willem IV. Bij de inval van het Franse leger in 1795 
verdween het schilderij uit de stadhouderlijke verza
melingen en raakte het lange tijd uit beeld. In 1951 
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GESTEUND VANUIT HET BEATRIJS DE ROOY FONDS

Een formidabel slotakkoord

Voor deze aanwinst is voor 
de laatste maal geput uit 
het Beatrijs de Rooy Fonds, 
ingesteld na het overlijden 
van de kunsthistorica 
Beatrijs Brenninkmeyer- 
de Rooy (1942-1993). Met  
dit fonds zijn aankopen  
gesteund die haar passies 
reflecteren: bloemstillevens 
en het Huis Oranje-Nassau. 
Eerder werd bijgedragen 
aan een kabinet van Amalia 
van Solms en 18de-eeuwse 
speeldozen uit Oranjebezit 
voor het Rijksmuseum 
Amsterdam. Paleis Het Loo 
kon drie aankopen doen 

met steun vanuit dit fonds: 
een bloemstuk van Jan 
Davidsz. de Heem met het 
opschrift Vivat Oraenge,  
een portret van De drie 
oudste kinderen van 
Frederik Hendrik en Amalia 
van Solms door Gerard van 
Honthorst en een verguld 
zilveren kom en presenteer-
schaal met het wapen dat 
Willem III van 1677 tot  
1688 voerde. Liesbeth van 
Boven, die het woord voert 
namens het fonds, over  
het nu gesteunde werk:  
‘Ik denk dat Beatrijs deze 
aankoop heel leuk had  

gevonden. In de laatste 
jaren van haar leven heeft 
ze aan een onderzoek over 
de Oranjezaal gewerkt, die 
gedecoreerd is in opdracht 
van Amalia van Solms en 
waaraan ook Van Honthorst 
heeft gewerkt, dus er zijn 
veel raakvlakken met dit 
schilderij.’ En daarmee 
vormt dit dubbelportret 
een formidabel slotakkoord 
van de reeks kunstwerken 
die met steun van het 
Beatrijs de Rooy Fonds kon-
den worden aangekocht.
 

De drie oudste kinderen van  
Frederik Hendrik en Amalia van Solms 
Gerard van Honthorst
1629. Olieverf op doek, 102,9 x 124,5 cm
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Detail met de signatuur 
van de schilder

Detail met de halsband 
van de hond links



werd het geveild bij Christie’s in Londen, om vervol
gens in particulier bezit weer uit het zicht te raken. 
Dat het schilderij onlangs na al die jaren weer boven 
water kwam, was dus een ware verrassing en een  
geweldige kans voor Paleis Het Loo.

Nu Paleis Het Loo erin geslaagd is het schilderij te 
verwerven, komt het terecht in een passende omgeving. 
Het Loo werd gebouwd in opdracht van Willem III  
en Mary II en was een geliefd zomerverblijf van het 
echtpaar. Veel historische vertrekken in het museum 
zijn aan deze stichters van het paleis gewijd. Het  
dubbelportret heeft inmiddels een prachtige plaats 
gekregen in de ‘Bedkamer’ van koningin Mary II.  
In deze ruimte ontving zij haar gasten, net zoals dat 
ook in haar audiëntiekamer op Honselaarsdijk ge
beurde. Door de plaatsing van het schilderij in deze 
kamer kunnen bezoekers van Paleis Het Loo het in 
een soortgelijke setting bewonderen als Willem III, 
Mary II en hun gasten dat in de 17de eeuw deden.

Het meesterwerk van Gerard van Honthorst is een 
betekenisvolle toevoeging aan de collectie van Paleis 
Het Loo, waar veel aandacht is voor portretten van 
leden van het Huis OranjeNassau. Amalia van Solms, 
de grootmoeder van de koningstadhouder, was een 
belangrijke stammoeder van de Oranjes. Mede dank
zij de Vereniging Rembrandt konden de afgelopen 
decennia al diverse schilderijen uit de verzameling 
van Amalia voor Paleis Het Loo worden aangekocht, 
waaronder ook een allegorisch schilderij met haar drie 
oudste kinderen en een portret van haar driejarige 
kleinzoon Willem III. Dankzij deze schilderijen krijgen 
bezoekers een indruk van de allure waarmee Amalia 
en Frederik Hendrik zichzelf en leden van hun familie 
lieten afbeelden en van de waarde die hun nakome
lingen hechtten aan portretten van hun voorouders 
door ze op prominente plekken in hun paleizen te  
tonens

Katja Boertjes en Hanna Klarenbeek

Conservatoren Paleis Het Loo
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