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Een tweede modello voor een
portret van Willem II
op Heeswijk
In de collectie van het Kasteel Heeswijk bevindt zich een staatsieportretje van Koning Willem
II. Het is geschilderd met olieverf op een paneeltje van eikenhout van 33,4 x 24,7 cm. Onlangs
werd het gerestaureerd en nu het bevrijd is van vergeelde vernis en storende krimpcraquelé kan
het goed worden beoordeeld.
De koning staat in vol ornaat met specifieke onderscheidingen voor een venster met uitzicht
op een paleis, mogelijk het Paleis op de Dam. rechts van hem een troon. Links van hem een
uitstalling van regalia die verwijzen naar zijn koningschap. achter zijn troon ligt een muts met
pluim.
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model voor de schilder in het paleis van de gouverneur. Bij onze schets
voor het staatsieportretje denk je dan ook aan Cornelis Kruseman. Stilistisch en kleurtechnisch zou het zo in zijn oeuvre passen. Het moet
dan wel na 1840 zijn geschilderd. Kunsthistoricus Eelco Elzenga, voorheen werkzaam als conservator op Paleis Het Loo en auteur van een
boek over het werk van J.A. Kruseman (neef van Cornelis) die meerdere
staatsieportretten schilderde van de Koningen Willem II en III, is specialist op dit gebied en merkt op dat de kroon, de troon en het uniform
zoals ze hier voorkomen speciaal voor de inhuldiging van 1840 zijn
ontworpen of vernieuwd. Dat is dan ook weer negen jaar verder dan de
rendez-vous in ’s-Hertogenbosch.
Nicolaas Pieneman misschien?
Via Boutersem komen we uit bij de jongere collega van Kruseman: de
eveneens zeer begaafde schilder Nicolaas Pieneman (Amersfoort 18091860 Amsterdam). Net als Cornelis Kruseman was ook hij in de gunst
van het hof en ook Pieneman schilderde een Slag bij Bautersem. Nicolaas
had zijn stuk overigens keurig in 1833 al af.
Pienemans Slag bij Bautersem bevindt zich in het Rijksmuseum en daar
zijn ook twee kleurschetsen. Ze doen allebei erg denken aan het Heeswijkse stukje. Eén is nota bene getiteld De inhuldiging van koning Willem
II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 28 november 1840 en kijken we naar
de figuur van de koning dan zijn de overeenkomsten in stijl, kleur en

Koning Willem II door Nicolaas Pieneman

uitwerking evident. Het tweede is een schetsje getiteld Hendrik, prins der
Nederlanden.
Eelco Elzenga wijst dan ook nog op een staatsieportret door Pieneman
van Koning Willem II uit de Ahnengalerie in de Hermitage waarvan de
overeenkomst met onze schets meteen opvalt. Van de uitgewerkte pendant, het portret van Koningin Anna Polowna te Sint Petersburg wordt
als bruikleen van de Historische vereniging Oranje Nassau in Paleis Het
Loo een kleurschets bewaard. De koningin is daarop gekleed in haar inhuldigingsgewaad, en is afgebeeld naast de troon van haar echtgenoot.
Op de achtergrond De Nieuwe Kerk. Ook deze studie is geschilderd op
paneel, is niet gesigneerd maar is wel iets groter: 62 x 46 cm. Het is
waarschijnlijk geschilderd in 1842/43.
Houden we deze twee modello’s naast elkaar dan is ook hier de overeenkomst evident. Zo is alleen al de behandeling van de franje aan de
zitting van de troonzetel à charge voor Nicolaas Pieneman.
Michel van de Laar,
restaurator schilderijen
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