
 Tekenles in Teylers
Onbeschreven voorstudie door Van Honthorst naar Haarlem

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

 Enkele jaren geleden is een grote hoeveelheid 
onbekende tekeningen van de schilder Gerard 
van Honthorst (1592-1657) opgedoken (zie 

kader). Ook het nu verworven blad was tot voor kort 
ongedocumenteerd. Het laat twee jonge vrouwen aan 
een tafel en een lessenaar zien, de één tekenend, de 
ander bladerend in een boek, ongetwijfeld een kunst-
boek. Zoals hij vaker deed, gebruikte Van Honthorst 
witte verf om de voorstelling diepte te geven. Een 
schilderij met deze compositie is niet bekend, maar het 
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De aanwinst van deze tekening is een klein feestje 
voor Teylers Museum. Niet alleen omdat het de 
eerste van Gerard van Honthorst in de collectie is, 
maar ook vanwege het zeldzame onderwerp: twee 
jonge vrouwen van hoge komaf die zich bekwamen 
in de tekenkunst. Een passende aanwinst voor een 
museum dat zo’n rijke traditie op het gebied van het 
bestuderen en verzamelen van tekeningen heeft.
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Allegorie met 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

Aangekocht in 2009 met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Beatrijs de 
Rooij Fonds

Een spectaculaire vondst

Het is het soort ontdekking waarover elke kunsthistoricus 
wel eens fantaseert: enkele jaren geleden kwam een en
semble van tientallen onbeschreven tekeningen van 
Gerard van Honthorst boven water. Dit betekende bijna 
een verdubbeling van het bekende oeuvre. Het gaat om 
voorstudies voor portretten, historiestukken en genre
taferelen, die in sommige gevallen in verband zijn te 
brengen met bestaande schilderijen. De omvang van deze 
groep, het feit dat ze uit verschillende periodes stammen 
en in enkele gevallen zijn voorzien van kwadraatnetten, 
griffelsporen en soms ook verfspatten, doet vermoeden 
dat dit een deel van de ateliervoorraad van Van 
Honthorst betreft. Een aantal van deze tekeningen werd 
in 2014 in Parijs geveild. Dankzij een schenking van een 
particulier kwamen einde 2015 twee tekeningen in de col
lectie van het Rijksmuseum Amsterdam. Mogelijk maakte 
ook de tot voor kort onbekende Tekenles deel uit van 
deze verzameling, die zich in Belgisch privébezit bevond.

De tekenles
Gerard van Honthorst
ca. 1640. Zwart en enig rood krijt, pen en zwarte inkt, 
gehoogd met witte dekverf, 210 x 251 mm
Bijdrage: € 37.500, waarvan € 18.750 uit het KOGVereniging 
Rembrandt Fonds en € 15.000 uit het Liente Dons Fonds
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

De tekening door Van Honthorst is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt mede dankzij haar KOGVereniging Rembrandt 
Fonds en haar Liente Dons Fonds, Matthijs de Clercq, het Van 
Regteren AltenaLoman Fonds en het Aankoopfonds Teylers Museum

blad oogt als een voorstudie, zowel door de schets-
matige uitvoering als vanwege het zoekende karakter: 
rechts in de compositie is te zien dat hier oorspron-
kelijk een staande figuur was gedacht. 

Maar wie zijn de twee jonge vrouwen? Op basis van 
het decor met zuilen, de kleding, haarstijl en juwelen 
moet worden gedacht aan vrouwen uit de hogere 
kringen die bezig zijn met tekenonderwijs. Het volgen 
van teken- en schilderlessen als een essentieel onder-
deel in de opleiding van jonge mannen en vrouwen 
aan de hoven werd met succes gepropageerd door 
Baldassare Castiglione in Il libro del Cortegiano uit 1528.¹ 
In de Republiek was het ook voor jongeren uit de  
hogere milieus gebruikelijk te leren tekenen en soms 
ook schilderen. Onder hen was de jonge Constantijn 
Huygens (1596-1687), die in de geheimen van het vak 
werd ingewijd door Hendrik Hondius nadat Jacques 
de Gheyn voor de eer had bedankt. In zijn jeugd-
herinneringen vertelt Huygens over de motieven  
van zijn vader om hem tekenlessen te laten volgen: 
niet alleen voor het praktische nut, maar ook om op  
niveau mee te kunnen praten over kunst. Huygens  
senior had gemerkt hoe aanzienlijke leden zich soms 
de lachlust van vaklieden op de hals haalden met hun 
uitspra ken over kunst, en die schande wilde hij zijn 
zoon besparen.²

PRINCESS LOUISA DRAWING

Gerard van Honthorst was actief als leermeester en 
voelde zich niet te min om les te geven aan dilettanten. 
Verschillende bronnen melden dat hij vele kinderen 
van voorname mensen in de kunst heeft onderwezen.³ 
Er is wel eens gespeculeerd over de mogelijkheid  
dat Van Honthorst in Den Haag als hofschilder van 
Frederik Hendrik en Amalia van Solms de Oranje-
prin sessen onder zijn leerlingen heeft gehad, maar  
rekeningen of andere archivalische documenten hier-
over zijn niet gevonden.⁴ Wel heeft hij tijdens zijn 
verblijf in Den Haag tekenonderricht gegeven aan 

Meleager en Atalanta
Gerard van Honthorst
ca. 163040. Krijt, pen en  
penseel in grijs, 192 x 253 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

In 2015 geschonken door een 
particulier
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leden van een andere koninklijke familie, namelijk  
de kinderen van de koning en koningin van 
Bohemen, Frederik van de Palts en Elisabeth Stuart. 
Volgens Arnold Houbraken heeft hij een zoon en  
vier dochters van dit echtpaar leren tekenen.⁵

In Teylers Museum vermoedt men daarom dat  
hier twee dochters van de koning en koningin van 
Bohemen zijn geportretteerd, een suggestie die werd 
aangedragen door Ron Jonkhout, de vorige eigenaar 
van de tekening. Als dat zo inderdaad zo is, dan is  
het verleidelijk te denken dat één van hen Louise 
Hollandine (1622-1709) voorstelt. Zij had talent en 
zou zich tot een niet onverdienstelijk schilderes in de 
stijl van Van Honthorst ontwikkelen. Een gedicht dat 
de Engelse edelman Richard Lovelace (1618-1657) in 
1649 over haar schreef, Princess Louisa drawing, sugge-
reert dat men aardigheid had in de kunstzinnige  
prinses.⁶ Tweehonderd jaar later sprak de tekenende 
Louise nog steeds tot de verbeelding. De kunstenaar 
Hendrik Jacobus Scholten (1824-1907) liet zijn fanta-
sie de vrije loop en gaf Van Honthorst als trotse leer-
meester van Louise Hollandine weer. Scholten, die 
later conservator van de Teylers Stichting zou worden, 
had er vast plezier in gehad als hij had geweten dat 
zijn museum deze tekening zou verwervens

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Gerard van Honthorst 
toont aan Amalia van 
Solms de tekeningen 
van zijn leerlinge 
Louise van Bohemen 
(Louise Hollandine)
Hendrik Jacobus Scholten
1854. Olieverf op paneel, 
48 x 39,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Alkmaars 
trots verbeeld 
Stedelijk Museum Alkmaar 
verwerft stadsgezicht door  
Van Ruysdael


