
"Hof te Wassenaer" had de landsadvocaat voor zijn dochter en
schoonzoon, Cornelus van der Mijle, gekocht. Dit was een
16e eeuws gebouwencomplex. Na de dood van Van Oldebarneveldt
en de verbanning van Van der Mijle, wees de Staten Generaal
beide huizen aan Frederik en Elizabeth toe. "Madame de
Mijle" werd toegestaan een deel van het huis te blijven
bewonen en na Frederik's dood kwam ook Cornelus weer op de
Kneuterdijk wonen.

15 Een "administrator" is een Lutherse bischop.
16 Het Beierse deel is thans weer in Heidelberg, de rest is nog

steeds in het Vatikaan.
17 "Madame de Plessen" was Frederik's eigen gouvernante

geweest. Haar echtgenoot Wolfrad was een vertrouweling van
de Winterkoning. Het echtpaar was vanuit Heidelberg naar
Praag, mee naar de Nederlanden gereisd.

18 Richelieu sloot niet om religieuze maar om politieke redenen
een anti-Habsburgs verdrag met de Nederlanden.

19 Hierdoor kregen deze twee protestantse mogendheden
gelegenheid zich met de Europese oorlog te bemoeien. Het
leidde uiteindelijk tot de Deens-Nedersaksische oorlog (1625
-1629) en de Zweedse oorlog (1630-1635).

20 Deze taak volbrachten zij succesvol in de lente van 1625.
21 Elizabeth schepte veel genoegen in het tot stand brengen

van huwelijken en kwam Kier openlijk voor uit.
22 Zie: H.E. van Gelder, Lets over Barthold van Bassen ook als

bouwmeester van het Koningshuis te Rhenen, "Bulletin van de
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond" 4 (1911), p. 234-240.

23 "The Diary of John Evelyn" ed. E.S. de Beer, Londen 1955
vol p. 27. Opgemerkt dient te warden dat de werkelijke
oorzaak van de Lange rouwperiode financiele problemen waren.
Er was simpelweg niet voldoende geld de gordijnen te
vervangen.

24 Karl Ludwig regeerde pas daadwerkelijk over de Palts na de
Westfaalse Vrede, dus vanaf 1649. Van 1632 tot 1649 was
Ludwig Philip, de broer van Frederik V, "Verweser der
Pfaltz".

25 Slechts door de persoonlijke inzet van Frederik Hendrik had
zij de wederrechtelijk uit Engeland meegenomen kroonjuwelen
- zij het voor een ongunstige prijs - kunnen belenen en
deze financien gedeeltelijk in wapens om kunnen zetten.

26 Frederik Hendrik steunde Charles aangezien hij hoopte zijn
oudste dochter, Louise Henriette, aan de Engelse kroonprins
(de latere Charles II) uit te huwelijken.

27 Het verlies van Bristol was echter niet Rupert te verwijten.
Hoewel Charles Rupert later rehabiliteerde, was hun
verstandhouding blijvend geschonden.

28 Dit onrecht was voor Elizabeth veel omvattend: het behelsde
de bezetting van de Palts, de verdrijving uit Bohemen, het
verlies van haar echtgenoot en oudste zoon, maar ook haar
berooide financiele positie en haar - daar mee gepaard
gaande - dalende sociale aanzien.

29 Zie in de catalogus onder Rupert.
30 Zo werd Elizabeth genoemd voordat zij Frederik trouwde. Voor

meer informatie over Rupert zie: M. Ashley, "Rupert of the
Rhine", Frome en Londen 1976.
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NOTENLIJST

HISTORISCHE ACHTERGROND

1 "Greer.", "Oman".
2 J. Ross, "The Winter Queen, The story of Elizabeth Stuart",

Londen 1979.
3 J. Corst-William, "Elizabeth, Winter Queen", Lorden 1976.
4 F.A. Yates, "fhe Rosicrucian Enlightment", Londen en Boston

1 972.
5 C.V. Wedgwood, "The Thirty Years War", Londer. 1938

(ed.1984).
6 De "Protestantse Zaak" is een rekbaar begrip. De

gemeenschappelijke angst van de protestantse machten was
de overheersing van de naar aleenheerschappij strevende
katholieke Habsburgers. De twee kampen die elkaar in de 17e
eeuw bestreden -de protestanten er. de katholieken - waren
niet altijd in een godsdienst strijd verwikkeld.
Afzonderlijke katholieke mogendheden kozen soms -tijdelijk -
de protestantse kant, indier. dit hun politick gezien goed
uitkwam (b.v Frankrijk, Venetie er. Savoije, die in 1624
besloten de Valtellina te bezetten). Andersom gebeurde het
dat protestantse machten met de Habsburgers heulden, zoals
het Lutherse keur Saksen dat verklaarde liever paaps dan
calvinistisch te zijr.. Ik gebruik de term "Protestantse
Zaak" dan ook in algemene politiek-religieuze zir..

7 De waarde van. de Engelse pond was - zover ik kan nagaan -
20 a 30 keer zo hoog als die van de Nederlandse gulden.

8 De bekendste reisbeschrijving is de aronieme "Beschreibung
der Reiss, Empfahrung des Herrn Friedrich der V mit der
Hochgeborenen Fuerstin and Koeniglichen Princessin
Elizabethen, Jacob der Erster. Koenigs in Gross Britanin
Einigen Tochter", Heidelberg 1613.

9 Frederik-s moeder Louise Juliana was een dochter var.
Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon.

10 Met de term "(al)chemie" wordt Kier niet de wetenschap om
goud te maken bedoeld. Onder "(al)chemie" verstond men
toen "wetenschap door analyse", i.a.w. "door ontledend
denken tot een antwoord komen".

11 Matthias en Ferdinand hadden hun hof niet in Praag maar in
denen.

12 Zie voor een verzameling en bespreking van spotprenten van
de winterkoning: E.A. Seller, "Caricatures of the
WinterKing and -Queen", Oxford 1928.

13 In Engeland wordt zij nu nog we! de "Queen of Hearts"
genoemd.

14 Het Wassenaer Hof dient niet verward te worden met het
paleisje op de Kneuterdijk, dat Daniel Moreau in 1658 voor
de graven. van Wassenaer bouwde. Gewoonlijk zegt men dat
de koning en koningin van Bohemen in het Wassenaer Hof
gewoond hebben. In feite bewoonden zij de twee huizen naast
de Kloosterkerk. Het huis direct naast de kerk, het "Hof te
Naaldwijk", was in 1611 door Johan van Oldebarneveldt
gekocht en niet veel later verbouwd. Het huis daarnaast, het
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Voor de verdere geschiedenis van de goederen zie het
volgende hoofdstukje.

15 J.H. Montias, "Artist and Artisans in Delft", Princeton 1982
p. 290-291.

16 Thans in de verzameling van de Duke of Norfolk, Arundel
Castle.

17 Beide bustes zijn gesigneerd en gedateerd 1641 en in de
verzameling van prins Ernst August van Hannover, slot
Marienburg.

18 Deze informatie is ontleend aan een artrikel van Charles
Avery, Francois Dieussart (c.1600-1661), Portrait Sculptor
to the Courts of Northern Europe, "V & A Yearbook" 9
(1979), p.63-99.

19 Zie in de catalogus onder "Dou".
20 Zie het voorafgaande hoofdstuk, waar de geschenken genoemd

warden die de steden en de Staten Generaal Frederik en
Elizabeth in 1613 aanboden.

21 lie ook in de catalogus onder "Dou", "Lievens" en
"Onbekend".

22 Deze zijn in de catalogus onder een nummer opgenomen.
23 Zie bet volgende hoofdstuk.
24 Van Bassen's "fantasiegezicht van Rhenen en de Cuneratoren"

en Fouquier's "gezicht op her slot Heidelberg" zijn
uitzonderingen.

25 De pastorale figuurstukken en groepsportretten zijn bij deze
telling tot de portretter. gerekend.

26 lie in de catalogus order "Honthorst", "Miereveld" en
"Onbekend".

27 J.G. van Gelder, Pastor Fido-voorstellirgen in de
Nederlandse kunst van de Zeventiende eeuw, "Oud Holland" 92
(1978), p. 253.

28 Zie: S.W.A. Drossaers en Th. H. Lunsingh Scheurleer,
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de
Oranjes en daarmede gelijk to stellen stukken 1567-1795,
"Rijks Geschiedkundige Publicatien", Grote Serie 147,
1974.

BESPREKING VAN HET BRONNENMATERIAAL

1 "Wendland", "Baker".
2 "Carpenter".
3 "Vertue", "var. der Doort", "Sale". Voor verdere bronnen zie:

"White", p. lxxiv.
4 Zie het artikel van Dr. J. Kretzschmar, dat de publicatie

van de inventarissen vooraf gaat, Das Kurpfaltzische
Schloss zu Rhenen, "Mittheilungen zur Geschichte des
Heidelberger Schlosses", Band iv, Heft 2 (1902), p. 96-107.

5 Elizabeth's testament in "Wendland", p. 214-215.
6 Rupert's testament in "Bromley", p. xxvii-xix.
7 "Vertue", vol. v, p. 7.
8 flit blijkt uit zijn testament (zie root 8).
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31 Voor meer informatie ovet Elizabeth (II) zie:
tentoonstellingscatalogus "Princessin. Elizabeth von der
Pfaltz, Fuerstaebtissin von Herford (1618-1680),
Staedtisches Museum Herford 1967.

FREDERIK EN ELIZABETH EN DE CULTUUR VAN HUN TIJD

1 Dit hoofdstuk is evenals het voorafgaande niet voorzien
van noten die voortdurend naar de informatiebron verwijzen.
De algemene informatie is aan dezelfde boeken onleend als
die in de inleiding van het vorige hoofdstuk geneomd worden.
Ook wil ik niet de gedetailleerde bespreking van de
schilders en schilderijen uit de Catalogue Raisonne'
herhalen; liever wil ik ernaar verwijzen.

2 Zie tevens in de catalogus onder "Sourer".
3 Tuinarchitectuur werd in de 17e eeuw wel degelijk als een

wetenschap beschouwd. pit wordt verder in het hoofdstuk
nader toegelicht.

4 Het aantal leden van de Orde stond vast. Er onstond alleen
een vacature wanneer er een lid kwam to overlijden.

5 Dit waren twee van de vier rechtsgeleerde genootschappen,
die voor de opleiding en examenafneming voor advocaat zorg
droegen. De andere twee waren de "Inner Temple" en de
"Gray's Inn".

6 'The Poems of John Donne", ed. E.K. Chambers, Londen geen
jaartal, p.84 v.15-23.

7 Later bouwden Frederik en Elizabeth op dezelfde plaats het
"Palazzo Renese" of "Koningshuis".

8 Zie: J.G. van Gelder, The Dutch Gift of 1610, "Burlington
Magazine", vol cv (1963), p. 541-544 en
J. Bruyn en O. Millar, "The Dutch Gift to Charles I,
"Burlington Magazine", vol civ (1962), p. 291-294.

9 Enkele van deze beelden zijn nog bewaard gebleven, zoals
een zandstenen figuur van. Frederik V, halve lengte,
voorheen in de verzameling van prins Ernst August von.
Hannover.

10 Vergelijk de bespreking van de Rozenkruis Broederschap in
het voorafgaande hoofdstuk.

11 Ziez; "de inventaris van de goederen in Den Haag en Rhenen,
opgemaakt in 1661 door Michel Asselier en Anthoni Alberts de
Beer" in deel II.

12 "Oman", p. 120-121, "Green", p.122,123, (207).
Oman meent dat Frederik under meer Sir Walter Raleigh's
"History of the World" aanschafte.

13 "Green", p. 138.
14 Het laatste jaar van Elizabeth's leven, dat zij in Engeland

doorbracht, is niet apart behandeld. Uit correspondentie
weten we dat Elizabeth haar goederen naar Engeland heeft
laten overkomen en dat zij daar tot de conclusie kwam, dat
de spullen door het slechte onderhoud van de Beer niet
meer bruikbaar waren. (Brief Elizabeth aan Karl Ludwig 22-12
september 1661 in "Wendland", p. 142 en een brief van
Elizabeth aan. Karl Ludwig 22 juli 1661 in "Baker", p. 310.)
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CATALOGUE RAISONNE'

1 Legrand en Sluys, "Arcimboldo et les arcimboldesques", Parijs
1955, p.264 p1.8.

la Zie tevens: A.Blankert e.a., tentoorstellirgscatalogus "Frozen
Silence", kunsthandel Waterman, Amsterdam 1982, p. 29.

2 C. var. Mander, "het Schildersboeck", Haarlem 1618, p.212 recto.
3 Het lijkt me dat bet woord "Godin" in de context van "een feest-

maal niet zozeer moeten vertaler, met het enkelvoudige "godin",
als wel met een meervoudige term, zoals "goden (en/of godinren)".

4 H.E. van Gelder, lets over Barthold van Bassen ook als bouwmeester
var. het Koningshuis te Rhenen, "Bulletin van der. Nederlandschen
Oudheidkundigenbond" 4 (1911) p.234-240.

5 D. Slothouwer "De paleizen van Frederik Hendrik", Leiden 1945.
6 Zie voor een uitvoerige bespreking betreffende de bouw van bet

Koningshuis te Rhenen, behalve de twee bovengenoemde besprekingen
van Slothouwer en van Gelder, ook: S. Muller Fz., Het Koningshuis
te Rhenen, "Bulletin var. den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond"
4 (1911) p.66-73.

7 H.E. van Gelder op.cit.
8 Zie voor uitgebreidere behandeling van die onderwerp "White" p.18-

19, Cat.nr.14.
9 "White" loc.cit.
10 "van der Doort" p.6, ft 27.
11 Met de "Print Elector Pallatine" bedoelt var. der Doort altijd

Karl Ludwig. Frederik Henry was Karl Ludwig's oudere broer.
12 Zo bestelt Robert Kerr in 1629 bijvoorbeeld bij Honthorst twee

portretten van de koning en koningin van Bohemen voor Charles I.
Zie in de catalogus order "Honthorst", TYPE 1 (Frederik en Elizabeth
1629).

13 "Sainsbury" p.293 n.
14 "Kettering" en in bet tekstgedeelte order "Elizabeth's voorkeur

in de schilderkunst".
1 5 M.J. Bok er. Y.Kobayashi, New data on Hendrick ter Brugghec,

"Hoogsteder-Naumann Mercury" 1 (1985) p.7-34.
1 6 S.Fz. Muller "De Utrechtse Archiever. I, Schildersvereenigingen

te Utrecht", Utrecht 1880, p. 126. Mijn dank gaat uit naar
Yoriko Kobayashi, die mij van deze informatie over van Broeck-
huysen voorzag.

17 "alt" slaat zeker op bet schilderij en niet op "Manes". Een
schilderij van een oude man zou omschreven zijn als "ein contre-
faict eines alten Mannes".

18 In de 1650-er jaren bezocht Elizabeth Rhenen steeds minder en
geraakten veel goederen in een slechte toestand. Regelmatig
klaagt Elizabeth bij Karl Ludwig, dat de Beer het paleis verwaar-
loost en wanneer haar goederen in Engeland aankomen, moet een
groot deel ervan vervangen worden, omdat her niet meet bruikbaar
is. Aangezien het schilderij van Broeckhuysen pas rond 1650
naar Heidelberg is overgebracht, is het mogelijk, dat bet stuk
in Rhenen geleden heeft.

19 In de inventaris is het incorrect beschreven als "The martyrdom
of Saint Paul" (i.p.v. "st. John").

20 D. Foskett "Samuel Cooper 1609 - 1672", Londer. 1974, p.34.
21 Net is niet gedocumenteerd of de andere compartimenten ook verso

versierd zijn.
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22 "Oman" p.318.
23 "Bromley" p.47-48.
24 P.M. :Frederik overleed op 16 augustus 1632.
25 Het lijkt me niet dat haar portret, zoals de inventaris vermeldt,

inderdaad op de gouden ring geschilderd was. Veeleer zal een
miniatuurtje in de gouden ring gevat zijn. Coopers portret, dat
klein van afmeting was (ca. 2 x 3 cm.), zou bier goed geschikt
voor zijn geweest.

26 en wet op deel "Cat.Rijks.1976" A 3936, als de cenrale figuur
links in het schilderij.

27 J.M. Montias, "Artist and Artisans in. Delft", Princeton 1982,
p. 333-349. Uiteraard kan niet bedoeld zijn de "Meister von
Delft" die in Thieme Becker (U. Thieme en F.Becker,
"Allgemeines Lexicon der bildenden Kuenstler", Leipzig 1907-1950,
vol. XXXVII p.78) noemt en die op het einde en in het begin van
del7de eeuw werkzaam was,aangezien deze naam noodzaam rond
1900 gecreeerd werd.
bedoeld,aangezien deze altaarstukken schilderde.

28 "J.Mt" slaat in de inventaris altijd op Elizabeth; Frederik's titel
wordt aangegeven met "J.Mt.Gedechtnis" en die van. Karl Ludwig met
"J.Chf.".

29 Op deze portretten wordt nader ingegaan in de catalogus onder
"van Dijck" TYPE 1637 CRAVEN .

30 Het is echter niet mogelijk, dat Louise Hollandine de kopiiste
van dit portret is, aangezien men meg aannnemen dat het nooit
Engeland verlaten heeft en het vaststaat, dat Louise nooit het
kanaal is overgestoken.

31 C. Brown, Jan. Lievens in Lieden en Londen, "Burlington Magazine"
(nov. 1983) p.663-671.

32 Order deze titel werd het herhaaldelijk gecatalogiseerd, een keer
in Combe Abbey (CA 20) en een keer door Christie (C 111).

33 Nadere informatie omtrent deze collectie is mij niet bekend.
34 Het werd voor fl. 40,- verkocht aar. J. Fouquet.
35 p. 30 van het manuscript uit 1769.
36 i.c. "Mirtillo, die Amarillis kroont" (coll:Schoenborn, Pommers-

felden), "Kettering" p.109, 193.
37 "van der Doort" p.26.
38 "Sale" p.274. Mogelijk was "Duart" de Antwerpse verzamelaar

Diego Duarte, maar dit blijkt niet uit het artikel van
H. Dogaer, De inventaris der schilderijen van Diego Duarte,
"Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten",
Antwerpen 1971, p. 195-222.

39 cf. Honthorst's posthume staatsieportret van Frederik in volle
lengte uit 1634. Zie in de catalogus onder "Honthorst" TYPE 3
(Frederik 1634).

40 F.W.H. Hollstein, "Dutch and Flemish Etchings, Engravings and
Woodcuts", Amsterdam 1947, vol. VI, p.109 /33 geen afb.

41 Tentoonstellingscatalogus "Princessin Elizabeth von der Pfalz,
Fuerstaebtissin von Herford (1618-1680)", Staedtisches Museum
Herford, 1967.

42 "van der Vinne", p.42.
43 daarvoor Londen, Christie 19 oktober 1951 (lot 37)
44 "van der Vinne", p.47.
45 Ik ben te laat achter het bescaan van de inventaris gekomen,

om deze in zijn geheel in de scriptie te verwerken.
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46 Combe Abbey inventaris 1916, p.18 (270).
47 "Greer." , p.71.
48 Zie voor verdere discussie over de stad Haarlem als opdrachtgever

Zie in de catalogus order "Vroom" en in de tekst.
49 Alleen dat van Peake in her Metropolitan Museum of Art, New York,

is vroeger.
49a R.Strong, "The English Icon, Elizabethan and Jacobean

Portraiture", Londen 1969, p. 242, li 214.
50 R. Srong, "Artists of the Tudor Court" tentoonstellings catalogus,

Victoria and Albert Museum, Londen 6 July - 6 November 1983, p.149,
Cat.nr.247.

50a A. Hentzen, Abraham Hondius, "Jahrbuch der Hamburger
Kunstsammlungen" 8 (1963), p. 55, #91. Zie tevens root 124.

51 Brief van Gerard van Honthorst aan Dudley Carleton d.d. 8-3-1629,
in "Braun", p.354-355.

52 "White", p.XXVI.
53 "van der Doort", p.35, "Sale", p.264.
54 Van Voerst gaf Elizabeth in hood en schouders weer, vandaar

dat White denkt, dat de waaier, die in her originele portret
aanwezig is, in de prent ontbreekt.

55 cf. de prent van Van Voerst naar Honthorst 1631 met die van Van
Delff naar Miereveld 1630.

56 Brief van Gerard van Honthorst aan Dudley Carleton d.d. 11-11-1630
in "Braun" p.360-361.

57 "White", p.XXVII n.94.
58 Vriendelijke mededeling van Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar. Een

gelijke oplossing paste de studio van Van Dijck toe in de
portretter. van, Rupert en Karl Ludwig. Zie in de catalogus onder
"van Dijck" TYPE 1637 CRAVEN.

59 Hieronder versta ik de portretten, waarin meer dan twee laden
van het gezin van de winterkoning zijn afgebeeld.

60 Brief van Gerard van Honthorst aan Dudley Carleton. d.d. 29-11-
1628, in "Carpenter" p.181. "White", p.XXV.

61 Brief van Gerard van Honthorst aan Dudley Carleton d.d. 8-3-1629,
in "Braun" p.354-355. Het modello is alleen uit deze brief bekend.

62 Brief van Gerard van. Honthort aar. Dudley Carleton d.d. 22-5-1630,
in "Carpenter" p. 182.

63 De opdracht van betaling aan Vane is gedateerd 30-3-1631, in
"Sainsbury" p.295.

64 "van, der Doort", p.228, 1{ 55 ;en waarschijr.lijk "Sale", p.273, 1/ 274
65 "Kettering", p.62
66 D'Urfe's gedicht werd in zes delen gepubliceerd in Rouen en

Parijs tussen 1614 en 1627.
67 "Kettering", p.12, 101, 127, 150, 151. Brief van Frederik aan

Elizabeth d.d. september 1622, in "Bromley" p.18-22.
68 Zie in de catalogus order nr.39 voor een uitvoerige beschrijving.
69 "Vertue", vol.V, p.39.
70 "Vertue", vol.V, p.7.
71 "White", p.58, Cat.nr.77.
72 het portret in de Engelse koninklijke collectie meet 167,6 x

210,8 cm. en dat in Rhenen stond tegen de haard ("am Gamin")
en kan ongeveer gelijke afmetingen gehad hebben.

73 "Braun", Cat.nr. W13.
74 Zie in de catalogus onder nr.47 voor een uitvoerige beschrijving.
75 "Vertue" vol.IV, p.16-17 :at Cassioberry Erl of Essex a large
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family peice [by Gerard Honthorst] of the widow Queen of Bohemia
with all her children about her. she sitting in mourning under
a black Canopy the three Eldest Sons with spears in their hands
&c are before herin driving away the hydra a dragon & other evil
& hideous spirits. behind the Queen is standing 2. other younger
sons and 4. daughters, the youngest of the 4. is a flying
cupid with Zephyrs wings holding up the Curtain. in the Clouds
at the right upper corner. appears the King of Bohemia. with a
laurel in his hand directing the Godess Belona to defend the
cause of the Queen. by him is his eldest son. who dyd before
him. [Qu. Honthorst] this picture about 15 f. by 10.
Zie in de catalogus onder nr.46 voor een uitvoerige beschrijving.

76 Vertue's maat is omgerekend 305 x 457 cm. De "ontmoeting aan de
hemelpoort" is 313 x 479 cm.

77 Brief van Elizabeth aan Karl Ludwig d.d. 11-9-1651, in "Baker".
78 b.v. Vroom's "Aankomst van Frederik en Elizabeth in Vissingen".

Zie in de catalogus onder "Vroom"
79 "Green", p. 267 n.4.
80 Aantekeningen in het bezit van Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar.
81 In de Combe Abbey catalogus uit 1866 wordt nog een groepspor-

tret door Honthorst vermeld, i.e.: "Prince Edward Count Palatine,
Louis Duke of Bavaria, and R.G. Maurice. Ann de Gouraga of
Mantua. Died 1663 (signed and dated 1647).. G. Honthorst" (CA
320). In dit schilderij, dat in geen enkele andere bron terug
te vinden is, kunnen de genoemde prinsen en prinsessen nooit
ad vivum geportretteerd zijn: Edward en Anne waren in 1647 in
Parijs; Karl Ludwig was in Heidelberg en Maurice en. Rupert vochten
in de Engelse burgeroorlog. Of dit schilderij inderdaad de ge-
noemde personen uitbeeldde, is derhalve twijfelachtig.

82 Met name het werk, dat Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar op het
Iconografisch Bureau in Den. Haag verrichtte, is mij van zeer
veel nut geweest.

83 "Vertue", vol.V, p.65.
84 "van der Doort", p.176, // 23.
85 Brief van Gerard van Honthorst aan Dudley Carleton d.d. 28/29-

12-1628, in "Carpenter", p.181.
86 "van der Doort", p.I75 ;"Sale", p.300.
87 "White", p.XXV n.80, n.81.
88 In Elizabeth's kleine vertrek hingen de portretten van haar

kinderen.
89 Brief van. Elizabeth aam James Graham 24-5-1649, in "Baker".
90 "Vertue", vol.4, p.61.
91 De portretten van Lady Craven (CA 395 ) en van John Craven

(CA 171, CA 176, CA 372) en van William Craven of Catesby
(CA 455) worden weliswaar aan Honthorst toegeschreven, maar
zijn, vrijwel zeker altijd Craven bezit geweest. De "David en
Goliath" (CA 240 C 88) en her "landschap met de nymfen en
satyrs" (CA 361 -- C 109) staan in. Combe Abbey te bock als
"Honthorst", maar worden in de Christie catalogus aan geheel
andere schilders toegeschreven. Bobengenoemde schilderijen
zijn dan ook niet in de opsomming opgenomen.

92 Von Goetz "Catalog der Gemaelde, welche im Jahre 1803 im Schloss
zu Hannover eingepackt worden sind and unter meiner Aufsicht
nach England gebracht", ? 1812, Vol 5 R.

93 Brief van Elizabeth aan Karl Ludwig d.d. 23-2-1660, in "Baker"
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p.290 . Zie ir. de catalogus onder "Onbekend"; het kan ook het
portret van Karl Ludwig
van Van der Borcht geweest zijn.

94 Hiervoor ontbreken mij de relevante gegevens; de bran, i.e. de
tentoonstellingscatalogus "England and die Kurpfaltz",
Heidelberg 1963, vermeldt niet hoe men tot de toeschrijving is
gekomen.

95 J. Gorst-Williams, "Elizabeth The Winter Queen", Londen 1976,
p.183.

95a Ik heb geen kans gezier. de vele schilderijer. van Louise
Hollandine die in de stadhouderlijke verblijven van Frederik
Hendrik en Amalia hingen in deze bespreking te verwerken.

96 "var. der Doort" p.120-121; Oliver Millar merkt in een voetnoot
op, dat het laatste schilderij een kopie kan zijn geweest van
Elsheimers "kleine Tobias". Ik zelf merk op, dat Louise's
schilderij met evenveel recht een kopie geweest kan zijn van een
ander schilderij met een dergelijke voorstelling.

97 Indien dit portret door Louise vervaardigd is, moet het een kopie
geweest zijn; Anne Dudley sterft in 1615.

98 Thieme-Becker, op.cit. Band XXIII, p.460.
99 "Green" p. 74.
100 "N.P.G. 1963" cat.r.r.70.
101 Ik ga er vanuit, dat Frederik r.iet langer geweest is, dan 170 cm.
102 Een fotomontage van her dubbelportret uit 1621 is niet mogelijk,

aangezier. er geen twee voile lengte figuren van Frederik en
Elizabeth te vinden zijn.

1 03 Zie in de catalogus onder "Honthorst" TYPE 4 Elizabeth
104 "Oman", p. 326.
1 05 Brief van Dudley Carleton aan Thomas Howard d.d. 12/22-5-1621,

in "Green" p.184.
106 Zie in de catalogus order r.r.49.
107 "White", cat.nr 106, plate 91.
108 Brief van Elizabeth aan Thomas Roe d.d. 25-9-1622, in "Baker"

p.59. Het betreft een ad vivum portret door Miereveld van
Elizabeth uit 1622 en een portret van Frederik, dat hij in
zijn afwezigheid maakte.

109 Brief van. Elizabeth aar. Lady Apsley 2-8-1624, in "Baker", p.67.
110 Brief van Elizabeth aan Charlotte Brabantina, "Duchesse de la

Tremoille" d.d. 17-1-1623, in. "Baker" p.67.
111 Brief van Elizabeth aan Karl Ludwig, d.d. 17/17-10-1650,"Baker",

p.178-179.
112 Suggestie van L.J. van. der Klooster.
113 Men kan "Graff Ernster Gemahlin" (R 58) alleer, maar identificeren

met de vrouw van Ernst Casimir, Graaf van Nassau-Diez. De andere
bekende "graaf Ernst", Ernst, Graaf van Mansfeld, was ongetrouwd.
Sophia Hedwig von Braunschweig was getrouwd met Ernst Casimir
en haar portret vinden we terug in Heidelberg als "door Miereveld"
(MB XIII,15). Dit was blijkbaar her pendant van Ernst's portret
ir. Rhenen (R 83), en dat zal dus ook door Miereveld vervaardigd
zijn. Her paar is in de catalogus order "Miereveld" opgenomen.

114 d.w.z.: geen oud Paltsisch bezit.
115 zie root 113.
116 Dit wordt in het tekstgedeelte onder her hoofdje "Elizabeth's

voorkeur ir. de schilderkurst" nader besproken.
116a J.G. van Gelder, Pastor Fido-voorstellingen in de Nederlandse
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149 Zie in de catalogus order "Poelenburg", waar verder wordt
uitgelegd waarom "het bad van Diana" van deze schilder niet in
Rhenen gehangen kan hebben.

149a A. Martin, "Das Deutsche Badewesen in Vergangenen Tagen", Jena
1906, p. 319.

150 Zie in de catalogus order "Louise Hollandine" en "Snijders".
150a R. Strong, "The English Icon, Elizabethan and Jacobean

Portraiture", Londen 1969, p. 242, 1 214.
151 A. Piglet, Gruppenbildnisse mit historischen verkleideten Figurer.,

"Acta Historia Artium Academia Scientarum Hurgaricae" II (1955)
Budapest, p.176-177 en:
A. Pigler, "Katalog der Galerie Alter Meister" vom Museum der
Bildenden Kunsten, Budapest, Budapest 1968, Vol.I, p.552, # 381.

152 "van der Doort", p.36, +l 7; "Sale", p.310, 
r7 189.

153 "White", p.93, Cat.nr.146.
153a N.C. Sluyter-Seijffert, "Cornelis van Poelenburg (ca.1593-1667)",

proefschrift aan de Rijks universiteit to Leiden, 1984, p.190,
n.57.

154 "van der Vinne", p.47.
155 Zie in de catalogus onder nr.199.
156 Met "Sie" werd waarschijnlijk Elizabeth bedoeld.
157 "Sainsbury", p.27-37.
1 58 De oorpronkelijke brief is in het Italiaans. Deze versie en de

vertaling staan in "Sainsbury", p.157.
159 "Sainsbury", p.303-310.
160 Brief van Elizabeth aan Dudley Carleton d.d. 21-8-1619, in

"Baker", p.49.
161 lie in de catalogus onder "Honthorst".
162 H. Walpole, "Anecdotes of Painting", ed. Rev.J.Dallaway, 1826-1828,

Vol.III, p.922.
163 Geen noot.
164 Bouwtekeninger zijr. niet meegerekend.
165 Zie voor een uitgebreide bespreking van gezichter op de stad

Rhenen: II.P.Deijs, "Achter Berg en Rijn", Rhenen 1981. De teke-
ningen van Saenredam bespreekt hi) onder cat.nr.43 en 45.

166 Van de ruim 450 schilderijen in Combe Abbey, wordt in 1866
maar een stuk van Roelant Saverij vermeld en is er geen enkel
ander schilderij met dieren, dat erigszins met dat van Saverij
to vergelijken was.

167 "van der Doort", p.63, 223. De vermelding is van voor 1639.
168 Geen noot.
169 Zie in de catalogus under "Louise Hollandine".
170 Net is dan ook opgenomen in de catalogus onder "Onbekend".
171 Zie in de catalogus order "Saverij".
172 Aldus zijn aantekeningen.
173 "Vertue", Vol.VI, p.162.
174 "van der Vinne", p.47.
175 Zie in de catalogus order "Rafael".
176 Zie in de catalogus order "onbekend" voor behandeling van de

twee schilderijen in Rhenen (R 30a en R 12).
177 Zie in de catalogus under "Rafael", "Goltzius" en "van Dijck"

voor een bespreking van Van der Vinne's opmerking.
178 De prinsen werden zelfs sterk bekritiseerd wanneer zij zich

niet op de jaarlijkse kermis in. Den Haag vertoonden. lie:
Svetlana Alpers, Realism as a comic mode: low life painting
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Kunst in de Zeventiende eeuw, "Oud Holland" 92 (1978), p. 253.
117 "Vertue", vol.IV, p.126.
118 "Vertue", Vol.II, p.146.
119 O. Millar, "Pictures in the Royal Collection", Londen 1963

vol.I, p.86, ill.49.
120 O. ter Kuile, Daniel Mijtens, "Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek"

(1969), p.65.
121 R.Strong, op.cit. p.105.
122 "van der Doort", p.117, # 54.
123 "van der Doort", p.112, // 39.
124 Documentatie van de miniatuurportretjes van Frederik en

Elizabeth is zeer slecht. In her Victoria en. Albert Museum te
Londen worden 6 miniatuurtjes met Elizabeth in verband gebracht
en twee met Frederik, terwijl in de collectie van de Engelse
koningin er 4 miniatuurportretjes van Elizabeth en 2 van
Frederik zijn. De miniatuurtjes zijn in de loop der jaren aan
verschillende kunstenaars toegeschreven en de geportretteerden
uiteenlopend geidentificeerd. Van meerdere miniatuurtjes bestaan
geen foto's en van enkele zijn zelfs geen afmetingen bekend.
De sumiere informatie in de catalogus verwoordt alleen wat vast
en zeker is. De betreffende experts in her V & A Museum en in
het Department of the Queens Pictures zijn bezig duidelijkheid
in dit specialistische gebied aan te brengen.

125 P.M.: Frederik was slechts vier dagen ouder dan Elizabeth.
126 "Green", p. 74.
127 Zie in de catalogus onder "Cooper"; dit hoeft niet per se door

Miereveld geleverde ring geweest te zijn.
128 Brief van Karl Ludwig aan Elizabeth d.d. 8-9-1636, in "Bromley",

brief XXXIII.
129 "van der Doort", p.33, 1/ 68.
130 "van der Doort", p.34, ;/ 72.
131 Zie in de catalogus onder "Honthorst" GROEPSPORTRETTEN.
132 Voor nadere informatie over deze serie, raadpleeg de beschrijvingen

in de catalogus van de in de alinea genoemde schilders.
133 "Sale", p.189, it 53.
134 "Sale", p.189, # 55.
135 "Sale", p.189, # 56.
136 "Sale", p.202, # 276.
137 "Sale", P.151, 11.
138 "Vertue", Vol.VI, p.11.
139 Rupert was vanaf eind 1635 zeker tot de lente (misschien tot

de zomer) van 1637 in Engeland.
140 De verscheidene brieven waarin aan dit portret wordt gerefereerd,

staan in "Baker", p.290-306.
141 zie root 140.
142 Zie in de catalogus onder "Honthorst" en "Hulle".
143 Zie in de catalogus onder "Miereveld", conclusie.
144 Geer, root.
145 Sotheby schrijft her in 1968 aan Francois Quesnel (II) toe, maar

her lijkt me sterk, dat deze schilder, die in 1637 geboren werd,
een portret vervaardigde van een in 1633 al volwassen zijnde man.

146 Aldus een (latere) annotatie van de Beer voor de beschrijving
in de inventaris.

147 zie root 146.
148 "van der Vinne", p.47.
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seen through Bredero's eyes, "Simiolus" 8 (1975-1976) p.128-129.
179 Men kan Frederik onder de "vooraanstaande Nassause vorsten"

scharen, doordat zijn moeder, Louise Juliana, een dochter van
Willem van Oranje uit zijn huwelijk mte Charlotte de Bourbon was.

180 "Cat.Rijks.1976", A 958, vermeldt het jaartal 1628. Na restauratie
blijkt dit 1626 te zijn.

181 Dit wordt wel "het boek van de Earl of Spencer" genoemd, dear het
lange tijd in zijn bezit is geweest. Hij - of zijn familie - heeft
het echter niet in de 17de eeuw uit een bekende collectie verworven.

182 Uit de inventaris uit 1633 en 1661 blijkt, dat Frederik en
Elizabeth zowel in Rhenen als in Den Haag een biljart kamer haddec.

183 In Vroom's "Aankomst in Vlisingen" is de "Lion" geheel links
afgebeeld. lie in de catalogus order "Vroom".

184 "Cat.Rijs.1976" C 1343.
185 S.Drossaers en Th. Lunsingh Scheurleer, "Inventarissen van de

inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te
stellen stukken, 1567-1795", Rijks Geschiedkundige Publicatieen,
1979, Vol.1, p.527, 4122.

186 Het boek is Kier niet opgenomen, niet omdat het niet in het
bezit van Frederik en Elizabeth is geweest, maar omdat het geen
schilderij is.

187 "van der Doort", p.208.
188 ic. :anders dan de hiervoor genoemde marine van Willaerts (R 2).
189 "Schiffer." is een betere beschrijving var. een convooi schepen,

dan "Schiff", dat de Beer als "pars pro toto" gebruikt ken
hebben voor "Schiffen".

190 "Biesboer c.s." voor een uitgebreide beschrijving van dit
schilderij.

191 Haarlem had toen een wieg en een complete set baby-linnen gegeven,
ter waarde van Fl. 50.000.

192 De andere marines, die in de Heidelbergse inventaris worden genoemd,
vallen om de volgende redenen af: (HB 11,20) (HB 1I,21) (HB XIX,6)
(HB XXXIII,25) (HB XXXV,17) omdat ze te klein zijn; (HB XIX,7)
(HB XXXVI,1) aangezien ze op paper geschilderd zijn; (HB XXXVI,2)
dat op koper is geschilderd; (11B X,10) (HB X,17) (HB XXIII,27)
omdat deze andere schilders toegeschreven zijr. en (HB XXI,3) aan-
gezien dit waarschijrlijk een referentie is ean twee schilderijen
van Willaerts.

193 Brief van Elizabeth aan Karl Ludwig d.d. 11 sept 1651, in "Baker"
Dit schilderij kan echter ook refereren aan de "allegorie van de
gerechtigheid" door Honthorst. Zie in de catalogus onder "Honthorst'
GROEPSPORTRETTEN.

194 Zie in de catalogus onder "Vroom" voor een uitgebreide beschrijving
van de voorstelling en ook "Biesboer c.s.", p.6-8.

195 In Heidelberg hinger, nog twee portretten van Ludwig V, meat een
daarvan droeg een opschrift (HB IX,13) en daar vermeldt de Beer
meestal wel lets (een jaartal) van, en het andere heb ik geconcor-
deerd met het andere portret van Ludwig in Rhenen (R 108). Dat
(R 108) en (R 112) verwisselbaar zijn, doet niets af var. het feit
dat Wertinger er een van geschilderd heeft.

1 96 "Biesboer c.s.", p.13.
197 zie noot 191.
198 Zie in de catalogus order "Zeegezichten", waar de prijs van dit

stuk nader besproken wordt.
199 Dit is zo op "het vertrek uit Margate" in de verzanmeling van de
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Engelse koningin en zal ook zo geweest zijn op "het vertrek" bij
Christie in 1933.

200 Ik denk, dat het jaartal op het Lissabon stuk eerder 1623 dan
1633 is.

201 Ook de admiraalsvlag op de achtersteven van de "Prince Royal" is
een overschildering. "Biesboer c.s.", p.11,12.

202 De overschilderingen zijn in de 17de eeuw aangebracht. "Biesboer
c.s.", p.11.

203 "Biesboer c.s.", p.13.
204 "Oman", p. 280.
205 Het schilderij in Lissabon laat ik buiten beschouwing, aangezien

daar als afbeelding mij alleen een slechte fotokopie van de foto
heeft kunnen dienen.

206 Meestal wordt de admiraliteitsvlag en die van Zeeland gecombineerd;
het wapenschild van Zeeland wordt dan over de gekruisde ankers in
een groter groen veld geplaatst.

207 Zie in de catalogus onder "Willaerts".
208 Zie in de catalogus onder "van de Venne".
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