Den Haag, 8 februari 2017

Koninklijke portretten voor Sociëteit De Witte
Bestuur en leden van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte zijn bijzonder gelukkig met de
aanwinst van de nieuwe portretten van Koning Willem‐Alexander en Koningin Máxima. De
portretten zullen deel uitmaken van de Oranjegalerij in het Sociëteitsgebouw aan het Plein.
Bijzonder is, dat de portretten ‘ten voeten uit’ zijn en dus meer dan menshoog.
De Oranjegalerij omvat de geschilderde portretten van onze koninginnen en prinsen van de
laatste honderd jaar, alsmede een portret van Willem de Zwijger. Koningin Wilhelmina en Prins
Hendrik werden als eersten – in 1926 – voor Sociëteit De Witte geportretteerd door de fameuze
Willy Sluiter (1873‐1949). Hij nam enige jaren later ook het schilderen van Koningin‐moeder
Emma en het toenmalig kroonprinselijk paar Juliana en Bernhard voor zijn rekening. In 1981
werd de galerij aangevuld met portretten van Koningin Beatrix en Prins Claus. Portrettist was
toen Hessel de Boer (1921‐2003), die in een eigentijdse stijl aansluiting wist te vinden bij de
portretten van Sluiter.
In de aanloop naar de viering van 200 jaar koninkrijk in 2013 realiseerde het bestuur van De
Witte zich, dat het tijd werd om een opdracht te verstrekken om de aanstaande Koning en
Koningin te portretteren.
De Sociëteit prijst zich gelukkig in de Amsterdamse schilder Urban Larsson een meer dan
waardig opvolger van Sluiter en De Boer gevonden te hebben. Dat Larsson – van origine Zweed –
in 2013 de Zweedse Koningin Silvia schilderde, onderstreepte zijn geschiktheid en talent.
Larsson is in zijn eigen woorden ‘een traditioneel schilder’ en hij portretteert uitsluitend naar
het leven. De medewerking van onze Koning en Koningin was derhalve onontbeerlijk en de
Sociëteit stelt hun bereidheid om voor Larsson te poseren dan ook zeer op prijs. Het resultaat is
er naar: twee hedendaagse portretten, die passen in de traditie, zoals die ook vorm heeft
gekregen in de Oranjegalerij van De Witte.
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