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Kunstenaars en hun werken in de Oranjezaal 
 
 
 
Salomon de Bray (Amsterdam 1597 – 1664 Haarlem) 
Grisaille met putti, die een cartouche dragen met de geboortedatum  
van Frederik Hendrik        cat. nr. 05 
Deel van de triomfstoet, met veroverde wapenen    cat. nr. 13 
Deel van de triomfstoet, met muzikanten en veroverde vaandels    cat. nr. 14 
 
Jacob van Campen (Haarlem 1595 – 1657 Amersfoort) 
Apollo en Aurora         cat. nr. 1a 
Putti met een waterkogel        cat. nr. 1b 
Deel van de triomfstoet, met geschenken uit de Oost en de West   cat. nr. 24 
Frederik Hendrik als krijgsman die het water beheerst    cat. nr. 34 
Koepelschildering (noord)westzijde      cat. nr. 41 
 
Gonzales Coques (Antwerpen 1614 – 1684 Antwerpen) 
Willem II ontvangt de Akte van Survivantie     cat. nr. 18 
 
Christiaen van Couwenbergh (Delft 1604 – 1667 Keulen) 
De jonge Hiero, door bijen gevoed       cat. nr. 06 
De jonge Hercules, die in zijn wieg twee slangen wurgt    cat. nr. 07 
Minerva en Hercules openen de deuren voor Overwinning   cat. nr. 19 
Vier herauten met zegeteken, medaillon en cartouche    cat. nr. 37a-d 
Vier vakken met wapentrofeeën met boven de middelste twee 
trofeeën twee vakken met elkaar vasthoudende handen   cat. nr. 39a-d 
 
Caesar van Everdingen (Alkmaar 1616/17 – 1678 Alkmaar) 
Vier Muzen en Pegasus        cat. nr. 03 
De geboorte van Frederik Hendrik      cat. nr. 04 
Allegorie op het huwelijk, met Venus, Juno, Jupiter en Ganymedes  cat. nr. 25a 
Putti met korven met vruchten       cat. nr. 25b 
Koepelschildering (zuid)westzijde      cat. nr. 41 
 
Pieter Fransz. de Grebber (Haarlem ca. 1600 – 1652/53 Haarlem) 
Deel van de triomfstoet, met offerstier      cat. nr. 22 
Deel van de triomfstoet, met vaandeldragers en krijgsbuit   cat. nr. 30 
De apotheose van Frederik Hendrik      cat. nr. 31a 
Putti met de naam van Jehova        cat. nr. 31b 
Koepelschildering (zuid)oostzijde      cat. nr. 41   
 
Gerard van Honthorst (Utrecht 1592 – 1656 Utrecht) 
Het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms    cat. nr. 26 
De ontscheping van Mary Stuart en de begroeting van Willem II    cat. nr. 27 
Louise Henriette leidt Friedrich Wilhelm, Keurvorst van Brandenburg,  
naar haar ouders        cat. nr. 28 
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De standvastigheid van Frederik Hendrik     cat. nr. 33 
Deel van de triomfstoet, Amalia met haar dochters als toeschouwers 
van de triomf         cat. nr. 35 
Portret van Amalia van Solms als weduwe, met schedel    cat. nr. 42 
 
Pieter Adriaensz. ’t Hooft (Dordrecht 1610 -1649/50 Den Haag) 
Reliëf met strijdende ruiters       cat. nr. 20 
 
Jacob Jordaens (Antwerpen 1593 – 1678 Antwerpen) 
De triomf van Frederik Hendrik        cat. nr. 32 
Triomf van de Tijd        cat. nr. 36 
 
Jan Lievens (Leiden 1607 – 1674 Amsterdam) 
Vijf Muzen op de Parnassus       cat. nr. 02 
 
Pieter Soutman (Haarlem 1593/1601 – 1657 Haarlem) 
Het goede bestuur van Frederik Hendrik     cat. nr. 15a 
Putti met haan en attributen van de bouwkunst    cat. nr. 15b 
Deel van de triomfstoet, met krijgsbuit      cat. nr. 21 
Koepelschildering noord(oost)zijde      cat. nr. 41 
 
Theodoor van Thulden (’s-Hertogenbosch 1606 – 1669 ’s-Hertogenbosch) 
De opvoeding van Frederik Hendrik      cat. nr. 10 
De smidse van Vulcanus        cat. nr. 11 
Venus in de winkel van Vulcanus       cat. nr. 12 
De Nederlandse Maagd biedt Frederik Hendrik het opperbevel aan  cat. nr. 16 
Deel van de triomfstoet, met bloemenstrooiende vrouwen en een olifant cat. nr. 23 
Deel van de triomfstoet, met gevangenen     cat. nr. 29 
 
Rombout Verhulst (Mechelen 1624 – 1698 Den Haag) 
Fries met de ontsloten Tempel van Janus, dansende kindertjes  
en wapentuig         cat. nr. 08 
 
Thomas Willeboirts Bosschaert (Bergen op Zoom 1613/14 – 1654 Antwerpen) 
Frederik Hendrik en Maurits als veldheren met in het verschiet de slag  
van Vlaanderen        cat. nr. 09 
Frederik Hendrik als heerser over de zeeën     cat. nr. 17 
 
Onbekende kunstenaar 
Schilderingen aan de binnenzijde van de lantaarn, houten betimmering 
en ballustrade         cat. nr. 40 


