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     Voorwoord 

___________________________________________________________________________ 

De inspiratie voor een scriptieonderwerp kan soms uit onverwachte hoek komen. Mijn 

ingeving kwam tijdens het kijken naar een serie op televisie over de eerste drie koningen van 

Nederland. Ik was geïnteresseerd in de personen en verhalen en wilde meer te weten komen 

over wie zij waren. Tijdens deze zoektocht stuitte ik op een aantal staatsieportretten van de 

koningen en ik raakte gefascineerd door de manier van afbeelden, met name door de 

symbolen die vaak gebruikt werden. Mijn oorspronkelijke idee om onderzoek te doen naar de 

staatsieportretten van zowel Willem I, II als III bleek vanwege de omvangrijkheid niet 

geschikt als scriptieonderwerp en ik heb het derhalve beperkt tot een onderzoek omtrent de 

staatsieportretten van alleen de eerste koning. Met de nodige oponthoud, maar wel vol 

interesse en enthousiasme heb ik mijn onderzoek volbracht.  

Voor het tot stand komen van deze scriptie wil ik graag Dr. Annemiek Hoogenboom 

hartelijke bedanken voor haar begeleiding. Ook gaat mijn dank uit naar drs. Marieke 

Spliethoff, conservator schilderijen van Paleis het Loo, omdat ze uitgebreid de tijd nam om 

mij schilderijen te tonen en ze toe te lichten. Ten slotte wil ik mijn familie en vrienden 

bedanken voor de ondersteuning en getoonde belangstelling in „mijn Willem‟.  
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         Inleiding 

___________________________________________________________________________ 

Een portret gaat over identiteit. De identiteit van de afgebeelde persoon wordt vastgelegd in 

het kunstwerk. Dit kan door de gelijkenis met de realiteit of door het vastleggen van het 

karakter in een portret. Maar de identiteit van een geportretteerde kan ook schuilen in 

bepaalde attributen die op het portret te zien zijn. Dit laatste is voornamelijk van toepassing 

op een specifiek soort portret: het staatsieportret.  

Met een staatsieportret wordt een kunstwerk bedoeld waar iemand representatief op is 

afgebeeld, vaak een hoogwaardigheidsbekleder. Door middel van een staatsieportret wil men 

de toeschouwer duidelijk maken wat de functie is die de persoon bekleedt en welke macht hij 

vertegenwoordigt. Door het portret te verfraaien met attributen en omlijstingen kan de 

persoon zijn functie en status duidelijk maken.
1
  

Het staatsieportret is niet alleen een manier om de machthebber te verheerlijken of om de 

status te tonen, ook de weergave van de afstamming, de relatie met het voorgeslacht, is een 

belangrijk aspect. Dikwijls zijn er op de portretten verwijzingen naar voorouders te vinden, 

bijvoorbeeld via een schilderij met een belangrijke (familie)gebeurtenis of een buste van een 

voorvader. Op deze manier wordt het voorgeslacht van de machthebber verheerlijkt en kan de 

machtspositie gerechtvaardigd worden.
2
  

Het afbeelden van belangrijke personen in functie ondersteund door symbolen gaat terug naar 

het begin van de jaartelling. Vroege voorbeelden zijn de beelden die keizer Augustus van 

zichzelf liet maken.
3
 Ook in latere periodes hebben heersers het portret ingezet om hun macht 

te weerspiegelen en dit aan hun onderdanen te tonen. De Bourgondische vorsten, de Italiaanse 

hertogen en de stadhouders van Holland hebben allen portretten laten maken waarin zij in 

functie en met de nodige symbolen zijn afgebeeld. Dit gebeurde zowel door middel van 

beeldhouwwerken als door schilderijen, maar gezien de hoeveelheid geschilderde portretten 

genoot die laatste kennelijk de voorkeur.  

                                                           
 

1
 Marie-José Ong-Corsten, Het Nederlands staatsieportret,  Nijmegen 1973, p. 7. 

2
 Marianna Jenkins, The state portrait. Its origin and evolution,  z. pl. 1947, p. 1.   

3
 Ong-Corsten 1973 (zie noot 1), p. 7. 
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Het staatsieportret kent ook in Nederland een traditie, die pas echt vorm kreeg ten tijde van 

het koningschap van Willem I, aan het begin van de negentiende eeuw. In 1813 keerde 

Willem I, toen nog prins Willem Frederik van Oranje Nassau, zoon van de laatste stadhouder 

van de Republiek, na drie jaar ballingschap terug in Nederland. De Franse overheerser was 

verjaagd en Willem Frederik werd benoemd tot soeverein vorst van de Nederlanden. Twee 

jaar later werd hij tot koning Willem I der Nederlanden benoemd, koning van een gebied dat 

het huidige Nederland en België beslaat. Hoewel tijdens de Franse overheersing sprake was 

geweest van het Koninkrijk Holland en Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk tot koning 

van Holland benoemde, is het niet Lodewijk maar Willem Frederik die als eerste koning van 

Nederland de geschiedenis is gegaan.
4
 Om zichzelf te profileren, zich als nieuwe koning aan 

zijn onderdanen te laten zien en om zijn machtspositie duidelijk te maken, zijn er van de 

koning tal van staatsieportretten gemaakt. Er is echter tot op heden nooit onderzocht om 

hoeveel staatsieportretten het gaat, waar zij hangen en welk doel zij dienden. Het onderwerp 

staatsieportret is sowieso beperkt tot een klein aantal publicaties: één boek uit 1947 behandelt  

de ontwikkeling van het staatsieportret in Europa tot aan 1800 en één het Nederlands 

staatsieportret in het bijzonder, maar daar gaat slechts één pagina over het staatsieportret in de 

negentiende eeuw. Reden te meer om deze lacune in de kunsthistorie en de vaderlandse 

geschiedenis op te vullen.  

Deze masterscriptie handelt over vragen omtrent de staatsieportretten van Willem I aan de 

hand van een zo compleet mogelijk overzicht van de staatsieportretten die van hem gemaakt 

zijn. Daarbij is het uitgangspunt de bijdrage die deze portretten hebben geleverd aan de 

ontwikkeling van het nieuwe koninkrijk. Dientengevolge is de hoofdvraag binnen dit 

onderzoek: in hoeverre speelden de staatsieportretten een rol in de ontwikkeling van het 

nieuwe Koninkrijk der Nederlanden? 

Een interessante kwestie, want hoewel Willem I vaak genoeg op officiële portretten staat 

afgebeeld, is er nooit concreet onderzoek gedaan naar deze staatsieportretten en naar de rol 

die zij hebben gespeeld in de vorming van het nieuwe koninkrijk. Om een duidelijke beeld te 

krijgen van de staatsieportretten van Willem I is er voor gekozen om alleen die portretten te 

behandelen die tijdens zijn regeerperiode (1813-1840) zijn gemaakt. Werken van latere tijd, 

                                                           
 

4
 Peter Rietbergen en Tom Verschaffel, Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830, Zwolle 2005, 

p. 8. 
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zoals de kopieën door J.C. Gaal in het stadhuis van Kampen, komen niet aan de orde. Ook is 

er voor gekozen om alleen die portretten te behandelen waarop Willem I ten voeten uit staat 

afgebeeld en die levensgroot zijn, echte staatsieportretten.  

De selectie van de portretten is tot stand gekomen door de database van het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie te raadplegen. Het is opmerkelijk dat deze database verre van 

compleet is: slechts enkele staatsieportretten worden hier vermeld. Literatuuronderzoek bracht 

nog een aantal portretten aan het licht die ook in de selectie zijn opgenomen. In dit onderzoek 

is getracht alle staatsieportretten van Willem I te behandelen die aan de gestelde voorwaarden 

voldoen, maar in het geval van enkele werken, die wel vermeld worden in de literatuur, maar 

onvindbaar bleken, is dit niet gelukt. Van de portretten die wel bekend en vindbaar zijn, is een 

zo compleet mogelijk chronologisch overzicht gemaakt dat als bijlage aan deze scriptie is 

toegevoegd.  

Omdat een aantal portretten in particulier bezit is, in het buitenland verblijft of simpelweg niet 

op zaal hangt, is het niet mogelijk geweest om alle portretten van dichtbij te bestuderen. Deze 

werken zijn zo nauwkeurig mogelijk via afbeeldingen geanalyseerd. Waar mogelijk, zoals in 

Paleis het Loo, zijn de portretten wel van dichtbij bekeken, wat soms verrassende uitkomsten 

bood. Naast het bestuderen van de portretten is het uitvoeren van een grondig 

literatuuronderzoek in zowel historische als kunsthistorische bronnen ook van groot belang 

geweest. Ten slotte is ook het Koninklijk Huisarchief geraadpleegd voor informatie omtrent 

mogelijke opdrachten en betalingen.  

Deze scriptie is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt een 

historisch kader geschetst: wie was Willem I, wat gebeurde er tijdens zijn regeerperiode en 

wat was zijn beleid wat betreft cultuur? In het tweede hoofdstuk wordt de geschiedenis van 

het staatsieportret tot aan 1815 besproken. Ook worden de staatsieportretten van Willem I hier 

geïntroduceerd. Hoofdstuk drie zal dieper ingaan op de iconografische betekenis van de 

attributen die op de schilderijen te zien zijn. In het vierde hoofdstuk worden de werken van 

Willem I in de traditie van het staatsieportret geplaatst. Hier worden de portretten van de 

stadhouders en eventuele buitenlandse invloeden besproken. De conclusie zal ten slotte 

bestaan uit een samenvatting van de in de hoofdstukken behandelde onderwerpen en zal een 

antwoord geven op de hoofdvraag. Als bijlage wordt in de vorm van een catalogus een 

overzicht gegeven van de staatsieportretten.  



8 
 
 

                                                          Hoofdstuk 1  

                                                       Koning Willem I 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Het leven van koning Willem I 

Koning Willem I werd in 1772 geboren als prins Willem Frederik van Oranje Nassau, zoon 

van stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen. In 1791 trouwde hij met zijn volle 

nicht, ook Wilhelmina van Pruisen genaamd, maar liefkozend Mimi genoemd. Uit dit 

huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie de oudste, Willem, de latere koning Willem 

II zou worden.  

Willem Frederik kende een rustige jeugd, tot in 1795 de Franse revolutionairen naar 

Nederland kwamen. Als erfprins streed hij eerst tegen het Franse leger, maar toen de Fransen 

oprukten, vluchtte hij met het gezin naar Engeland. Van daar uit zagen de Oranjes toe hoe de 

Fransen onder leiding van Napoleon Bonaparte het land bezetten. In 1806 riep Napoleon 

Nederland uit tot het Koninkrijk Holland en was het land een Franse vazalstaat met 

Napoleons broer Lodewijk op de troon, en in 1810 werd het koninkrijk ingelijfd bij Frankrijk. 

Na Napoleons nederlaag bij Leipzig in 1813 wankelde zijn imperium. Enkele politici zagen 

hun kans schoon en ze vroegen de erfprins om terug te keren naar het vaderland en als 

soeverein vorst over Nederland te regeren. Op 30 november 1813 zette Willem na dertien jaar 

weer voet op Nederlandse bodem.
5
 Op 30 maart 1814 werd hij ingehuldigd als soeverein vorst 

in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat gebeurde met een eed op de nieuwe grondwet, 

afgelegd ten overstaan van de beide kamers der Staten-Generaal. Op die manier werd 

duidelijk dat Willem vorst was van een constitutionele monarchie.
6
  

Terwijl Willem zich opmaakte om als soeverein vorst over het land te regeren, speelden er 

grotere belangen in Europa. Aan Napoleons macht was een einde gekomen en de grote 

mogendheden wilden voorkomen dat er ooit weer sprake zou zijn van een soortgelijke 

situatie. Afgevaardigden van verschillende landen kwamen in 1815 in vergadering bijeen in 

Wenen en op dit Congres van Wenen werd Europa heringedeeld. Om te voorkomen dat 

Frankrijk weer te machtig zou worden en om een buffer te creëren voor Engeland, werd 

                                                           
 

5
 J.G. Kikkert, De drie Oranje koningen. Willem I, Willem II, Willem III, Soesterberg 2010, p. 33.  

6
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 8.  
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besloten dat de Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, bij Nederland werd gevoegd. 

Hoewel dit voorstel stuitte op het nodige verzet van voornamelijk de Brusselse elite, ging dit 

plan door.
7
 De grondwet die in 1813 was gemaakt, werd aangepast aan de nieuwe situatie en 

de Noorderlingen en Zuiderlingen zouden evenveel inspraak hebben. De uiteindelijke macht 

lag bij de vorst, Willem I, die op 16 maart 1815 de titel van koning der Nederlanden aannam 

bij de inhuldiging in Amsterdam. Een aantal maanden later, op 21 september, legde Willem 

opnieuw de eed af, dit maal op het Koningsplein te Brussel.  

De regeerperiode van Willem I werd gekenmerkt door de strijd tussen het Noorden en Zuiden. 

Hoewel hij probeerde een evenwicht te vinden tussen de twee, door zowel Brussel als Den 

Haag tot hofstad te maken, door in beide gebieden te investeren in de industrie, door wetten in 

zowel het Frans als Nederlands af te kondigen, is het nooit gelukt om tot één land te komen. 

Het verschil in cultuur en taal was daarvoor te groot. De onrust groeide in het Zuiden en in 

1830 brak de Belgische Revolutie uit. Dit resulteerde in de onafhankelijkheid van het zuiden, 

maar Willem weigerde dit te erkennen. Pas in 1839 gaf hij toe dat de onafhankelijkheid een 

feit was en accepteerde hij de nieuwe buurstaat België. Door de afscheiding van het Zuiden 

was het noodzakelijk een nieuwe grondwet op te stellen, waarbij ook de macht van de koning 

werd ingeperkt. Daar was Willem het niet mee eens. De inperking van de macht en de 

afscheiding van het Zuiden waren voor Willem redenen om op 7 oktober 1840 afstand te doen 

van de troon. Vanaf dat moment regeerde zijn zoon als koning Willem II het land. 

Willem trouwde na het overlijden van zijn vrouw Wilhelmina opnieuw in 1841 en verhuisde 

met zijn nieuwe vrouw, gravin Henriette d‟Oultremont, naar Berlijn. Daar overleed hij in 

1843 op 71-jarige leeftijd.
8
 

1.2 Het culturele beleid van koning Willem I  

Eén van de belangrijkste taken die Willem zichzelf als koning van het nieuwe Koninkrijk had 

gesteld, was het samenvoegen van het Noorden en het Zuiden tot één natie. Hoewel deze 

unificatie vooral voortkwam uit de beslissing van de Europese mogendheden om de 

expansiedrift van Frankrijk in toom te houden, was Willem I niet ontevreden met zijn 

gebiedsuitbreiding. Door het samenvoegen van het Noorden met de Zuidelijke Nederlanden 

                                                           
 

7
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 9. 

8
 Kikkert 2010 (zie noot 5), pp. 61-63.  
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werd Willem koning van een groter gebied, maar daardoor werd hij ook koning van een 

bevolking met grote onderlinge verschillen. Met name wat cultuur en religie betreft 

verschilden de twee landen en dat bracht de nodige problemen met zich mee. 

Zo waren de Zuidelijke Nederlanden vrijwel uitsluitend katholiek en hoewel er in het 

Noorden een omvangrijke katholieke minderheid woonde, was daar het merendeel van de 

bevolking protestants. Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat de katholieke 

geestelijkheid in het Zuiden een aanzienlijk machtigere positie had dan de dominees in het 

Noorden, één die zij zich niet zomaar lieten ontzeggen.
9
 Ook de taalkwestie speelde een 

belangrijke rol in het samenvoegen van de twee naties. Weliswaar sprak een groot deel van de 

bevolking van de Zuidelijke Nederlanden Vlaams, een variant van het Nederlands, maar de 

bestuurlijke elite was Franstalig en ook in culturele zin op Frankrijk gericht.
10

 Bovendien 

werd het Vlaams niet erg gewaardeerd. Frans was ook lange tijd een taal die de elite in het 

Noorden beheerste, maar dit was aan het terug dringen en de bestuurlijke bovenlaag sprak 

intussen grotendeels Nederlands.
11

  Ook de economische tegenstellingen waren groot. De 

internationale handel waar het Noorden met name in de zeventiende eeuw een voortvarende 

economie op had gebouwd gold als een belangrijke traditie. Deze traditie kende men niet in 

het Zuiden; daar was vooral de agrarische sector van belang geweest. In het Zuiden leefde 

men dan ook meer op het platteland dan in het geürbaniseerde Noorden.
12

 Daarbij kwam ook 

nog dat de laatste twee eeuwen beide landen een ander soort staatsbestel hadden gekend. Het 

Noorden was lange tijd een republiek geweest, het Zuiden was tot aan de Franse overheersing 

in 1795 een onderdeel van het Habsburgse Rijk dat vanuit Wenen bestuurd werd.  

Al deze verschillen maakten het de nieuwe koning moeilijk om van zijn staat één natie te 

maken. Desondanks voerden Willem I en zijn regering een actief beleid om Noord en Zuid te 

verbinden tot één natie en in het beleid werd de nadruk gelegd op taal en cultuur, onderwijs en 

kerk en economie.
13

 Eén van de speerpunten van dit beleid was de vernederlandsing van het 

Zuiden. Daarin was een grote rol weggelegd voor het onderwijs, met name het lager- en 

middelbaar onderwijs. Aangezien de vernederlandsing niet gold voor de universiteiten, waar 

het Latijn nog steeds gangbaar was, werd hier de nadruk gelegd op het op elkaar afstemmen 

                                                           
 

9
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 11. 

10
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 11.  

11
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 11. 

12
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 11. 

13
 C.A. Tamse en E. Witte (e.a.) Staats- en Natievorming in Willem I‟s Koninkrijk, Brussel 1992, p.9.  
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van het onderwijs aan de verschillende universiteiten in zowel het Noorden als het Zuiden, 

zodat er één systeem was op de verschillende universiteiten. Willem I droeg hier actief toe bij. 

Hij stimuleerde de bestuurders in één richting en hij was betrokken bij het benoemen van 

Noord-Nederlandse professoren in de Zuidelijke universiteiten.
14

 Ook probeerde de overheid  

via het theater en dichtwedstrijden de Nederlandse taal en cultuur in beide gebieden te 

stimuleren. Daarnaast werd de nadruk niet gelegd op het verschil in historisch besef, maar 

juist op de overeenkomsten. Beide landen hadden immers een gemeenschappelijke factor wat 

het verleden betreft: tot 1581, ten tijde van het Bourgondische Rijk (1384 – 1482) en een 

gedeelte van het Habsburgse bewind, waren zij één land.
15

 De rituelen rond Willems 

inhuldiging in Amsterdam en Brussel waren gebaseerd op de ceremoniën uit de tijd van de 

Bourgondiërs en als gemeenschappelijk historisch persoon werd Karel V benadrukt.
16

  

Bovengenoemde punten zijn hier van belang, omdat ze een grote rol hebben gespeeld in het 

politieke beleid van Willem I ten aanzien van cultuur. Des te opvallender is dan dat één van 

de belangrijkste instrumenten om een nationaal besef bij het volk te creëren nauwelijks werd 

gebruikt: de beeldende kunsten. Tijdens de regeerperiode van Willem I brak de romantiek in 

de kunst door en was er belangstelling voor werken die een vaderlands gevoel opwekten. Een 

uitgangspunt dat Willem prima in had kunnen zetten, ware het niet dat hij zich niet bezig hield 

met kunst en dan ook geen actief kunstbeleid had. Dit liet hij grotendeels over aan zijn 

museumdirecteuren, die het bevorderen van een nationaal gevoel echter niet als taak van een 

museum beschouwden.
17

 In de archieven van de koning zijn slechts vijftien werken 

teruggevonden met een historisch thema, zoals Het sterfbed van Willem van Oranje van 

Wouterus Mol. Een aantal werken had een onderwerp van recentere tijd: Pienemans Slag bij 

Waterloo is daar een goed voorbeeld van.
18

 De namens de koning aangekochte kunstwerken, 

vooral schilderijen, waren hoofdzakelijk afkomstig van Noord-Nederlandse kunstenaars. Wat 

wel in beide gebieden even belangrijk werd geacht en wat als nationale kunst werd gezien 

waren de werken uit de Gouden Eeuw. Dit komt tot uiting in het schilderij Allegorie op de 

vereniging van de Nederlandse schildersscholen en de terugkeer van kunstwerken onder de 

heerschappij van koning Willem I van Jan Kamphuijsen uit 1817. (afb. 17, p. 77) waarop de 

                                                           
 

14
 Tamse en Witte 1992 (zie noot 13), p. 48.  

15
 Tamse en Witte 1992 (zie noot 13), p. 10. 

16
 Rietbergen en Verschaffel 2005 (zie noot 4), p. 14. 

17
 Tamse en Witte 1992 (zie noot 13), p. 46. 

18
 E. Bergvelt, „Koning Willem I als verzamelaar, opdrachtgever en weldoener van de Noordnederlandse 

Musea‟, in: C.A. Tamse en E. Witte, Staats- en Natievorming in Willem I‟s Koninkrijk, Brussel 1992, p. 263. 
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bustes van Rubens en Rembrandt gebroederlijk naast elkaar zijn afgebeeld. Deze historische 

verbroedering ten spijt schijnt het dat Willems belangstelling vooral uitging naar buitenlandse 

kunstenaars.
19

 

Hoewel Willem de kunsten wellicht niet ten volste benut heeft bij de unificatie van het 

Noorden en Zuiden, is er één propagandamiddel die hij wel voor deze zaak ingezet heeft: de 

staatsieportretten, levensgrote schilderijen die meestal in opdracht uigevoerd zijn, al dan niet 

in opdracht van de koning zelf. Van een aantal staatsieportretten is met zekerheid te zeggen 

dat ze in opdracht van de majesteit gemaakt zijn. In zijn kasboeken staan bedragen vermeld 

met daarachter namen van kunstenaars als Paelinck, Navez en Van der Hulst.
20

 De meeste van 

deze portretten werden opgehangen in nationale gebouwen en openbare ruimtes zodat de 

burgers konden zien wie hun koning was. Hoewel dus niet alle portretten in opdracht van de 

koning uitgevoerd zijn, was het inzetten van de staatsieportretten wel een instrument van de 

koning om het nationale besef bij het volk te doen groeien.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

19
 J.G. Kikkert, Geld, macht & eer. Willem I Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843, Utrecht 1995, p. 

126.  
20

 Kasboek koning Willem I, februari 1824, Koninklijk Huisarchief (KHA), inv. nr. E8-XIV 17-18. 
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     Hoofdstuk 2 

           Het staatsieportret 

__________________________________________________________________________________ 

Koning Willem I was niet de eerste vorst die staatsieportretten inzette om zijn macht te tonen 

en om een saamhorigheidsgevoel bij zijn onderdanen te creëren. Het staatsieportret kent een 

lange traditie die terug gaat naar de Romeinse tijd. Om de staatsieportretten van Willem I in 

perspectief te plaatsen, zal hier kort deze traditie behandeld worden. 

2.1 De geschiedenis van het staatsieportret tot 1815 

De vroegste voorbeelden van het staatsieportret in de Westerse traditie zijn de bustes en 

standbeelden die de keizers van het Romeinse Rijk van zichzelf lieten maken. Dit 

propagandamiddel werd vooral door keizer Augustus veelvuldig ingezet. De macht van de 

keizer komt terug in de beelden die van hem gemaakt zijn, zoals de „Augustus van Prima 

Porta‟ (afb. 18, p. 78). Opvallende elementen zijn het uniform, zijn statige houding en als 

attribuut Cupido, een zoon van Venus, van wie Augustus beweerde af te stammen. Zowel op 

gebied van vorm, symboliek als attribuut straalt dit kunstwerk de macht van de keizer uit.
21

 

Een ander vroeg voorbeeld van staatsieportretten zijn de genealogische reeksen die in de 

veertiende en vijftiende eeuw in vrijwel heel Europa voorkwamen. Deze zijn te zien op 

paneel- en muurschilderingen, gebrandschilderde ramen en beeldengalerijen. De vorsten 

werden hierop afgebeeld met hun voorgangers, mogelijke opvolgers en familieleden. Op deze 

manier werd het belang van het voorgeslacht duidelijk gemaakt en kon de machtspositie 

gerechtvaardigd worden. De figuren zijn vaak ten voeten uit afgebeeld en de aanwezigheid 

van heraldische emblemen geven deze werken een officieel karakter. De niet altijd realistische 

gelijkenis is hier van ondergeschikt belang.
22

 Het staatsieportret kent niet alleen een politieke 

oorsprong, maar ook een religieuze. Die is te vinden in de altaarstukken, memorietafels en 

grafsculpturen die aan het eind van de Middeleeuwen populair werden. Het was in die tijd 

gebruikelijk om op altaarstukken, naast de religieuze afbeeldingen, de stichter vast te leggen. 

In het begin gebeurde dit als detail, maar aan het eind van de veertiende eeuw namen de 
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stichters een grotere plaats in.
23

 In zowel de religieuze vormen van het altaarstuk als de meer 

politieke uiting van de genealogische reeksen zijn de personen volgens een vast schema 

afgebeeld: knielend of ten voeten uit en met de nodige symbolen om hun functie duidelijk te 

maken. (afb. 19, p. 79) 

Naast het portret ten voeten uit werd het in de veertiende en vijftiende eeuw ook gebruikelijk 

om personen op panelen tot de borst of middel zowel en profil als á trois quarts weer te geven. 

Dit schema werd gebruikt bij de Bourgondische vorsten, maar ook bij minder vooraanstaande 

personen. Het officiële karakter uitte zich in de statige houding, de wegkijkende blik en de 

toevoeging van spreuken, familiewapens en symbolen zoals die van de orde van het Gulden 

Vlies.
24

 Dergelijke portretten waren niet alleen in het Bourgondische rijk gebruikelijk, maar 

sloten aan bij een internationale tendens.
25

  

In de eerste helft van de zestiende eeuw ontstond een nieuwe, zelfstandige vorm van het 

staatsieportret. Dit hing samen met de machtsuitbreiding van de Habsburgse vorsten waardoor 

er behoefte leek te ontstaan aan een nieuwe, grootsere vorm van de portretten. Titiaan (circa 

1487 – 1576) was als hofschilder van Karel V grotendeels verantwoordelijk voor deze 

verandering. Hij creëerde de uiteindelijke vorm van het staatsieportret waarop een figuur 

staand of zittend is afgebeeld tegen een donkere achtergrond. Meestal is in de afbeeldingen 

een tafel aanwezig waarop een attribuut staat dat verwijst naar de waardigheid van de 

geportretteerde. Titiaan gebruikte zowel het heupstuk als het portret ten voeten uit, maar dit 

laatste was alleen voor zeer belangrijke figuren.
26

 In het Duitstalige gebied vond een 

soortgelijke ontwikkeling plaats. Hier waren Lucas Cranach (1472 – 1553) en Hans Holbein 

de Jongere (1497/98 – 1543) de leidende figuren. Hoewel zij verantwoordelijk lijken te zijn 

voor de introductie van het portret ten voeten uit, verschilt de manier van portretteren als het 

gaat om een staatsieportret.
27

 Bij de Italiaanse manier van een vorst weergeven ligt de nadruk 

op de compositie, waardoor de geportretteerde centraal is in het schilderij en alle aandacht 

naar zich toe trekt. De Duitse manier is meer gespitst op details, op de realistische weergave 

en op heraldische achtergronden. Hierdoor ontberen de Duitse staatsieportretten een zekere 
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samenhang en grandeur.
28

 De Utrechtse schilder Anthonis Mor of Antonio Moro (1519 – 

1575) heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het staatsieportret in de Nederlanden. Hij 

werkte als schilder aan het Spaanse hof, waar hij veel vooraanstaande personen heeft 

geportretteerd. Hij maakte net als Titiaan gebruik van een vast schema van houding, kleding 

en attributen waarbij soberheid de overhand had. Met deze manier van portretteren hebben 

Titiaan en Mor een traditie ontwikkeld die de vorm van het staatsieportret heeft bepaald.
29

 

(afb. 20 en 21, p. 80) 

Toen de Nederlanden in de zeventiende eeuw een republiek werden en het lastig werd om een 

instituut als de Staten-Generaal af te beelden, waren het de stadhouders die op officiële 

portretten werden afgebeeld. Door hun belangrijke rol in de onafhankelijkheidsstrijd tegen 

Spanje waren de Oranjeprinsen het symbool voor de jonge republiek geworden, maar hun 

functie was nog steeds die van militair machthebber. Op staatsieportretten zijn zij daarom als 

veldheer afgebeeld. Omdat de bestuurlijke macht in handen van de regenten lag en zij zich 

ook graag representatief af wilden laten beelden, ontstonden er in die tijd ook portretten van 

raadspensionarissen, burgemeesters en gouverneurs die werden weergegeven op de manier 

zoals gebruikelijk was bij het staatsieportret.
30

 Rondom de stadhouders ontstond een 

hofcultuur in Den Haag, waar kunstenaars naar toegetrokken werden en opdrachten kregen. 

De belangrijkste portretschilder onder prins Maurits was Michiel Jansz. van Mierevelt (1567 – 

1641). Hij heeft veel staatsieportretten van de stadhouder gemaakt. Het schijnt dat Maurits 

alleen in 1607 voor Van Mierevelt model heeft gestaan en dat de andere portretten allemaal 

op dit werk zijn gebaseerd.
31

 De portretten van Van Mierevelt zijn redelijk sober en passen in 

de traditie van Mor. (afb. 22 en 23, p. 81) Ook Gerard van Honthorst (1592 – 1656) heeft 

grote invloed gehad op de hofschilderkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hij kwam in 1637 

naar Den Haag en met zijn elegante stijl, geïnspireerd door Anthonie van Dijck, kwam er 

meer zwierigheid in de portretkunst van de stadhouders. Ook in de achttiende eeuw was dit de 

tendens. Den Haag trok als hofstad vele buitenlandse kunstenaars aan, zoals de Zwitser Jean-

Étienne Liotard, de Fransman Joseph Aved en de uit Duitsland afkomstige Johann Valentin 

Tischbein. Allen hebben zij één of meerdere portretten van de stadhouderlijke familie 

gemaakt. Deze buitenlandse invloeden gaven de staatsieportretten een zekere charmante en 
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elegante uitstraling. Weliswaar ontbrak de overdadigheid van de Franse hofstijl, maar een 

zekere sierlijkheid is aanwezig.
32

 Hetzelfde geldt voor de Koninklijke portretten uit het begin 

van de negentiende eeuw, tijdens de Franse overheersing. Lodewijk Napoleon liet zich 

vereeuwigen door Charles Howard Hodges, één van de belangrijkste portrettisten in Holland. 

Onder het bewind van Napoleon ontstond het idee om staatsieportretten van de vorst in 

openbare gebouwen te hangen, een traditie die ook nadien in de Nederlanden bleef bestaan. 

Ten tijde van Napoleons regering kwam het neoclassicisme tot bloei, een stroming die in 

Frankrijk erg populair was door kunstenaars als Jacques Louis David (1748 – 1825) en Jean 

Auguste Dominique Ingres (1780 – 1867). Ook in de Zuidelijke Nederlanden waren 

belangrijke kunstenaars die in die stijl schilderden en een aantal daarvan hebben ook 

staatsieportretten van koning Willem I gemaakt. Opvallend is dat de meeste staatsieportretten 

van Willem I gemaakt zijn door Zuid-Nederlandse portrettisten, zoals Joseph Paelinck (1781 

– 1839), Mathieu van Bree (1773 – 1837) en François Navez (1787 – 1869). De 

staatsieportretten van Willem I zijn door  het koninklijk vertoon, de compositie en de Empire-

invloeden een goede indicatie van de portretkunst van het begin van de negentiende eeuw, 

maar lettend op de houding en attributen valt op te merken dat de portretten aansluiten bij de 

traditie die vorm begon te krijgen door Titiaan en Mor.  

 

2.2 De portretten van Willem I  

Voor zover bekend zijn er zestien staatsieportretten van Willem I gemaakt en die zijn allen 

tussen 1814-1830 geschilderd. In de eerste zeven jaar van zijn regeerperiode is er elk jaar een 

portret van hem geschilderd, waarvan er vijf in opdracht van de koning zijn gemaakt. 

Alle staatsieportretten van Willem I laten een trotse koning zien, die op vrijwel alle portretten, 

staand is afgebeeld. Die trotsheid zit in de manier waarop de koning kijkt, hoe zijn houding is 

en in het perspectief. Het perspectief is te gering om van een kikvorsperspectief te spreken, 

maar de koning is vaak wel vanuit een laag perspectief weergegeven, dat het nodige effect 

heeft.  

Opvallend is dat de vorst in drie verschillende uniformen is afgebeeld. Meestal draagt hij het 

militaire uniform met een rode kraag, epauletten en manchetten. Op sommige schilderijen is 

hij gekleed in het gala-tenue van de generaal van de luchtmacht met de generaalshoed en een 
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oranje lint over zijn borst en op één schilderij draagt hij een donker jasje dat rijkelijk met 

gouden stiksels is versierd. Op alle portretten draagt hij het onderscheidingsteken van een 

orde. Op de eerste twee schilderijen, die gemaakt zijn toen hij nog soeverein vorst was, draagt 

hij de ster van de Orde van de Kouseband. Op alle schilderijen na 1815 is de ster van de 

Militaire Willemsorde te zien, de orde die door de koning op 30 april 1815 werd opgericht. 

Vanaf 1818 werd Willem afgebeeld met de koningsmantel, kroon en scepter. Door de mantel 

en de regalia krijgt het portret een Koninklijke status en is Willem niet langer alleen een 

militair legeraanvoerder. Op de portretten waar de koning met de mantel is afgebeeld, is hij 

altijd gekleed in het gala-tenue of het rijkelijke versierde jasje, nooit in het militaire uniform. 

Op elk schilderij is hij afgebeeld met zwarte rijlaarzen met sporen, alsof hij zo op zijn paard 

kan gaan springen en als aanvoerder het leger zal leiden.
33

 

Wanneer de staatsieportretten vergeleken worden valt het op dat de koning op de meeste 

portretten met zijn gezicht á trois quarts is afgebeeld, terwijl hij steunt op één been en de 

ander licht gebogen heeft. Zijn hoofd is op alle schilderijen naar links of rechts toegekeerd, 

behalve op het eerste staatsieportret dat gemaakt is door Van Bree (afb. 1, p. 34). Hier is zijn 

hoofd en face afgebeeld en kijkt hij de toeschouwer scherp aan.  

Op alle portretten is Willem gesitueerd in een binnenruimte. De meeste schilderijen tonen 

dezelfde achtergrond met een muur, zuil of gordijn en in een paar gevallen is er aan de 

linkerkant een doorkijk gecreëerd, zodat een haven of stad zichtbaar is. Het gebruik van 

gordijnen die aan de boven- en zijkant gedrapeerd zijn, is op menig schilderij te zien en is een 

manier om ruimte op een statige manier te suggereren. Ook de aanwezigheid van een tafel 

met tafelkleed komt op bijna alle portretten voor. Het tafelkleed is net als het gordijn vaak 

rijkelijk voorzien van franjes. Bovendien zorgen deze voorwerpen voor een ruimtelijke 

compositie. 

Op een groot aantal portretten is een troon afgebeeld. De troon is in de meeste afbeeldingen 

versierd met het symbool van de koning, de letter W, al dan niet met daarboven een kroon. 

Ook het rijkswapen, leeuwenkoppen en luxueus ogende bekleding zijn kenmerkend voor het 

afbeelden van de troon.  

Een opvallend detail is ook dat op elk portret een andere vloer geschilderd is. Dit kan een 

stenen vloer zijn, zoals op het schilderij van Jean-Jacques Delanghe (afb. 12, p. 62) het geval 
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is, maar op de meeste kunstwerken is een vloerkleed te zien. Zo heeft Joseph Paelinck (afb. 2, 

p. 36 en afb. 4, p. 43) op zijn schilderijen vrij effen vloeren geschilderd, heeft Charles Howard 

Hodges (afb. 3, p. 40) gekozen voor een vloerkleed met Empire-motief en is op het werk van 

Cornelis Kruseman (afb. 14, p. 67) een sierlijk blauw kleed met gouden leeuwen te zien.  

Wat alle staatsieportretten van Willem I met elkaar gemeen hebben, is dat zij voorzien zijn 

van de nodige attributen, waarover meer in het volgende hoofdstuk.  
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                    Hoofdstuk 3 

          Iconografie  

___________________________________________________________________________ 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een staatsieportret is de aanwezigheid van attributen 

die verwijzen naar de functie en macht van de geportretteerde. In dit hoofdstuk wordt 

besproken welke attributen te zien zijn op de portretten van Willem I en wat zij symboliseren. 

3.1 Ordester  

Op alle staatsieportretten die van Willem I gemaakt zijn, draagt de koning een ster op zijn 

borst. Op de werken van Van Bree uit 1814 (afb. 1, p. 34) en van Paelinck uit 1815 (afb. 2, p. 

36) is dat de ster van de Orde van de Kouseband. Deze Engelse ridderorde werd in 1348 

gesticht door koning Edward III van Engeland (1312-1377) met het idee om ridders te 

benoemen die bereid waren de koning te dienen. Het tot leven brengen van de oude 

ridderidealen was geïnspireerd op de Arthurlegende.
34

 Al vroeg in de geschiedenis van de 

orde werden buitenlandse ridders opgenomen. Politieke motieven en familiebetrekkingen 

speelden hierbij een belangrijke rol. Ook de stadhouders uit het huis Oranje-Nassau viel deze 

eer ten deel. Net als de latere koningen en koninginnen van Oranje die allen, met uitzondering 

van koning Willem II, werden benoemd in de Orde van de Kouseband.
35

 De versierselen van 

de orde bestaan uit een keten met hanger, aangeduid als de George, de kouseband met het 

devies „Honi Soit Qui Mal y Pense‟ (Schande over hem die er kwaad van denkt),  het blauwe 

draaglint met de Lesser George en de ordester. De ordester is van latere tijd, namelijk uit 

1626. Koning Karel I vond het zonde dat de badge van de orde alleen op de mantel 

geborduurd was, die uitsluitend bij ceremoniële diensten werd gedragen. De ster werd 

ontworpen omdat die makkelijk draagbaar en op alle kleding zichtbaar was.
36

 De ster bestaat 

uit een rood kruis met witte vlakken. Daar omheen zit een blauwe band met het devies van de 

orde. Het uiteinde bestaat uit zilveren stralen in een stervorm. 

De oudste en hoogste ridderorde in Nederland is die van de Militaire Willems-Orde. De orde  
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werd op 30 april 1815 door de koning ingesteld: „Er wordt ingesteld eene orde, strekkende tot 

beloning van uitstekende daden van moed, beleid en trouwe, bedreven door die genen welke, 

zoo ter zee als te land, in welke betrekking ook en zonder onderscheid van stand of rang, Ons 

en het vaderland dienen‟
37

 Alhoewel het een militaire orde is, kunnen ook burgers met een 

bijzondere prestatie en niet-Nederlanders de onderscheiding ontvangen. De orde is opgedeeld 

in vier graden. De koning of koningin is grootmeester van de orde. Elke graad kent een eigen 

ster. Het verschil tussen de sterren zit in het materiaal en de rijkere decoratie. In de basis is 

elke ster hetzelfde. De borstster van de Militaire Willems-Orde, kortweg de M.W.O. 

genoemd, bestaat uit een wit geëmailleerd Malthezer kruis met acht parelpunten. Op dit kruis 

staat het devies van de orde: „Voor moed, beleid en trouw‟. Tussen de armen van het 

Malthezer kruis ligt een groen geëmailleerd Bourgondisch kruis. In het hart van de kruisen is 

een gouden vuurslag te zien. Deze vuurslag verwijst naar de Ordeteken van het Gulden Vlies, 

de tegenhanger van de Engelse Kouseband-orde, opgericht door Filips de Goede in 1430. De 

vuurslag en het Bourgondisch kruis verwijzen dus naar de Orde van het Gulden Vlies en dit 

symboliseert weer dat de stichter van de Militaire Willems-Orde over een groot deel van het 

vroegere Bourgondische Rijk heerste.
38

 Bij de ordester hoort een lint dat oranje is met twee 

blauwe strepen en dat verwijst naar de kleuren van het huis Oranje-Nassau. Het grootkruis, de 

hoogste rang, is versierd met zilveren stralen in de vorm van een ster. Na de oprichting in 

april 1815 is Willem I op elk staatsieportret met deze ordester vastgelegd.  

3.2 Regalia 

Op enkele staatsieportretten is de koning afgebeeld met de meest Koninklijke attributen die er 

zijn: de kroon en scepter. Samen met de rijksappel, het rijkszwaard en de rijksvaandel vormen 

zij de regalia van de Nederlandse vorst. Opvallend is dat de kroon op geen enkel portret 

hetzelfde is en dit zou komen doordat de kunstenaar de kroon zelden te zien kreeg. De kroon 

was dan misschien wel een Koninklijk symbool, hij was allerminst van Koninklijke waarde. 

De kroon was namelijk vervaardigd van verguld koper en met glazen „edelstenen‟ bezet.
39

 De 

reden voor deze allerminst kostbare uitvoering kan te maken hebben met de inhuldiging van 

Willem, die snel na de benoeming tot koning plaatsvond, en met de louter symbolische 
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functie die de regalia hadden.
40

 Koning Willem II liet voor zijn inhuldiging in 1840 nieuwe 

regalia vervaardigen die sierlijker waren dan die van zijn vader. Dit zijn de huidige regalia 

van het Nederlands koningshuis. De Koninklijke voorwerpen representeren allemaal een 

ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De kroon is op te vatten als symbool van de 

soevereiniteit van de Nederlanden en de waardigheid van het staatshoofd. De rijksappel staat 

voor het gebied waar het staatshoofd die waardigheid bekleedt; de scepter staat symbool voor 

het gezag en het rijkszwaard verbeeldt de macht.
41

 

3.3 De Grondwet 

Willem I wijst op een aantal portretten naar een tafel met daarop een papier. Op sommige 

papieren staat hier het woord „Grondwet‟ te lezen. Dit verwijst naar de nieuwe Grondwet uit 

1815. Ook het schilderij van Van Bree (afb. 1, p. 34) uit 1814 verwijst hierna, wat betekent 

dat deze woorden later zijn toegevoegd. Waarom de Grondwet is afgebeeld is niet geheel 

duidelijk. Het is mogelijk dat de koning wilde laten zien hoe machtig hij was en omdat zijn 

macht in de Grondwet geschreven staat, wijst hij naar dit document. In tegenstelling tot wat 

vandaag de dag het geval is, had de koning in 1815 veel macht en inspraak wat betreft het 

besturen van het land en was de Staten-Generaal ondergeschikt aan de koning. Wellicht wilde 

hij laten zien dat hij zich aan de Grondwet hield. Het is ook mogelijk dat hij, door te wijzen 

naar de Grondwet, duidelijk wilde maken dat het document diende als een verdrag tussen het 

volk en de koning en als een bezegeling voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. 
42

  

3.4 Landkaarten en boeken 

Willem I wijst met zijn vinger niet alleen dikwijls naar de Grondwet, maar ook naar 

landkaarten die op het doek zijn vastgelegd. Op het schilderij van Paelinck uit 1815 (afb. 2, p. 

36) is op de landkaart het grondgebied rond Waterloo en Quatre-Bras te zien en dat verwijst 

naar de veldslagen die daar plaatsvonden. Op het schilderij van Paelinck uit 1819 (afb. 7, p. 

51) is ook een landkaart afgebeeld, maar nu met de Indische Archipel erop. Dit verwijst naar 

de bestemming van de schilderij: het paleisgebouw van de gouverneur van Nederlands-Indië. 

Op het staatsieportret van Delanghe (afb. 12, p. 62) speelt de landkaart ook een rol. Hier is de 
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plattegrond van de stad Ieper op geschilderd en ook dit heeft te maken met de bestemming 

van het doek: het stadhuis van Ieper. Op het schilderij van Paelinck uit 1817 (afb. 4, p. 43) 

wijst de koning naar een papier waar de naam van Lord Clancarty op is geschreven wat 

verwijst naar de persoon die het portret als cadeau kreeg aangeboden. Op het portret van 

Navez (afb. 11, p. 60) houdt de koning een papier in zijn hand waar een verwijzing naar de 

Haarlemse Nijverheidstentoonstelling van 1825 op staat. Op de twee schilderijen van Navez 

(afb. 10, p. 57 en afb. 11, p. 60) zijn ook boeken geschilderd. Op twee daarvan zijn de 

woorden „Batavi Coloni‟ en „Industrie‟ te lezen. Het eerste verwijst naar de koning en de 

Nederlandse kolonie Batavia, het tweede woord verwijst naar de verdiensten van de koning 

ten aanzien van industrie en economie. Op een aantal portretten is naast het papier op tafel een 

inktpot met een veer geschilderd. Deze verwijzen naar de diplomatie en het beleid dat de 

koning uitvoert.
43

 Al deze landkaarten, papieren en boeken zijn bedoeld om te verwijzen naar 

de macht van de koning, naar diens verdiensten en in enkele gevallen naar de bestemming van 

het schilderij.  

3.5 Bustes 

Het legitimeren van de machtspositie is de reden waarom op sommige portretten bustes zijn 

afgebeeld. Het zijn bustes van belangrijke personen, in dit geval voorouders aan wie de 

geportretteerde zijn macht mede te danken heeft. In het geval van koning Willem I is dat 

Willem van Oranje. Dat is ook de persoon die op de drie schilderijen met bustes (afb. 10, p. 

57, afb. 11, p. 60 en afb. 16, p. 72) is afgebeeld. Op het portret van Navez (afb. 10, p. 57) staat 

ook nog de buste van prins Maurits, de zoon en opvolger van Willem van Oranje.  Door deze 

voorvader(en) op te nemen in het schilderij kan de macht gerechtvaardigd worden en is 

Willem I op die manier de legitieme opvolger van de Vader des Vaderlands.   

3.6 Overige symbolen 

Een ander symbool met Koninklijke allure, de troon, is ook regelmatig afgebeeld op de 

portretten. De tronen zijn waarschijnlijk naar de fantasie van de kunstenaars geschilderd, want 

er is geen bewijs van het gebruik van één officiële, laat staan meerdere tronen in de beginjaren 

van de monarchie. Dat zou verklaren waarom de tronen op nagenoeg elk portret verschillen. 
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Wel is op bijna elke troon het wapen van de koning te zien en deze lijkt aardig overeen te 

komen op de verschillende portretten. Het bestaat uit de letter W met daaromheen een krans 

met soms nog een kroon.  

Een ander terugkerend element is de koningsmantel. De mantel is op menig portret over de 

schouders van de koning geslagen of ligt over de troon gedrapeerd. De mantel is van 

donkerrood fluweel en is afgezet en gevoerd met wit hermelijn. Op de rode buitenkant zijn 

gouden leeuwen geborduurd.  

De leeuwen komen ook op andere manieren terug in de portretten. Een tafelpoot in de vorm 

van een leeuw (afb. 2, p. 36), een troon waarin leeuwenkoppen verwerkt zijn (afb. 16, p. 72) 

en de gouden leeuwen zijn in een vloerkleed verweven (afb. 15, p. 69). De leeuw kwam al 

voor op het familiewapen van de Nassau‟s en op die van de Staten-Generaal ten tijde van de 

Republiek. De leeuw is ook verwerkt in het rijkswapen dat ontworpen is in 1815.
44
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     Hoofdstuk 4 

        In de traditie geplaatst 

___________________________________________________________________________ 

Toen Willem I in 1813 als soeverein vorst en twee jaar later als koning van het Koninkrijk der 

Nederlanden werd ingehuldigd, kwam de productie van staatsieportretten op gang. Een nieuw 

staatsbestel met een nieuwe vorst vroeg om nieuwe portretten. Maar in hoeverre zijn deze 

portretten echt „nieuw‟? Want ten tijde van de Republiek (1588-1795) werden er immers ook 

portretten van de stadhouders gemaakt. En de andere landen in Europa kenden ook een lange 

traditie van het staatsieportret. Om duidelijk te krijgen wat de invloeden zijn bij de 

ontwikkeling van de portretten van Willem I worden in dit hoofdstuk de portretten van de 

stadhouders besproken en zullen mogelijke buitenlandse invloeden aan bod komen. 

4.1 Portretten van de stadhouders  

Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren het de stadhouders die 

veelvuldig op grote officiële portretten werden vastgelegd. Hoewel de uiteindelijke macht bij 

de Staten-Generaal lag, trokken de stadhouders wel persoonlijke macht naar zich toe en 

werden zij gezien als het symbool van de Republiek. Zij waren de hoogste functionaris binnen 

dit bestel en als aanvoerder van het leger hadden de stadhouders een leidinggevende functie. 

Om dit uit te dragen ontstond al snel de vraag naar portretten voor raadhuizen en andere 

openbare gebouwen. Zo heeft het stadsbestuur van Kampen in 1625 opdracht gegeven aan 

Michiel Janz. Van Mierevelt om vijf portretten te maken van de stadhouderlijke familie, te 

beginnen bij Willem van Oranje. Hoewel Kampen niet als eerste stad een reeks portretten 

bestelde -dat is vermoedelijke Delft-  is de portrettenreeks in het stadhuis van Kampen wel 

één van de oudste.
 45

 Bovendien zijn in de reeks portretten in Kampen de vorsten tot aan de 

huidige koningin vertegenwoordigd en zijn alle schilderijen ten voeten uit geschilderd, waar 

de portretten in Delft kniestukken zijn. Omdat de schilderijen in Kampen een goed overzicht 

geven van de  stadhouderlijke staatsieportretten, zijn zij van belang voor dit onderzoek.  

Michiel Jansz. Van Mierevelt was de belangrijkste portretschilder ten tijde van stadhouder 

prins Maurits van Oranje (1567 – 1625). Het atelier van deze kunstenaar bestond uit vele 
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leerlingen die allen een aandeel in de productie van portretten gehad moeten hebben, gezien 

de vele werken -zijn oeuvre wordt geschat op enkele duizenden werken- die het atelier 

verlieten. De leerlingen en assistenten hielden zich bezig met het bijwerk, terwijl van 

Mierevelt zich toelegde op de algemene opzet, de gezichten en handen.
 
Wanneer de 

opdrachtgever bereid was meer geld te betalen, dan was het aandeel van Van Mierevelt groter 

en werd het schilderij ook met diens handtekening gesigneerd.
46

 De door Van Mierevelt 

geportretteerde leden van het huis Oranje-Nassau zijn veelal afgebeeld in harnas met een naar 

rechts afgewende houding en gesitueerd in een binnenruimte. Naast hen is een tafel zichtbaar 

waarop een helm en één of twee handschoenen liggen. (afb. 22
 
en 23, p. 81) Het harnas en de 

helm met verenpluim verwijzen naar de functie van de stadhouder als legeraanvoerder en 

dienen als herinnering aan de van oudsher ridderlijke status van de prinsen.
47

 

De belangrijkste schilder ten tijde van stadhouder Willem II (1626 – 1650), zoon van 

stadhouder Frederik Hendrik, was de in Utrecht geboren Gerard van Honthorst. Zijn 

portretten van de stadhouder laten zien dat de manier van portretteren sierlijker is geworden. 

Een reis van de kunstenaar naar Engeland waar hij in aanraking is gekomen met het Engelse 

hof en de poging van Frederik Hendrik en Amalia van Solms om de hofcultuur een meer 

internationale uitstraling te geven, zijn daar de oorzaak van.
48

 In vergelijking tot de portretten 

van Van Mierevelt zijn de werken van stadhouder Willem II door Van Honthorst niet alleen 

sierlijker, maar ook natuurlijker, gezien de soepelere houding en de meer natuurlijke val van 

de schaduwen. De stadhouder is ook hier vaak in harnas afgebeeld, maar staat nu vaker in een 

open ruimte, bijvoorbeeld op een terras met balustrade. De houding van de stadhouder is nu 

ook vaker naar links gewend, maar is in principe hetzelfde als bij de portretten van zijn 

voorgangers, waarbij één voet frontaal naar voren staat en één gedraaid staat. (afb. 24, p. 82) 

Toen Willem III (1650 – 1702) in 1672 stadhouder werd, was er geen vaste hofschilder meer 

en er zijn verschillende kunstenaars geweest die staatsieportretten van hem hebben gemaakt, 

waaronder Caspar Netscher (1639 – 1684) en Jan de Baen (1633 – 1702). De stadhouder is op 

deze portretten in harnas afgebeeld, maar ook vaak voorzien van een Koninklijke mantel en 

scepter. Door zijn huwelijk met zijn nicht Maria Stuart, erfprinses van de Engelse troon, in 

1677 werd hij koning van Engeland en in die hoedanigheid werd hij dan ook regelmatig 

                                                           
 

46
 Ekkart 1971 (zie noot 45) p. 36.  

47
 Harm Stevens, Wonderspiegel van Oranje. Een geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis, Zwolle 2001, 

p. 33. 
48

 Ekkart 1971 (zie noot 45), p. 45.  



26 
 
 

geportretteerd.
49

 Op het werk van Jan de Baen dat in Kampen te zien is, zijn beide functies 

van Willem III gecombineerd door middel van het harnas en de helm en de Koninklijke 

attributen. (afb. 25, p. 82) Het portret van de koning-stadhouder is het eerste werk waarin alle 

beschikbare middelen zijn gebruikt om de grootsheid en status van de vorst weer te geven. De 

achtergrond, waarop water en schepen te zien zijn, verwijst naar de zeeslagen waar Willem 

deel van uit maakte en is ook bedoeld om hem te verheerlijken. Daarnaast is Willem III, in 

tegenstelling tot zijn voorvaderen, op een verhoging geplaatst. De houding waarin hij staat is 

wel hetzelfde als bij zijn voorgangers.  

Nadat Willem III kinderloos overleed en er een stadhouderloos tijdperk was aangebroken, 

werd de titel van stadhouder toegewezen aan Willem Carel Hendrik Friso (1711 – 1751). 

Daarmee ging de titel van „prins van Oranje‟ over op de Friese Nassau-tak. In 1747 werd hij 

benoemd tot stadhouder Willem IV en daarmee werd hij stadhouder in alle gewesten, in 

tegenstelling tot zijn voorgangers die alleen stadhouder van één of meerdere gewesten waren 

geweest.
50

 Tijdens het stadhouderschap van Willem IV ontstond er een kring van buitenlandse 

kunstenaars aan het hof, met name ten gevolge van de internationaal oriënterende Oranje-

vorst, maar ook bij gebrek aan goede portrettisten van eigen bodem. Kunstenaars als Johann 

Valentin Tischbein (1715 – 1768) en Jacques André Joseph Aved (1702 – 1766) hebben 

ervoor gezorgd dat de staatsieportretten van Willem IV sierlijker en gracieuzer zijn dan de 

wat sobere portretten van de eerdere stadhouders. Hoewel de stadhouder op het portret van 

Aved ook met zijn hand in zijn zij staat, oogt zijn houding losser door de positie van de 

voeten en het handgebaar. (afb. 26, p. 83) Ook het wapperende doek en het feit dat de 

stadhouder buiten gepositioneerd is, zorgen ervoor dat het geheel een minder strakke en 

sobere indruk wekt. Het harnas, het zwaard, de helm en de schepen zorgen er voor dat het wel 

een staatsieportret blijft.  

De portretten die van stadhouder Willem V (1748 – 1806) gemaakt zijn, passen in de 

ontwikkeling van het staatsieportret door de gracieuze manier van weergeven, maar zijn qua 

houding en compositie weer wat stijver dan de werken die van zijn vader gemaakt zijn. Ook 

ten tijde van Willem V was de hofcultuur in Den Haag op het buitenland georiënteerd en 

kregen kunstenaars als de Zwitser Benjamin Bolomey en de Belg Guillaume Spinny 

opdrachten van de stadhouder. Ook kunstenaars die minder lang in het land verbleven, zoals 
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de van oorsprong Deense kunstenaar Johann Georg Ziesenis (1716 – 1777) konden er werk 

vinden.
51

 Ziesenis heeft een aantal staatsieportretten van de stadhouder gemaakt, maar zelden 

ten voeten uit. Het portret dat in Kampen hangt, is wel ten voeten uit, maar het is een kopie 

naar het werk van Ziesenis uit 1862, gemaakt door J.C. Gaal. Het bekendste portret van 

Ziesenis van de stadhouder, is een kniestuk waarop Willem V een blauw uniform draagt en 

een steek in zijn rechterhand heeft, waarvan zeker vijf exemplaren bekend zijn.
52

 (afb. 27, p. 

83) Op het portret dat als voorbeeld diende voor het werk in Kampen en ook op andere 

werken draagt Willem V een harnas. Qua houding doen de werken denken aan de portretten 

van eerdere stadhouders, met één hand in de zij en een wijzend gebaar met de andere. De 

staatsieportretten die van de laatste stadhouder gemaakt zijn passen dan ook in de traditie van 

het staatsieportret van de Oranjes.
53

 

De staatsieportretten die van de stadhouders zijn gemaakt voortonen qua compositie, houding 

en attributen een zekere consistentie, maar in de werken is ook de contemporaine 

kunstopvattingen zichtbaar. Deze consistentie is in zekere mate ook nog zichtbaar in de 

staatsieportretten van koning Willem I, zoals de generaalshoed die vaak is afgebeeld en die 

doet denken aan de met pluimen versierde helmen van de stadhouders.
54

 Ook de houding van 

de koning met één hand in de zij en de ander wijzend, is bijna gelijk aan de houding waarin 

zijn voorvaderen dikwijls zijn afgebeeld. Dat het nieuwe koningschap een breuk betekende 

met het tijdperk van de stadhouders is te zien aan de Koninklijke attributen die op de 

portretten aanwezig zijn. Ook is de koning nimmer in harnas afgebeeld, maar altijd in militair 

uniform of in het gala-tenue, al dan niet met de hermelijnen mantel.  

4.2 Buitenlandse invloeden  

De staatsieportretten van koning Willem I vertonen naast overeenkomsten met de portretten 

uit het verleden, ook gelijkenissen met staatsieportretten uit andere Europese landen. Dit heeft 

met de al eerder besproken buitenlands georiënteerde hofcultuur te maken, die invloeden uit 

Frankrijk en Engeland laat zien. Het was met name de Franse stijl in de zeventiende en begin 

achttiende eeuw dat het beeld bepaalde. De portretten van Aved, Spinny en ook van Tischbein 
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zijn weliswaar niet zo overdadig als in Frankrijk het geval was, maar de gracieuze weergave 

is daar wel door beïnvloed. Aan het eind van de achttiende eeuw was er sprake van een zekere 

anglomanie in de bovenlaag van de bevolking, maar die voert in de staatsieportretten niet de 

boventoon.
55

 

Ook in de staatsieportretten van Willem I is een zekere Franse invloed te bespeuren, hoewel 

nog steeds minder overdadig dan in Frankrijk zelf het geval is. De reden hiervoor is dat de 

meeste kunstenaars die de staatsieportretten gemaakt hebben, en met name zij die regelmatig 

leverden, uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig waren, waar de Franse cultuur 

overheersend was. Daarnaast hebben een aantal van die kunstenaars een tijdlang in Frankrijk 

gewerkt. Paelinck en Navez zijn zelfs leerling geweest in het atelier van David, die met zijn 

typisch neoclassicistische stijl zeker op hen van invloed is geweest.
56

 Vooral de portretten van 

Paelinck, die naar het lijkt de meeste staatsieportretten van Willem I heeft geschilderd, 

worden vergeleken met de manier waarop David Napoleon heeft afgebeeld. Het schilderij 

Napoleon in his Study (afb. 28, p. 84) is daar een goed voorbeeld van. Door de geportretteerde 

in een uniform af te beelden, krijgt deze persoon een militaire uitstraling en attributen als een 

inktpot en papier verwijzen naar de politieke functie van de geportretteerde.
57

 Dat is bij de 

portretten van Willem I ook het geval. Het staatsieportret van Paelinck uit 1818 (afb. 6, p. 49) 

is door de overeenkomstige compositielijnen ook vergeleken met de manier waarop 

Hyacinthe Rigaud koning Lodewijk XIV heeft afgebeeld.
58

 (afb. 29, p. 84) Hoewel de 

houdingen van beide personen overeenkomen, is de vergelijking met de compositielijnen wat 

vergezocht naar mijn mening. De manier waarop Paelinck Willem I heeft afgebeeld is 

vergeleken met de portretten van Lodewijk XIV meer ingetogen en minder overdadig. Zo is 

een rijkelijk gedecoreerde achtergrond met draperieën in de Nederlandse portretten minder 

opvallend aanwezig.  

De eerste Nederlander die afkomstig is uit het Noorden en de koning op doek in officiële 

hoedanigheid heeft vastgelegd, was Willem Bartel van der Kooi. Van der Kooi heeft 

voornamelijk in Friesland, Amsterdam en Den Haag gewerkt. Het portret uit 1818 is één van 

de eerste portretten waarop Willem met mantel, kroon en scepter staat afgebeeld. (afb. 5, p. 
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46) Toch is dit schilderij niet minder ingetogen dan de eerdere werken. Het weglaten van een 

troon, de generaalshoed en papieren geven het geheel een sobere indruk, ondanks de 

Koninklijke attributen. Wellicht dat dit te maken heeft met het ontbreken van een 

neoclassicistische invloed uit Frankrijk, zoals bij de Zuid-Nederlanders wel het geval is.  

De overwegend Franse invloed die in de staatsieportretten op te merken is, is gezien het dan 

nog recente verleden van de Franse overheersing enigszins opmerkelijk. Aan de andere kant 

kan de grandeur die het Franse hof al eeuwen had ook een goed voorbeeld zijn geweest voor 

de nieuwe koning. Wellicht speelde het feit dat de Fransen lange tijd de bezetter van het land 

waren helemaal geen rol. Zo heeft Charles Howard Hodges alle bewindhebbers van 

Nederland van die tijd vastgelegd, van Napoleon tot Willem I. Daarnaast was het 

neoclassicisme de  stijl bij uitstek die de macht van een persoon weer kan geven. Dit is ook te 

zien aan de staatsieportretten van Napoleon, die koning Willem I ongetwijfeld ook gezien zal 

hebben. De Nederlandse staatsieportretten zijn door de eeuwen heen wel soberder dan de 

Fransen en dit valt mogelijk toe te dichten aan de invloeden van de Duitse en Habsburgse 

portrettisten in de zestiende eeuw. Het sobere kleurgebruik, de statige houding en het niet in 

overdaad aanwezig zijn van attributen zijn, komen ook terug in de portretten van Titiaan en 

Mor en in de latere portretten van de stadhouders.  

Door de neoclassicistische kenmerken in de staatsieportretten van Willem I zijn de invloeden 

uit Frankrijk het grootst. De portretten van Willem I hebben ook overeenkomsten met 

schilderijen van vorsten elders uit Europa, zij het in mindere mate. Een portret van de Engelse 

koning George IV (1762-1830) geschilderd door Sir Thomas Lawrence geeft een rijkelijk 

uitgedoste koning weer. (afb. 30, p. 85) De achtergrond is bewegelijk door het gedrapeerde 

gordijn en de twee doorkijkjes. Het geheel wekt een overdadige indruk, veel uitbundiger dan 

de ingetogen portretten van Willem I. De portretten van Duitse graven en hertogen die ten 

tijde van Willem I regeerden, zijn net als die van de Nederlandse vorst meer ingetogen. 

Levensgrote staatsieportretten zijn van deze vorsten echter nauwelijks te vinden, het gaat hier 

vooral om borststukken. De Oostenrijkse keizers hebben zich vaker levensgroot af laten 

beelden, wellicht vanwege de hogere status. Het staatsieportret van keizer Franz I (1768-

1835) door Friedrich von Amerling toont een keizer in vol ornaat. (afb. 31, p. 85) Net als 

koning George IV van Engeland is keizer Franz I in een rijkelijk versierd kostuum afgebeeld, 

maar de strakke compositie geven het geheel een minder frivole uitstraling. Von Amerling 

was eind jaren twintig in Londen, waar hij in aanraking is gekomen met het werk van Sir 

Thomas Lawrence. Toch toont dit staatsieportret van keizer Franz I door de compositie, het 
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kleurgebruik en de statige houding meer overeenkomsten met de neoclassicistische portretten 

die Ingres van Napoleon heeft gemaakt.  

Concluderend valt te stellen dat de staatsieportretten van koning Willem I in zekere zin 

aansluiten bij de traditie van de portretten van de stadhouders en dat vanaf halverwege de 

achttiende eeuw invloeden uit het buitenland te bespeuren zijn. Kijkend naar de tendensen in 

Europa valt op te merken dat ook de contemporaine kunstopvattingen over het portret een 

belangrijke rol spelen. Het schema van het staatsieportret waar Titiaan en Mor de basis voor 

hebben gelegd, is al eeuwen onveranderd, maar de eigentijdse kunstopvattingen zijn bepalend 

in hoeverre de dan populaire stijl in het portret terug te vinden is.  
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     Conclusie 

___________________________________________________________________________ 

In deze scriptie is gepoogd om een beeld te scheppen van de staatsieportretten die tijdens de 

regeerperiode van koning Willem I van hem gemaakt zijn. Duidelijk is geworden dat 

staatsieportretten met name bedoeld zijn om de macht van de geportretteerde weer te geven. 

Dit geldt ook voor de staatsieportretten van Willem I en dit gebeurt hoofdzakelijk door middel 

van een statige houding en Koninklijke attributen op de levensgrote doeken. Hoewel de 

staatsieportretten eigentijdse invloeden laten zien, maken zij deel uit van een lange traditie die 

zijn oorsprong heeft in het Romeinse Rijk, maar aan het eind van de Middeleeuwen concreet 

vorm begint te krijgen. De vorstenportretten die ten tijde van het Bourgondische Rijk zijn 

gemaakt, liggen hieraan ten grondslag. De zestiende-eeuwse portretten gemaakt door Titiaan 

en Mor zijn het uitgangspunt geworden van staatsieportretten in West-Europa. De houding 

van de geportretteerde, de compositie en het sobere kleurgebruik in de werken van Titiaan en 

Mor vormen een belangrijke basis waarop latere portrettisten hebben voortgebouwd. De 

houding en compositie zijn kenmerken die ook aanwezig zijn in de portretten van Willem I. 

Echter is er in de portretten van de Oranjekoning ook een zekere allure en gratie in te 

bespeuren; dit is gedeeltelijk te danken aan Franse invloeden van kunstenaars die aan het eind 

van de achttiende eeuw staatsieportretten van de voorvaderen van Willem maakten, maar 

hoofdzakelijk aan de contemporaine kunstopvatting omtrent portretkunst en de dan populaire 

stijl in Europa.  

De meeste portretten zijn bedoeld voor openbare ruimtes, zoals een stadhuis. Opvallend is het 

aantal portretten dat voor stadhuizen in het Zuiden bedoeld was. Maar liefst vier portretten 

zijn met die reden geschilderd, terwijl geen één portret voor een stadhuis in het Noorden 

bedoeld was. Opmerkelijk is ook dat op de portretten die bedoeld waren voor de stadhuizen in 

het Zuiden door middel van een doorkijk de contouren van de desbetreffende stad te zien zijn. 

Het stadsbestuur was in die gevallen opdrachtgever van de portretten. Koning Willem I heeft 

ook een aantal keer zelf opdracht gegeven tot het maken van een staatsieportret. Ook die 

portretten waren vaak bestemd voor openbare ruimtes of bedoeld als cadeau aan een bevriend 

persoon en om politieke banden aan te halen. De staatsieportretten die Willem liet maken voor 

openbare ruimtes dienden in zekere zin ook een politiek doel, daar deze de burgers duidelijk 

maakten dat hij de koning was. Vooral in het Zuiden was dit van belang, want daar was men 

immers niet bekend met het huis van Oranje. Of dit ook de reden is geweest om de 
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staatsieportretten in de stadhuizen te hangen en door voornamelijk Zuid-Nederlanders te laten 

vervaardigen is niet bekend.  

Wel is duidelijk geworden dat de staatsieportretten een zo mogelijk nog belangrijker doel 

dienden: de ontwikkeling van het nieuwe koninkrijk stimuleren. Het uitgangspunt van deze 

scriptie was de vraag „in hoeverre speelden de staatsieportretten een rol in de ontwikkeling 

van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden?‟  Het antwoord op die vraag luidt dat de 

portretten zeker niet alleen bedoeld waren om de macht van de koning te tonen, maar dat zij 

ook als instrument dienden om eenheid te creëren in het nieuwe koninkrijk, de samenhang 

tussen de twee naties te vergroten en het nationaal besef bij de bevolking te doen groeien. Dit 

was één van de belangrijkste doelen van het beleid van de koning en hoewel de beeldende 

kunsten veel meer ingezet konden worden om de unificatie te bevorderen, dienden de 

staatsieportretten zeker dit doel.  
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     Catalogus bijlage  

           Overzicht van de staatsieportretten 

___________________________________________________________________________ 

Vanaf het moment dat Willem Frederik in 1813 tot soeverein vorst der Nederlanden werd 

benoemd, zijn er staatsieportretten van hem vervaardigd. Om een duidelijk beeld te geven om 

welke portretten het hier gaat en wie de makers zijn, zullen de staatsieportretten van koning 

Willem I in chronologische volgorde van vervaardigen behandeld worden en worden de 

kunstenaars door middel van een korte biografie belicht.  

Het eerste staatsieportret 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de datering van het 

eerste staatsieportret dat van Willem I gemaakt is. Een portret dat gemaakt is door Joseph 

Paelinck in 1815 wordt meerdere malen als eerste staatsieportret aangeduid. Dat werk is één 

van de weinige schilderijen waarop Willem het onderscheidingsteken van de Kouseband 

draagt, en niet die van de Militaire Willemsorde. De Willemsorde is door hem opgericht op 30 

april 1815.
59

 Aangezien Willem op de andere schilderijen is afgebeeld met de ster van de 

Willemsorde, is het aannemelijk dat dit schilderij vóór de oprichting daarvan gemaakt is. 

Tijdens dit onderzoek is echter gebleken dat op een ander schilderij Willem I ook is afgebeeld 

met de ordester van de Kouseband. Dit werk is gesigneerd door Mathieu van Bree in 1814. 

Waarschijnlijk is de onduidelijkheid ontstaan door de titel die de vorst ten tijde van het 

vervaardigen droeg: in 1814 was hij immers nog soeverein vorst en geen koning. Maar 

wanneer men uitgaat van het jaar waarin Willem tot vorst van de Nederlanden werd genoemd, 

1813, dan is niet het werk van Paelinck, maar van Van Bree het eerste staatsieportret van 

Willem I. 
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 P.J. d‟Artillac Brill sr., Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden, ‟s-Gravenhage 1951, p. 68.  



34 
 
 

Afb. 1 Mathieu van Bree, 1814 

                   

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Mathieu Ignatius van Bree 

Titel: Portret van Willem I, koning der Nederlanden 

Jaar: 1814 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 215 x 150 cm 

Verblijfplaats: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel 
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Het portret van Mathieu van Bree toont de, dan nog, soeverein vorst van de Nederlanden. Hij 

is gekleed in militair uniform, met een donkere jas met een rode kraag, oranje epauletten en 

manchetten. Om zijn middel heeft hij een oranje sjerp. Verder draagt hij een witte broek en 

zwarte laarzen met een golvende bovenrand, een kwastje en sporen. Hij is á trois quarts 

afgebeeld en kijkt de toeschouwer aan. Op zijn borst prijkt de ordester van de Kouseband. In 

zijn linkerhand houdt hij een opgerold papier vast en in zijn rechterhand heeft Willem een 

uitgerold papier, waarop de woorden  „Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden 1815‟ 

te lezen is. Gezien het jaartal is deze tekst later toegevoegd.
60

 Op de achtergrond zijn twee 

witte zuilen en Willem staat voor een troon waarop een wapen met twee leeuwen te zien is. 

Het schilderij werd in 1814 besteld in opdracht van het Museum van Kunsten te Brussel, 

hoogstwaarschijnlijk door Guillaume Bosschaert, de toenmalige conservator. Op 9 september 

werd het geleverd voor de prijs van 824, 25 frank en enkele maanden later was het schilderij 

te bewonderen in de tweede zaal van het museum, tussen de rijke draperieën en 

gebeeldhouwde ornamenten.
61

 

Mathieu van Bree (1773 - 1839) 

Van Bree was een Antwerpse kunstenaar die vooral bekend is als portretschilder en schilder 

van historische en allegorische voorstellingen. Hij studeerde in zijn geboortestad aan de 

Academie voor Schone Kunsten en was daar van 1827 tot 1839 ook directeur. Tijdens de 

Franse overheersing werd hij protegé van keizerin Josephine en ten tijde van het Koninkrijk 

der Nederlanden zou hij door de regering benoemd zijn tot schilder van de prins van Oranje, 

de latere koning Willem II. Hij heeft onder meer schilderijen gemaakt in opdracht van paus 

Pius VII, Napoleon en koning Willem I.
62
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 Correspondentie per e-mail met Dominique Marechal, conservator schilderijen 19

e
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Musea voor schone kunsten van België, Brussel, 6 juni 2011.  
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 Michele van Kalck e.a., De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: twee eeuwen geschiedenis, 

Brussel 2003, p. 121.  
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 Patrick en Viviane Berko, Dictionary of Belgian painters born between 1750 & 1875, Brussel 1981, p. 657. 
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Afb. 2 Joseph Paelinck, 1815 

                 

 

 

 

Kunstenaar: Joseph Paelinck 

Titel: Portret van Willem I van Oranje-Nassau 

Jaar: 1815 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 216 x 149 cm  

Verblijfplaats: Paleis het Loo, Apeldoorn 
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Dit portret aan de hand van Paelinck is het werk dat een aantal keer als eerste staatsieportret 

beschreven is. De toeschrijving van eerste staatsieportret heeft te maken met de eerder 

genoemde misopvattingen wat betreft de titel van de vorst en met het onderscheidingsteken 

van de orde van de Kouseband. Ook de onduidelijkheid omtrent het jaar van vervaardigen kan 

hierbij meespelen. In een aantal bronnen wordt het jaar 1816, al dan niet met de toevoeging 

„circa‟, gehanteerd. Dit  jaartal wordt ook bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie aangehouden.
63

 L.J. van der Klooster houdt in zijn boek „Oranje in beeld. Een 

familie album uit de negentiende eeuw‟ het jaar 1815 aan. Onder afbeeldingen van de 

portretten van de koning en koningin staat: „Koningin Wilhelmina in 1815 en koning Willem 

I in 1815. Dit zijn waarschijnlijk de eerste statieportretten als koning en koningin. De koning 

draagt hier nog het onderscheidingsteken van de Kousebandorde en niet die van de Militaire 

Willemsorde (opgericht 30 april 1815, doch op 8 juli voor het eerst verleend).‟
64

 Het schilderij 

van Paelinck in een enkel geval ook gedateerd op 1814.
65

  

Het is waarschijnlijk dat dit werk dateert uit 1815, omdat op 13 april van dat jaar in de 

Brusselse krant L‟oracle een stuk verschijnt waarin staat dat Paelinck een portret van de 

koning af heeft: „En avril 1815 déjà, à La Haye, le peintre présentait au roi son portrait qu‟il 

venait de terminer.‟
66

 In datzelfde stuk staat ook vermeld dat de koning een paar keer zitting 

heeft genomen bij de kunstenaar.
67

 Aangezien dit de eerste vermelding is, is het waarschijnlijk 

dat er voor april 1815 nog geen werk van de koning door Paelinck gemaakt is. Enkele 

bronnen spreken ook van 1815 als het jaar waarin Paelinck tot hofschilder werd benoemd.
68

 

Daarnaast is er een vermelding in het kasboek van de koning op 8 april 1815 waarin staat: 

„Aan de portretschilder J. Paelinck van Gent voor een bewijs van hoogschatting […].‟
69

 

Hoewel het geen bewijs van betaling is, maakt de vermelding van diens naam en de 

waardering voor zijn werk duidelijk dat Paelinck in april van dat jaar in opdracht van de 

koning werkte. Het  is wel opmerkelijk dat de landkaart waar Willem op het schilderij naar 
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 Website RKD Portraits < http://ib.rkd.nl/showobject.mhtml?ib=47898 > (16 mei 2011).  

64
 L.J. van der Klooster, Oranje in beeld. Een familiealbum uit de negentiende eeuw, Zaltbommel 1966, pp. 20-
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 Braam, Elzenga en Van Zelm van Eldik-Kuneman 1990 (zie noot 34), p. 30.  
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 Kerremans 1985 (zie noot 58), p. 423.   
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 Kerremans 1985 (zie noot 58), p. 423. („L‟oracle du 13 avril, rapportant le fait, précisait que le souverain 

avait bien voulu accorder à Bruxelles quelques séances à cet artiste.‟) 
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69

 Kasboek koning Willem I, 8 april 1815, KHA, inv. nr. E8-IIIa 2. 
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wijst, betrekking heeft op de slagen van Quatre Bras en Waterloo, op 16 en 18 juni 1815.
70

 

Aangezien deze gebeurtenissen later in dat jaar hebben plaatsgevonden, is het mogelijk dat 

Paelinck dat later nog heeft geschilderd, of dat het schilderij in het geheel van na juni 1815 is. 

Hoe dan ook, de datering van het jaar 1815 is zeer goed mogelijk en ook de constatering dat 

dit het eerste werk is dat Paelinck van de koning gemaakt heeft, lijkt gegrond.  

Het werk toont een zelfverzekerde Willem, wat te zien is aan zijn houding en blik, maar ook 

het lage oogpunt is van belang. Net als bij het werk van Van Bree, kijkt de koning de 

toeschouwer aan, alleen nu op een zelfbewustere, meer trotse manier. Hij is in hetzelfde 

uniform afgebeeld, met dezelfde ster, sjerp en epauletten, alleen draagt hij hier een 

lichtblauwe broek en is er onder de sjerp een stuk van een gouden gordel te zien. Met zijn 

linkerhand leunt hij op de schede van een zwaard en met zijn andere hand wijst hij op een 

landkaart. Die landkaart ligt op een tafel waar een oranje velours kleed met franjes over 

gedrapeerd is. Een rijkelijk versierde tafelpoot in de vorm van een leeuw is zichtbaar. Op tafel 

staat een steek met kokarde en witte struisveren en een inktstel, en er is een opengeslagen 

boek te zien. Op de achtergrond zijn twee witte zuilen afgebeeld en aan de rechterkant is een 

stuk rode decoratie, mogelijk een deur, te zien.  

Joseph Paelinck (1781 - 1839) 

Joseph Paelinck werd in 1781 geboren in Oostakker en studeerde als leerling op de academie 

in het nabijgelegen Gent. Rond 1803 vertrok hij naar Parijs waar hij leerling werd in het 

atelier van Jacques-Louis David. Zijn neoclassicistische manier van schilderen werd hier sterk 

beïnvloed. In 1808 vertrok hij voor vier jaar naar Rome, maar in 1812 keerde hij terug om 

zich in Gent vestigde waar hij naam maakte als neoclassicistisch schilder in vooral religieuze 

werken en portretten.
71

 Al snel kwam er belangstelling van de zojuist benoemde vorst om een 

aantal portretten te maken van leden van het koningshuis en vanaf 1815 werd Paelinck 

regelmatig gevraagd om een staatsieportret van de koning en koningin te maken en dit heeft 

hij dan ook veelvuldig gedaan. Hij leverde met regelmaat schilderijen aan de Koninklijke 

familie en de titel hofschilder die hij kreeg is dan gepast, hoewel niet met zekerheid te zeggen 

is in hoeverre deze titel officieel was.
72
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De portretten van Paelinck vertonen veel overeenkomsten wat betreft compositie en de 

houding van de koning is op meerdere portretten vrijwel identiek.  
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Afb. 3 Charles Howard Hodges, 1816 

                        

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Charles Howard Hodges 

Titel: Portret van Koning Willem I  

Jaar: 1816 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 230 x 146 cm 

Verblijfplaats: Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag 
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Op het portret van Hodges is de koning wederom afgebeeld in een militair uniform. Hij draagt 

de donkere jas, met rode kraag en epauletten die ook op de eerdere schilderijen te zien zijn. 

De sjerp komt ook terug, maar is nu smaller om zijn middel geslagen en niet in een grote knop 

gedraaid, zoals bij de twee eerdere werken wel het geval is. Hij draagt een blauwgrijze broek 

en zwarte laarzen, maar dit zijn niet de laarzen met de golvende bovenrand. Zijn rechterhand 

is voor zijn middel en in zijn linkerhand draagt hij de steek met veren. Hij staat voor een stoel 

en naast een tafel waarop een groen tafelkleed ligt met daarop een aantal papieren. De 

achtergrond wordt grotendeels gevuld met een groot, rood gordijn. Aan de linkerkant is een 

stuk opengelaten waardoor een zuil met een stuk galerij te zien is.   

Een opvallend verschil met de eerdere werken is dat de koning op dit portret zijn hoofd heeft 

afgewend naar rechts, zodat hij de toeschouwer niet aankijkt. Daarnaast verschilt dit werk met 

de werken van Van Bree en Paelinck doordat de ster op zijn borst niet die van de Kouseband 

is, maar van de Militaire Willemsorde. Dit is het eerste schilderij waarop deze ordester te zien 

is.  

Hodges was geen onbekende binnen de Koninklijke familie. Reeds in de jaren 1790 had hij 

portretprenten gemaakt van de, toen nog, stadhouderlijke familie en zijn werk werd in de 

hoogste kringen erg gewaardeerd. Uit de bewaard gebleven correspondentie tussen onder 

meer Wilhelmina, Louise en Willem, respectievelijk de moeder en zus van de koning, is de 

waardering voor het werk van Hodges naar voren gekomen. Zo schrijft prinses Wilhelmina op 

28 april 1815 aan haar zoon: „Nou venons de remettre votre portrait a M. Hope, peint par 

Hodges, on en est en général aisé contant, il s‟est donné beaucoup de peine & ils me 

paraissent ressemblant & joliement peint, Hodges ambitionne de faire le portrait du Prince 

d‟Orange & de Wellington, & se rendra de Votre cotés pour cet effet, je lui ai objecté qu‟ils 

n‟en auront pas le temps, ni l‟un ni l‟autre, mais cela ne l‟arrète pas, & il esseyera toujours.‟ 

73
 

Prinses Louise schreef in juni 1816 aan haar broer dat ze het grote portret dat Hodges van 

Willem had gemaakt zeer bewonderde en ook over de olieverfstudies die hier voor gemaakt 

zijn  schreef zij vol lof.
74
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Eén van die studies is bewaard gebleven en is in bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam. 

(afb. 32, p. 86).  Het toont het hoofd van de koning in een snelle, maar toch vrij 

gedetailleerde, schets van olieverf. 
75

 De gracieuze stijl van Hodges is zelfs op de schets al te 

herkennen, maar ook de spontaniteit die een voorstudie met zich meebrengt, ontbreekt hier 

niet.
 
 

Het schilderij hangt momenteel in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Het is 

niet bekend of het schilderij ook voor deze bestemming gemaakt is. 

Charles Howard Hodges (1764 - 1837) 

Hodges is een in Engeland geboren kunstenaar die in Nederland furore maakte als 

portretschilder. In 1788 kwam hij naar Amsterdam waar hij woonde en werkte bij Johan 

Friedrich August Tischbein, een veelgevraagd portretschilder die eveneens uit het buitenland 

afkomstig was. Na omzwervingen naar Den Haag en Rome vestigde hij zich in 1797 definitief 

in Amsterdam, waar hij naast portretschilder ook tekenaar, graveur en kunsthandelaar was. 

Als portretschilder had hij veel opdrachten uit de hogere klasse. Zijn stijl van portretteren is te 

vergelijken met die van Tischbein, lieflijk, zacht en met een gracieuze toets.  

Opmerkelijk is dat Hodges alle machthebbers van Nederland in de roerige periode van begin 

jaren 1790 tot aan 1816 schilderde: Stadhouder Willem V, raadspensionaris 

Schimmelpenninck, koning Lodewijk Napoleon, Napoleon Bonaparte en koning Willem I.
76

 

Hodges speelde ook een rol in de ontwikkeling van het Nederlands kunstbeleid. Hij 

adviseerde de koning bij een grootscheepse actie om de vele kunstwerken die door Napoleon 

naar Parijs waren gebracht weer terug te halen.
77

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

bien liesse que ce brave home, qui, dordinaire est heureux pour les récemblances ait le Bonheur de pouvoir 

peindre son Roi & soit â meme d‟en faire un chef d‟oeuvre, s‟il le peut, & que mon bien aimé Guillaume, ait le 

temps de le prêter aux séances qu‟il lui faudra pour le perfectionnement de son ouvrage.‟   
Ook vermeld in: Van der Feltz 1980 (zie noot 73), p.14.  
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Afb. 4 Joseph Paelinck, 1817 

                

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Joseph Paelinck 

Titel: Willem I, Koning der Nederlanden 

Jaar: 1817 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 223.5 x 175.3 cm 

Verblijfplaats: Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence 
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Het tweede portret van Paelincks hand toont Willem I in een bijna identiek uniform als op het 

eerdere schilderij. De donkere jas, rode kraag, epauletten en manchetten zijn hetzelfde, net als 

de sjerp, de gouden gordel en de broek. De laarzen zijn niet die met de met goud versierde 

bovenrand, maar een simpele variant, zoals ook bij Hodges te zien en die de koning vanaf 

1816 op elk portret lijkt te dragen. Een verschil met Paelincks werk uit 1815 is ook de 

ordester, maar dat is een logisch gevolg van de invoering van de Militaire Willemsorde. 

Willem kijkt de toeschouwer niet aan en zijn hoofd is gedraaid naar rechts. Hij steunt met zijn 

linkerhand op een degen, zijn rechterhand wijst naar een brief die op een tafel ligt, met 

daaronder een landkaart. De tafel is gedecoreerd met een rood kleed met onderaan gouden 

franjes. Links achter Willem staat een troon. Deze troon in Empire-stijl heeft leuningen waar 

leeuwenkoppen opzitten. 

Willem wijst met zijn rechterhand naar een brief waarop de woorden „A Lord Clancarty, 

Ambassadeur, de/sa Majesté Britan(n)i(que)‟ te zien zijn.
78

 Deze brief verwijst naar Lord 

Clancarty, de Britse ambassadeur in Nederland van 1816 tot 1822. Richard Le Poer Trench, 

de tweede graaf van Clancarty (1767-1837) was een loyale aanhanger van Willem gedurende 

zijn ballingschap in Engeland en hij heeft hem geholpen op de troon te komen in Nederland. 

Ook heeft de graaf hem geholpen om de Belgische provincies bij Holland te krijgen, zodat het 

Koninkrijk der Nederlanden ontstond.
79

 De landkaart die onder de brief op tafel ligt, verwijst 

daar naar. Hier zijn namelijk de woorden „Koninkrijk der Nederlanden en het Groot-

Hertogdom Lux‟ op te lezen.  

Het portret was bestemd voor Engeland, zoals te lezen is in een bericht in L‟oracle op 30 juli 

1817: „En 1817, le 30 julliet, le même journal annonçait cette fois l‟achèvement d‟un portrait 

de “l‟auguste monarque, commendé par lui-même et destine pour l‟Angleterre.”
80

  

Het is niet bekend hoe lang het schilderij in bezit is geweest van de graaf. Wel is bekend dat 

het werk aan het begin van de twintigste eeuw eigendom was van Henry H. Howorth, een 

Britse politicus. Na zijn dood is het kunstwerk op 14 december 1923 geveild bij Christie‟s.
81

 

In 1956 werd het door John Maxon, directeur van het Museum of Art, Rhode Island 
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aangekocht, alwaar het schilderij zich nog steeds bevindt.
82

 

Het Museum of Art heeft ook een portret van Willems vrouw, koningin Wilhelmina, in het 

bezit. (afb. 33, p. 87) Het schilderij heeft dezelfde afmetingen en is ook in 1817 gemaakt, 

maar is vermoedelijk niet de pendant van het portret van de koning. De troon, de achtergrond 

met rode gordijnen en de ceremoniële attributen geven het schilderij Koninklijke allure, 

terwijl het portret van Willem een militaire uitstraling heeft. Dit portret van Wilhelmina komt 

overeen met meer formele portretten van de koning, zoals de werken van Paelinck uit 1818 

(afb. 6, p. 49) en uit 1819 (afb. 7, p. 51). Hierop staat de koning met hermelijnen mantel, 

kroon en scepter afgebeeld. Het schilderij van Wilhelmina behoorde ook tot de collectie van 

Howorth en is samen met het portret van Willem door Maxon aangekocht. Het is niet bekend 

hoe het werk van Wilhelmina in bezit is gekomen van Howorth en of het toen al duidelijk was 

dat het niet om een pendant ging. Gezien de vele portretten die Paelinck in korte tijd van de 

het koninklijk paar maakte en de export van de schilderijen in Europa, is het mogelijk dat 

twee verschillende portretten in dezelfde collectie zijn gekomen.
83
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Afb. 5 Willem Bartel van der Kooi, 1818 

                     

 

 

 

 

Kunstenaar: Willem Bartel van der Kooi 

Titel: Staatsieportret van Koning Willem I  

Jaar: 1818 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 232 x 155 cm 

Verblijfplaats: Museum de Fundatie, Zwolle/Heino, maar momenteel in langdurig 

bruikleen gegeven aan de Nederlandse ambassade in Londen.  
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Het portret dat Willem Bartel van der Kooi van de koning maakte in 1818 is geheel anders 

dan de eerder genoemde werken: Willem is niet in militair uniform weergegeven, maar in de 

meest Koninklijke hoedanigheid, met mantel en regalia. De met hermelijn gevoerde en 

omzoomde koningsmantel is om zijn schouders geslagen. Daaronder draagt hij een donker 

jasje met veel gouden versiersels, een witte broek en de zwarte laarzen. Hij is wederom en 

face afgebeeld en is ook nu met zijn hoofd naar rechts gedraaid, zodat hij de toeschouwer niet 

aankijkt. Zijn linkerhand steunt in zijn zij, met zijn rechterhand leunt hij op een tafel. De tafel 

is versierd met een groen kleed dat is afgezet met gouden franjes. Op de tafel ligt een rood 

kussen met daarop de kroon en de scepter. De achtergrond bestaat uit een muur met een zuil.  

Dit portret van de koning is gemaakt om in het Zwolse Provinciehuis te hangen en geldt als 

één van de beste werken van Van der Kooi.
84

 In 1974 is het schilderij door de provincie aan 

de Stichting Hannema-de Stuers Fundatie geschonken, wegens ingebruikname van het nieuwe 

Provinciehuis en vermoedelijk het gebrek aan ruimte voor het grote schilderij. Dirk Hannema, 

kunstverzamelaar en oprichter van de stichting schreef het volgende over het portret: 

“Belangrijk voor de vermelding van de Stichting is het besluit van de Provinciale Staten om 

aan deze kunstinstelling, waar alles duurzaam bewaard blijft, te schenken het meer dan 

levensgrote portret van Koning Willem I in 1818 geschilderd door de voortreffelijke 

portretschilder Willem Bartel van de Kooi uit Leeuwarden. Het is een staatsieportret zoals in 

Frankrijk David schilderde, maar het toont het karakter, een fraaie peinture en is stijlvol.”
85

 

Momenteel is het werk in bezit van Museum de Fundatie, het museum dat is voortgekomen 

uit de Hannema - De Stuers Fundatie en is het in langdurig bruikleen gegeven aan de 

Nederlandse ambassade in Londen. 

Er is nog een schilderij van Van der Kooi bekend dat sterk op dit portret lijkt. (afb. 34, p. 88) 

Het werk is bijna identiek ware het niet dat de afmetingen wezenlijk verschillen. Het tweede 

portret is namelijk 63,2 x 42 cm groot. Verder is alleen het afgebeelde vloerkleed anders dan 

op het grote schilderij. Waar dit kleine werk voor bestemd was, is niet duidelijk. Momenteel 

is het in bezit van de Gemeente Musea Arnhem, maar in bruikleen gegeven aan Paleis het 
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Loo.
86

 

 

Willem Bartel van der Kooi (1768 - 1836) 

Van der Kooi werd geboren in het Friese Augustinusga in 1868. Hij werd in 1798 lector 

tekenkunst aan de Universiteit van Franeker, waar hij bleef tot de universiteit in 1808 gesloten 

werd. Hij is vooral bekend geworden als portretschilder, maar schilderde daarnaast ook een 

aantal Bijbelse stukken en genrestukken. Zijn clientèle kwam voornamelijk uit Friesland.
87
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 Correspondentie per e-mail met Marijke Dijkers, medewerker collectieregistratie Gemeente Musea Arnhem, 

17 juni 2011. 
87

 Cornelis Boschma, Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland, z.p. 1976, pp. 9-17.  
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Afb. 6 Joseph Paelinck, 1818 

            

 

 

 

Kunstenaar: Joseph Paelinck 

Titel: Koning Willem I van de Nederlanden 

Jaar: 1818 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 246 x 177 cm 

Verblijfplaats: Stadhuis van Brussel  
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Dit portret dat Paelinck van koning Willem I maakte, komt overeen met de andere 

staatsieportretten van de kunstenaar. Paelinck plaatste de koning in dezelfde houding met de 

hand in de zij en de andere hand wijzend naar een papier op tafel. Op het papier is het woord 

„Grondwet‟ zichtbaar. De figuur van de koning is en face weergegeven, zijn hoofd is naar 

rechts gedraaid en hij kijkt weg van de toeschouwer. Zijn kleding is het gala-tenue van de 

generaal van de landmacht en daaroverheen draagt hij de met hermelijn gevoerde mantel die 

naar voren toe rijkelijk gedrapeerd is. Aan de linkerkant van de koning is een tafel te zien met 

daarover een donker tafelkleed met franjes. Op de tafel ligt een kussen met de kroon en ook 

de pluimen van een helm zijn zichtbaar. Op de tafel ligt ook een stuk papier, dat is waar de 

koning naar wijst. Aan de rechterkant staat een rijk versierde troon en de achtergrond bestaat 

geheel uit draperieën.  

Dit portret is in opdracht van de stad Brussel gemaakt en heeft gedurende Willems 

regeerperiode daar in het stadhuis gehangen.
88

 Hoewel het schilderij nog steeds tot het 

stadhuis van Brussel behoort, is het niet duidelijk waar het werk zich nu bevindt. 
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Afb. 7 Joseph Paelinck, 1819 

                       

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Joseph Paelinck 

Titel: Willem I, Koning der Nederlanden 

Jaar: 1819 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 227 x 155,5 cm  

Verblijfplaats: Rijksmuseum, Amsterdam 
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Koning Willem I is op dit portret van Paelinck uit 1819 afgebeeld in het gala-tenue van de 

generaal van de landmacht.
89

 Het betreft een zwarte jas met een oranje sjerp die van de 

rechterschouder over zijn borst naar zijn linkerheup gaat. Ook rond zijn middel heeft hij een 

oranje sjerp. Over het jasje draagt hij de hermelijnen mantel waarvan de sleep overdadig op 

de grond gedrapeerd ligt. Op de mantel prijkt de ster van de Militaire Willemsorde. Dit 

staatsieportret is bijna identiek aan het werk dat een jaar ervoor voor het stadhuis van Brussel 

werd gemaakt. Het gezicht van Willem lijkt sterk op het gezicht op de eerdere werken van 

Paelinck en de houding van de koning komt overeen met de houding in het portret van 

Paelinck uit 1817. Zijn linkerhand houdt hij ter hoogte van zijn middel en hij heeft een degen 

in de hand. Met zijn rechterhand wijst hij naar een landkaart. Deze landkaart ligt op een tafel 

met daaroverheen een blauw kleed dat onderaan gouden franjes heeft. Op de tafel ligt ook een 

kussen met de kroon en scepter. Daarnaast ligt een hoed met grote witte pluimen: een 

generaalshoed. De koning staat voor een troon, waarop op de leuning de letter W staat met 

een kroon erboven: het symbool van koning Willem I.  

Op de kaart waar Willem naar wijst en die gedeeltelijk over de rand van de tafel hangt, is een 

deel van het eiland Java te zien, met onder meer de stad Batavia. 'Kaart van het Rijk van 

Bantam, Jacarta, & Cheribon' staat erop.
90

 De kaart is een verwijzing naar de bestemming van 

het staatsieportret: Batavia. Het staatsieportret was bestemd voor het paleis van de 

gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
91

 Het schilderij is vervolgens in 1960 vanuit de 

residentie van de Nederlandse gezant in Jakarta naar Nederland gekomen en toen door de 

toenmalige Dienst Verspreide Rijkscollecties in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum.
92
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Afb. 8 Joseph Ducq, 1820 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Joseph Ducq 

Titel: Portret van koning Willem I 

Jaar: 1820 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 224 x 175 cm  

Verblijfplaats: Groeningemuseum, Brugge 
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Op dit staatsieportret, gemaakt door de Brugse kunstenaar Joseph Ducq, is de koning in 

hetzelfde gala-uniform afgebeeld als het uniform dat hij draagt op het portret van Paelinck een 

jaar eerder. Ook de houding komt sterk overeen, met het been licht gebogen en het 

wegkijkende hoofd naar rechts. Anders is wel dat hij zijn linkerhand naar voren reikt, alsof hij 

een gebaar maakt. Over deze arm is de mantel gedrapeerd. Zijn rechterarm hangt langs zijn 

lichaam en in zijn rechterhand houdt hij de generaalshoed met de vele witte veren.  

De koning is afgebeeld op een balkon met colonnade dat uitzicht biedt op een toren. Het is de 

Halletoren van Brugge die zich op de Grote Markt bevindt.
93

 Het is mogelijk dat Ducq dit 

werk in opdracht van de stad Brugge heeft geschilderd. 

Joseph Ducq (1762 - 1829) 

De Zuid-Nederlandse schilder Joseph Ducq begon zijn carrière in 1786 in het atelier van 

Joseph-Benoit Suvée te Parijs. Suvée was een neoclassicistische kunstenaar pur sang en heeft 

invloed gehad op het werk van Ducq. Na reizen naar Rome, Florence en wederom Parijs, 

vestigde hij zich in 1815 in Brugge waar hij eerste leraar en directeur werd van de Brugse 

Academie. Ducq wordt in een enkele bron genoemd als hofschilder, maar hier zijn verder 

geen aanwijzingen voor.
94
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 Afb. 9 Désiré Donny, 1821 

                  

 

 

Kunstenaar: Désiré Donny 

Titel: Portret van Willem I, Koning der Nederlanden 

Jaar: 1821 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 235 x 155,5 cm 

Verblijfplaats: Museum Groeningeabdij, Kortrijk 
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Het schilderij van Donny lijkt sterk op het werk van Ducq, zowel wat compositie als wat de 

houding van de koning betreft. Ook op dit portret is koning Willem I vastgelegd in het 

galatenue van de generaal van de landmacht, met zwart jasje en de oranje sjerpen. 

Daaroverheen draagt hij de met hermelijn uitgevoerde mantel. De koning houdt zijn 

linkerhand, die gehuld is in een witte handschoen, in zijn zij. In die hand houdt hij nog een 

handschoen vast. Zijn rechterarm valt langs zijn lichaam en in de rechterhand hand houdt hij 

een opgerold stuk papier. Zijn hoofd is naar rechts gekeerd. Achter hem staat een troon, waar 

op de leuning vermoedelijk de letter W staat. Het grootste gedeelte van de achtergrond bestaat 

uit de draperieën van een blauwgroen gordijn met gouden franjes, maar aan de linkerkant is 

een doorkijkje. Dit doorkijkje toont de toren van de Sint Maartenskerk, de kerk van Kortrijk.
95

 

Door de verwijzingen naar de stad Kortrijk is het mogelijk dat dit werk in opdracht van de 

stad is geschilderd. Wellicht was het werk bedoeld om in het stadhuis of op een andere 

prominente plaats te hangen.  

Désiré Donny (1798 - 1861)  

De in Brugge geboren Donny is bekend geworden om zijn portretten en landschappen. Hij 

was student aan de Brugse Academie en leerling van Joseph Denis Odevaere. In 1828 won hij 

een kunstprijs in Gent. Later werd hij docent aan de Brugse Academie. Donny blonk uit in de 

zogeheten „maanlicht scènes‟.
96
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Afb. 10 François Navez, 1823 

                     

 

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Francois Joseph Navez 

Titel: Portret van koning Willem I 

Jaar: 1823 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 220 x 164.3 cm  

Verblijfplaats: Wellington Museum, Apsley House, Londen 
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François Navez schilderde koning Willem I in 1823 tweemaal op bijna identieke wijze. Op 

beide portretten is Willem weergegeven in een nonchalante houding en draagt hij zijn 

militaire uniform: het donkere jasje met rode kraag, epauletten en manchetten, een lichte 

broek en de zwarte rijlaarzen. Ook ditmaal kijkt hij de toeschouwer niet aan, maar nu is zijn 

hoofd licht naar links gedraaid. Op beide portretten heeft hij zijn linkerhand in zijn zij, zijn 

duim in de sjerp gehaakt. Om de linkerpols hangt een degen. Met zijn rechterhand leunt hij op 

een stoel en zit er een stuk papier opgerold in zijn hand geklemd. 

De figuur van de koning komt op beide schilderijen overeen, maar is tegen andere 

achtergronden geplaatst. Het eerst besproken schilderij, dat in bezit is van het Wellington 

Museum in Londen, toont de koning voor een opening waardoor een haven met schepen 

zichtbaar is: een verwijzing naar de maritieme handel die voor Nederland belangrijk is 

geweest. Op de voorgrond liggen boeken en papier waar de woorden „Batavi coloni‟, 

„industrie‟ en „canal bruxelles chaleroy‟ op staan, allemaal verwijzingen naar het politieke 

beleid van de koning waarin industrialisatie en kolonisatie een belangrijke rol speelden. 

Voor het raam met uitzicht op de haven staat een tafel met een rood kleed. Op die tafel ligt 

een stuk papier. Wat er op staat is niet heel duidelijk, maar het lijkt op „Roi Pays-Bas‟. Naast 

Willem zijn twee bustes te zien, een nieuw element in de tot dan toe bekende 

staatsieportretten. Het zijn borstbeelden van twee belangrijke voorvaders van de koning: de 

eerste is Willem van Oranje en de tweede diens zoon Prins Maurits.
97

 Door deze twee 

voorvaderen op te nemen in het schilderij kan de macht gerechtvaardigd worden en is Willem 

I op die manier de legitieme opvolger van de Vader des Vaderlands.  

Op de sokkel onder de buste van Willem van Oranje is een reliëf te zien met daarop de 

allegorische beeltenis van Vrijheid kroont de Welvaart. Daaronder is de Nederlandse leeuw 

met de Koninklijke mantel te zien en de naam van de koning in het Frans: Guillaume.
98

 Het 

reliëf op de tweede sokkel is niet goed zichtbaar, het lijkt op een vrouw met een palmtak en 

wagen, mogelijk Nikè.  

Navez kreeg in 1823 opdracht tot het maken van dit schilderij. In het kasboek van de koning 

komt de naam van Navez in februari 1824 voor: „Aan F.J. Navez voor een schilderij […]‟ met 
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daarachter de bedragen f 1164,03 en 2465,56.
99

 De koning lijkt meerdere keren voor hem 

geposeerd te hebben. Opvallend is dan dat de koning een jeugdig gezicht heeft, terwijl hij hier 

toch rond de vijftig jaar moet zijn geweest.  

Het schilderij is in 1824 geschonken aan Arthur Wellesley, eerste Hertog van Wellington. 

Wellesley was een belangrijk figuur in de Napoleontische oorlogen en heeft onder meer 

bijgedragen aan de val van Napoleon bij de Slag bij Waterloo.
100

 Het staatsieportret is heden 

ten dage nog steeds te zien in het toenmalige huis van de hertog, Apsley House, waarin het 

Wellington Museum gevestigd is.  

François Joseph Navez (1787 - 1869)  

Navez volgde zijn opleiding aan de Académie des Beaux-Arts in Brussel. In juni 1813 vertrok 

hij naar Parijs en werd daar leerling van Jacques-Louis David, één van de belangrijkste 

neoclassicistische kunstenaars. David is ongetwijfeld van grote invloed op Navez‟ werk  

geweest. In 1722 vertrok Navez naar Italië waar hij vijf jaar verbleef. Na zijn terugkeer naar 

de Nederlanden werd hij in 1825 geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw. Van 1835 

tot 1862 was hij directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.
101

 

Navez was een zeer succesvol portretschilder, maar maakte ook veel historiestukken en 

schilderijen met mythologische thema‟s.  
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Afb. 11 François Navez, 1823 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstenaar: François Joseph Navez 

Titel: Portret van koning Willem I  

Jaar : 1823 

Techniek : olieverf op doek 

Afmeting: 229 x 163 cm 

Verblijfplaats: Stichting van Pallandt, Laag-Keppel 
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Dit is het andere werk van Navez, dat wat betreft de houding van de afgebeelde koning 

nagenoeg identiek is aan het Wellington-portret. De achtergrond en attributen verschillen 

echter. Zo is er op dit schilderij geen raam met uitzicht op een haven, maar toont het een 

zwarte achtergrond. Op de plek waar bij het andere werk de bustes staan, staat hier een tafel 

met een inktstel met een ganzenveren pen, een kandelaar met kaars, de generaalshoed met 

veren en een aantal papieren. Op die papieren zijn de woorden „kunsten, wetenschappen, 

koophandel, fabrieken en tuinbouw‟ te lezen. Achter de tafel staat een verhoging met daarop 

het borstbeeld van Willem van Oranje.
102

 Waar op het eerder beschreven schilderij van Navez 

de koning is afgebeeld met een opgerold papier in zijn rechterhand, is het papier op dit werk 

een beetje uitgerold waardoor de volgende woorden gedeeltelijk te lezen zijn: „internationale 

nijverheids tentoonstelling te Haarlem 1825.‟ Dit verwijst naar de tentoonstelling in 1825 in 

Haarlem, waarop dit portret van de koning te zien is geweest.
103

 De Telegraaf bericht op 27 

februari 1932 over het schilderij: „Navez zou bij het uitbreken van de Belgische opstand het 

schilderij in zijn Brusselse atelier gehad hebben en het - om eventuele moeilijkheden te 

voorkomen - aan Prévinaire overgedaan hebben. Deze heeft het portret meegnomen naar 

Haarlem en daar heeft het, als eigendom van de erven Prévinaire - steeds in het kantoor van 

de Haarlemsche Katoen-Maatschappij gehangen.‟
104

 

Jean Baptiste Prévinaire was fabrikant in Haarlem. Het schilderij is via vererving in bezit 

gekomen van nakomelingen van Jean Baptiste en maakte deel uit van de collectie van Marie 

Henriette del Court-Prévinaire. Momenteel is het schilderij in bezit van de familie van 

Pallandt die het werk heeft ondergebracht in de Stichting van Pallandt.
 105
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Afb. 12 Jean-Jacques Delanghe, 1827 

        

 

 

 

 

Kunstenaar: Jean-Jacques Delanghe 

Titel: Portret van koning Willem I met op de achtergrond de stad Ieper 

Jaar: 1827 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 243 x 164 cm 

Verblijfplaats: Stadhuis van Ieper 
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Het staatsieportret van de vrij onbekende kunstenaar Jean-Jacques Delanghe toont de koning 

in het gala-tenue van de generaal van de landmacht, precies zoals afgebeeld op een aantal 

eerdere werken. De hermelijnen mantel draagt hij echter niet, zoals op die werken wel het 

geval is. Willem I staat met zijn linkerbeen naar voren en zijn hoofd is licht gedraaid. Toch 

kijkt hij de toeschouwer wel aan. In zijn linkerhand houdt hij de generaalshoed, waarbij de 

veren en de kokarde goed zichtbaar zijn. Zijn rechterhand leunt op een landkaart waarop de 

plattegrond van de stad Ieper is afgebeeld. Over de tafel valt een rood kleed met in goud 

gestikt het wapen van het Koninkrijk Nederland en onderaan sieren gouden franjes. De 

koning staat voor een troon waarop de letter W met een kroon staat. Achter de troon zijn rode 

gordijnen gedrapeerd die aan de linkerbovenkant ophoog gaan, zodat een doorkijk zichtbaar 

is. Het doorkijkje biedt uitzicht op stad Ieper met de kathedraal en de lakenhallen.
106

 Ieper is 

de geboortestad van Delanghe.
107

  

Het stadsbestuur bestelde het portret van Willem I bij kunstschilder Delanghe. In 1828 werd 

het opgehangen in de „Oefenzaal voor Schilderkunst‟. Momenteel hangt het in het trappenhuis 

van het stadhuis in Ieper.
108

 

Opvallend aan dit werk is dat het gezicht van de koning nauwelijks gelijkenis toont met de 

gezichten op de andere portretten. Op de reeds beschreven werken toont het ovale gezicht van 

de koning met het donkere haar met inhammen en bakkebaarden wel enige overeenkomsten 

met elkaar. Dit schilderij laat een man zien met een klein, rond gezicht, dat zou te verklaren 

zou zijn door de ouderdom waardoor het gezicht wat ronder wordt, maar dat neemt niet weg 

dat het de trekken mist die het gezicht van Willem I op de andere portretten wel heeft. Het is 

daarom mogelijk dat de koning nooit model heeft gestaan bij Delanghe, ook gezien de locale 

opdracht en uitvoering. Willem I schijnt wel meerdere keren de stad bezocht te hebben, om de 

vestigingswerken te inspecteren.
109

 Het is mogelijk dat Delanghe de koning bij één van deze 

bezoeken heeft gezien. Van dit werk is ook een voorstudie bekend, met een etiket op de 
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achterkant waarop staat dat Willem I naar Ieper kwam om de vestigingswerken te bekijken. Er 

is geen afbeelding voor de voorstudie gevonden.
110

  

 

Jean-Jacques Delanghe (1800 - 1865)  

De in Ieper geboren Delanghe is een kunstenaar waar vrij weinig van bekend is. Hij zou een 

leerling zijn geweest van Navez
111

. Ook de naam van portretschilder Kinsoen wordt in dit 

verband genoemd.
 112

 In Gent en Brussel heeft hij meerdere malen geëxposeerd. Delanghe zou 

onder meer koning Leopold I en de Hertog van Brabant geportretteerd hebben, maar dit valt 

niet met zekerheid te zeggen.
 113
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 Website RKD Portraits < http://www.rkd.nl/rkddb/(1445rljzorz5wi2aft4nrabg)/detail.aspx> (28 mei 2011). 

111
 Website RKD Artists < http://www.rkd.nl/rkddb/(1445rljzorz5wi2aft4nrabg)/detail.aspx>  (6 juni 2011).  

112
 Berko 1981 (zie noot 62), p. 192.  

113
 Berko 1981 (zie noot 62), p. 192.  
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Afb. 13 Willem Bartel van der Kooi, 1828 

                                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Willem Bartel van der Kooi 

Titel: Portret Koning Willem I 

Jaar: 1828 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: onbekend, maar levensgroot 

Verblijfplaats: Raadzaal Gemeente Leeuwarden 
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Het portret dat Van der Kooi maakte voor de raadzaal van Leeuwarden toont een oudere en 

gezette Willem I. Hier is hij afgebeeld in het militaire uniform met een zwarte jas, rode kraag, 

epauletten en manchetten en een oranje sjerp om de middel. Daaronder een lichte broek en 

zwarte rijlaarzen. Willem staat met zijn lichaam licht naar links gedraaid en ook zijn hoofd 

wijst die kant op, waardoor hij wegkijkt van de toeschouwer. Zijn linkerarm hangt langs zijn 

lichaam en met zijn rechterarm tilt hij als het ware op. Willem staat voor een troon, die op een 

verhoging staat. Op de achtergrond is een muur met gordijnen te zien. 

Het schilderij maakt deel uit van een portrettenreeks van de Oranjes in de raadzaal van het 

stadhuis van Leeuwarden. Alle koningen en koninginnen die vanaf 1815 geregeerd hebben, 

zijn hier afgebeeld. Voor deze beeltenissen hingen er portretten van de Friese stadhouders, 

maar deze zijn in 1795 verwijderd. Alle portretten zijn gemaakt door kunstenaars uit 

Leeuwarden.
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 Website Historisch Centrum Leeuwarden <http://www.gemeentearchief.nl/html/nl/666/Stadhuis_-

_beknopte_bouwhistorie> (2 juni 2011).  
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Afb. 14 Cornelis Kruseman, 1830 

       

 

 

 

 

 

Kunstenaar: Cornelis Kruseman 

Titel: Portret van Willem I van Oranje-Nassau (1772-1843) 

Jaar: 1830 

Techniek: Olieverf op doek 

Afmeting: 319 x 243 cm 

Verblijfplaats: Paleis het Loo, Apeldoorn 
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In 1830 schilderde Cornelis Kruseman één van de laatst bekende staatsieportretten van 

Willem I. De koning is statig en trots afgebeeld met een zelfverzekerde houding. Hij draagt 

wederom het gala-tenue, typerend met de sjerp over de borst, van de rechterschouder naar de 

linkerheup en met de generaalshoed in zijn linkerhand. Zijn rechterhand wijst naar de tafel 

schuin achter hem, waarop de grondwet ligt. Op de tafel, dat bedekt is met een rood kleed ligt 

ook een kussen met daarop de kroon en de scepter. Links achter hem staat de troon, met 

daaroverheen de mantel gedrapeerd. Deze voorstelling is gesitueerd op een verhoging met een 

bijzonder mooi blauw kleed met kleine gouden leeuwen en onder een rood baldakijn. Op de 

achtergrond zijn twee beelden te zien, maar het is niet goed te zien om welke beelden het gaat.  

Dit werk van Kruseman toont de koning in al zijn macht en glorie en heeft alle kenmerken 

van een staatsieportret. De koning is afgebeeld als een trotse man, hij wijst naar de grondwet, 

alle regalia zijn afgebeeld en dit alles wordt omlijst door een vloerkleed en baldakijn met 

Koninklijke allure. Dit kan te maken hebben met de onrusten die zich dat jaar voordeden in 

het Zuiden. Wellicht dat Willem zich op en top als koning wilde laten vereeuwigen om te 

laten zien dat hij diegene met de macht is. 

Het portret hing lange tijd in het Oude Raadhuis van Den Haag, maar siert nu een trappenhuis 

van Paleis het Loo. Of het ook bestemd was voor het Oude Raadhuis is niet bekend.  

Cornelis Kruseman (1797 - 1857)  

De in Amsterdam geboren Cornelis Kruseman komt uit een kunstenaarsfamilie. Hij kreeg op 

veertienjarige leeftijd les op de Tekenacademie van onder meer Charles Hodges. In 1821 ging 

hij op reis naar Zwitserland en Italië om op de terugreis Parijs aan te doen. Teruggekeerd in 

Nederland vestigde hij zich in 1825 in Den Haag. In 1831 werd hij benoemd tot ridder in de 

Orde van Nederlandse Leeuw. Net als zijn achterneef Jan Adam was Cornelis een gevierd 

portretschilder. Daarnaast bestaat zijn oeuvre ook uit Bijbelse voorstellingen en Italiaanse 

taferelen. Vanwege dit laatste wordt hij ook wel de  „Italiaanse Kruseman‟ genoemd.
115
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 Cornelis Kruseman Stichting <www.corneliskruseman.org> (6 juni 2011). 
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Afb. 15 Jean-Baptiste van der Hulst, 1830  

               

 

 

 

 

Kunstenaar: Jean-Baptiste van der Hulst  

Titel: Koning Willem I 

Jaar: 1830 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 270 x 176 cm  

Verblijfplaats: Paleis Noordeinde 
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Het in 1830 geschilderde portret van Jean-Baptiste van der Hulst toont een verouderde koning 

Willem I. Hij is en trois quart afgebeeld en zijn lichaam is wat naar rechts gedraaid. Daardoor 

is zijn hoofd ook naar rechts gewend, hoewel hij de toeschouwer wel aankijkt. De koning is 

afgebeeld in zijn militaire uniform met de kraag, epauletten, manchetten en sjerp. In zijn 

linkerhand houdt hij de steek met kokarde. In zijn linkerhand heeft hij een papier vast. Wat er 

op staat is niet te lezen. Rechts naast de koning staat een tafel met wederom een kleed met 

franjes. Op de tafel liggen nog andere papieren en staat ook een inktstel met twee veren. Links 

achter de koning is een nog een klein stuk van een troon zichtbaar met daaroverheen de 

mantel gedrapeerd. De koning staat in een binnenruimte, maar op de achtergrond is de lucht 

zichtbaar, dus hij staat voor een balustrade of iets anders wat een doorkijk mogelijk maakt. De 

achtergrond bestaat verder uit een kolossale zuil en aan de zijkanten zijn gordijnen 

geschilderd.  

Dit schilderij heeft voor verschillende andere portretten als voorbeeld gediend. De meeste van 

die werken zijn borstbeelden. Het schilderij bevindt zich momenteel in het trappenhuis van 

Paleis Noordeinde, maar het is niet bekend of het daar ook voor bedoeld was. Het is wel 

mogelijk, want Van der Hulst heeft in 1830 meerdere portretten van de Koninklijke familie 

gemaakt en die werken, van dezelfde afmetingen, hangen in de eetzaal van het paleis.
116

 

Jean-Baptiste van der Hulst (1790 – 1862)  

De in Leuven geboren Van der Hulst was een leerling van J.P. Geedts. In 1819 reisde hij af 

naar Parijs om vervolgens in 1825 naar Rome te reizen. In 1830 werd hij benoemd tot 

hofschilder van koning Willem I en vestigde zich daarom in Den Haag. Naast een aantal 

portretten van de koning heeft hij de andere leden van de Koninklijke familie ook regelmatig 

op doek vastgelegd of kreeg hij opdrachten van de koning om portretten te maken. In het 

archief van koning Willem I zijn onder meer aantekeningen gevonden dat Van der Hulst 500 

gulden kreeg per portret van de koning, koningin en prinses Marianne. Daarnaast kreeg hij 

250 gulden voor het vervaardigen van een kopie van een portret van Zijne Majesteit.
117

 Na het 

aftreden van Willem I werd Van der Hulst hofschilder van Willem II, wat hij tot Willem II‟s 

dood in 1849 zou blijven. In dat jaar keerde hij terug naar het Zuiden waar hij in 1862 in 

                                                           
 

116
 Correspondentie per e-mail met Marieke Spliethof, conservator schilderijen Paleis het Loo, 15 juni 2011. 

117
 Kasboek koning Willem I, 30 april 1830, KHA, inv. nr. E8-XIV. 
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Brussel overleed.
118
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 Berko 1981 (zie noot 62), p. 678.  
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Afb. 16 Mathieu van Bree, datering onbekend 

             

  

 

 

Kunstenaar: Mathieu van Bree 

Titel: Koning Willem I 

Jaar: onbekend 

Techniek: olieverf op doek 

Afmeting: 290 x 363 cm  

Verblijfplaats: In bezit van de Koninklijke musea voor schone kunsten in Brussel, 

maar momenteel in bruikleen gegeven aan Paleis het Loo.  
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Dit portret van Van Bree is het enige werk waarop de koning zittend is afgebeeld. Hij is 

gekleed in het gala-tenue van de generaal van de landmacht en kijkt met zijn hoofd naar 

rechts. Hij zit op de hermelijnen mantel, die over de troon is neergelegd. De troon is van goud 

met een rode bekleding. Bovenaan de leuning is de letter W te zien en de armleuningen 

bestaan uit leeuwenkoppen. Zijn voeten rusten op een rood met goud afgewerkt kussen. Aan 

zijn rechterkant staat een tafel met daaroverheen een rood kleed. Daarop ligt een kussen met 

de kroon en scepter en daarachter ligt de generaalhoed. De achtergrond bestaat uit een groen 

gordijn, met daaroverheen een blauwgrijs gordijn, die aan de rechterkant gedeeltelijk naar 

beneden hangt. Beide gordijnen zijn aan de onderkant voorzien van gouden versiersels. 

Schuin achter de koning staat een borstbeeld, waar de woorden „Prins Willem Ruwaart 1577‟ 

onder staan. Dit verwijst naar Willem van Oranje. Een ruwaard is een van oorsprong 

Middeleeuwse titel die aan een voogd of regent werd gegeven wanneer de landsheer of vorst 

niet in staat was te regeren. Na de intocht van Willem van Oranje te Brussel in september 

1577 kreeg hij de titel Ruwaart van Brabant, ter vervanging van Filips II van Spanje.
119

 

Het jaar waarin dit portret gemaakt is in onbekend, maar gezien de uiterlijke trekken van 

ouderdom is het mogelijk rond 1830 gemaakt. 

Het is niet bekend wat de bestemming van dit staatsieportret was. Het levensgrote schilderij is 

nu in bezit van het Museum voor Schone Kunsten in Brussel, maar is momenteel in langdurig 

bruikleen gegeven aan Paleis het Loo.  
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Afb. 17  
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e
 eeuw n. Chr., marmer, 204 cm, Vaticaanse Musea, 

Rome. 
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 Afb. 19  

                      

Zuid-Nederlandse School, Brussel, Luiken van de triptiek van Zierikzee, Portret van Filips de 

Schone  en Joanna de Waanzinnige, 1495-1506, hout, 125 x 48 cm, Koninklijk Museum voor 

schone kunsten, Brussel.   
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Afb. 20   Afb. 21 

                                          

Afb. 20: Anthonis Mor, Portret van Philips II, 1557, olieverf op doek, 186 x 82 cm, El 

Escorial, Madrid. 

Afb. 21: Titiaan, Portret van Philips II, ca. 1550-1551, olieverf op doek, afmetingen 

onbekend, Musea del Prado, Madrid.  
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Afb. 22  Afb.23 

                                 

Afb. 22: Michiel Jansz. van Mierevelt, Portret van Maurits, prins van Oranje, ca. 1613-1620, 

olieverf op paneel, 221,5 x 146 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.  

Afb. 23: Michiel Jansz. van Mierevelt, prins Frederik Hendrik, ca. 1632, olieverf op doek, 

111,5 x 87,7 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.  
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Afb. 24  Afb. 25  

                        

 

Afb. 24: Atelier Gerard van Honthorst, prins Willem II, ca. 1650-1655, olieverf op doek, 199 

x 135,5 cm, Stedelijk Museum Kampen, Kampen.   

Afb. 25: Jan de Baen, prins Willem III, 1689, olieverf op doek, 204 x 137 cm, Stedelijk 

Museum Kampen, Kampen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 
 

Afb. 26  Afb. 27  

            

Afb. 26: Jacques André Joseph Aved, Willem IV, 1751, olieverf op doek, 107,5 x 67,5 cm, 

Rijksmuseum, Amsterdam.  

Afb. 27: Johann Georg Ziesenis, Portret van stadhouder Willem V, ca. 1768-69, olieverf op 

doek, 141 x 101 cm, Mauritshuis, Den Haag.  
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Afb. 28  Afb. 29             

              

Afb. 28: Jacques-Louis David, Napoleon in his study, 1812, olieverf op doek, 203.9 x 125.1 

cm, The National Gallery of Art, Washington D.C.                     

Afb. 29: Hyacinthe Rigaud, Louis XIV, 1701, olieverf op doek, 227 x 194 cm, Musée du 

Louvre, Parijs.    
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Afb. 30  Afb. 31 

                  

Afb. 30: Sir Thomas Lawrence, George IV of the United Kingdom, 1821, olieverf op doek, 

289,6 x 200, 7 cm, The Royal Collection, Londen.  

Afb. 31: Friedrich von Amerling, Kaiser Franz I. von Österreich, 1832, olieverf op doek, 260 

x 164 cm, Kunsthistorisches Museum, Wenen.  
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Afb. 32  

                                            

Charles, H. Hodges, voorstudie voor het portret van koning Willem I, 1816, olieverf op doek, 

34,5 x 26 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.  
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Afb. 33 

           

Joseph Paelinck, Portret van Frederica Wilhemina, Koningin der Nederlanden, 1817, olieverf 

op doek, 223.5 x 175.3 cm, Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence.  
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Afb. 34 

                                

Willem Bartel van der Kooi, Portret van Koning Willem I, 1816-1818, olieverf op doek, 64,2 

x 42 cm, Gemeente Musea Arnhem, Arnhem.  
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